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para manter al.ta a assiduidade às reuniões tertulianas: a presença quase que 
constante de conhecedores locais das diversas rejiões do Brasil, que no debate 
final sempre trazem a sua colaboração valiosa - esclarecendo dúvidas, corro
borando ou objetando afirmações a respeito dos fatos Aeo6áficos regiotuúa 
estudados; e, a documentação dêsses fatos por meio de fotografias, filmes, 
esquemaa e demais ilustrações, projetados durante ou ao fim das comunicações. 

' Quem assistiu às tertúlias no ano que findou teve a oportunidade de 
viajar pelo Brasil e pelo Mundo (sem sair da capital da República!) pet'COt'
rendo as suas regiões, ora observando rà.pidamente o conjunto da paisagem, 
ora anal.isando minuciosamente os seus detal.hes, ajudado tã~ sõmente pela 
pal.avra expre&Wva do orador e· pela documentação fotováiica por êle apre-
aentada. • 

Se bem que a Geografia do Brasil proporcione assunto para a maior parte 
das tertúlias também a Geovafia universal. é nelas tratada, assim como, são 
discutidós, acuradamente, os mais variados temas ® Geografia pura. 

Assim, os "tertulianOB'' tiveram oportunidade de, sentados em confortáveis · 
poltronas - "percorrer" tféehos ainda descoiihecidos do chapadão divisor das • 
bacias do São Francisco - Tocantins, "acompanhando" expedições explora
doras; de "e!tudar de perto" o val.e do rio Doce e. "examinar in loco" os 
problerp.as econômicos do val.e do São Francisco,· de "conviver' com os 'selví
colas do Araguaia e do al.to rio Branco; de ."sentir'' o rigor da sêca do Nordeste 
e de "navegar" por dentro da fl°'esta amazônica. Tiveram também o ensêjo 
de "visi.tat" as principaia serviços ~gráficos dos Estados Umdos, através do. 
relato e da documentaç§o fotoAráfica apresentados por técnicos brasileiros que 
lá estiveram; e, de "viàjar" pela terra canadense graças à projeção cinemato
Aráfica; bem como, de discutir complicados problema.s de geomorfologia, bidr~ 
logia, pedologia, povoamento e questões interessantes de dof)trina e metQdologi4 
geováiicas, para mencionar sõmente os assuntos de maior destaque. 

Cumpre sal.ientar que a apresentaçãa e discusaão dos assuntos foram 
feitos, em quase sua 'total.idade, de acôrdo com os modernos métodos da ciência 
geováfica. · 

Conforme muito bem salientou o professor Backheuser "a Geografia está 
atravessando no Brasil uma fase que, usando têrmo petro~áfico e empregando-o 
nesse sentido técnico; poderíamos chamar de efusiva, isto ·~, de extravasamento, 
de incanêlescente entusiasmo e de inliltração nas diversas camadas BOciais do 
país. Tôda gente já êStá, de fato, dando a essa ciência um pouco de atf3nção". 

Pois bem, foi para cfl/.tivar e despertar ainda mais êste interêsAe do público 
-:- Ieilo e ilustrado - pelo estudo da Geovatia gerlfl e, em particular a do 
Brasil, que o Conselho instituiu, há um ano, as tertúlias, oferecendo aos inte
reesados a oportunidade ·de se reunirepi, para apresentar e discutir - com 
liberdade de opinião e em ambiente de acothedora simplicidade - os resultad08 
de seus eatudos e pesquisas &eoAráficas. 

O êxito comprovado das tertúlias permite ao Conselho Nacional de Geo
grafia formular um \roto para que as "tertúlias teováficas" ou reuniões similàres 
se multipliquem em todos os meios culturais dO país, para maior e ·melhor 
conhecimento, pelos brasileiros,. da GeoArafia do seu torrão natal.. 

LÚCIO DE CASTRO SOARES 
Da Secçlo de Eetudoo G..,...6ficm do Serviço 

de Geoarafia e Eelatietica FlaiopAfica 
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Comentário 

A Propósito da Geografia Urbana 
F. A. RAJA GABAGLIA 

:Presidente da comiasAo Organizadora do 
:X: congresso Bwleil$o de Geografia e 

membro. do Dirstãrio Central do Conselho 
Nacional de Oeogfafia 

~ . 

o X Congresso Brasileiro de Geografia recomenda ao exame dos estudiosos, 
entre outros temas, um que se refere à geografia urbana: o condiclonamento 
da tnstalação dum núcleo urbano, em relação às suas condtç6e1 geográftcas e 
topográftcas. 
· A geogr.afia urbana é, na realidade, um dos setores mais vivos da ciência 
da Terr.a, pois o estudo da cidade se entr~ com o do evol\fer da própria civili
zação. Basta ter presente aquela admirável página de Spengler, o fllósofo da 
Decadência do Ocidente: "Observe-se a história; O\ grandes partidos, o cesarismo, 
a democracia, o parlamento constituem a forma, pela qual o espírito da cidade 
comunica ao campo o que êste há de querpr e, por vêzes, a causa porque deve · 
morrer". E remata: "O fôro antigo e a imprensa são meras armas da cidade 
dominadora". . 

A cidade é um desenvolvimento, um grau de evolução social e exprime um 
estágio superior da civilização, tta qual é eleniento fundamental.· E' uma forma 
de ato de posse do solo por um grupo h~ano, pois, como escreve um especialista, 
Pierre Laveda.n, "o. homem escolhe e depois utiliza o local, preparado pela 
natureza". 

A formação das cidades, ou seja o problema da instalação do núcleo urbano, 
é assuntO de palpitante interêsse, pois explica, no nosso país, tôda a estrutura da 
vida nacional, uma vez que se processou geralmente uma seriação, no desenvolvi
mento dos nossos centros urbanos: sítios, povoados, arraiais, vilas. 

O problema é, porém, complexo, pois importa, desde logo em estudar a evolu
ção do núcleo urbano, quanto à sua gênese, pois· há cidades espontâneas, cidades 
criadas e cidades artificiais e também os ritmos' do seu desenvolvimento, a saber: 
o estudo da população, as suas variações, as zonas urbanas propriamente 
ditas e as suburbanas, estas representando por vêzes um fenômeno de "descentra
lização orgânica", para nos servirmos de uma expressão de Eidel Saarineu. Acresce 
que, ao. estudar a formação das cidades, faz-se mister levar em conta, .ainda, 
a conexão estreita da cidade com o habitat rural, embora possa ser apresentado, 
de inicio, como traço diferencial de um e outro agrupamento, o rural e o urbano: 
a existência 'neste de uma alma citadina, irrefreável,' lrreprimivel, caracteristica. 
E' ainda Spengler quem diz: "A história universal é a hlst.ória da cidade; os 
povos, os Estados, a política, a religião, as artes, as ciências fundem-se num 
prato-fenômeno de existência humana: a cidade". 

As características da população urbana não têm escapado às investigações 
e quanto há ainda a ser feito no nosso paisl Willy Hellpach, que pretendeu com 
uma "geopsiquica" estudar a alma humana- spb o influxo do tempo e clima, solo e 
paisagem, tem uma substanciosa monografia sôbre "Mensach und volk der 
Grosstadt", onde há topicos sugestivos como o que estuda a pslcofisica das metró
poles e procura determinar-lhes a fôrça vital (Lebenkonft). 

A cidade, definiu-a um sociólogo, René Meunier, é o estabelecimento complexo 
constituído de uma multidão de grupos sociais distintos. Daí, o alcance da. discri
minação das funções urbanas e a classificação das cidades, já pela função comer
ctal (cidades mercados, cidades entrepostosl cidades bancárias ... ) , já pela tbnção 
definitiva e temos as cidades militares, ja pela função politica ·ou adminlstra-
1lv;a (as capitais) , já; ainda, pelas funções intelectuais e religiosas (as cidades 
Diversitárias ou as que são focos ou centros religiosos) . 

· O exame acentuado das etapas ou ·tipos do povoamento urbano, isto é, da~ 
"1deias, sesmarias, fazendas, capelas, :pousos, fundações militares, estações ferro
'Ylári~, campos de aviação, ete.,p matéria que está exigindo a atenção dos jovens 
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estudio805 da nossa cultura antropogeográfica, guiados por Delgado de Carvalho -
e Pierre Deffontaines. Que belas páginas, o estudo das nossas feiras, donde se ori
ginavam as cidades "bôcas ~ sertJo'~ como Sorocabal E as "cidades vivas", sur
gidas com o trilho da estrada de ferro, como as cidades paulistas da Sorocabana, 
da Noroeste e outras como as do sul de Mato Grosso, que considerações e pesquisas 
de todo o gênero, úteis, não estão pedindo aos que se ocupam das coisas brasileiras, 
continuando a rota tão efêmera encetada por Breno Ferraz, há vinte anos? 
A história do nosso municipalismo, em cuja bibliografia figura o livro de Carneiro 
Maia, velho d~ mais de meio século e ainda cheio de atualidades, seria assunto 
correlato ao da formação das nossas cidades. Na realidade, quem diz muni
cipio, diz cidade.· Mas terá havido mesmo um regime municipal, ·nos tempos 
coloniais? E' .tema de alta valia, pois não há como negar o ·importante papel 
que a comuna representou, na Independência, à testa do movimento, desde 1821, 
como o prova o episódio marcante do '"Fico". · 

O ''batismo cultural", d.e Goiânia, que há dois anos reunia numa nova capital 
tantos intelectuais, provocou alguns estudos, bem· apreciáveis, atinentes de certo 
modo à geografia urbana e em boa hora reunidos em volume pelo I.B.G.E. 

Em concurso para provimento da cátedra de geografia têm sido apresentados 
trabalh0s de geografra urbana e assim é que para o do Instituto de Educação de 
Campos, aberto em 1941, há sôbre a bela cidade do Paraíba, de Estela de Sousa 
Peçanha, dissertação que é um índice do interêsse que o assunto está justamente. 
despertando nos meios estudiQtos, sendo a autora uma tlistinta aluna do curso 
'de Geografia da Faculdade Católica de .Filosofia. 

Do norte; chegou-nos a tese para o provimento de uma cadeira de geografia 
do Ginásio Pernambucano, onde o professor Mário Lacerda de Melo, estudando 
"Pernambuco - traços de sua geografia humana'', tem do~s interessantes, embora 

, breves, capítulos sôbre as "cidades do interior·~ e sôbre "Recife". Em ambos, 
procura determinar a formação do núcleo e a correlação dêste com o meio geo-
gráfico, à luz dos ensinamentos da ciência hodierna.' · 

1 

A Revista Brasileira de Geografia oferece I a propótl.to da matéria, 
farta messe, mas basta ressaltar o trabalho de Jerônimo Cavalcante, abalizado 
urbanista, que em bela síntese estudou "A geografta e sua influência sôbre o 
urbanismo" (ano II, n.0 4, ps. 521-538). 

A Revista do Arquivo Municipal de São Paulo tem publicado monografias 
devidas a jovens geógrafos daquele grande Estado, agrupados em tôrno da Fa
culdade de Fllosofla, Ciências e Letras Universitárias da metrópole bandeirante 
e sob a direção proficiente do Prof. Pierre Monbeig, que inseriu também, na 
Revista, um trabalho sôbre o "Estuc;io geográfico das cidades", por sinal contri
buição ao IX Congresso Brasileiro de Geografia, reunido em Florianópolis'. 

Dentre os trabalhos da Revtsta do Arquivo Munictpal há dois que queríamos 
ressaltar: o de Odilon Nogueira Matos, ·ucenciado em Geograf:i,a e História, e 
onde estuda Jaboticabal, um dos primeiros frutos· da grande expansão paulista do 
século XIX, que se seguiu à decadência do ciclo das minas do século XVIII <vol. 
LXXIII, ps. 60-78) e o de Maria Aparecida Pantoja, laureada Q.a cadeira de Geo
grafia, que faz um estudo funcional de Casa Branca, cuja situação decorre, antes 
de tudo, de êondlções geológicas, uma vez que o exame de uma carta geológic~ 
~videncia que entre Itararé-Teixeira, ao sul e Casa Branca-Mococa, ao norte 
-está uma vasta faixa de terreno oriundo do permiano, constituida de arenitos 
.e esquisto,s argilosos e calcáreos, rochas de pouca: resistência em geral e dando 
relêvo quase plano Cvol. LXXXIV, ps. 23-51). O trabalho de Pierre Monbeig, 
bem como o dos dois novos esclarecidos professôres espeçializados em geografia, 
:são acompanhados de elucidativa bibliografia e traem, a todo instante, o desejo 
<1e seus autores de versarem apen~ assuntos geográficos. Sirvam êstes trabalhos 
de incitamento a outros e, assim, correspondam os amigos da geografia ao convite 
<ia ·Comissão Organizadora do X Congresso Brasileiro de Geografia que incluiu, 
entre .os seus temas prediletos, um referente à geografia urbana. O estudo da 
posição e do espaço do núcleo formador da cidade e do seu primitivo desenvolvi
mento, bem como o da orientação e o do cenário geográfico (elementos fisiográ
ficos e iopográficos, quais o clima, o relêvo, a vegetação, as águas, etc.) , eis af 
t:eFt.a.mente, um belo assunto proposto aos nossos jovens geógrafos. 

-te 
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DELGADO DE C1RVALHO 
Professor d.a Faculdade Nacional de 
l"lloaofla e membro do Diretório 

Central do Conselho Nacional 
• de Geografia 

(Parecer apresentado à Liga Pedagópca) 1 

A geografia tem por objeto o estudo da Terra como halJitat do homem. 
Infelizmente não é s0b êste ponto de vista que é estudado entre nós êste ramo 
científico. Nas esco1'i,s do Brasil e de outros países do nosso continente, a geografia 
é o estudo de uma das modalidades da imaginação humana, isto é, da sua facul
dade de atribuir nomes, de crismar áreas geográficas. As montanhas, os rios, 
as regiões naturais não são estudados em si, mas apenas como merecedores de 
um esfôrço da nossa fantasia. Aqui, quem não sabe nomenclatura não sabe geo
grafia, e dêste modo a poesia e a geografia são produtos diretos da imaginação, 
apesar de fazerem parte de cadeiras diferentes. Uma geografia é tida por mais 
ou menos completa, segundo o número de páginas que conta e a extensão das 
listas que a imaginação confia à memória das vitimas; o ideal seria provàvelmente 
um tratado volumoso, incluilldo a lista telefônica. Entrariamos assim no domínio 
prático. 

Meus senhores, sou SÚspeito para continuar a fazer a critica do que refletem 
os nossos compêndios de geografia porque sou produtor de compêndios. 

Venho hoje, entretanto, responder a seguinte pergunta: · 
A que critério deve obedecer, nas humanidades, o ensino da fisiografia e da 

geologia brasileiras ? • · 

1.0 - A escolha de um critério 

Não creio que o têrmo "humanidades" tenha Bido aqui empregado ao acaso. 
Uma das novas tendências da geografia é a de se tornar cada vez mais humana nas 
suas investigações. O humanismo, no sentido de estudos clássicos e modernos 
de tudo quanto pode interessar o homem como intelectual e pensador, não deve 
excluir o conhecimento cientifico de 'seu habitat, das ações e reações dêste habitat 
sôbre as condições de vida. . 

E' incalculável o alcance filosófico e educativo que tem o estudo da geografia, 
na sua concepção moderna . . Há poucos assuntos que se presteltl mais à medita
ção dos homens do que êstes vestígios mudos de tempos imemoriais. A geologia 
l'evela todo ·um passado de movimentos ingentes, executados em períodos que se 
~ontam por milhões de anos. A :eatureza atual aparece apenas como uma fase 
de uma evolução longa e lenta, ainda longe de seu têrmo. Nasce então a idéia 
do ciclo vital: ciclo vital dos rios, ciclo vital das montanhas, ciclo vital dos climas. 
Tudo nasce, envelhece, é erodido, desgastado e aplainado, para rejuvenescer em 
novas formas, em outros ciclos que constituem a palpitante e dramática história 
da Terra. E o homem nela aparece apenas como um incidente minimo, uma 

1 :a:m f1Dll de 1921, fui incumbido pela Liga Pedagógica do ED81no SecundArlo da preparação 
.sa presente tese, que, em 1922, foi apreeentada pela Liga ao eonareeso do BmllDo. 
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poeira, mas uma poeira que pensa, po1' a sua superioridade sôbre o mundo é 
exatamente por conhecer os seus destinos,. que êste mundo poderoso e esmagador 
Ignora entretanto. · 

Por que não havemos, no ensino da geográ.fia, de comunicar aos que a estudam 
alguns aspectos dos grandes Ciclos. vitais, tornando mais amena a disciplina e 
dando-lhe o seu cunho de humanismo interessado e profundo? A fisiografia é 
pois, antes de tudo, um assunto cujo estudo contribui à formação geral do indi· 
viduo e a êste critério é que deve obedecer o seu metodo de ensino' 

Vamos, port\m, examinar de mala perto o caso e observar êste critério mais 
detalhadamente .. Chegamqs assim à necessidade de um conhecimento mais 
cientifico e ma.is circunstanciado da geografia pátria. Chegamos ao ensino da 
fisiografia e da geologia brasileiras, segundo a expressão da tese examinada. 

Uma das tendências características da geografia moderna é o seu método 
com:parativo. Desde 1902, os programas franceses determinam que as modifica
ções do solo devem ser estudadas "au moyen d'exemples choisis, autant que possi
ble dans la région". ~apresenta isto nada menos do que um louvável esfôrço de 
descentrallzaç.40 geográfica . 

Em todo e qualquer assunto de geografia, o ·meio· em que vive o aluno 
deve ser escolhido como assunto principal de estudo e as noções sôbre outras 
regiões devem ser acresc~ntadas como informações suplementares e comparativas. 

Na hidrografia, por exemplo, em vez de uma lista de bacias, com extensões 
problemáticas de rios e nomenclaturas de afluentes, seria preferível estudar a 
gênese da formação dos rios, classificar os diferentes tiPOf de rios: a citação dos 

·rios virá em seguida para ilustrar os casos, dar exemplos concretos e comparar 
entre si os mais notáveis. Quanto aos algarismos que se referem a cada um 
dêles, só terão valor didático se forem comparados. Ao estudante fluminense 
dá-se o Paraíba, por exemplo, como protótipo, a sua extensão representa 1; ao 
paulista corresponderá quase exatamente o Tietê com êste mesmo valor 1, que 
fora da América seria dado, digamos, ao Loire francês. Assim sendo, o Xingu 
valerá 2 e o Tapajós 2; o São Francisco, o Madeira e o V:olga S; caberá 4 ao 
Paraná, 5 ao Iang-tsé e 6 ·ao Amazonas e ao Nilo. Um estudo análogo poderá. 
ser feito para os respectivos volumes. Do mesmo modo, os climas deverão ser 
estudados, baseando q~lquer noção sôbre comparações. O relêvo deve ser expli
cado segundo as fôrças telúricas que o determinaram, segundo o aspecto, a accessi
bilidade, a resistência que oferecem o.s seus diferentes tipos. A idade relativa das 
montanhas é um elemento que as toma singularmente mais expressivas para· a 
imaginação do estudante. 

A nomenclatura geográfica sofre ainda entre nós acessos de pernosticismo. 
que, em vez de stmpll:(lcar o estudo, o complicam indevidamente. Há quem 
lngênuamente venha encabeçar umlt lista de rios ou de ilhas com os títulos 
pretensiosos e altamente inexatos de "potampgrafia", de "nesografia", e fali:! em 
"llmnologia" e "aerografia". Estas vestes helênicas devem ser reservadas · àa 
partes da fisiografia que lldam com as condições técnicas e o estudo cientifico 
detalhado das formações consideradas. A terminologia geográfica, para uso 
didático, deve ser expurgada de semelhantes puerilidades. 

2.0 - A geografia pátria como base 

A geografia pátria precisa, por conseguinte, servir de base e de ponto de 
partida ao estudo da fisiografia e da geologia do Glopo. Devemos passar mais 
ràpidamente sôbre os assuntos que não têm aplicações no Brasil; . deixemos o 
estudo mais detalhado das geleiras aos estudantes suíços e o exame circunstan
ciado dos vulcões aos japonêses e aos equatorianos. Insistamos, em compensação. 
sôbre climatologia tropical, sôbre as condições das zonas semi-áridas do Globo. 
aôbre tipos de formação litorânea, recifes,. etc. · 

Não posso deixar de mencionar os valiosos trabalhos que, sôbre a nossa 
terra, tem escrito o eminente cientista americano John e. Branner. No seu 
manual de geologia brasileira encontramos fartamente o que necessitamos para 
um ensino racional e moderno minls.trado a estudantes brasileiros. E' uma das 
mais sólidas contribuições que devemos ao estrangeiro. Na minha opinião, a 
obra de Branner é a trincheira de onde deve partir o ataque, na grande reforma 
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que deve .sofrer entre nós esta dl.scipllna, A obra de ·Branner, por enquanto, 
parece reservada ao ensino superior: é um engano nosso, ela deve ser quanto 
antes adaptada para o uso do·, ensino secundário. E' uma pura questão de 
programas. E fatalmente servirá. µe modêlo ao nl1Ss0 ensino logo que tivermos 
desarraigado dêle as deprimentes orgias de geografia administrativa que ainda 
exigem. 

A êste propósito, tenho o prazer de dizer que o jovem professor de geografia 
em cujas mãos se l!.Cham os destinos do atual prbgrama do Colégio Pedro n; 
meu ilustre amigo e colega, Sr. F. Raja Gabaglla, se acha francamente empe
nhado em modificar profundamente a orientação medieyal que até hoje respeitou. 
Espirtto formado na nova escola geográfica, conhecedor das melhores obras 
estrangeiras sôbre o assunto, êle se acha em condições de empreender a grande 
reforma de que necessitamos tanto.• 

Em muitos paises, é Justo dizer, a nova Orientação é de data muito recente. 
Abundam ainda manuais arcaicos mesmo nos Estados Unidos e na Grã
Bretanha. Neste l)ltimo pais, entretanto, apareceu em 1919 um interessante 
ensaio de Geografia Causal das Ilhas Britânicas. E' uma tentativa muito feliz 

· de uma geografià geral, em que cada parte morfológica é seguida da sua 
aplicação à geografia pátria. A escolha da expreasão "ci:i.usal" não me parece 
muito feliz, pois o objeto de tôda a geografia deve ser, atualmente, traçar as 
relações de ca usalldade. 

Mas o que se destacà nas geografias secundá.rias norte-americanas e inglêsas 
e· até certo ponto nas alemãs é o importante apêndice que segúe cada capítulo, 
com numerosos exercl~ios e vall~sas questões orais sôbre o texto já visto. São 
fontes de discussões geográficas que solicitam a iniciativa do alun9 e provocam 
a sua atividade. Nos Estados Unidos chamam a isso manuais ou lições de "labora
tório" de geografia fisica. O cunho prático é a feição caracterlstica dos livros 
didáticos inglêses posteriores à reforma. 

3.0 - Os obstáculos a prever ·. 
Antes, porém1 de apontar as feições principais de semelhante reforma entre 

nós, cónvém lemorar os obstáculos que se levantam diante de· uma campanha 
que, na Inglaterra, levou vinte anos é. chegar a seu fim. Sinto não dispor 
de tempo para traçar aqui os principais episódios da longa luta empreendida :Pelos 
Srs. Mackinder, Herbertson e Myres para implantar nas Ilhas os métodos da 
nova geografia, comprovados no continente e revelados pela exposição geográfica 
organizada pelo S:r. John Keltie. . 

Um movimento análogo ent:i;:e nós terá de lutar com as seguintes dificuldades: 
1.0 - A falta de vulgarização dos modelos f! tipos do novo curso geográfico, 
cujo conhecimento é ainda restrito a meia dúzia de .estudiosos. 2.0 - A dificul
dade de alcançar e reunir os :Profe8sõres de geografia. 3.0 - Caso seja possível . 
alcançá~los, a dificuldade de convencê-los de que o que estiveram ensinando 
até hõje poucas relações tem com a verdadeira geqgrafia. Um homem que con
seguiu reter o nome de tôdas as 11ub-prefeituras francesas e das províncias 
italianas, etc., e durante muitos anos tomou como guia o excelente mas arcaico 
Cortá.mbert, dificilmente se convencerá·de que isto tudo nada tem com a geografia, 
e representa apenas a expressão geográfica da administração pública. 

Por conseguinte, para a implantação da nova geografia entre nós, não será 
suficiente modificar o programa do estabelecimento-tipo; llãO sérá suficiente 
m<><Uficar o ensino em tais ou tais escolas que possuem bons professôres de 
geografia· que almejam a reforma. Será necessária uma ativa campanha de 
propaganda, pela difusão e vulgarização dos métodos, a explicação das teorias 
novas, dos sistemas didáticos-modêlo e alguns conselhos. Será necessârio 
converter um a um, todos os mestres que se incumbem de ensinar geografia a 
nOfSOs jovens patricios. · 

O esfôrço só será proficuo se fôr sistematizado como o foi na Grã-Bretanha 
há cêrca de vinte e cinco anos. Formar grêmios ou associações geográficas às 

1 *9te parecer, apreeentadtt em 1922, era por COD81!8Uinte ante1'10Z' ao novo programa do 
COl6gio Pedro II, adotado em 11123. 
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' 
quais se possam filiar os desejosos de se esclarecer sôbre o assunto, e quando 
assim, espiritualmente reunidos, comuniéar-lhes, por uma publicação periódica, 
a metodização nova, mantê-los ao corrente dos progressos da ciência geográfica 
e permitir-lhes interessar-se. e interessàr os seus alunos por uma disciplina que 
entre nós só coaseguiu até hoje criar· inimigos, pelos esforços mnemônicos e pela 
aridez que caracterizou o seu ensino. · 

\ 
O movimento· deveria ser apoiado pela imprensa e iniciado pela reunião. 

de um congresso de professôres de geografia, sob os auspícios da Liga e da 
Sociedade de Geografia. A reunião teria por fim assentar as bases da campanha 
e estabelecer a nomenclatura geográfica que, entre nós, ainda está muito 
frouxa. especialmente em física do Globo. · 

4.0 - O papel da geografia humana 

Outro ponto que não devemos passar em silêncio: é o que se refere ao estudo 
da antropogeografia: Chamemos o assunto de geografia social, geografia hurpana 
ou simplesmente geografia politica: a questão é a mesma sob diferentes aspectos. 

A antropogeografia, cuja importância foi compreendida desde os tempos 
mais remotos na literatura gll;Ográfica, foi na realidade restaurada na sua devida 
esfera pelo alemão Ratzel. A influência de Ratzel foi grande na França e nos 
Estados Unidos, principalmente. Pouco a pouco os compêndios mais adiantados 
foram dando à geografia social maior número de páginas. Atualmente, em tôdas 
as linguas principais, há ensaios de antropogeo~afia. O ramo não se acha ainda 
inteiramente sistematizado; em França, porém, depois da guerra, está se esbo
çando um forte movimento neste sentido;. há. poucas semanas saíram duas obras 
primas no assunto ,8 

Entre nós, a antropogeografia ainda não penetrou no domínio didático·. O 
seu introdutor aqui foi o saudoso Sílvio Romero que, nos capítulos preliminares 
de suas obras de história literária que todos conhecemos, traçou as linhas gerais 
de nossa antropogeografia. A Euclides da Cunha, a João Ribeiro e a Arrojado 
Lisboa devemos também estudos vários sôbre o assunto. Hoje, está na brecha 
um novo sociólogo - Oliveira Viana. 

Ainda que não se ache sistematizada definitivamente a antropogeografia, 
parece-me que o seu estudo acabará compreendendo, pelo menos, as seguintes 
matériás: algumas noções de "demografia", elementos de "etnografia", isto é, distri
buição das raças, linguas e religiões, princípios gerais de "mesolQgia" ou influência 
do meio sôbre as sociedades humanas, noçõell de "geografia política"' .ou feições 
sociológicas dos grupos com as suas resultantes fases· de civilização e instituições 
sociais, e, por fim, traços de "geografia econômica". · 

Para mn estudo de humanidades são estas feições que realmente dão à 
geografia o critério qué visa a tese examigada aqui. 

Bem sei que, até hoje, êstes pontos de geografia política têm 'Sido sumària
mente tratados em todos os nossos compêndios. Entretanto, nada foi feito no 
sentido de tornar científicos êstes conhecimentos. Sofremos, ai como em outros 
pontos, das tais nomenclaturas e enumerações fastidiosas. Chegou o momento de 
estudarmos, por exemplo, alguns fenômenos demográficos baseados sôbre recen
seamentos e ensinat aos aluqos a utilizar algarismos para comparações futuras, 
a estudar cientificamente as influências dos diferentes climas sôbre os hábitot 
e coisas da vida, compreender o papel das ilhas e dos oceanos na distribuição e 
diferenciação das línguas, etc. Em matéria de geografia econômica, seria. inge
.nuidade de minha parte salientar aqui o lado prático do estudo. 

Nisso tudo, entretanto, não há nada que possa ser criticado como fora do 
alcance de um aluno do curso secundário. Tudo pode ser dito e ·explicado em 
palavras simples que, longe de complicarem o assunto, virão esclarecê-lo e 

.mostrar a luminosa relação que existe entre a história• e a geografia. 

• Balam então a.s obras de Jean Brunhes, Camllle Va.Uaux e de V'l.dal de La Biache. 
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II 

OS ATUAIS ESTUDOS DE GEOGRAFIA 

SUMARIO: - A impresatfo que causam os livros estrangeiros 
bem feitos. - Uma causa ele atraso - lmporttincla ela fisiografia, 
aob o ponto de vista educativo...:... Um exemplo: hidrografia elo Chile 
- Necesaülacle ele um estudo pretiminar de ,geogr.afia física. 

Para o observador que compara os compêndios de geografia usados entre 
nós aos compêndios estrangeiros, franceses, alemães e americanos, principalmente, 
uma pergunta se impõe: 

Por que será que faltam tanto de interêsse os livros didáticos que escre
Temos? 

São feitos, entretanto, por bons autores, por pessOa.s que provàvelmente 
conhecem geografia moderna; por que será que qualquer co~pêndio estrangeiro, 
bem feito, ensina mais geografia do que os nossos mais volumosos tomos? 

A resposta não é simples, visto que não é nem nos livros nem nos autores 
que se encontra. Não se acha, tão pouco, nos alunos para quem são feitos. Irei 
mais longe, não se acha, talvez, nem nos próprios prog:i;amas. 

Onde se acham, então, as causas dêste mal que parece irremediável? -
Residem na distribuição da matéria no curso escolar. 

Em primeiro lugar, em vez de termos, como na Europa, como nos Estados 
·Unidos e como na Argentina livros dedicados à geografia em todos os anos do 
curso secundário, limitamos o. seu ensino aos dois primeiros anos, aos principiantes, 
quer dizer, aos que ficarão livres desta di~ciplina, perante os examinadores, antes 
mesmo de terem alcançado a idade de assimilá-la . 

o êrro é antigo, é herdado de geração em geração: existe uma infundada 
tradição que quer que sejam preparadas antes de tudo as nfatérias fáceis, · e 
~geografia é considerada como a mais fácU de tôdas porque, na opinião corrente, 
tn..'licional e errada, ainda é apenas questão de memória. · 

\"isto que a geografia se restringe aos dois primeiros anos, • pouco importa o 
taman~o dos livros; devem ser absorvidos em dois anos par~ enfrentar um só 
exame. ! Jstas de montanhas, de rios, de cidades e mais listas a decorar, e está 
pronto o c.:-ndidato! Da verdadeira geografia nunca terá· noticia a não ~er quando, 
Jã formado, ~nha a ler a geografia em autor estrllngeiro e diga: "No meu tempo 
não se en5ina~~ tudo isso! esta conversa é bem mais interessante ... os métodos 
mudaram!" Espantar-se-á da novidade, mas, no seu íntimo, o velho ódio que 
àdquiriu à geografia levá-lo-á a condenar esta conversa fiada, como pouco 
prática para um empregado do correio ou do telégrafo que deve saber em que 
estado ou provincia se acha tal ou tal cidade. Esquece talvez que não precisamos 
só de empregados do correio e que, se assim fôsse, ao entrar na repartição, teria 
êste ainda que aprender cem vêzes mais nomes. 

Mas esta não é a razão principal pela -qual não podemos ter bons livros d~ 
geografia. 

Em um ano, o menino tem de aprender geografia geral e geografia dos co'llti
nentes. e dos países: eis o grande obstáculo. 

Ora, nestas condições, é absolutamente impossível ao estudante adquirir as 
necessárias noções de geografia flsica. Não tendo um sólido conhecimento de 
geografia física elementar como base de estudo, forçosamente o que fôr edificado 
!erá puramente mnemônico. · . 

Os nossos compêndios podem conter 500, 600 ou 700 páginas, variará apenas 
~ quantidade de nomes e de detalhes confiados à memória das vitimas. Qualquer 
que seja a C'6mpetência do autor e sua opinião individualJ êle sabe qúe não há 
tempo para estudar, mesmo de modo elementar, formaçao de relêvo, tipos de 
montanhas, classificação de rios e de lagos, tipos de climas, e tudo isso de um 
modo geral. ille sabe que, se dedicar 100 ou 200 páginas a isso, será julgado 

' Na época em que foi escrito o preae:g,te trabalho, o ensino da geografia ae limitava aos 
11101.s prJ.melros aDoa do curso 118CUDCl.l.rt<!. 
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demasiado, porque o professor que o vai ln'terpretar, ou não conhecerá o assunto, 
ou julgará que os seus alunos disso não precisam porque não é "o que se pede 
no exaine". • 

Assim, toma-se absolutamente impossível um estudo inteligente da geografia. 
dos continentes e dos países. Nunca um candidato poderá diferenciar o 
Congo do Hoang-ho, pois ambos são rios, têm água, recebem afluentes, têm 
uma foz, etc. A eloqüente individualidade de um rio nunca poderá ser explicada 
a quem nãQ conhece geografia física, fisiografia. A.$ diferenças se limitarão forço
samente à diferença de nomes e à distinção dos continentes em que· correm os 
dois rios citados. • 

Que nos seja permitido tomar dois ·exemplos relativos ao mesmo caso. 
Vejamos o que diz dos rios do Chile ·Um compêndio escrito segundo o método 
brasileiro, isto é, dedicado a menores que não·tê,m base de geografia física e estão 
"preparando exame de geografia", .e um compêndio como provàvelmente deseja
riam os nossos autQres, d~stinado a menores que têm noções elementares de 
geografia física e vão enfrentar um exame inteUgente, , no qual a memória não 
é considerada como principal fator . 

1.0 exemplo. 

. 1. Os rios chilenos são de origem andina, curtos e encachoeirados. São 
pouco numerosos no norte e mais importantes no sul. Pertencem todos à vertente 
do Pacifico. · 

2. Os principais rios chilenos são: no extremo norte, o rio Sarna, que fonna 
a fronteira peruana; o rio Camarones, nascido nos Andes; o rio Loa; o rio Oopiapó, 
que banha a cidade do mesmo nome; o rio Huasca, que passa em Vallenar e 
Frelrina; o rio Coqulmbo, que banha Vicunha e deságua per~ de La Serena; o 
tio Limari; o rio Maipó, cujo afluente principal, o Mapoc;ho, banha Santiago; 
o rio Chlllan, que recebe importantes tributários do norte; o rio Bio-Bio, que 1 

recebe o rio Maleco, banha Nascimiento. e deságua no Pacífico em Concepaón; o 
1 rio Cautin, que passa em Lautaro e Ternuco; o rio Valdivia, oriundo dos lágos de 

Calatquem e Panguipuli, que recebe o Calle-Calle, oriundo de outro lago; o rio 
Bueno, formado no lago Ranco; o rio Llanquehue, desaguadouro do lago do 
mesmo nome; o rio Yelcho, extenso, nascido na Argentina e óutros rios patagô
nlcos menos l:tnportantes, como os rios Alsen, Baker, etc . 

3. São numerosos os lagos chilenos-, principalmente na parte meridional 
do pais. Destacam-se os lagos de Vilarica, de Rinlhue, de Ranco, de Llanquehue, 
de Budi e de Vichuquen. Nos Andes, pertencem1ao Chile parte dos lagos Buenos 
Aires, San Marln e Cochrane. 

Neste pequeno trecho de· uina geog'rafilil. secundária um. pouco "~ompleta". 
nada menos de 40 nomes são submetidos ao estudo de alunos secundários. Feliz 
de não ter êle mesmo de decorar a lista que .a custo conseguiu fazer, auxiliado 
por mapas, o autor do compêndio "complete" só tem diante de si um obstáculo: 
a revisão das provas, em que virão provàvelmente estropiados alguns nomes que 
êle copiou conscienciosamente, mas que não menos conscienciosamente esqueceu 

geo; "E' necessário dar muitos nomes aos meninos, para alguns ficarem", é a inocente 
justificação desta orgia literária, abrigada sob o nome de geografia. li!' exato, 

· mas o mal é que ficam na memória os menos importantes e significativôs desta. 
inteligente enumeração. 

Quanto ao professor, coitado, é apenas o agente transmissor desta "geografia". 
Autorizado a guardar o livro aberto diante de si, só lhe compete saber se a 
memória do aluno foi fiel e, para poder seguir - exigirá apenas que a recitação 
seja feita, de preferência, na ordem em que foi exposta a matéria no "completo" 
compêndio. · · 

Vejamos o segundo exemplo; o mesmo assunto tratado pelo compêndio-con-
versa que não serve para. e:Xame. · 

.2.0 exempio. 
1: Existe naturalmente uma estreita correlação entre a distribuição das 

chuvas no território chileno e a importân~ia rel!ttiva de seus cursos d'água. 
Uma zona alongada e estrei~, com altas cordilheiras tão vizinhas do litoral só 
pode, por natureza, apresentar rios curtos e torrenciais. 
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O Chile não tem rios Importantes pela sua extensão; poucos são navegáveis, 
devido à forte correnteza que geralmente apresentam. São impetuosos, arrastam 
muitos sedimentos no seu ativo trabalho de erosão, acumulam terras, areias, 
pedras eJ por isso mesmo, freqüentemente muda~ de leito, ,o que dificulta a 
construçao de pontes. 

2. a) No norte, os rios são temporários e nas regiões desérticas 116 sã'o 
encontradas "quebradas" ou restos de rios que se :formaram em eras 1eológicas 
passadas, quando era ativa a fusão das neves andinas. Muitos se perdem nas 
areias. O rio Loa destaca-se porque lllcança o mar. 

b) Na parte central, os rios são perenes e mais regulares . Correm em vales 
transversais, ao longo das cordilheiras, e muitos abrem caminho entre trechos 
da cordilheira ~a costa. As águas são turvas por causa dos sedimentos que levam 
e depositam nos vales e nas embocaduras, onde formam barras. Ao sul do rio 
Imperial são numerosos os rios que passam por lagos que purificam suas águas 
e regulam o seu curso, permitindo assim a navegação da parte inferior, em águas 
limpidas. 

c) No sul, os rios patagônicos são caudalosos, descem em lagos e chegam 
a atravessar completamente os Andes. 

Formam r~pidos e quedas. O rio Yelcho é o maior, mas o Aisen é o mais 
aproveitável. 

3. O Chile apresenta vários tipos de lagos: alguns são lagoas costeiras, 
outros são lagos de planície, forpiados pelas águas represadas no vale longitudinal, 
como o pitoresco lago do Llanquehue, ao pé do ·vulcão Osorno, no sul do país. 
Quanto aos lagos andinos, são de origem tectônica, alimentados pelas morenas; 
alguns são metade argentinos e metade chilenos. 

O trecho é mâls longo, entretanto é mais· fácil de reter, porque só necessita 
inteligência para a compreensão de alguns casos de geografia física e limita o 
uso da memória a três ou quatro nomes próprios. . · 

· A geografia física não necessita <4> emprêgo de p~avras difíceis. Não há 
fenômeno que não possa ser explicado de um modo sim)lles, elementar. Faltando 
os têrmos, pode-se sempre recorrer ao gráfico, ao desenho esquemático e princi
palmente à fotografia. Não há nada de mais útil e de mais eloqüente do que o 
estudo de uma paisagem característica . Com alguns t ipos de paisagem bem 
~scolhidos, o aluno ao qual são explicados os menores pormenores de cada u~a 
delas, está em condições de generalizar e de concluir. 

o que necessita, por conseguinte, entre nóS o ensinCil da geografia, não é de 
compêndios mais completos, é apenas de um ano preliminar de geografia_ física 
pura, mas elementar. Seria mais útil insistir sôbre classificação de climas, de 
rios, de costas do que sôbre n_omes. A classificação é uma operação fácil, pode 
ser feita para o aluno mais ignorante, com a condição de que êle veja os exemplos 
~ perceba os têrmos. Se não temos- classificações como existem nos livros mais 
elementares do estrangeiro, é porque os autores sabem ou julg~ que os professôres 
não as conhecem nem as compreendem. E' uma tendência bem humana a de pen
sar que o que não se sabe é forçosamente difícil. O professor foi tratado a injeções 
de nomenclatura e acha que o que foi bom para êle, no seu tempo, é suficiente 
para o seu aluno de hoje. O resultado é o atraso, perpetuado, legado, sistemati
zado. As gerações se vingam umas nas outras. Abrem-se livros estrangeiros 
bem feitos, lêem-se páginas Inteligentes, mas quando chega o momento de 
aplicar o progresso verificado, fecham-se os livros e conc)ui-se: "Tudo isto está 
multo bem, mas aqui é àlferente". "Por que?" "Aqui nao se pode aplicar". E 
diante dêste raciocínio não há nada a fazer, porque· a própria modificação dos 
programas desperta a indignação dos "pais de alunos" que procuram debicar, 
.nos corredores das salas de exames, a ·supressão das listas mnemônicas e as 
perguntas simples, simplícissimas, de coisa geográfica que êles não sabem 
porque não lhes foram ensinadas. São pois, os mais fortes sustentáculos da 
rotina. • • 

Nunca teremos no ensino a concepção mesmo elementar, mesmo primária da 
geografia moderna, porque nos falta a indispensável explicação da geografia 
f1slca que "não é pedida nos exames" e que se fôr ''pedida" será ridicularizada. 
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"God has delivered the world to the disputes of men" 

A hipótese de .Wegener ·apareceu, pela primeira vez, em 1912, no Petermann's
' MttteUungen e na Geologtsche Runàschau. Em 1915 surgiu seu llvro Die

Entstehung der Konttnente unà Ozeane, com uma segunda edição em 1920. 
uma terceira em 1922 e uma trapução para o inglês em 1924. 

, A hipótese não despertou grande interêsse entre os geólogos de llngua 
lnglêsa até 1922, quando Lake passou em revista a obra por extenso no Geolo
gtcal Magazine de Londres e no ano seguinte ·fêz unia preieção sôbre a hipótes& 
na Royal Oeogrãfical Society. No mesmo ano, Reid comenta o trabalho na Geo
graff,cal Revtew de New York. Da mesma maneira a teoria entrou em discussãG 
na British Association for the Advancement of Sclence em 1922, discussão 
eSBa reproduzida em Nature por W. B. Wright, enquanto uma outra discussão 
idêntica, por geólogos, zoólogos e botânicos, perante a Royal Society of South 
Africa aparecia no mesmo periódico. Desde então a teoria vem sendo tratada. 
na Nature e em muitas outras publicações. 

Para beneficio dos americanos damos no .final uma lista das mals impor
tantes discussões em inglês.• "' 

Resumo da hipótese de Wegener 

Tendo o Dr. van der Gracht tratado por extenso• da hipótese de Wegener 
não será necessário expô-la aqui novamente por completo; basta apenas citar 
abreviadamente os pontos principais da teoria: 

1 ·- A Terra não é uma massa contrátil; 
2 - A quantidade de água na superfície da Terra tem sido sempre a mesma; 
3 - Em época recuada da história da Terra havia uma tênue crosta uni-

versal granitica a qual antes do silurian~ foi, por esforços de com'pressão. 
dobrada,. formando. um continente de grande espessura ao qual chamou Pangaea; 

4 - Os blocos ·continentais Pangaea sofreram grandes empuxos hori
zontais no decurso dos tempos geológicos, o que é presumível continuar mesmo 
hoje em dia. O alevantamento começou provàvelrnente no Paleozóico, mas não 
foi senão em meados çlo Jurássico que a Ausf;rália Antártica começou a separar
se e afastar-se para sudeste. No principio do Cretáceo a América começou a 
deslocar-se pará oeste e finalmente, no.Pleistoceno, a Groenlàndi~ e a Terra Nova 
.separaram-se da Noruega e da Grã Bretanha. , 1 • • 

5 - Os continentes separados de hoje, quando refl.justados sôbre um globo, 
se encaixam e se ajustam uns aos outros como acontece com os pedaços de um 
quebra-cabeças (Jlg-saw puzzle>. ' 

6 - Os pólos da 'ferra, no passado, vagaram lentamente sendo que, .no Per
miano, se achavam a 2 500 milhas da posição atual. 

• 
1 Relmpr888o com leves alteraoõea e ampllaçllo de Theory of Continental Dn/t, 1928, com 

i>ermluão do autor e da Amertcan Aesoclatlon of Petroleum Geofogtst, Tulsa, Okla. - Traciuzl<10 
para o vernflculo pelo Eng. Axel Lõfgren, da D1vl.sllo de Geologia e Mineralogia cio !41nlãtértá da. 
Agricultura. · 

• Vêde final cio trabalho. 
• Teoria do Deslocamento Continental, 1928, ps. 1-75. 
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7 - As montanhas da Terra1não são devidas ao seu enrugamento, mas, sim, 
ao deslocamento dos. continentes; uma série levantou-se nas bordas dos 
continentes .graníticos, em seu movimento para diante, ao esbarrar contra a 
resistência da crosta basáltica, como bem exemplificam as cordilheiras da 
América do Norte e os Andes da América do Sul. As do continente Euro-Asiático 
são devidas a um esfôrço dos blocos continentais, em direção ao equador, ou seja; 

1 o movimento de uma em direção da outra da massa Euro-Asiática contra -a da 
Afrlca. ' 

8 - Wegener se apega firmemente à teo.ria· da "lsostasia" e de acôrdo com 
isso acredita que as massas de terra, grandes ou pequenas, não podem, submergir 
e desaparecer na camada basáltica mais pesada . &e destrói as pontes através do 
oceano pela união de tôdas as terras em uma Pangaea. 

9 - Concomitantemente · Wegener rejeita a teoria da permanência dos 
oceanos e continentes como os vemos hoje em dia. 

formação e desmembramento da "Pangaea" 

O elemento tempo 
... 

o soergulmento da Pangaea. e o desmembramento da Austrália Antártica e 
das Américas é dado como tendo inicio a leste da Africa no Jurãsslco e a 
oeste da Euro-Africa no princípio do Cretáceo (figura U . :8:sses dados são basea
dos quando muito, na evidência paleontológica; contudo, suponha-se que aceitemos 
a hipótese para vermos onde nos levaria um inquérito geológico com outra orienta
ção •. Temos, pois, que acreditar, levando em consideração esta suposição, que êsse 
imenso soergidmento e deslocamento dos conti:oentes deu-se durante uma das 
fases de maior quietude da crosta da Terra, o princípio e o meado do Cretáceo, 
quando quase nen~uma montanha foi formada em todo o mundo - uma tem
porada quase isenta de atividades vulcânicas, quando os continentes achavam-se 
tão peneplanados e quase tão baixos como sempre o foram .e quando estiveram 
inundados pela maior das tra~ressões oceânicas de todos os tempos. o deslo
camento continuou durante quase todo o Cretáceo o que, baseando-nos na desin
tegração do rádlum, significa 65 ooo 000 de anos, antes que os continentes 
dessem qualquer mostra de movimento da crosta ou mesmo quaisquer atividades 
vulcânicas. A teoria de Wegener fala de efeitos de acumulação ou de retarda
mento na crosta, mas porque retardamento de algo. assim como 50 000 000 
de anos? . · 

De outro lado, a Pangaea. deve ter permanecido intacta durante todo o 
Proterozóico ou se ainda não existisse tão cedo, pelo menos por todo o Paleo
zóico já estaria formada; entretanto, duas das maiores épócas de formação das 
montanhas advieram no final do Proterozólco e no Paleozóico, e cada qual 
acompanhada por um clima glacial. Por que motivo a Pangaea não foi des
membrada nessas épocas de reconhecida moVbhentação da crosta, e veio a se 
desmembrar justamente em uma. das temporadas de maior estabilidade desta? 

Certamente, tudo isso está de acôrdo com as determinações da geologia 
ortodoxa. A hipótese de Wegener apela para a flutuação dos continentes em 
um substrato viscoso, todos girando para leste e compara os blocos continentais 
a tcebergs flutuando na água. Porquei perguntamos novamedte, a Pangaea. 
não se desmembrou durante o Pensllva.ntano-Permiano? Seria a formação · das 
montanhas do final do Jurássico, de grande extensão na Norte e Sul América, 
que deram inicio ao 'fraccionamento dessa massa combinada de· terras? Se 
asalm foi, porque então a época de formação de maiores montanh~s durante o 
Pensllvaniano-JSermiano não produziu o mesmo resultado? De outro lado, não 
se pode dizer que a Pangaea só veto a existir no Devoniano ou Siluriano, pois 
que a geologia ortodoxa ensina que os continentes de hoje ~á existiam em suas 
linhas gerais no final do Proterozóico. 

Daly • em seu novo livro diz: "Nem Taylor nem Wegener demonstraram 
porque os continentes teriam que se mover. :S:Ies não descobriram a fôrça que 
executou o gigantesco trabalho de vencer ai resistências à migração dos conti
nentes. Tão pouco avaliaram essas resistências. Por tais razões os geólogos 
se mostram pouco pressurosos em colocar . essa tal mobilidade dos continentes 
êntçe os principios aceitos da ciência". 

• 
• :a: A. Daly - Nossa Tenu Móvel, Charles Soribner'a Sons, 1926 - p, 263. 

• 

• 
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O quebra-cabeç~s 

(Jig-saw Puzzle) 

Suponhamos, por enquanto; que estamos de acôrdo com Wegener quanto 
à separação das Américas da Euro-Africa e que sua linha da costa atual e seus 
mar~ litorâneos são pràticamente os mesmos . do Cretáceo e veremos aonde 
nos levarão essas asserções. Se tomarmos um globo de 8 polegadas (20 centime
tros) e colocarmos uma camada de 1/4 de polegada (1/2 centímetro) de empla~tro 
por cima e a cortarmos depois no formato dos continentes, porém pela borda 
exterior da margem continéntal, e adaptarmos esta répllca. de emplastro sôbre a 
Euro-Africa seguindo as instruções de Wegener, pelas quais a Terra Nova deveria 

• ser colocada ao 10jdo da Irlanda e o cabo de São Roque no Brasil encaixado 
na enseada de Blafra, na Afríca, a geografia resultante apresentaria ~ Ame
rica Central a cêrca de 1 200 milhas (mais de 2 000 quilômetros) distante da 
Africa, deixando a Sibéria e o Alasca afastados cêrca de 600 m,l.lhas (mais de mil 
quilômetros). Mas estas não são as únicas discrepâncias, pois o Atlântico Norte 
(Poseidon) mostra-se maior e de um formato totalmente diferente do apresentado 
por Wegener e mais ainda, as serras da Argentina não só tomam uma direqão 
nordeste mas também ficam a 350 •milhas (630 quilômetros), ·a noroeste do lugar 
em que deveriam, por suposição, ligar-se diretamente com as montanhas do Cabo 
de rumo leste-oeste. !:sses fatos são apresentados nas figuras 2-4 e devem ser 
'Confrontados com os resultados de Wegener, contidos na figura 1 e de Behm 
na figura 1. E' evidente, pois, que Wegener tomou libertiades demasiadas com 
a crosta rigida da Terra, tornando-a maleável a ponto de esticar as Américas 
do Norte e Sul, cêl'ca de 1 500 milhas (2 700 quilômetros) sendo o maior 
esticão aplicado à América Central. O aplainamento de tõdas as montanhas 
quandó muito, não reduziria esta discrepância mais· de 500 milhas (900 qui
lômetros). 

Diener n em 1915, na crítica à teoria do deslocamento dirigiu sua atenção 
para o fato de que se jogarmos a Norte América no sentido !este contra a 
Europa, resultará uma grande fenda e um profundo oceano entre a Sibéria 
e~ Alasca. 1:le errou, porém, ao afirmar que essa abertura seria de 35º de 
largura, devido a te:r: se servido de um mapa Marcator; pelo processso do 
emplEJ,stro, já descrito, achamos que a abertura é aproximadamente de 
600 milhas (mais de 1 QOO quilômetros) . Essa abertura dá plena fôrça 
à critica de Diener e por sl só é fatal •·hipótese de Wegener, porquant.o, 
desde o principio do Cambriano a região do me.r de Behring é conhecida à base 
de fósseis reconhecidamente de um mar uiorâneo, assim permitindo intermi
grações da vida marinh~, entre os lados' asiático e americano do cceano 
Pacífico, bem como do Artlco. Não sómente isso, mas também devido à 'pouca 
profundidade das águas do mar· de Behring, foram aí formadas de tempos em 
tempos, depois do Cambriano, pontes de terra fi+me que permitiram a expansão 
da floresta e fauna terrestrei:i da América para a Asia e vic~-versa. 

Das muitas críticas feitas por Diener contra a hipótese de Wegenet, esta 
fOi a única que êste último respondeu, dizendo: "A objec;ão de Diener - Qual
quer tentativa no sentido de aproximar a Norte América da Asia trar~ a rutura 
da sua ligação pelo estreito de Behring com o bloco continental Asiático -
é somente verificada em mapa Mercator, mas nj& ~m um globo, porquanto a 
movimento da América do Norte é essencialmem~e rotação . Neste ponto os 
blocos jamais serão destacados um do outro". 

O processo do emplastro claramente mostra que tal não ppde ser feito sem 
uma grande distorção e se tivermos que manter uma ligação ocidental como se 
deve, então a Terr!i Nova ficará .a 600 milhas a sudqeste da Irlanda. Por t.odo 
o livro de Wegener êle insiste em que a Terra Nova tem de ficar justaposta à 
Irlanda, no entanto, quando se faz o indicado, ·verifica-se que Diener está com 
a razão ao dizer que êste destaca:tmnto da Asil;I. ·da América é fatal, não só às 
estruturas tectônicas da Sibéria e Alasca, como também àS tão necessárias rotas 
de migração para as plantas e os animais. 

' 
• • 8 Carl D!ener - Dte Groaaformen der Ercloberflãch.er, Mit;. k, li:. geogr. Gesell., W!en, vol. 58, 

• P8. 329-349. 
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A réplica de Wegener a tudo isso seria certamente que, se na direção quase 
norte-sul as cordilheiras do oeste dos Estados Unidos e os Apalachianos fôssem 
aplainados, seria obtida a largura necessária para tapar o vão aberto entre o 
Alasca e a Sibéria. Ao que contraporia o autor que as montanhas da Sibéria 
e do Alasca são aproximadamente no sentido leste-oeste,· dlftido-se o mesmo 
também com o extremo nordeste dos Apalachianos na Terra Nova, de modo 
que .não conseguiríamos obter o têrritório necessário, porém, o que ainda 
é mais significativo, a geologia da Irlanda e os sedimentos paleozóicos da Grã 
Bretanha requereriram um extenso território a oeste e \nordeste da Irlanda: 
Isso e mais a crítica que se segue demonstra que nossas dificuldades com a . 
geologia ortodoxa de hoje em dia não são, de forma alguma, tão insuperáveis 
quanto aquelas criadas por Wegener . . 

Quanto tempo uma linha da costa conse"a sua forma original ? . . 

Segundo diz Lake, sem dúvida é o encaixe da América do Sul na Africa 
que constitui o maior atrati.vo . A correspondência em suas linhas costeiras foi 
sempre notada, e de fato di,z-se que o filósofo Francis Bacon, a observou no décimo 
sexto século e fêz vagas sugestões de que poderiam ter se destacado uma da 
outra. Essa notável semelhança de linhas costeiras entre a Africa e o Brasil 
d~sde ·muito preocupou os geólogas e geógrafos e µm amigo do autor recen
te achava que deveria ter sido "feita por Satanás" exatamente com essa 
finalidade . 

Wegener expõe no parágrafo inicial de seu livro que êle chegara a esta 
. hipótese em 1910, ao notar a semelhança da forma das linhas da costa dQ 

Brasil e da Africa (figura 1). Não somente a grande quebra em ângulo reto 
formada pela costa do Brasil no .cabo de São Roque encontra' sua exata parte 
contrária no ângulo reentrante da costa da Africa, perto de Camerum, como 
também ao sul dêsses dois pontos de co~pondência tôda a projeção do lado do 
Brasil corresponde a uma baía de forma semelhante na Africa e, inversamente, 
tôda a reentrância na costa brasileira tem uma protuberância complementar 
na costa africana. Experimentando-se com um compasso sôbre um globÓ, demons
tra-se que se ajustam perfeitamente. 

Vejamos agora quais as questões que estas duas peças ajustadas, do quebra
cabeças, podem levantar. 

·Segundo a teoria do deslocamento, há centenas de milhões de anos o plateau. 
sul-americano f~ava bem encostado ao da Africa mas, no pril\CÍpio do Cretáceo, 
a América do Sul começou a desgarrar para oeste através d6 espêsso material 
basáltico. Da mesma maneira a América do Norte encontrava-s~ junto da 
Europa e também começou a garrar para oeste, porém, pelo menos, da Terra 
Nova e Irlanda para o norte, elas permaneceram com a Groenlândia, num 
bloco único até o final do Plloceno. 

Vimos que a ' América do Sul separou-se da .Africa no principio do Cretáceo. 
Aceitando-se para a idade da Terra uni bilhão e quinhentos milhões de anos, 
essa rutura deu-se então há cêrca de cento e vinte milhões de anos. Durante 
êsse vastíssimo tempo, as ondas do mar · continuamente trabalharam cQntra a 
Africa e o Brasil e, em muitos lugares, os rios carregaram para o oceano grande 
quantidade de material erodido e, mesmo assim, pelo que foi dito, por tôda parte 
as linhas geográficas da costa ficaram pràticamente imutáveis. Aparentemente, 
para Wegener, não faz a menor diferença quão duras ou quão moles sejam ás 
rochas dessas linhas da costa, quais as estruturas geológicas que pudessem 
tavorecer ou retardar a erosão terrestre ou marítima, com que assiduidad~ . as 
prai11-s se levantaram ou baixaram, e quanto avançou ou durou a peneplanação 
durante cada período de estabilidade continental. Mais ainda, o próprio nível 
do mar não permaneceu constante, especialmente no Pleistoceno, quando milhões 
de milhas quadradas da Terra ficaram cobertas de gêlo, o qual foi feito da 
água extraída dos oceanos. Nas regiões equatoriais, êsse níve.l flutuou três 
vêzes no Pleistoceno e durante cada um dos períodos de acumulação do gêlo, o 
nível do mar baixou cêrci;i. de 250 pés (75 metros). Em parte alguma Wegener· 
d18cute êsse assunto e no entanto, quer fazer crer que as linhas originais de · 

-a-
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fratura, pràticamente, conservaram sua forma geográfica original durante 
120 000 000 de anos. Haverá em qualquer parte um geólogo que subscreva essa 
espantosa suposição? 

T. O. Bosworth •·nos diz que existem no oeste do Peru três proeminentes 
terraços marinhos elevados, os tabla,os dos nativos. São êles "um monumento 
à eficácia da erosão marinha" e o processo da sua formação é uma das partes 
mais interessantes do llvro. Durante o Pleistoceno, diz êle, a coata peruana foi 
:Jogada para cima e para baixo centenas de pés, várias vêzes. O mar avançou 
e recuou repetidamente e cada vez cortando barrancos, 10 a 20 milhas para o 
interior. · · .... 

Em outros pontos Wegener nos diz que a linha em que se deu a separação 
por onde o continente original se desmembrou, não foi na parte superior do 
talude continental ou, a borda exterior da plataforma marinha geralmente 
situada cêrca de 600 pés (180 metros> abaixo do nível do mar atual. Em muitos 
lugares essa linha, não bem definida, é muito diferente da linba da costa mas, 
mesmo assim, quais serão então as plataformas uma vez que não são os cortes 
e aterros produzidos pelas tempestades marinhas e as correntes? Teremos acaso 
que acreditar, como Wegener, que o formato da llnha da costa e as plataformas 
dos mares permaneceram constantes na forma, posição e contôrno durante 
120 000 000 de anos? 

Movimento do mar, de Werener, como ·prova da variação dos pólos 

No capítulo VIII do seu livro, Wegener argumenta com uma terra viscosa e 
diz que se isso não se verificasse não poderia ter havido movimentos da crosta 
nem variação polar. Mas, em relação à última hipótese, diz êle, que a variação 
polar pode realmente ser nada mais que movimento da crosta, ou em outras 
palavras, que o eixo da Terra pode não mudar mas sàmente a crosta deslizar 
por cima do núcleo. Entretanto, acrescenta êle, "é presumivel que ambos ocor
ram .. , ou seja, os pólos se movam bem como a crosta (ps. 121-122). Para provar 
essas conclusões apresenta dois mapas muitissimo genera.lizados, mostrando as 
transgressões e regressões dos mares sôbre a Pangaea e diz que, quando o pólo 
varia para leste, acarreta no hemisfério setentrional a regressão dos mares a 
leste e transgressão a oeste, e no hemisfério meridional o movimento das águas 
é Inverso. 

ll:le escolhe do Devoniano ao Permiano para provar essa "lei'', pois durante 
êstes periodos "oa pólos variavam ràpidamente". Seu mapa (figura 2) dando as 
transgressões e regressões sôbre a Pangaea para todo o Devomano e Carboní
fero inferior, apràienta regressões em tôda a América do Sul, América Central 
e por toáo o -geossincllnal Apalachiano até a Terra Nova. Nada mais longe da 
verdade quanto ao que se refere à ,duração do Devoniano, visto que, êsse é um 
periodo de notáveis transgressões; durante o Carbonífero inferior a América do 
Norte também teve grandes transgressões, porém, a América do Sul teve quase 
completa regressão. ll:le apresenta outro mapa (figura 3) para todo o tempo 
que vai do Carbonifero inferior ao Permiano sup~rior. 

2sse mostra que na América do Norte houve regressões durante todo o Car
boníferp, o que é Justamente o contrlirio do que se deu, porquanto houve grandes 
transgressões durante o· Carbonífero inferior e o Coal Measures, • com nítidas 
regressões durante o Permiano. Na América do Sul o mapa apre!Jenta assinaladas 
transgressões, porém, os fatos dão como havendo aí mares no Carbonífero inferior, 
bem nit1dos no Coal Measures e pequenos no Permiano .... 
' O autor fêz alhures uma pergunta: "Para que servem os mapas paleogeo:-

gráficos que abrangem, duma só vez, tamanhas. vastidões. do tempo geológico? 
Não podem provar nada e certamente menos ainda quaato à variação dos pólos, 
porquanto, sabemos que a América do Norte teve uma transgressão de progressão 
lenta durante o Devoniano e pelo menos duas mais ou menos completas no 

• ·T. o. Bosworth - Geolog11. o/ the Terlia'l/ anã QuaternaTJI Perlod3 o/ the Northwu& 
Part o/ Peru. Mac Millan. 1922. 

• N. T. - O grUo 6, nosso por não ter a nossa tennlnologta' um tê~o equivalente. 
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Carbonifero Inferior, duas no Coal Measures e uma grande re~esaão no Pen
Bllvaniano final e princípio do Permiano. Nenhum mapa paleogeográfico vale 
o papel em que foi impresso a menos que ilustre o estado real das coisas para 
um l1m1tado tempo geológico, digamos, algumas centenas de milhares de anos 

· e não como fêz Wegener, .várias transgressões e rejJressões que tiveram lugar 
durante 180 000 000 de anos. Wegener devia ter feito, pelo menos, 12 mapas: 
9 para o Carbonifero <B para cada um dos seus três andares) e então por êle 
deduzir suas curvas para cada hemisfério. 

Semelhanças nos dois lados du oceano Atlântico 

Na verdade, pode-se dizer que a hipótese de Wegener tem seu maior apoio 
na bem conhecida simllitude geológica dos dois lados do Atlàntico: demonstrada. 
pela direção e época da formação das montanhas, nas formaçies e seqüências 
fa unisticas e na petrografia (figura .1) • As principais llgações tectônicas- e faunfs
ticaa sôbre as quais êle baseou sua teoria são: 1) Entre as serras da Argentina 
e a montanha do Cabo, na Africa; 2) Entre as regiões Antilhana e Mediterrâ
nea; 3) Entre as dobras Armoricanas da Bélgica e sul da Grã Bretanha e as 
dos ~palachianos; 4) Entre as Caledonianas e as Apalachianas; 5) A seme
_lhanÇa dos terrenos setentrionais pré-Cambrianos; e 6) As semelhanç.as co
magmáticas entre a Euro-Africa e as Américas, 

Feltâs tôdas as restrições, pode..:se dizer que ainda ficam muitas semelhança8 
geológicas e faunisticas nos dois lados do Atlântico e, principalment.e, no Atlân
tico Norte. Aliás, há muito tempo que isso é conhecido, porém, em grande 
parte foi mais ou menos satisfatOriamente explicado baseando-se na geografia 
atual. Mas, pela hipótese de Wegener, essas ligeiras semelhanças passam a ser 
Identidades notáveis e muitas das faunas marinhas, por exemplo devem ter 
não 5% de espécies idênticas, como é realmente o caso, mas entre '50 e 75%, o 
que absolutamente não é ve~. 

Semelhanças co-magmáticu 

As semelhanças petrográfi,cas foram ·completamente focalizadas por H. S. 
Washington ' que realmente encontrou algumas entre a América do Norte e 
a Europa, porém mais entre a Africa e a América do Sul. A respeito da última 
região diz êle, entretanto (ps. 344, 348): "Assim parece evidente que graves 
dlscrepA.nclas petrográfic~ e quf.micas existem entre as rochas da costa, da 
Gula.na, Ceará e as da GUtné". 

O balanço da evidência petrográfica Centre o Brasil e a Africa) pode então 
ser encarado como contrário à hipótese de Weeimer; as conclusões de Washin
gton em relação à América do Norte e à Europa são ainda menos satisfatórias . 

. Semelhanças tectônicas 

Montanhas ão Cabo, na A/rica e serras argenttnas 

No extremo sul da Afrlca acham-se as Zwarte-Berge ou montanhas do Cabo, 
no sentido leste-oeste com as dob~ ·para o norte. Para leste elas vão diretas 
ao mar, mas no oeste voltam-se e pendem para o noroest~. E' claro que elas se 
originaram de um geossincllnal tiplco e por conseguinte deveriam ter sido 
tnlcialmente mUito mais compridas do que presentemente. Mal~ ainda, deveria 
ter havido uma faixa de território marginal para o sul com algumas centenas 
de milhas de largura, para suprir a massa principal de sedimentos. .&sse trun
camentó Crias) da extremidade das montanhas do Cabo foi sempre explicado por 
uma fratura vertical descendente de partes da Africa do Sul, tanto a leste como 
a oeste, mas essa explicação é rejeitada por Wegener, porquanto, para êle, o 
sial não pode submergir no sima. O grande geólogo da Argentina, Dr. Keidel, 
assinalou as semelhanças estruturais, estratigráficas e faunisticas entre as 

' H. e. wubl.naton - Como"motCc Begiom ond the W'egener Hfpotll-eata, Journ. Waah. 
Acad. Bel., vol. 13 (1923), p1 . .338-347. 
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montanhas do Cabo e as serras de Buenos Aires; que, todavia, continuam pelas 
pré-cordilheiras do noroeste da Argentina, dando a Wegener, o que considera 
notável evidência para as ligações. Vejamos, então, quais sio essas relações, 
baseando uma sinopsis delas em Du Toit, Krenkel e Keidel (tabela l). • 

TABELAI 

Relações geológicas entre as montanhas do Cabo na Afrlca e as serras 
da Argentin~ 

Serras de ~uenos Afr~ • Montanhas dQ Cabo, sul e oeste 
(Subindo na seqüência) 

Sistemas Pré-Cambrtanos. Fonnações · , Cristalinas 
marinhas, continentais, e ígneas. Pri- · renciadas. 
mitiva. Possivelmente arqru11>z6lca. 

pré-cambrlanas não dlfe-

Proterozóicas: 
Witwatersrand 1 
Ventersdorp 
Transwal-Nama. 

Black Reef J: 
Pretoria 
Rooiberg · 

Enorme desenvol
vimento do Pro- · 

· terozóico 

Formação de montanhas no final do 
Proterozóico; prolongada erosão. wa
terberg, idade desconhecida. 

' 

·,Período de formação de montanhas. 
•10rdovtclano, abundante em sh, Is, ss, 
sem fósseis col}hecidos, exceto os da 

• pré-cordilheira. 
Folhelho . siluriano com Arthrophycús 

~ harlant. Bem desenvolvido no noroeste 
da Argentina. 

Sistema de clãsticos do Cabo, 10 000 
pés, geralmente tidos como Devoniano 
Terra ao norte. 

1. Montanhas tabulares perto da praia 
ss, sh, tilltos 5 000 pés; bivalvos· 
não diagnosticados, idade Ordovt .. 
etano a Devoniano. 

Discordância 
2. Bokkeveld. Devoniano inferloi;'. · Devoniano inferior, ss, sh, com fauna 
sh, ss, 2 500 pés; metade inferiof" Bokkeveld llnlitada. Grande desenvol
marlnha com 130 espécies, metade tura no noroeste da Argentina, mas sem 
superior continental · tllitos. 

Discordância 
3. Witteberg sh, ss, 2 500 pés; contl.

nental provàvelmente Devoniano ou 
(?) Carbonífero inferior. 

Elt!Vação eplrogênic~ iniciada mais º" 
menos no Devaniano médio mais alto,. 
norte de 300 e. 

Possivelmente unia fase de orogenia 
marcante no final do Devoniano. 

" A. L. Du Tolt - The Geology of South Atnoa, 1926. 
E. Krenkel - Geologtc A/rtklu, vol. 1, ln Geologt\. der Erde, 1925. 
B. Keldel - Ueber d&! Alter, dfe Verbrettung u. die gegenseitígen Be:dehu.ng d. versohiedenen 

tektoni.!ohen Struktur en in ~- argentinisoh.en Geb<rgen, Intern. Oeol. oongress, 12th eesslon, 
1913, Compte .Rendu., Jlll. 671-687; La geologia de las aterras de la Província de Buenos Aires 'li 
aw relaotones con las monta1ias de Sud África 11 108' Attães, ltep. Argentina, Anales Minis. de 
Agrlcult. , Sec. Geol. , etc., vol. 2, n.• 3 (1916), ps, 1-78 (não lido) . Depois que êste trabalho foi 
escrU;o apareceu um livro por Du Tott Intitulado: A GeologjcaZ aomparason of south Am;erlccs 
with South Afrlca, publicado pelo Camegle ~tltutlon, 1927. Schuchert discutiu êsse livro na 
The Continental Dlsplaoement Bypothesls "8 Vlewed by Du Toit, Amer, Jour. Sei., Sept ember, 
1928, ps. 266-274. 
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Grande hiato 
Sistema Karroo ao norte das monta
nhas do Cabo, elásticos continentats. 
15 000 pés, com terminal vulcânico 
4 000 pés. Cobertura sôbre as monta
nhas do cabo. 

1. Permlano Inferior (Dwyka) sh, 
inferior 700 pé6 tultos 1 000 pés; 
sh, superior, 60ti .pés; sem carvão. 
Mesosàaurus e Noteosaaurus. A oeste 
camadas de Eurydesma.. 

2. '1>er:mlano 'médio" (Ecca) , sh, ss, 
2 000 a 6 ooo pés. Flora Glosaop.. 
terls tiplca e aparecimento raro d4l 
répteis migratórios, &rchaeosuchu, 
Eccaaaurus. 

. . 
3. Permlano superior. (Beaufort Infe

rior) ss. sh, 4 000 pés,. Flora Gloa
sopterls final e grande abundância 
de répteis (70 espécies) Pareiasau
rus, Titanosuchus Dicvnodon, Prop
papt48, Therocephãiiti, L'l/COBaurua, 
Endothiodon . · 

I' 
4. Trlásslco inferior (Beaufort médio) 

1 000 pés. Zona de Lystrosaurus e 
Procolophon. 

5. Trlásslco médio (Beautort superlOr) . 
2 ooo pés. Zona do Cynognatul. 
Erythrosuchus aparentado ao -
phonyx. 

6. Triásslco médio (Molteno) 2 000 

7. Trlá&stco superior (Stonnberg) 
camadas vermelhas. 1 600 pés com 
dinossáurtos; ss, Cave 800 pés, oom 
dinossáurlos. 

8. Trlásslco superior (Drakensbértr) , 
intrusões vulclnicas e dolerltf.caa, 
4 000 pés norte das montanhas do 
Cabo. 

Orogenta das montanhas do Cabo. Do· 
bras para o norte. Parece ter começado 
no final do Beaufort (final do Trtául
CO) e continuado perlõc:Ucamente pelo 
Cretáceo Inferior, resultando nas altu 
montanhas do Cabo. 

Cretáceo .inferior CUltenhage-Encm.> 
<;:abertura marinha no sudeste. 

· Grande hiato 
Tilltos permlanos parecidos ao Dwyka, 
intercalados de estrados marinhos. 
Sem Eurydesma. 

· Mesossaurus no Paraná, Noteoesaurua 
no Brasll, mas não na Argentina. 

Permtano médio, com flora de glossop-
terts sem répteis. · 
Orogenta nas serras e pré-cordilheiras. 

Ausente (Estas intercorrelações Per
mtano-Trlássico entre a Afrlca do Sul e 
.a América do Sul são mais qompleta

. mente expostas por Schuchert em um 
· trabalho sôbre a Idade dos Tilltos per

mianos, referido na nota do roda-pé da 
p. 262, dêste artigo). • 

Ausente 
.\ 

Ausente 

'Camadas vermelhas 2 900 pés com Sca
phonyx e Erythrosuchus. 

Zonas de plateau no Brasil, com 2 000 
ipés. Idade duvidoaa, provàvelmente 

· 'Tr1ásslco superior flnal i 

Ausente 

11taa pré-cordllhélrae • ao noroeste da 
. Argentina. 

DlscordAncla ·J:)obramento dos Andes • 
Cretáceo superior (Pondoland) sér1ea · .· 
marinhas llmitadas 

• 
Fendas e falhas no final do Cenozótco. Klevação e alta eplrogênlca dos Andes. 

• N. T. - A referência acba-M na p. 12 (n.• 9). 



22 BOLETIM OEOGRAPICO \ 

Dessa tabela deduz-se que tudo o que há de notoriamente harmônico nos deis 
continentes é a orogenia no final do Proterozóico, as faunas <Bokkeveld) do 
Devoniano supeÍ'ior, ·os tilitos do Permiano inferior e as faunas de Glossopteris; 
no Permiano, os Mesossaurus e Noteossaurus,· no final do Triássico, os répteis do 
tipo Erythrosuchus e Scaphonyx, e finalmente no fecho do Triássico as lavas 
dos plateaux. Prazeirosamente admitimos que essas sejam notáveis semelhanças 
ou identidades, mas apesar de tudo fornecem, convenhamos, uma fraca evidência 
para que se possa basear uma conclusão de tanta importância como a de -que a 
Africa e a Argentina estiveram unidas até o Cretáceo. Contra isso encontram-se 
muito mais e maiores dissemelhanças, nenhuma das quais é mais notável do que 
a ausência quase total da horda de répteis e anfibios Permianos da Africa e dos 
dinossáurios Triássicos africanos em tôda a América do Sul.• 

Ainda mais, o processo do emplastro, do autor, para se ajustar a América do 
Sul, na Africa, <,ieixaria as serras a 350 milhas. (630 quilômetros) a noroeste de suas 
supostas ligações com as montanhas do Cabo (figura 4). 

De outro lado, será claro para qualquer um que repare na Pangaea ~idental, 
que Wegener distorceu e alongou demasiadamente as Américas e principalmente 
a região da América Central (figura 1). A respeito disso Lake também diz <1922) 
que, movendo-se a América rigidamente e sem distorção contra a Euro-Africa, 
as serras da Argentina deixam de encontrar as montanhas do Cabo por cêrca 
de 1 200 milhas (2 160 quilômetros) . 

Krenkel na sua obra sôbre a geologia da Africa, também estudou a hipótese 
de Wegener em relação às supostas ligações estruturais e geológicas da América 
do Sul e da Africa, dando cinco diretrizes às evidências que assim discrimina: 
1) a gran pré-paleozóica do Brasil e Africa ocidental; 2) lr ligação das monta
nhas do Cabo com a~ serras de Buenos-Aires; 3) as rochas continentais lançadas 
pelos vulcões de Ascensão, Santa Helena e Tristão da Cunha~ 4) a natureza 
batimétrica do oceano ao largo do oeste d.a Atrica; 5) a relação co-magmática 
das rochas-ígneas em ambos os lados do Atlântico. Em cada uma dessas diretrizes 
êle acha dissemelhanças suficientemente pronunciadas para determinar uma 
decisão contra a hipótese do deslocamento. De outro lado Du Toit (1926), em 
vista da enumeração dada em página anterior, dá crédito à Pangaea, mas em seu 
livro de 1927 êle afirma que a América do Sul em tempo algum estêve ligada à 
Africa, e que sempre estiveram Separadas por 400 a 800 quilômetros. Essa admissão 
da existência de um grande vão é, para o autor, da maior. significação e com as 
suas vistas ortodoxas acha que êle nunca foi menor do que é hoje e~ dia. 

Ligações antilhano-mediterrâneas 

Vejamos agora as supostas ligações entre a Espanha e at montanhas do 
Atlas, ao noroeste da Africa, e Antilhas. Wegener diz (ps. 5-12) que as monta
nhas do Atlas foram dobradas "principalmente no Oligocenq, mas que já haviam 
começado no Cretáceo" porém que essas dobras não são encontradas no lado 
da América. E' bem verdade, contudo, que as Grandes Antilhas também foram 
dobradas na parte final do Cretácetl> e que foram levantadas epirogênicamente 
em tempos diferentes durante o CenoMico e com falhas na mais tremenda das 
escalas durante o Plioceno. Entretanto, é curioso notar-se que Wegener ignora 
êsses fatos, ou não quis incluí;..los em seu arrazoado. No entanto, fàcilmente 
contorna as dificuldades d,izendo que as Américas, há tempos, estiveram bem 
adjacentes à Euro-Africa mas que se desligaram e se separaram antes do Carbo
nífero. Isso então deveria ter acontecido no Devoniano, ou mesmo antes, e o seu 
mapa mais recente para o Carbonifero superior apre&enta um mediterrê.neo norte
sul de algumas centenas de milhas de largura, estendendo-se da América do Sul 
,ara o norte, até próximo de Long Island. A reconstituição, do autor, pelo método 
do emplastro, entretanto, o que dá é um Oceano Atlântico Norte (Poseidon) de 
regular tamanho, cêrca de 1 500 milhas (2 700 quilômetros> ao todo, em qualquer 
direção (figura 23). :G:sse mediterrâneo conjecturável é, para Wegener, uma 

• :tste ponto e oe mais importantes das "8soctações d.e fauna e flora conhecidas são exten• 
aamente dlscutidoe em uma memória preparada após êste trabalho ter sido escrito. li: Intitulado 
A Revi1111> o/ th.• Late Paleozoic Fmmationa and Faunu wtth. Special Beference to th.e Ice Agt 
oJ Jltddl• Penn'4n Time. Bull. Geol. Soe. Amer., vol. 38 (1928). 
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tábua de salvação e em qualquer caso .um aspec.to que os paleontologistas .de hi 
multo vêm utlli.Zando para explicar a origem de muitos dos elementos marinhos 
sul-europeus do Tethys, não só nas faunas post-Ordovicianas, como também, para 

, as Silurianas e Devonianas do Brasil. Essas ligações são encontradas novamente 
no Periniano e por todo o Mesozóico. Mas êste mediterrâneo, o Poseidon do autor, 
para que tenha sido uin mar normal, com uma determinada abundância de vida 
e possibilidades de migração, devia ter tido uma profunda e extensa ligação com 
o Pacífico através da América Central e esta, o mapa de Wegener não apresenta. 
Agora, porém, que foi chamada sua atenção para êsse ponto, não haverá mals 
dificuldade sôbre isso, visto que com sua pena poderá êle traçar uma rota mari
tlma Calibéia, ligando Poseidon e Tethys com o Pacifico, resolvendo êste e outros 
problemas pela seguinte estrategia: Mas é impossivel nos apegarmos a essa 
questão visto que o tamanho e o contôrno do bloco hispânico, no Devoniano, não 
são conhecidos. ' 

Mas enquanto a teoria do deslocamento declara-se, por essas razões, incapaz 
de reconstituir essa região para o periodo Devonia:rto, ninguém poderá dizer se o 
Devoniano americano trará wna confim;iação ou refutação. 

Caledonides - Wegener está com a razão quando liga as falhas Caledonianas 
do noroeste da Europa com as do norte de Terra Nova, porém erra ao llgá-las 
diretamente. Presentemente existem menos de 2 000 milhas (i 600 quilômetros) , 
em linha reta, da Irlanda à Terra Nova, e os paleontologistas necessttariam de 
uma distância mais ou . menos como essa para explicar. a escassa similitude de 
fauna dêsse territórió durante o Paleozóico. Por outro lado, os estratigrafos da 
Grã Bretanha insistem na existência de um território elevado ao noroeste, pelo 
menos de 500 milhas (900 quilômetros) de extensão ou um terreno baixo medindo, 
no mínimo, 1 000 milhas (1 800 quilômetros) para fornecer a grande massa de 
detritos Ordovicianos e Silurianos encontrados nessas ilhas. 

Tod,o mundo sabe que os dobramentos e levantamentos das estruturas Cale
donianaa. foram intensas.$, então, a Terra Nova fôsse adjacente à Irlanda, como 
é que exatamente essa época-de-orogenia pode ser desconhecida na primeira? E, 
em qualquer caso, mesmo se incluirmos a época dos dobramentos Caledonianos no • 
Devoniano e no principio do Siluriano da Terra Nova, porque então essa Intensi
dade dos Caledonides decresce tão depressa, chegando até as mais simples dobras 
da Terra Nova? . 

Hercyniàes - Quanto às estruturas Herçynides não podem ser ligadas de for
ma alguma com os Apalachianos; são os daledonides que a êstes se llgam.10 O 
que se vê no nordeste da. América do Norte ligando com as H.ercynides não são 
as relações estruturais, mas as faunísticas do Atlântico Norte (Poseidon) , Essas 
ligações acham-se no Ordoviciano inferior do sudeste de Terra• ·Nova, no Slluriano 
de Arisaig, Nova Escócia, no Devoniano inferior e no Carbonífero :Inferior (Wind
sor) de Nova Brunswick. O autor desde muito vem explicando essas semelhanças 
como devidas à zona litorânea ·ao longo do lado sul do geoanticlinal que foi a mar
gem da via marinha Apalachiana-Caledoniana dentro ~ qual as faunas marinhas 
Jnlgraram e evoluiram'. 

Em relação à reconstruç&o, de 'wegener, da tectônica entre o nordeste da 
América do Nom e o noroeste da Europa, Lake w diz que elas se correspondem 
muito bem, porém, como resultado de ter tomado uma grande liberdade com a 
crosta da Terra: - êle comprimiu fortemente a Terra Nova e Labrador para ºf 
noroeste e deu uma rotação à primeira de aproximadamente 30°. O movimento da 

lD E. B. Be.iley (Nature, nov. 5, 192'1, p. 674) realmente fêz essa ligação começando com a 
"8cla de Boston de formações c&rbonlferas e continuando para sudoeste nO.B verdadeiros Apala
~. Mll8 COl?l certeza os Caled.onldes nAo contliluam pela Loulstana como ee vê no llleU 
llllllllli· Uma ligação dos extremos das dobras da bacia de Bostón com as da Bélgica não pode 
'1Jll ClemOllBtrada, tal com multa facWdade se tará entre os Caledollldes da América e do. noroeste * llw:opa. Ma18 ainda, não se pode apresentar nenhwn cruzamento no Ma.ssachussets ou em 
1111&1quer parte da América, do mais recente Hercynides sõbre os Caledontdes mais antigos. :it 
•a a teoria que Batley expõe, enquanto Wegener se pronuncia pela continuidade de todos és.ses 
Jiltremos em outras eras. 
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Terra Nova para oeste pode ser admitido como coerente com. a hipótese, mas se 
além de mover as massas de sial nos fôr permitido moldá-las à nossa vontade. 
então as coincidências que deduzirmos tornam-se a evidênpia da fôrça de ima
ginação e não das prévias realidades. 

Relevos pré-Cambrianos - As ligações pré-cambrianas da Holártica através 
do Atlântico Norte não têm valor para a finalidade que Wegener tinha em vista. 

-'J)orquanto essas estruturas são da primeira parte do tempo geológico e portanto 
de uma idade tão vasta e tão pouco conhecida que qualquer causidlco pode nelas 
ler o que desejar. Na dlscussão perante a Associação Britânica em 1922, Coleman 
acentuou que não se pode confiar nelas visto que "o Arqueano é uma formação 
llnJ,versal", querendo dizer que não se tem ainda suficientes conhecimento• precisos 
dêstes tempos extraordinàriamente antigos para se poder fazer correlB.ções de 
grande alcance. 

Segundo Lake 11 "Nas Hébridas e norte da Escócia, diz Wegener, o mergulho 
do gn~ antigo é de nordeste para sudoeste; no Labrador". A memória sõbre a 
'l'opogratta ào Noroeste ào Alttplano (Highlanà) dá a orientação como prevale
cendo de oeste-noroeste-leste-sudeste ou leste-oeste". 

\ 

• 



Resenha e Opiniões 

Geosratla amazODlca 

O estudo da geografia braslleira, no seu 
upecto humano ou nAo, pode-ae dizer que 
começou com os perfodoa de Pero Vaz de ca. 
minha, quando o escrivão da feitoria de Calicut 
riscou o perfil da terra com que tomava con
tacto, projetando-a no quadro do mundo novo 
que oa descobrimentos doa portuguêaea estavam 
ampliando dia a dia. 

Posteriormente, vamos encontrar, no descri
tivo Impressionista ou objetivo dos cromstas 
como Oandavo, Brandônlo, Gabriel Soares, An· 
tonil, na eplStolografla jesuftlca, nos sumosoe 
compêndios doa autores espanhóis que reve
laram as tndlas OcldentiaJ.s com aquêle luxuoso 
aparato informativo e sensaclonal18ta tão da 
literatura dei então, nos mil relatos o!lclalS das 
expedições que avançam pelo sertão, o noti
ciário geográfico, espelho das conquistas reali
zadas pelos mlsslonárlos oul pelo bandeirante 
que fula recuar a fronteira e plantava oe 
n1lcleos-ralzes da ocupação pol!ld.ca e econõmlca. 

A geogratla que se fazia, por êsse tempo, 
era, realmente, uma geografia viva, porque re
sultante da verificação realizada pelos que 
sertaneJavam e, em. conseqüênc!,a, sentiam a 
realidade ambiente, mas era também uma geo
grafia tantulosa, porque multas vêzes produ
mda pelo depoimento cavUoso do nattvo que 
veiculava patranhas ou afirmava como verdades 
o qul' constava do lend!rto em que era tão 
fértil. 

A geografia brasileira, estudada em baaes 
clentltlcas, passou a ser uma atividade dos 
homens que por ela trabalham, depois da tnde
pendêncla, principalmente no segundo império, 
quando, ao lado dos pesquisadores estrangeiros, 
servidos de ótimo e(lulpamento para suas veri
ficações, a Inteligência nacional Identificou a 
realidade fisiográfica e humana da pátria com 
um carinho e um amor especlals. Essa obra de 
pesquisa e de brasllldade da mais pura, assim 
orientada, não cessou, antes tomou um carâter 
de emprêsa cfvlca que a.s sociedades especia
lizadas e os encontros entre oa no8808 geó
grafos, nas conferências e congreSllOll, vêm alen
tando sl.gn111oatlvamente. 
. o X cong~ Brasileiro de Oeogratl.a, que. 

devia sediar em Belém, marcando mal.e um 
dê.sses encontros para o conhecimento dos as
pectos da !l.slogratla e da geografia humana 
naelonala, tem um sentido amazônico parti
cular. No vale do extremo-norte havia, como 
há, problemas geogré.flcos de uma l.z11porU.ncl.a 
estranha, cuja proposição e solução Importam 
na proposição e na solução de .problemas poU
tlcoa fundamentais para o processo evolutivo 
nacional, pela encorporaçlo definitiva de um 
espaço Imenso à economia e à vida poUtl.ca 
do pais. 

Nesee Congresso, evldente?Qente, não se des
prezam a.s outras regiões que compõem a nação. 
Mas, partlcularzando a Amazànla, querem 
os geógrafos brasileiros demorar a atenção sôbre 
os 888UDtos que realmente estão extgtndo mal.o· 
res refiexões e maiores identificações. A im
portAncia da Amazônia, ressaltada, no momento, 
como parque de matériae primas indispensáveis 
t. conqUISta da vitória dos povos aliados na 
defesa das liberdades humanas, por outro lado 
indicou-a como um imperativo à cultura bra-

e. 

' . 

silel.ra para sua deftnitlva revelaç&o. Os orga
nizadores do X eonsraso ~elro de <Jeo
gm!l.a andaram • bem, portanto, fazendo-a o 
objetivo maior de 1uu C011taç6ea. - Artw 
César Ferreira .lk'8. 

O Homem e a Terra 

(ProblemrJ& d.e z>OP'Ulaç4o no Brllril ~ 
apóB-guerra) 

Se fõsse tomado em seu sentido mais amplo, 
o titulo da exposição que o IDORT me deu a 
grande honra de pedir, anunciaria uma conte
rêncta lnterminé.vel. Sob a simples palavra 
"Terra" colocamos tantos fatos e agrupamos 
tantas Idéias que seria Unposs!vel estudar todos 
sem esgotar a boa vontade do mais benévolo e 
resistente dos ctuvlntes; seria tanto a terra que 
produz a8 sa!nls e fomel'.e pasto ao gado quan
to o clima com suas numerosas nuances e 08 
problemas que traz aos hlgtenl.stas; poderia ser 
ainda o subsolo com suas riquezas mlnerala 
ou o relêvo, onde triuntam oe construtores de 
ferrovias e rodovias. Felizmente, entretanto, o 
tema escolhido para esta primeira reunião da 
Jornada não passa de um elemento entre mui• 
te& outros; mais exatamente, não tem valot, a 
não ser na medida pela qual se liga às qu•tões 
que deverão ser 1lratadas pelos meus amigos 
Aroido de Azevedo e Calo Prado J1lnlor e aos 
problemas examinados pelo meu eminente e 
prezado colega professor Alfredo Ells Júnior. 
O elemento comum a êste grupo de palestras 
é o exame das condições e formas. prové.vels 
do povoamento no Brasil de apOs-guerra, mais 
especialmente em São Paulo. li:, pois, 11lmplea
mente em !unção dêsse tema que abordarei o 
estudo q.aa relações entre o homem !' a terra. 

Na realidade, pode parecer estranho pre
tender allal'8ar as relações entre dois têrmos, 
des quais um 6 conhecido e relativamente es
tável, a terra, enquanto o outro 6, precl.8amente, 
o homein desconhecido de amanhã. Por êsse 
motivo, julguei ser minha tarefa Indicar ape
nas os defeitos atuais do aJustament.o entre 
o homem e a terra no Brasil, servindo W!Slm de 
ponto de partida para as futuras conferências. 
Limitar-me-ei, pQts, a talar de !atos multo sim
ples, Vmt~ de Jfonneur de La Paltne como 
dizem 011 franceses, a partir dos qua!S procurarei 
sugerir alguns exemlplps dila transfol'l'.I$ções 
poeslvele no terreno tias relações entre o homem 
e a terra. 

Bm primeiro 11.!Pl', é preciso repetir que o 
binômio "homem-terra" toma formas multo 
diversas através da Imensidade do território bra
sileiro. A partir da!, seria prec18o começar por 
retocar o próprio titulo desta palestra; em lupr 
de usar o slngu\ar, ""ou homem e "a" terra., 
usar o plural, "os" homens e "as" terras. Quan
do 1e trata de um verdadelrO continente, que 
é o ~ do Brasil, falar do homem, da terra, 
é limitar-se a fórmulas abstra1BB. A realidade 
noa apresenta terras multo dl.!erentes umas das 
outras e homens Igualmente multo dl.!erente11 
uns dos outros. li: uma banalidade talar da 
enorme extensão tljrr1torl.al_ do pais, ·e, por con
seguinte, das variações reglona!S; é uma bana
lidade ensinada às crianças doa grupos escolares, 
que fornece um clichê cômodo para conterlln
cl.aa, dl.scursos e artigos mas que ~l.ca treqüen-

; 
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temente relegado no fundo d08 uplritoa. Na
turalmente, os problemas de povoamento, de 
migrações Internas e outros não podem ser pro
postos em termos Iguais através de tõdas as 
regiões geogioáflcas, do mesmo modo como os 
problemas de produção e consumo. J!: precl.eo, 
pois, sob pena de cair no abstrato, pensar- e 
agir em função das realidades geográficas re
alonals. 

Nilo hA nisso nada que venha prejudicar 
o eentlmento da comunidade nacional; ela re
pousa com bastante v1g0r eõbre uma história 
JA secular, sõbre uma língua e, em conJunto, 
eõbre uma religião; extrai ainda o v1g0r que 
conhecemos do trabalho a realizar, como em 
todos os pa!ses ·que dispõem de um capital 
natlllral ainda mal atlngldo. Do mesmo mOdo, 
a utilização total da extensa irama de diversi
dades flslcas é um elemento de prosperidade que 
só pode contribuir para reafirmar, ee houver 
necessldade,_o sentimento nacional. Se me per
mitirem falar da França, lembrarei que nos dias 
tràglcos que atravessa, sua lndlvlslbllldade foi 
amplamente atestada; e, no entanto, essa nação 
é constltuida por prov!nclas heterogêneas tanto 
no solo quanto na história, desde a antiga 
ne-de-Prance até a jovem Alg6rla, diversidade 
que é a própria base da nação francesa. Pen
so que, se um dia tiver de explicar a Jove:aa 
franceses em que se baseia a nacionalidade bra
ellelra, direi que de um lado, Ml\lre um passado 
português e, de outro, sõbre um potencial na
tural variado do qual é soberana. 

Outros pa!ses que possuem extensão ter
ritorial comparâvel à do Brasll p088uem 18'Uàl
mente relevos, solos e climas igualmente varia
dos. Sua composição geogriflca é, pois, extre
mamente heterogênea e consideraram essa al
tua,ção como uma vantagem da qual era preclso 
tirar o melhor partido p0881vel; conseguiram 
combinar com êxito a eXPloração das poSBlblll
dades regionais e a organização de uma ~co
nomla nacional por· uma polltlca slatemAtlca, 
apoiada na técnica e na ciência." O exemplo que 
vem logo à mente é o dos Estada& Unidos, não 
só por ser vizinho como porque um conheci
mento superficial é suficiente para estabelecer 
as afinidades entre os dois grandes pa!ses ame
ricanos. Mas hA ainda um outro caso: o da 
Rússia. Nenhum pai.a do mundo oferece maior 
variedade· étnica, nenhum reúne zonas' geÍJgri
:!'lcas tão diferentes e' regiões econômicas ião 
desiguais. Uma vontade slstemAtlca procurou 
dar a cada ·região o maior surto passivei dentro 
de suas possibilidades naturala e do quadro 
mais amplo da economia nacional, ao mesmo 
tempo que favoreceu em cada grupo humano o 
florescimento de sua própria cultura. POBBlvel
mente essa vontade foi de tal rigidez que os 
métodOB empregados não convêm a todo o 
mundo. Mas o exemplo merece ser lembrado. 

Em resumo, parece-me lndlspensivel enun
ciar os problemas de povoamento e de explo
ração das diferentes formas de riqueza natural 
dentro dos diferentes quadros flslcos e anallsá
loa à luz das condições locais. Entretanto não 
são unicamente os elementos f!slcos que de
vem ser levados em consideração, tais como o 
relêvo, o solo, o clima e a vegetação. J!: preciso 
considerar também os homens com seus hãbltos 
e modos de comportamento, numa palavra, seus 
diferentes gêneros de vida, .produto dos dife
rentes elementos flslcos, dos coatumes ances
tral~, de suas necessidades e de suas aptidões. 
Para :!'alar mata claramente, não basta delimitar 
as regiões naturais, 6 preclso, além disso, loca
lizar as regiões geogrAflcas, dando a êsse adje
tivo o sen1lldo que lhe dA a geografia moderna 
que se nega a considerar lsoladamente a terra 
e depols o homem. 

1-'arefa urgente me parece, pols, a de car
tOgrafar as regiões geográficas braslletras sem 
a preocupação lancinante das fronteiras adml-

nlstrativas. l!:sse órabalho JA foi lnlclado pelo 
Conselho Nacional de Geografia, cujo projeto 
de divisão regional do Brasll, tomado oficial, 
representa um esfôrço notãvel. Mas o Conselho 
Nacional, aliás cQm 'bons motivos, ficou ainda 
parcialmente preso aos limites estaduais e tra
dlclo,nals. E no entanto, não é preclso ser 
grande geógrafo para sentir como é dlfioll to
mar coIIlQ base de um trabalho eficaz uma uni
dade regional que re1lne todo o Estado de Minas, 
que por si só re1lne tantos aspectos geogrAflcos, 
históricos e econõmlc08 do Brasil, com o acrés
cimo do Espirlto Santo, Rio de Janeiro, Bahia 
e Sergipe, embora êeses dols últimos formando 
uma sub-região. Da mesma forma, se conside
rarmos não somente 08 aspectos naturais mas 
também as atividades econõmtcas, uma grande 
região meridional englobando São Paulo e os 
três· Estados meridionais não pode comtltulr 
uma verdadeira unidade. Seria pOBBlvel adotar 
a mesma politlca agricola, a mesma titica de 
povoamento em tõda eesa l:eglilo? Não me pa
rece provAvel; seria, pois, conveniente escolher 
quadros mals próximos da realidade. Uma vez 
efetuada essa escolha, tornar-se-la multo mata 
fiel! aplicar em cada zona as medidas que 
melhor conviessem às suas posslb1lldades na
turals e aptidões humanas. o problema se re
sume em encontrar a verdadeira adaptação ao 

. melo, pois é adaptiando-se ao melo que melhor 
se pode tirar partido dêle. 

Impõe-se aqui uma observação: é possivel 
que em muitos casos, na fase lnlclal de povoa
mento de um pais, 08 homeDS não consigam 
imediatamente utlllzar da melhor maneira os 
recursos naturals; que, 1mpedid08 por tradições, 
levados por ambições, tenham menosprezado as 
verdadeiras dAdlvas da terra. Mas nem se.mpre 
lsao se deu e, sobretudo, o povoamento do 
Brasil não data de o.ntem; pais Jovem, o Brasil 
tem, entretanto, atrâs de si, alguns séculos, e 
a adaptação do homem à terra pode realiza~--se 
e contlnu'a .a se processar. Esta zona 1<e Pspe
clallzou na criação, aquela na lavoura. Não BC). 
mente eSBa especlallzação regional é 1nd1•autlvel, 
e representa uma forma de ajustamento entre 
os homens e as condições naturais, como ee 
tomou · excej!Slva. No seu livro sõbre a for
mação do Bras11 contemporâneo, Calo Prado 
insistiu, e com razão, na separação completa 
entre as zonas agr!colas dll marinha e os ter
ritórios de érlação no sertlão tal como !Ora 
estabelecido no Brasil colonial. Ora, êsse pas
sado perslSte 11oln.d.a em vArios pont08 do terri
tório nacional; o trabalho agrlcola se divide 
não segundo o grau mãxlmo de perfeição mas 
numa situação extremamente preJudl<:lal. Nesse 
caso, não ocorr~ verdadeira adaptação das ati
vidades agricolas às condições fislcas; houve, 
antes, uma ut1llzação rAplda para fins lucra
tivos, sem a preocupação de criar algo sólido. 
Sem dúvida criou uma certa tnterd~pendêncla 
das reg19ee mas também um grande desequl
librlo. 

Não haveria maior lnterêsse em obter em 
cada região geogrAflca grande variedade de pro
dutos para que cada . uma . pudesse gozar de 
maior establl1dade, ficando melhor equilibrada 
em relação t, sua vizinha, ao mesmo tempo que 
desenvolvessem as atividades em que se com
pletam? Tomemos :q.ovamente 1)lil exemplo na 
heterogeneidade russa; a região de Moscou era, 
de longe, o principal centro industrial do im
pério russo em 1913, absorvendo as matérias 
primas importadas de tOdas as outras regiões, 
principalmente algodão do Turci~tão e um 
pouco de carvão e ferro do Donetz; sua agricul
tura era rudimentar. e mais que 1nsuflc1ente 
para allmentar sua população, sendo obrigada 
a importar também gêneros de primeira neces
sidade, principalmente trigo ucraniano. Moscou 
e sua região industrial eram como UD;I& metró
pole da qual tõdas as outras eram s1ldltas, como 
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se fõaaem colõnlas era o grande centro de< con
sumo, vivendo de tõdas a8 outras regiões pro
dutoras; num mapa econômico, est'rev1J um 
geógrafo russo, Moacou era oomo uma monta
nha numa planície. A situação presente é total
lnente diferente, porque, no Intuito de suprimir 
OI! marcantes c.ontrastes entre as regiões pro
dutoras e as consumidoras, procurou-se apro
veitar ao lllJWtlmo as posslblllda.des naturais; 
uma agrlcult'Ura clentl!lca permitiu aumentar 
a superfície cultivada com trigo em solos anti
gamente conslderadotl Impróprios; ao lado das 
tecelagens de algodão surgiram Indústrias me
talúrgicas, enquanto especialistas em tecelagem 
iam para o Turquestão organizar centros Indus
triais numa . .zona essencialmente agrícola. o 
surto dos novos centros Industriais não corres
pondeu a Ullla tradicional região moscovita e, 
graças a um desenvolvimento Judicioso das ca
pacidades particulares a cada grupo étnico, a 
RW.Sta conseguiu equ1llbrar suas diferentes par
tes e aperfeiçoar o conjunto de sua armadura 
económica. 

O ob!e1llvo nlo é limitar-se a utilizar su
mll.rlamente a vocação agrlcola, pastoril, Indus
trial que seja mais evidente em cada região, 
deixando adormecidas as demais: Ao contrArlo, 
a meta é valorizar tõdas as capacidades. Vere
mos, então, as trocas entre BS regiões geogré.!1cas 
que compõem a coletividade brasileira tomarem 
amplitude desconhecida. Ma.is de um fato vem 
testemunhar ser easa a melhor orientação e o 
mais interessante é o aumento cres·cente da 
exportação paulista para os outros Estados, 
tanto por terra como por mar. A completa utl• 
lização das poaatbllldadee naturais suscitaria 
lnteroA.mblos internos, garantia de uma pros
peridade mais segura que a que pode advir da 
•exportação para o exterior. 

Como não me é poesível esgotar o assunto 
- terra e homem - acho preferi~! me referir 
apenas a um outro de seus múltlp!Olir aspectos 
que 6 especlflcamente, mas não exclusivamente, 
paulista: o da flxacão doa homeDS ao solo. 11: 
ai que se encontra um dos traçoa mais curiosos 
oda geografia humana brasileira: a extrema mo
b111dade da população. rural. HA poucos dias, 
um Jornal paulista p'ubllcava as queixas de 
alguns fazendeiros que se lamentavam de não 
poder encontrar colonos porque todos são 
at.raídos pelos zonas novas. Que oa colonos, 
verdadeiros proletários rurais, seJam atraídos 
pelãs zonas pioneiras, onde a aquisição de terras 
lhes é relatlvame~te f6cll, não é fato que nos 
surpreenda. Mas mesmo os pequenos proprl,e
tàrloe, sitiantes JA Instalados, se deslocam com 
facllldade: lembro-me de minha i!urprêsa, numa 
de minhas primeiras excursões pelo Interior, 
quando, no norte do Paranà, encontlrel um 
grupo de sitiantes da Araraquarense, plantado
res de café, que Iam a Londrina para comprar 
novas terras; cviando perguntei pelos motivos 
daquela migração, a re11POSta foi, naturalmente, 
a. crise do café e seu baixo rendimento. Minha 
surprêsa de neófito cresceu ainda mais quando, 
Interrogados sõbre o que pensavam plantar no 
norte do ParanA, a resposta foi: café. itsses ho
mens, vencidos uma vez, em lugar de lle pren-. 
derem a seu pequeno pedaço de terra, conquis• 
tado após longos anos de labor, estavam cora• 
Josauiente pronb a recomeçar. Pensei n" 
sucessão de ruinas que margeavam a rota dessas 
poucas famlllas: na fazenda onde conquistaram 
seu modesto capital lnltlal, em Campino.e ou 
ltlbelrão Prêto, onde ee arrancaram milhares 
de pés de café; depois, aeus sítios nos .arredo• 
res de Araraquara, com seu pequeno catézal, 
aua roça de milho, suas poucas Arvores' frutf
feraa, agora abandonados, comprado& por algum 
negociante da cidade que os ~transformari!. em 
Invernadas. Quando cbegarA a ve111 dos sltlos 
recém-nascidos do norte do ParazlA? E até onde 
se~ êlea? • 

:l!:ste não pàlls& de um minúsculo epl86dlo 
na história da oonqulata do solo paullsta, b1a
tórla brilhante, fonte de rlquemas e deeper. 
tadora de energias; houve casos de estab111-
zacão, como -no municlplo de Campinas, e outros 
de volta para e.e zona.e velhas, mas são cBSOll 
esporàdicos que não chegam a fretar o movi
mento perpétuo de migração. 1:sae movimento 
perpétuo foi devido à existência de Imensos es
paços vazios que até boje permanecem, embora 
mais modeatos, à disposição dos homens. Por 
out.l'o lado, como uma das principais cause.e, hl\ 
a dlmlnulção do rendimento nas zonas culti
vadas, mais ou menos nitlda e râplda segundo 
as zonas e os fazendeiros, mas, em conjunto, 
fato tndlscutivel. Uma tentativa de organização 
de mapas mostrando a média qülnqüenal da 
produção cafeel.ra por mil pés para cada munl
ciplo, é suflclente para fazer constatar que hl\ 
cêrca de melo sêculo os rendimentos não ces
saram de dlm1nulr. Se se compara êsses mapas 
com os de localização doe Imigrantes e com 
outros concernentes aos movimentos de popu
lação, a concordA.ncla é chocante: à medida que 
o rendimento diminui, a massa da população se 
desloca e o afluxo de imigrantes se localiza 
além, onde, graças às plantações novas e às 
terras virgens, a produção é grande. Todos êeaes 
fatos são naturalmente multo conhecidos, e não 
tenho a mínima pretensão de estar descobrindo 
a lua. 

Os resultados dêsse deslocamento são Igual
.menti! conhecidos e quero apenas indicar como 
aparecem de maneira nítida em dois mapas 
que organizei: o das densidades de população 
por mun1ciplo de acõrdo com os resultados pro
visórios do recenseamento de 1940 e o da evo
lução da população entre 1934 (recenseamento 
estadual) e o ano do recenseamento nacional. 

A distribuição das densidades, em suas 
grandes Unhas, se apresenta da seguinte ma
n11lra: a parte meridional do F.stado corresponde 
li. zona de densidades mais baixas, aBSlm como o litoral, a serra de Paranaplaca.ba e suas raml· 
flcações e os campoa além de Itapettninga. A 
velha região chamada Norte oferece contrastes 
acentuados entre os munlclpios do lltoral ou 
os da serra do Mar, com pequeD&a densidades, 
e os do vale do Paraíba, onde a vida .urbana 
contribui senslvelmente para aumentar o lndlce. 
O que mais aparece nesse mapa de densidades 
é a existência de uma mancha bastante extensa 
de municípios que apresentam índices multo 
elevados (acima de 41 ha'bltantea por km•, quan
do a média do Este.do' está abalxõ de 30) , situada 

.ao redor de Campinas, P.rlncipalmente na sua 
parte oeste e este; eesas boas densldade11 se 
llcallzam no "bec de canard" formado pela 
confluência Tletê-Plraclcaba e ao norte do rio 
Piracicaba, nos munlclplos de Limeira, Araras, 
Leme, Rio Claro, reaparecendo nos contrafortes 
da Mantlquel.ra, na direção de Amparo, Socorro, 
Serra Negra, para o norte. 11: como uma fruta, 
cujo caroço fõsse Campinas. Há ainda outra.e 
manchas de grande densidade mas são, em 
geral, descontinuas: ao norte, uma de1as corres
ponde a Ribeirão Prêto e cravinhos; se11utndo 
o Tietê, outra se desenha na sua margem di
reita, ao redor ,4e Jaú. Mais acentuada é a que 
vai de Jabotlcabal a Mlrassol, passando por ca
tanduva e que compreende a maioria dos mu
nlclplos aervt<1os pela Eatrada de Perro Arara· 
quarenee. A margem esquerda do Tietê assi
nalamos ainda os municípios de Bauru, Garça, 
Marllla e Llns que constituem uma espécie de 
arquipélago, enquanto, Ourlnbos e Ipauçu nAo 
passam q.e uma Ilhota. Além dessas poucas 
manchas, as cifras caem rll.pldamente quando 
se passa para a faixa externa de São Paulo, 
para os município.a pioneiros. O que me parece, 
entretanto, mais lm1>9rtante, é a espécie de 
"No Man's Land" que existe entre esaas duas 
zonas de grande densidade; de um lado a. es-
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pana e de outro a que tem Campinas como 
centro: da margem paullsta do rio Itararé até 
Patroclnlo do Sapucal, passando por Agudoa, 
Botucatu, Brotas, São Carlos, São SlmAo, pode
ae seguir uma espécie de arco de circulo, onde 
as deneldades são Inferiores à média estadual, 
caindo freqüentemente a 11 e 15 habitantes por 
km• e mesmo, algumas vezes; ab~ de 10. l!: 
um cordão de lsolamento para o vãcuo que se 
Interpõe entre os focos mais nltldos de con
centração: 

Que essa série de mUlllclplos de fraca den
llldade corresponde a condlçõee geogrãflcae 
menos favorãveis, não hã ddvtda: hã ai multoa 
campos generalizados, ao pé ou no cume das 
serras da série de São Bento. Temos ai uma 
perfeita adaptação do· povoamento às condições 
:naturais; é mesmo perfeita demais, pois deter
mina a formação de uma franja que as esti'adas 
de ferro ou de rodagem que ligam o centro 
Campinas-Capital às zonas novas devem atra
vessar sem encontrar nela multo frete. Berta 
eventualmente dtll real1Zar uma pesqulaa com
pleta. sôbre as poaslbllldades que ê.saee munt
clplos de pequena deneldade podem ainda apre
sentar afim de tentar, como JA se tent.ou em 
outros pontos, a fixação da população rala que 
ai se encontra. 

o mapa das densidades em 1940 é um ele
mento esté,tlco e por conseguinte ainda Insufi
ciente; é multo mais intereesante conhecer a 
evolução geral da população, as modificações de 
sua localização. ~ alguns o.nos, foi publicada, 
por meu colega americano Preston James, uma 
tentativa cartogràflca sôbre os deelocamentos 
de população entre 1920 e 1934. Tentei continuar 
essa tentativa para seguir a evolução entre 1934 
e 1940. Apresso-me em esclarecer que êsBe ae-
8Undo mapa é multo aproximativo devido às 
modificações terrttoriala, desmembramento de 
munlclplos, criação de novos ou extinção de 
velhos munlclplos, o que tornou lmPOBslvel um 
estudo comparativo que tlvess& o rigor cientifico 
Ideal; entretanto, mesmo com Inexatidões, o 
mapa não deixa de ser Interessante. Jl'ol esta
belecido de acõr.do oom o lndlce calculado para 
cada munlclplo (ou para grupos de munlc1pios 
quaildo as modlflcações administrativas foram 
multo grandes). dividindo a cifra da po}>ulação 
de 1940 pela de 1934; quando o resultado eat6 
próximo de 1 (um pouco abaixo ou um pouco 
acima) considerou-se a população municipal 
como estàvel, sendo a variação Insignificante. 
O I!laPa mostra a pred~mlnãncia de muntclplos 
estáveis no mesmó arco dfl circulo dos campos 
onde precedentemente foram notadas as densi
dades mais fracas, desde o li torai sul a tê Pa
troclnlo do Bapucal e Franca ao norte, passando 
por Botucatu, Araraquara e Ribeirão Prêto. Essa 
faixa de munlclpios estiveis sepJLra a parte ori
ental do Estado, onde predomina a diminuição 
da população (exceção do grupo de municlpios 
que sofrem influência da capital) e a parte 
ocidental do F.stado onde predomina a tendência 
ao aumento da população, exceção de alguns 
munlclp!os da Araraquarense. A situação é clara 
e "não tem nada de desconsertante: de um lado, 
a zona velha, .sede de emigração; de outro, as 
zonas pioneiras, centros de Imigração. 

E' neceesl\rlo fazer aqui duas observações 
sõbre o que concerne aos muntciploa que acusam 
baixa: em primeiro lugar, a de que três sub
grupos podem ser dl.strlbuldos ai, correspon
dendo a centros antlpmente prósperos; a zona 
Amparo-Serra Negra, onde se podem ver tantas 
fazendas abandonadas, tantos bairros desertos; 
em seguida a terra clássica do café, Ribeirão 
Prêto, que mantém a sua população graças 
multo mais à cidade que à zona rural, e seus 
vlzlnhos como Cravlnh08, São Simão, Santa 
Rita e ennm o· terceiro .grupo, constitu!do por 
Jad e redondezas. Se e.Uas três regiões persls
tlrem acusando uma diminuição de sua popu-

lação, deixarão de figurar como centros de gran
des densidades; Jà devem a conaervação dêese 
aspecto multo mal& às aglomerações urbanas 
que às zonas rurais, contraste que não é multo 
promissor. 

A segunda observação &Obre êsse mapa 6 
que a maioria dos muntclpios em decllnlo 81-
tua-se nas bordas da faixa de munlclploa de 
pequenas densidades; São Carlos e Matão de 
um lado e doutro Araraquara, Cravinhos, São 
Simão e Jabotlcabal, Bebedouro, margeando 
Ribeirão Prêto mais ao llul, Jaú, Bocalúva e 
Plratlnlnga, Duartlna, de ambos os lados de 
Agudos. Isso significa que a zona de "No Man'a 

· Land" se alarga cada vez mais. A tendência. não 

~o~~~~:1~~:~o;'!e!'3~ª rf.~ :~f:dg~~~~~~ 
Jà acusava êsses diferentes centros' de-regressão, 
mas o .movimento de regressão estendeu-se la. 
outros }IlUnlclploa como Monte Mor e mesmo 
à regtãõ 'tletê-P!raclcaba, onde o indlce é ligei
ramente Inferior a 1. De outro lado, nos qua
torze anoa que separam os rece?Uleamentoa 
anteriores, Botucatu, 'Ave.ré, Araraquara e Ri
beirão Prêto tinham apresentado um llgetro
aumento ao passo que, depois de 1934, essa 
progressão cessou. · 

Tudo 1sso apenas Ilustra um fato arqul
conhecldo :. o deapovoamento -das zonas velba& 
em bene!!clo das zonas novas. Mostra ao mesmo 
tempo que, se essa migração Interna continuar. 
hã grande risco de se ver aumentar essa orla 
!mprodutilva, ou pouco produtiva, Isolando a 
pérlfer!a produtiva do centro consumidor e ex-
portador. 

Não serà essa situação conseqüência de um 
desajustamento das relações entre o homem & 
a terra ? Já se falou e eecreveu multo aObre os. 
solos paulistas para que seja neceseàrlo falar
sõbre seus caracteres essenciais: cansaço rápido 
de alguns e efeito de erosão em outros, por 
exemplo. Desejo sómente lembrar que em tOdaa 
as regiões tropicais a questão dos solos se apre
senta da mesma forma aguda: seja no South 
dos Estados Unidos, seja em Mada"gascar, no· 
Katanga belga ou no Sudão francês, o eegota
mento ràpldo dos solos, a facllldade com que 
a erosão exerce sua ação destruidora são traçO& 
comuns. Sen;i dúvida alguma, o eqUtlibrlo en
tre oá solos, as culturas e os homens é dlficll 
de se manter em tôdaa euas reg!õee de clima, 
vegetação e mesmo, às vêzee, de geologia seme
lhantes. A maior parte do território brasileiro 
não se excetua dêsse principio geral; é fato 
que é prec!Bo reconhecer sem hesitar, em lugar· 
de comporta:r-se como avestruz e repetir, como 
se faz freqüen~emente, que o cllmll. do planalto 
paulista, situado entre 23° e 20• de latitude, é
temperado. Bem conhecer e admitir as verda
deiras possibilidades geogràflcas do povoamento 
e da agricultura são as primeiras condições. 
para uma politlca verdadeiramente reallBta. 

Por maior que seJa' a tiendênola de um gêó •. 
grafo a procurar a expUcação dos !'.atos na 
ordem natural das cousas, eu não poderia ne
gl!genclar a parte de responsabilidade que cabe-. 
aos homens e às suas paixões. Para falar clara
mente, até que ponto o deslocamento da popu
lação paulista é resultado éltcluslvo da evolu
ção dos solos ? Não serà táinbém uma conse
qüência do modo de expf<Jrlição e da técnica 
âgr!cola antes que exclusivamente presa a uma. 
fatalidade f!sica? Calo Prado, em seu livro Jà 
citado, lns!Bt!u na opasiçAo entre os dois tipos 
de agricultura da fase colonial: a grande e a 
pequena lavoura. Mas êsses dois aspectos da. 
agricultura brasileira não são sómente um fato 
histórico,. êles subsistem ainda, mais ou menos 
atenuados segundo as regiões, mas sempre ca
rac:teristlcos. Ora, a conquista do solo paulista. 
foi obra da grande lavoura que, mesmo atual
mente, encabeça a economia rural e que ·deu 
à pequena lavoura eeus métodos. Um artigo 
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recente do Bolettm da SuperintemUncfa do Café, 
eetudando resumlãamente os processos de cul
tura da pequena propriedade cafeeira, mostra 
como certas técnicas, que eram Indispensáveis 
nas grandes propriedades, toram depois adota
das pelos colonos que 11e tomaram sitiantes, em 
detrimento da qualidade de seu produto. A 
grande lavoura é, do ponto de vista geogrâflco, 
uma forma de .exploração das riquezas naturais; 
é especulativa e depredadora, principalmente 
quando não se sente llµiitada pela falta de 
-espaço. Ela assim foi na cultura algodoeira 
do sul dos Estados Unidos, foi e ainda é assim 
na cultura cafeeira do Brasil. Podemos expri
mir Isso de maneira resumida: houve desaJus
'tamento entre os homens e as terras. Oabe aos 
homens levar a cabo o reajustamento. 

Até agora, as relações terra-homem no Bra
sil foram anArquicas, e Isso correspondeu per
feitamente às condições gerais do mundo eco
nõmlco e social. HoJe em todo .o mundo faz-se 
sentir a necessidade de orientar as relações 
homem-terra . NUJI\ pais de zona$ pioneiras, que 
ee passe da fase dos heróis e das epopéias indi
viduais a.o que o geógrafo americano Browman 
ehamou de "Ploneering ~odern etyie". Essa 
ar~e moderI1& da zona pioneira é realizada pela 
-0olab0ração da ciência, da admln!st>ração e lloe 
próprios pioneiros . l!: o mesmo principio que 
se encontra em uma organização americana e 
que poderia prestar no Brasll serviços relevan
tes: o "regional pI.tnnlng". 

Diante do esgotamento dos solos, ·da tre
menda erosão, das migrações Internas e das cri
ses rurais, os agrõnomos americanos Julgaram 
.aconselhável Intervir na vida rural para tentar 
dirigi-la. Mu essa Intervenção do Estado não 
poderia ser ditatorial; era preciso, para que tõsse 
aceita e frutf!era, que tomasse a torma de uma 
-colaboração com os agricultores. Constituiu-se, 
na matorla dos condados rurais, comitês, reu
nindo representantes da administração, de cien
tistas , e dos agricultores (ele! tos por êles mes
mos). O papel dês.ses comitês de condados é 
examinar tudo que possa Interessar à vida o à 
produção rural, como o levantamento de mapas 
topogràficos, a manutenção das estradaS, ·o 
aperfeiçoamento da rêde eliltrlca, as ne-OeBSl· 
dades da mio de obra e a defesa econõmlca da 
11rodução. Comitês do mesmo tipo existem em 
eada Estado, centralizando os relatórios, as su
gestões e as reivindicações dos comitês loeals, 
acrescentando sua contribuição especial para o 
eonjunto do Estado. :it pois um sistema de 
eolaboração entre os elementos interessados na 
economia rural e é ao mesmo tempo uma orga
nização coordenada, pôls tende a organizar pla. 
nos de exploração racional dos solos de- acõrdo 
-0om as condições fislcas e e-0onõm1cas. As re-
-comendaçôe dos com1tês baseiam-se em do· 
cumentação cientifica mlnuclasa, antes de tudo 
de ordem cartográfica e.econõmlca e em segundo 
lugar, Visam organizar em cada Estado, cada 
eondado, cada propriedade, o "zonlng" &gl'icola, 
exata.mente como existe numa grande cidade 
moderna o "zonlng" urbano procuram assim 
traçar ple.noe de utlllzação doa solos para um 
longo periodo, e não sl>mente em :tunção de 
uma eeonomla espflCulatlva. e transitória.. Tudo 
indica que nova • !'ase se lnlcla assim para a 
vida rural norte-am!'l'lcana: depois dos periodos 
de "ruah" e de ,lebre, depois daS fases ora 
bruscamente felizes, ora bruscament>e Infelizes, 
depois da época das migrações sem fim e da 
paixão sucessiva por um produto ou por outro, 
Inaugura-se uma era de fixação, '1e establlldade 
e de relações mais intimas e também mala 
delicadas entre os homens e o conjunto das 
passlbllldades naturais; talvez seja o alvorecer 
de umw "paysa.nnerie" norte-americana. 

l{aturalmente, não são poucas as dlterenças 
entre as questõee rurais dos Estados Unidos e as 
questões rurais do Brasil, mas os traços e&sen· 

clals se enoontram de modo Idêntico nos dola 
paisee. Soluções análogas poderiam ser postas 
em pr6tlca. 

Em seu excelente livro sõbre o oeste pau
lista o Dr. Tavares de Almeida escreveu recen
tement>e: "Três· grandes males trouxe a riqueza 
fácil do sertão. o abandono du chamadas zonas 
velhas, as migrações e a disseminação da popu. 
lação do Estado". O êrro seria não ver êsse lado 
da questão das zonas novas, esquecendo a ri
queza que elas orlaram, os territórios novos que 
foram assim Integrados na coletividade brasi
leira e as energias criadoras que nelas se ex· 
:Pandlram magnificamente. Mas foi essa .sOmente 
uma fase das relações entre o 1:1,omem e a 
terra; nas cond_lções atuais pode-se prever outra 
forma de t>als relações em que, em lugar de um 
\rerdadelro rapto dos primeiros dons das terras 
virgens, sejam elas ma.1.s completai! e ma.Is 
sólldas. 

"Há dois mil anos, Vlrgillo ·cantou a terra 
Italiana, "terra divina, fecunda. em messes, fe· 
cunda em homens" . Contudo a natureza não 
proporcionou aos camponeses Italianos UJll solo 
naturalmente fértll; foi por um esfõrço mUenA
rlp que o camponêe Italiano conseguiu obt>er 
essas tão famosas colheitas. Tôda terrá é dl· 
vlna., tOde. terra pode ser fecunde. em messee 
e fecunda em homens, se êstes trabalharem-na 
com eefõrço e constância, os pés solidamente 
fixados e.o solo nutridor, dêle extraindo o grande 
tesouro que nêle sempre se oculta. Num mundo 
melhor, organ!zado de a.cõrdo com a nosea ra
zão, para a fellclda9e de todos e não sàmente 
de alguns, as terras do Brasil - e com elas 
as de São Paulo - aerãD a.Inda mais ricas em 
homell.!}. mais fecundas em colheitas mais certas 
e .cada vez ma.Is belas. (Palestra fetta pel.o 
Prof. Pierre Monbeig, na "Uni4o Cultural Br1Jstl
Estaãos Untdos", na 7.• 1ornaãa promovida pelo 
Instituto àe Organtzaç4o Racional do Trabalho, 
àedtcaãa ao tema "O Brasil no apóB-gue~". 
publtcaãa em "I.D.O.R.T.", n.• 144, ano Xll, 
dezembro, 1H3). 

Abolos ~o sertão 

Os brasileiros das regiões de C11ação não 
Ignoram o que vem a ser o a.bolo, &se canto 
trlst>e que os vaqueiros entoam, tangendo oa 
rebanhos, no silêncio lonao das estradas ser
taneJu. 

Aquêles que gostam de conhecer a pelcO'
lQKta dos povos poderão mesmo ver, na Imensa 
dlfçura dêsses ctmticos, possivels atavismos aln· 
da não fixados. Ou - mais do que as ressó
nânclas Interiores - será somente uma. tmpo
.slção da paisagem, das nossas Infinitas cadelas 
montanhosas e dos espaços tristes e grandes, 
que demoram além das cidades e povoados do 
Brasll. , T 

O abolo constitui, assim, uma expressão 
cultural pitoresca, de um fenõmeno enquadrado 
110 campo de estudos da geogratla humana. O 
abalo ainda é, além disso, um Interessante tema 
para os folcloristas, com os seus ritmos que 
falam até ao coração dos animais. 

Estudiosos dl versos das nossas coisas -
entr01 êles Euclides - escreveratn páginas sõbre 
o abolo, procurando esclarecer as 011Pns e a 
evolução do hábito de a.bolar. 

Os Investiga.dores que culda.raru do assunto, 
até agOra, esqueceram-se de ouvir - num lapso 
bem brasllelro - o depoimento doe próprios 
homens que cantam os abalos· pelo sertão. 

Dai, pol.s, o .curioso de uma nota que en• 
contramos em O Erlod.o · ela Bahia, !alando de 
uma recente exposição de pecuária realizada em 
Ondlna, território baiano. 
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Neua exposição, a16m doa fatos mais ou 
menos notãvel.s que se observam em todos OI 
certames desta natureza, um existe, digno de 
uma referência especial. l!: que houve, no re
Clnto da exposição, um concuno de toadas 
entre os boiadeiros. 

Pai uma feliz idéia dos eeua organizadores, 
promover uma competição nesse eentido, tra
lll!lldO aos ouvidos do "mestiço neurastênico", 
a m'ÕBica dolente das dlstAncias eertanej88. 

Abstraindo das vantagens decorrentes para 
o estudo do folclore, encontraremos neste tor
neio um outro aspecto. Pela música, pelos 
castumes, poderiamas dizer, a gente conhece 
melhor uma população, uma sociedade. · 

Venceu o vaqueiro Filomeno, da Pazends 
lolorro'ds Graça. "Entrevl.stado" pela imprensa, 
o cantador vitorioso dl.sse que a grande alegria 
da eua vida era o abolar, quase um dl!ll&bafo 
dos aenblmentos da a"Ua gente. B quanta ver
dade haveri na stneerld&de raatlca - e lirica -
destas palavras 1 

Um p6rto para o norte fluminense 

"No eeu balanço econômico" - eeoreve o 
Br. Alberto Lamego Filho, em A Plan«ote cio 
Bolar e da Sem:ala - "o Betado do Rio 6 o 
norte aiJlda. Campos, Itaperuna e Púlua -
três dos mal.s rendosos municlpioa braal.JeiJos 
-, unidos a Carangola e Manhuaçu - os 
maiores da produção cafeeira de Minas -, e 
à espantosa revelação do eul espirltoasantense, 
tUd!> num bloco único, insuperivel no Brasil 
intelzO .•• " Itaperuna é o maior produtor de 
café, entre os municlpios do Bruil. Oampos 
ocupa o primelzO lugar entre os produtores de 
açúcar. De resto, a policultura e o pastoreio 
alo outras fontes de riqueza, éontrabalançando 
os males de u'a monocultura em grande e8cala. 
Mil indústrias menores florescem, aproveitando 
os recursos da região, inclusive os do subsolo. 
Vive ali uma populaçli.o denaa, completament.e 
entregue aos seus labõres, tão absorvida nas 
suu preocupações de, criar a riqueza, quanto 
capaz de súbitas arrancadas, para aventuras 
cfvicas. Queremos com l.sllo evidenciar 118 ex
traordinãrles poss1b111dades dêsee povo na esfera 
econômica, desde que lhea sejlUJI. aasegur&daa 
certas condições indispensáveis à expam&o. 

Delde muito cedo, quando quase todo o 
litoral di>rmia ainda em plena aelvatiqueza, 
povooram-ee as belas. campl.nas ao aul do Pa
ralba. A cana de açúeu" lançada à terra peloe 
primeiros conqUistadores, alaatrou-ee ·com uma 
rapidez espantosa. Multipllcanm;i.-ae oe enge
nbol e logo apareceria a necessidade de um 
meio ficil para o escGamento da riqueza. O 
Paralba pareceu o caminho natural destinado 
a estabelecer o contacto com Oll mercados con
sumidores da época. E assim o grande rio de
aem.penhou essa mJ.ssão importántfssima na vidi\. 
econômica da região. "Até meados do a6culd 
findo, os 400 engenhos campistas confiavam-lhe 
tMa a produção. Os veleiros enfunadoa cru
zavam a foz do 'rio, prenhes de mercadorias". 

Oom o tempo, a situação foi mudando. A 
l1gaçAo ferrovlirta entre Campos e M:acaé veio 
deslocar para aquêle põrto todo o movimento 
que se processava através de São Joio da Barra. 

Com isso a ·velha cidade entrou num ciclo 
de desoladora decadência. Oerraram u portes 
seus velhos armair.éns, i;mas imponentes igrejas 
rtcai:am com 118 paredes escuras. E as suaa 
ruas - ladeadas pelos sólidos e largos sobrados 
do imp6rlo - perderam a agitação de outros 
tempos. A própria barra, abandonada às mar6s, 
MI trabalho tn~nte da corrente, em pouco 

perdeu a profundidade e flranaformou-ee em um 
perigo para a navegação, cemitério de µiuitu 
embarcações de todos os tJ.pos. 

Nunca, porim, haveria de desaparecer com
pletamente a esperança daqueles que éonhece
ram o apogeu do antiao põrto, que assl.stiram 
ao trabalho dos seus estaleiros, estaleiros de 
onde vieram as primeiras barcas da Cantarelra. 

A população aanjoanense 'sempre desejou a 
restauração do põrto, porque l.sto seria a única 
maneira de insuflar Vida nova à cidade quase 
morta. · 

Também jamal.s faltaram estudiOBOS, jor
nall.stas esclarecidos, que proclamaram maia de 

• uma vez a conveniência de abrir, outra "elll• 
a foz do Paralba à navegação oce&nica. "O põrto 
de São João da Barra é uma nece&llidade . or
gànlca do Estado do Rio de Janeiro. A v1sAo 
telescópica do estadista que o realille, buzlnar
lhe-ã o nome pela hl.stórta - escreveu ainda 
o Sr. Alberto · Lamego Pilho. No entanto, a 
velha polltica criava empecilhos de tõda ordem 
a êsse ou àquele administrador que desejasse 
atacar um problema de tal vulto. Bom senso. 
a111Jllf1eava rotina, rotina da qual um .falso con
ceito de economia seria a j\18tlf1catlva. 

. Após os acontecimentos de 1930 é que se 
falou, sem mêdo, na readaptação do pôrto. Um. 
dos prefeitos nomeados para aquela cidade de
pol.s dessa data, notabilizou-se particularmente 
pelo seu esfôrço neste sentido. De outro ladG 
o Govêrno procurando resolver os magnos pro
blemas da terra fluminense - acabou preo
cupando-se com o põrto sanJoanense. 

O Minl.stérlo da Viação, em colaboração 
com o Govêrno fluminense eet6. mantendo na
quela -cidade do Eetado do Rio, uma. comissão 
de técnicos incumbida de efetuar os estudos 
indl.spensáveis. Consta que essa comissão jà 
eQCerrou OI seus trabalhos e que as obras serão 
iniciadas no ano corrente. Oom isso - conclui
mos - aprold.ma-se o dia d& libertação eoo
nõmica de uma das regiões mal.s poderosas do 
Brasil - seja peJDe recursos do seu solo ou 
pelo incanável labor de sua sente.· 

O conhecimento da 1eografda do Brasil 

Graças ao estimulo do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Eetatfstica, os lllJtudos dessa d11· 
ciplina, antigamente rotineiros, principiaram a 
aer feitos de acõrdo com novas diretrizes - anr
ma o comentarista do Di4rlo de S4o Paulo, na 
edição de 15 de outubro dO ano findo dêsfe ma
tutino. E os resultados não poderiam deixar de 
ser, como estão sendo, os mal.s auspiciosos pos
slvel.s. Recentemente, ainda, um dciif professõrea 
da Faculdade de Filosofia de São Paulo se con
gratulava com o presidell.te daquele organl.smo 
cultural pelos novos rumos traçados ao estudG 
da geografia, em nosso pais. Observava êle que 
a geografia sofre ainda, no Brasil, ,das tristes 
recordações trazidas dos ginisios: o engenheiro, 
o fazendeiro, o advogado e. o médico, via de 
regra, vêem no geógrafo o fantasma do seú velho 
professor, exigindo a • recitação impecãvel de 
todos os anuentes do Tapajós e de · todos os 
cabos do litoral brasileiro. Uma coisa infernal, 
que felizmente o ensino moderno da geografia 
vai abolindo. Eistã claro- que sempre hà de 
haver criticas impenitentes. Jã houve quem 
criticasse a Associação dos Geógrafos Brasileiros, 
sem nenhuma razão, no entretanto. Em países 
como os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, 
a Bélgica e a Rumãnla (para citar apenas al
guns),· as sociedades de geografia, animadaá de 
um sadio espirita de trabalho construtivo, reú

·nem hõmens de profissões extraordinariamente 
variadas; recebem o apoio entusiãtico não so
mente dos governos, mas também ·dos sindicatos 
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de agricultores, das aocledades lnd1.1,11trlals, das 
eàmaras de comércio. Por que ? Porque a In
vestigação geogrãfloa é para um grande pafs do 
eéculo XX o que foi a Investigação hllltórioa 
no último séçulo: os "Monumenta Hlstorlae 
Patrlae" desempenharam um papel de marcante 
Importância na 'formação Intelectual da unidade 
de vários pafses: da Alemanha e da IUua, por 
exemplo. t1m M1chelet, um Quinet ajudaram 
largamente a unidade do povo francês em tôrno 
da República. Nos nOlll!04 dias, as questões eco
nômica.e tomaram a dianteira l!Õbre as emoções 
hllltórlcas: um povo não se contenta mais em 
saber que teve um grande pe.uado. Quer oo
Dhecer seu patrimônio, sua riqueza de hoje e 
suas POSBlbllldades de amanbA. A geograna, 
assim, /coloca-se ao lado da história. O que é 
verdadeiro para os velhos pafses o é ainda mais 
para os pafses em plena fase de crescimento, 
em pleno florescimento. 

Entidades como o Inatltuto e as Asaoclaçõel 
existentes em rirloe Estados, porlmlo mesmo, 
nio devem ser consideradas como Instituições 
acadêmicas, como organlsmos burocr6tlcos, cuJos 
aemçoe não sejam de molde a merecer o apolo 
do :goder público. Bem ao contrirlo: o Instituto 
Brasileiro de Geografia e :&tatfatlca, a Associação 
dos Oeógrafos Brasileiros e outras entidades 
oongêneres existentes em v6rlos F.stadoe desen
volveram um programa que mereoe o estimulo, o 
aplauso entusl6sttco não apenas do govêrno, mas 
também de todos quantos desejam (para usar 
express6ea muito na moda) ver o Bra.tlil, afinal, 
em plena pOBBe de si meSil).O. Como conqulBta· 
remos o Bl'!l.811, f.sto é, como levaremos a Civt· 
llzaç&o a todos os recantos do território brBBI· 
lelro sem um conhecimento completo de suas 

' realidades, sem um conhecimento preclso de 
sua geografia ? São estudos obJetlvoe como os 
que se efetuam no momento que darão às ll'era
çõell vindouras uma Imagem fiel do Brasil. Do 
Brasil como realmente êle é, - conelul o arti
cullslla do conspfcuo órgão da !mpreDSa ban
deirante. 

CHILE 

Dados geO{lf'dficoa 

Os qvatr0 milhões e melo de habitantes 
que tem, aproximadamente, a República do 
Chile, ocupam uma estreita faixa de ten1.tôrlo 
que se estende nas faldas dos Andes, entre 
esta cordilheira e o Oceano Paclfloo, com o 
Peru por limite ao norte e com o cabo Horn, o 
ponto mala austral do continente americano, 
no extiremo sul. Ao oriente ficam a Bolivla 
e a República Argentina. Em um ponto da 
Unha divisória entre o Chile e a .Argentina, 
não multo longe do Acono6gua, ergue.se a 
Imagem do Cristo dos AndJlll, slmbolo de am.I· 
za.de internacional, erigido para celebrar o so
luclonamento do conflito de limites entre am
bos êsses pa.!ses. 

A superflcle da Repúbllca é de 751 605 
quUOmetros qUàdra.dos. A desproporção entre 
o comprimento e a largura do território é con
siderável, pois a um comprimento de 4 270 
qutlômetros correspónde uma largura qpe va
ria entre 100 e 454 quilômetros. 

o Ohl.le, pela sua posição geogrMlca e por 
estender-ae de· norte a sul desde a região inter
tropical até às geleiras do cabO Horn, possui 
um clima sumamente variado. No nortll as 

chuvBS ·são muito raras; no sul são a.bundal:ltee 
e continuas. O clima do vale central tem 
fama de ser um dos mais agradáveis do mundo. 
l!l' ooátume dlvtdlr o pa.fs em quatro zonu: 
mlner.l, mineral e agrfcola., agrícola e madei
reiro-pesqueira. A primeira. é rica em depó8ltoe 
de salltrj!:, guano e bórax, e em jazidas de ouro, 
prata e cobre. Na segunda zona a.bundam tam
bém oe minerais e não faltam vales férteis. A 
zona agrlcola. estende-se desde o eul de Acon
cágua. · até Valdlvla; por quase tôda ela corre 
o Vale Central, de singular e variada fertili
dade, multo adequado também para a orla.çlo 
de gado. A zona de madeiras e peeca com
preende o resto do pais, nelit. exl.9tlndo tam
bém grandes est.beleclmenio. de crlaÇão de 

'gado. 

Resenha histórlca 

Em 1535, Diego de "Almagro, companheiro 
de Francisco Plzarro, oonqul8tador do Peru, 
saiu de Cu.zoo, rumo ao aul, à frente de um 
pequeno exército, para explora:r o pa.ie que ain
da não havia sido visto pelo homem branco, 
excetuando-se talvem Fernão de Magalhães, que 
em 1520 halfa. deecoberto a região do ·estreito 
que tem o seu nome. Chegando às margens 
do Maule, saíram-lhe ao encontro os índios 
araucanos, cuja encarniçada oposição, Junta
mente com as doenças e o desalento, o fizeram 
regressar a Cuzco. 

Cinco a.nos mais tarde, Pl.zano preparou 
uma nova expedição, que foi chefiada por Pedro 
de Valdlvla. A redU21da hoste espanhola con
seguiu avançar até ao luaar onde 'tundou, a 
12 de fevez;elro de 1541, a cidade de santiago 
de la Nueva. Extrema.dura, hoje capital da Re
pública. O grande esfôrço colonizador de Val
dlvla parecia dar frutos apesar doa .oontinuos 
reveses que sofria devido à encarniçada resls
têncla araucana, quando, em 1554, êsse g~nde 
chefe pereceu às mãos dos lndlgenas dirigidos 
pelo caudilho -La.utaro. Três aIJ,os mais tarde 
chegou, para salvar a colônia da anarquia, Gar
cia Hurtado de Mendoza, filho do Vlce-Rel do 
Peru. Acompanhava o novo governador o solda
do e poeta Ercllla, que Inspirando-se nas guer
ras de .A,rauco, compôs o poema La. Arawana, 
obra mestra da. épica espanhola.. 

Em principias do século ;iax, depois de 268 
anos de dominação espanhola., despertou-se no 
Chile o eapjrito de Independência que então 
agitava a COlll!lclêncla americana. O Chile ade• 
riu ao lngent.e movimento, depondo a 18 de 
setembro de 1810, as autoridades eépanholas e 
estabelecendo um govêrno provisório. A Mãe 
Pàtrla enviou contra os crtoloa BS tropas rea
llBtas destaca.das do Vice-Reinado do Peru, ba· 
luarte monàrqutco de entAl.o. Depois de vàrlos 
encontros entrel as tropas chilenas e os espa
nhóis, comandados pelo Vice-Rei do Peru, nos 
quais a vitória estêve ora de um la.do ora de 
outro. os patriotas foram derrotados na Bata
lha de Rancagua, na qual teve heróica atuação 
o general chileno Bernardo O'Hlgglns. O resto 
do exército dos patriotas passou à cordilheira, 
estabelecendo-se em Mendoza, onde se começou 
a reorganizar o exército libertador sob a dire
ção do governador da Provfncla de CUyo, gene
ral José de San Martin, e mediante a eficaz 
cooperação de homens e elementos forntMlldos 
pelas autoridades argentlnBB. Com a padlcl
pação do general Bernardo O'Hlgglns outros 
chefes e solda.dos chilenos, o exército dos An
des realizou a formldàvel emprêsa de atraves.I. 
sar a cordilheira. A vitória ele Cha.cabuco 
(181'1)' e a de Maipó (5 de abril de 1818) ga
rantiram o suces110 da ca'l.18a da lndependencla, 
pondo virtualmente fim ao poderio espanhol 
na ex-capitania geral andina. 
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O'Higgtna, o mais distinto dOIJ eoldados 
chilenos, pelas suas decl81ves vltõrlas e pelos 
seus ideais amerl'Canlstas, fol nomeado chefe 
supremo. o seu govêrno ditatorial durou um 
perlodo de seis anos, continuamente agitado 
pela guerra oontra os espan1'61s e por dissen
sões internas. Obra sua em grande parte fOl 
a organtzação do exército libertador do Peru 
que às ordens, de San Martin partiu em ag(lsto 
de 1820 a bordo de uma esquadra comandada 

, por Lord COchrane, célebre marinheiro Inglês 
ao eervtoo do Chile. 

Por espaço de três decênios a República· 
fol dlrlglda pelo partido oonservador, que lanço~ 
as basee da administração pública. Entre os 
seus chefes destacou-se Diego Portales, o qual 
com mão de ferro fêz cumprir o ·pensamento 
politlco contido na Consti~ulçio· por êles pro
mulgada. Nos três decênios seguintes nlllo d!m1-
nulu a ascendência do Executivo. Uma revo
lução p& termo, em 1891, ao poder onipotente 
do chefe do Estado, Iniciando o período que 
alguns hlstôriadores claaslficam de "oligarquia 
parlamentar". Até 1920 as CAmaraa aasum!ram 
quase todo o poder público. Ia. no entanto 
soar bem cedo a hora em que se exigiriam im
portantes modlflcaçõea no regime polltlco do 
Chile. Durante cerca de um século os presi
dentes havlan'-se sucedido pacificamente uns 
aos outros. com exemplar respeito pela carta 
Fundamental. Porém a cl11S11e média, que se lla
vla gradualmente formado durante os noventa 
anos transcorridos, graças, em grande parte, à 
obra da lnstruçid públlca, reclamava uma ttans
f ormação que tornasse mais efetiva a realidade 
dos prlnclploa democritlcos. A eleição de Arturo 
Aleasandrl (1920) deu azo à nova modalidade 
polltlco-soclal. A evolução dos 1lltlmos lustros 
não .ee podia ter realizado senão à custa de 
convulsões Internas; porém a parte fecunda e 
construttu de sua obra acha-se traduzida na 
Con81;1tulçllo de 1925, hoJe em vtgor. 

1 COMtitutçcio e gOflfmo 

De acõrdo com a CollBtltutção de 1925, o 
Estado do Chile é unltàrlo; o governo é re1>U
bllcano e democrât!co representativo, dlvldindo
ee em três Poderes: o Legislativo, o Executivo 
e o Judlclt.rlo. 

o Poder LegÍalativo é exercido pelo Con
gresso, que se compõe da CA.mara de Deputados 
e do Senado. Os senadores e os deputados são 
eleitos diretamente pelo povo. Têm direito ao 
aufrâglo os chilenos que saibam ler e escrever 
e tenham vinte e um anos de Idade. o Presi
dente da República é eleito pelo prazo de seis 
anaa e não pode ser reeleito para o perlodo 
seguinte. A sua eleição é por voto popular dl
ret«7. o Supremo Tribunal, o mais elevado tri
bunal de Justiça do pala, :i:lode declarar tnapll
cãvel qualquer preceito legal contràrlo ~ Carta 
Fundamental, nos casos apresentados à sua 
consideração. 

Outras reformas de grande transcendência 
contidas na Constituição atual, são: a separação 
da Igreja do Estado; as Umltações a que fica 
sujeito o exerclclo do direito de propriedade, 
em bem do progresso social; o estabelecimento 
das Assembléias Provinciais, base da futura 
descentrallzaçAo do pala; e a maior tacllldade 
para efetuar reformas da Constituição. 

Principais cidada 

Santiago, i:apltal. da República e da provln
cla do mesmo nome, com 785 432 habitantes, 
ocupa uma auperflcle de 40 qullõmetros qua
drl\doe, a uma altitude de 520 metros acima do 
nlvel· do mar. entre os Andes e a cordilheira 
da Costa. Quase em seu centiro, eleva-se o 
morro de Santa Lúcia, perto do qual paasa o 
rio Mapocho, atravessando a cidade de oriente 
ao ocidente. Os seus parques, praças, avenldll,a 
e construções combinam o tradicional com o 
modemo. 

Segue-se-lhe em Importância o põrto de 
Valparatao, com uns 255 000 ha\>ltantes, a 188 
qullõmetros da capltal. E' o põrl!o mais Impor
tante do Paclflo, ao sul de São P'J'anci.sco da 
Oallfómta. A cidade untversltArla de concep
c<ón tem uma população de 87 000 habitantes. 
Arloa, no extremo· norte, é um importante 
põrto marltlmo, por ser o ponto de transbordo 
para os passageiros e mercadorias que utlllzam 
a estrada de ferro tnternactonal que vai até 
La Paz, na Bollvia. Anklfag"8ta, com 1PDB. 
população de 57 400, é o centro portuãr!o da 
indústria sal!trelra e de outras mlnerala. "Ma
gallanes (antigamente chamada Punta Arenas), 
é um centro madeireiro e criador de suma im
portância para o futuro desenvolvimento da 
zona austral, a qual, pela grandiosidade e be
leza dos seus lagos, canais, geleiras, e vulcões, 
goza JA de nomeàda internacional como centro 
de turismo. 

Produtos e indú.ttnaa 

A mineração foi e· continua a ser o pri
meiro fator de progresso do pala. Entre oe pai
ses produtores de cobre, o 8hlle figura como 
um dos dois mais lmportantP.S em todo o 
mundo. Ae reservas conhecidas são avaliadas 
em mais de 3 000 milhões de toneladas. Um 
só de seus depósitos, o de Chuqulcamata, que 
é o mais vasto do mundo, produz dlàrlamente 
300 toneladas de cobre fino. , 

·. O salitre constitui um monopólio natural 
que, apesar ~a competição do nitrato sintético, 
continua atingindo conslderl!.vels algarl&JJJ.08 de 
produção. A zona salltrelra, que poderia abas
tecer o crescente consumo mundial por cem 
anos mala, compreende uma secção de território 
de mais de 600 qutlõmetros de comprimento, a 
conaldert.vel distância da costa. Derivado im
portante do salitre é o iodo, que constitui upia 
parcela bastante apreclãvel do comércio chlle:po 
de exportação . 

Desde Ataca.ma a Magallanes encontram-se 
manifestações carbonlteras. A exploração dêsses 
depósitos de carvão supre as necessidades do 
pala, permitindo ainda alguma exportação. '01-
tlmamente te}ll-se renovado a exploração do 
ouro, descobei't.o hã centenas de anos, chegando 
a produzir-se mais de duas toneladas em 1933. 
OutrOIJ prodl.ltos importantes alo: o sal, o fel'J'.O, 
o manganês, o cobalto, o bórax e ·a prata. 

Quanto à agricultura, pode~se dividir o país 
em zonas que correspondem a CU1turaa espe
ciais: cereais, plantas farlnãceas, leguminosas, 
forragelras e Industriais, e frutas. Abundam 
também os produtos da pecuãrla e os da ~lscl~ • 
cultura e da silvicultura. 

Além das Indústrias extrativas, exploram
se também as manufaturelraa, tendo-se estabe
lecido um proveitoso comércio de exportação 
que compreende produtos têxteis, allmentlclos 
e qulmlcos, bebidas e llcores, ferrament&B e 
manufaturas diversas (como calçado, peles, 
lnstpmientos c!entlflcos, etc.). 
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Vúú de oomunCoaçlfo 

Existem atualmente una 10 000 quilómetros 
de rêde terrovtt.rta, dos quais 6 000 são de 
propriedade do Estado. Pode-se percorrer todo 
o território do Chile por estradas de ferro, 
excluindo, naturalmente, o arquipélago que se 
estende ao sul de POrto Montt. H6 trêB estra
de.a de (erro lnternaclonalll: a de Arica a La 
Paz (Bolivta), a de Antofag~ta a Oruro· (Bo
llvta), e a Transandlna, doa Andea a Mendoza 
(Arsentlna) . 

N11merosaa linhas de vapõree aaclonals e 
eetranaelras mantêm um 1ervlço oonatante 
enbre os portOll chilenos e Oll de outroe pafaee 
da América, Europa e fÚl,a, quer por via do 
ilanal de ~nam6, quer pelo 89tretto de Map-
1.hães, ou afnda1 através do Oceano Pacftlco. 

Funciona atualmente Do transporte comer
cial de pusaselrOI e correspondência uma Unha 
aérea nacional, &ll80C1ada com oa aervlçoa da 
Avtaç&o Militar, uma companh4\ franceaa o 
uma norte-americana. Também se t:em desen
volvido oonslderàvelmente a construção de u
tradaa modernas. 

, 

- li-

BdUCGC4o 

A educaçlQ pübl1ca (prtmàrla, eecun~6...'1a 
e superior) é gratuita. A prtmel:a é obriptórla 
aoe qulnze anos de Idade. A !Da1ruç&o eecundl\
ria é mlnl.etrada nos 11ce~. doa quala ht. apro
xtmadamen te nümero Igual para homens e mu
lherea. Existem também Instituto. de cbmérclo. 
111colu proflsalonals fem.lnlnaa, eecolaa agrfcolaa, 
lDdUBtrlall, .de minas, de artea .e oflclOI, ·e eata
beleclmen.tos para anormais. As unlver11ldadea 
existentes Do pafa do quatro: duaa na capital 
e duaa, de recente tundaç&o, nu provfncla,e. /.a 
duaa prlmelrall, alo a Universidade do OhQe, 
que é do Estado, e a Universidade Católica, par
ticular. AI. outru eAo a Universidade C&tóllca 
de Valparafao e a Unlvenldade de Ooncepclón, 
ambe.a particulares. Ou troe centros de ensino 
dignos de 911rem cltadOll eAo Oll aegulntes: o 
Instituto de Baoterlologta, a :ir.cola de Bervloo 
Social, a de :Bntermelras Sa.nitárlas, 11 a Escol& 
de Artes e OtfclOll da Fundação santa Marta. 
esta última recentemente fundada em Valpa
rafao. 
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Contribuição ao ensino 

Os Territóriós Federais . . 
(NOVO CAPíTULO DA GEOGRAFIA DAS FRONTEIRAS NO BRASIL) 

MOACIR M. F. Sn.VA 
CoDSultor Técnico do CoDSelho Nacional 
de Geografia e membro da qomlssão da 
. Faixa de Frontetre.a 

Consfderaç6es gerais. - Postçifo. Ltmftes. Dfvlsllo muntcfpal. Superfície. P011U
lação. Posição e altUude da capttaZ e de outros pontos. Clima. Hidrografia • . 
Orografta. Vegetaçifo. Produções. Transportes e comunicações (de cada um 
dos ctnco Terrftórfos). - "Qual o verdadeiro nome: Amapá ou Mapá" -
"Pôrto Velho" ou "Cai~rl? - Notas. · · 

As trontelras do Brasil têm sido estudadas, no âmbito da geografia, ou do . 
ponto de vista geral, como o fêz o eminente professor F. A .. Raja Gabaglia, em 
sua conhecida tese de concurso, erudito repositório de ensinamentos vários; obra 
notável, hoje clássica entre nós; ou na simples descrição da complexa linha divi
sória internacional, como o têm feito diversos autores de mérito, (e o Anuário 
do I-.B.G.E.); ou tratando apenas da faixa de 150 quilômetros ao longo da fron
teira, como fizemos nós em artigo publicado na Revista Brasileira de Geografia 
(n.0 4, de 1942) , pequeno ensaio inspirado no Relatório de 1941, da Comissão 
Especial da Faixa de Fronteiras; ou, particularizando ainda wn pouco ·mais, 
sob um aspecto único, tal o das TrilO.ndfas (regiões de fronteiras tríplices), 
que igualmente esboçamos em nosso livro Roda e Asa (Rio, 1941). 

Mas, indubitàvelmente, o oportuno estudo integral dos Territórios Federais, 
constitui matéria para um novo capítulo, assaz interessante, de nossa Geografia 
das Fronteiras. . · · 

E$S& Geografia das Fronteiras, no Brasil já está a pedir um grande codifi
flcador, - um Gaba.glla, um Delgado, - que a colija em todos os seus aspectos. 

Enquanto êsse estudo não é feito, por quem melhor possa realizá-lo, que seja 
relevado a um simples curioso da matéria, alinhar aqui alguns elementos relati
vamente a êsses Territórios fronteiriços. 

• • • 
A legislação fundamental dos novos Territórios Federais (excluídos os ante

riores, do Acre e de Fernando de Noronha) 1 é constituida, até o presente mo
mento, pelos DecretQs-lels ns. 5 812 e 5 839, respectivamente de 13 e 21 de 
setembro dêste ano, o primeiro dos quais criou os cinco Territórios• (Amapá, Rio 
Branco, Guaporé, Ponta Porá e Iguaçu) e o outro dispõe sôbre a administração 
dos mesmos. 

1 O Território de Fernando de Noronha foi criado pelo Decreio-lel n .º 4 102, de 9 de 
fevereiro de 1942. Atualmente. com as tropa.e li\ exllltentes, sua população deve ser maior do 
que a de 1-X-40. · · 

" ••• a desooberta da Ilha Fernando de Noronha em 1438, mostra t. evidência que os por
""1&u&es desde então conheciam tel'Tall da. América" - Aaslm afirma o coronel aviador Lfslu 
:Rodrigues, em seu estudo sõbre "Fernando de Noronha" publ. na R4V(na ao Inat. Geogr. HWt. 
Mfütar ao Br1iat1, 1.• .semestre, 1943, emalo ~nteressanol.e!!lmo para os que apreciam a geografia 
de nossa Pl\trla. 

• A Grande Comissão Nacional de Bildlvlsão Terrii<>rlal e Localização da Capital Federal,. 
reunida na Sociedade de Geogra!la do Rio de Janetro. (Ver Tomo X:XXVllI-1933 (2.0 semestre) 
da respectiva Revista) propôs; em lB-X-933, dez (10) territórios fronteiriços. & saber: 

2 no Estado do Pari\ - A.map4 e óbtcloa 
4 " " " Amitzonas - Rio Branco, Rto Negro, SoUmõea e Acre 
3 em Ma.to Groaso - Guaporll, Jauru e Maracafu 

· 1 nos Estados do Paranl\ e Santa Catarina. - Iguaçu. 
Vemos que o ato do Oovêrno Federal, criando 5 d.êssee Territórios, não parece ter desprezado 

e> valioso. trabalho da Grande Comissão, que foi presidida pelo meu preclaro professor, o lluatre 
seótrrafo, Dr. Everardo Backeuaer. 
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O Decreto-lei de criação (n.0 5 81!\ publicado no D . O. de 15 e 27 de setem
bro) deflnlu, nos cinco parágrafos do~rt. 1.º os limites dos Territórios então 
criados; e o Decreto-lei que regula a administração dêsses Territórios Cn.O 5 839, 
publicado no D. o. de 21 de setembro) estabelece, nos cinco itens, de ci) a •>. 
igualmente do art. 1.0, a divisão municigal respectiva. Essa divisão será provi
sória, em vista do que ~spõe o parágrafo único dêsse mesmo art. 1.0 : 

"Parágrafo único. - O governador de cada Território, no prazo 
de seis meses, contando da respectiva posse, 1elaborará; de acôrdo com 
as instruções geráis baixadas pelo Conselho Nacional de Geografia, 
o plano do novo quadro territorial respectivo, a ser fixado pelo Govêr
no Federal (art. 16, l-1.0 do Decreto-lei n.0 311, de 2 de março de 1938) " .. 

o art. ~.º do Decreto-lei n.0 5 839 estatui quais as cidades que serão a& 
capitais dos Territórios: 

Territórto do Amapá - capital: Amapá 
" " Rio Branco --.. " Boa Vista 
" " Guaporé " Pôrto Velho 
" de Ponta Porá - " Ponta Porfl. 
" .,, Igullçu " Iguaçu 

TranscrevelJ\OS adiante, textualmente._ os tópicos relativos aos limites e à 
divisão municipal, os quais são fundamentais, sob o ponto de vista geográfico, 
da caracterização dessas novas unidades da federação nacional. 

Aditamos, para cada um dos Territórios alguns informes que se nós afiguram 
intere~tes; embora sujeitos a retificação e desenvolvimentos, à luz de estudos 
que venham a Ser feitos, com maior rigor e minúcia, pelas administrações locais, 
(ou mesmo por particulares, curiosos dos assuntos geográficos ou econômicos) . 

I. TERRITóRIO DO AMAPÂ 

Postçllo - O Território do Amapá está situado a nordeste do Estado do Pará, 
quase totalmente no hemisfério setentrional, tendo apenas ao sul da linha equa:. 
torlal pequena parte do município de ·Mazagão. Tem uma forma aproximada
mente de losango, de que um dos vértices, o mais ao norte, coincide com o cabo 
Orange. 

Limites (segundo o § 1.º do Decreto-lei n.0 5 812, de 13-9-943) : 
"- a noroeste e norte, pela linha de limites com as Guianas HolandeSQ. e 

Francesa; · 
- a nordeste e leste com o Oceano Atlântico; 
- a sudeste e sul, o canal do Norte e o braço norte do rio Amazonas até a 

foz do rio Jarl; 
- a sudoeste e oeste, o rio Jari, da sua foz até as cabeceiras na serra de 

Tumucumaque". · · 
_Divtsão municipal (segundo o item a) do art. 1.0 do Decreto-lei n.º 5 839, 

de 21-9-943? : 
"O Território do Amapá será dividido em três municípios, com as denomi

nações de Amapá, Macapá e Mazagão, compreendendo o prime.iro todo o municí
pio de igual nome, que pertencia ao Estado do Pará; o segundo, parte do munl
ciplo do mesmo nome, daquele Estado; e o terceiro, parte dos municípios de 
Mazagão e Almeirim, que pertenciam ao Estado acima referido". 

Temos portanto: 

Território 
do Amapá 

Capital: Amapá 

< 

1. MUl1lcípio de Amapá 
2. " " Maca pá 
3. " " Mazagão 

Superfície - A superfície do Território do Amapá é calculada em 143 716 
quilômetros quadrados, cabendo ao município da capital 69 066 quilômetros qua
drados ou seja 48% da área total do Território. 



BOLETIM OEOORAPIOO 

Popula'çtio - A população existente tem 1.0 de setembro de 1940, na . área 
do atual Território do Amapá, era de 28 406 nabitantes, assim distribuída: 

MUNICÍPIO 
POPULAÇÃO 

' Urbana Suburbana 

AmapA .. ................ . . .. ....... 342 102 
MacapA (puta) ......... ... ......... 646 390 
Mazagão ( " ) .......... . .......... 368 • 25 
Almeirim ( " ) ........... .. ........ - -

Total. ............. . .... . ....... 1 356 • 517 

Percentualmente: 

Quota preponderante: população rural: 92 % 
. População urbana: 5,8 % 

" suburbana: 2,2 % 

Rural Total 

5 563 6 007 
9 684 10 720 
5271 5664 
1015 1015 

21 533 23 406 

População da capital (Amapá): urbana e suburbana: 444 habitantes ou 
seja 7,3 % da população total do respectivo munlclpio. ~te municipio da capital 
6 007 babB.) representa 25,6% da· população total do Território. 

Posiçtf.o e altitude da capital e de outros pontos do TerrU6rlo do Amapá 

LOCALIDADE Latitude Lengitude Altltude 
(W. Gr.) (111) 

Amapá .... . ... . .. .... ........ .. ... . ..... 2" 2' 31" 50" 45' 23" 15 
(Norte) 

Macapá .. ........................... ..... ()D O' 55" 51° 4'22" 2 
(Nort.e) 

Mazagão ..... : ... ....... . ................ ... ()D 9' 31" 51° 29' 6" 50 
(Sul) 

Clevelàdia .... ......................... .. li" 48' sr· 51° 22' O" 64 

Clima - O clima do Território do Amapá é do tipo "equatorial super-úmido", 
segundo a classificação Delgado-Morlze,• - ou seja de temperatura média 

ânua superior a 25º C. e com chuva excessiva (superior a 1 900 mm por ano). 

1!lsse tipo saper-úmido se caracteriza mais pela constância da temperatura 
Q.o que por sua elevação. 

Segundo a classificação de Serebrenick, o clima do Amapá é do tipo "trp. • 
pical super-úm1do", (ou com temperatura média anual entre 22° e .28° e preci
pitação pluviosa anual superior a 1 900 mm> . 

Do opúsculo Normais Cztmatol6gtcas • extralmos as seguintes observações 
relativas à estação meteorológica de Clevel4ndta (cuja posição geográfica consta 
do pequeno quadro precedente) : 

• Ver Meteorologte du Bréril de Delgado de carvalho e Dlc. Htat. Geogr. e Btnogrdfico do BrcuCI. 
do I.H.O.B., 1922, estudo sõbre CHma, de e:. Morlze. 

• Salom&o Serebreniclt ABjlectoa Geogr4/ic08 do Br48tl (0 Clima, a Terra e o Homem), 
Bio, 1942. 

• Norma'8 CHmatol6gwas, publ. do Serv. de Meteorologia do M . da Airrloultunr., 1941, 
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Temperatura média ........ . 
" máxima •...... 

Máxima absoluta ........... . 

Temperatura mínima •...... 
Minlma absoluta ........... . 

23°,6 
31°,1 
38°,8 

200,6 
16°,o 

Umidade relativa • • • • . . . . . . . 88, 3 % 
Chuva ,anual <total) ....... ; 3211, 8 mm 

observada em 18-X-930 

observada em 2-VII - 928 

Chuva máxima em 24 horas . 90 mm observada em 11-III-926 

Número de dias de chuva (por 
ano) . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 221 
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Htàrografta - Os principais cursos d'água do Território do Amapá (além do 
braço norte do rio Amazonas) são: o rio Oiapoque, que separa o Território da 
Guiana Francesa; o rio Jari, pelo qual se llmita com o Estado do Pará; os rios 
da vertente oceânica, como o CQ.ssiporé, o Cunani, o Calçoene, o Araguari e o 
Gurijuba; e ainda alguns rios de menor importância, tributários do caudal ama- · 
zôhico. Há inúmeros lagos e lagoas, na região do baixo Araguari, sendo os de 
maior superfície os lagos Novo, Duas Bôcas, da Jaca e Pira tuba. 

A propósito, encontramos em umas notas (oficiais), sem indicação do autor, 
o tópico seguinte: 

''Tôda a região costeira que se estende entre o Araguari e o Amapá é extra
ordinàr1amente lacustre e. interceptada por diversos rios e igarapés que derivam 
dos lagos, ou os comunicam ou dão salda às suas águas para o oceano. Henri 
Coudreau os classifica em dois grupos: os lagos. em rosário da bacia do Tarta
ruga! e os lagos costeiros. Entre os primeiros se distingue o lago Novo oú d'El-Rei, 
denominado por Coudreau o "Gilbraltar do Amazonas, capaz de comportar tôdas 
as frotas da Europa". · 

• • • 
Qual serei o veràaàetro nome: Amapd ou Mapá? 

Em seu trabalho Dtx Ans de Gu11ane (com um mapa na escala de 1: 1 250 000) 
publicado no Bullettn de la Soctété àe Geografte de Paris, (4.0 trtmestré, 1891), 
Henri Coudreau relatando as viagens qµe fêz à região (de Cunani - Mapa -
Macapá, em 1883-1885; do Maroni ao Tumucumaque, em 1887-1889; e ao Oia
poque e passagens do Tumucumaque, em 1889-1891), trabalho êsse em que .aquêle 
notável geógrafo informa proveitosamente sôbre a região e nota.damente sõbre 
J;'ios e lagos, sôbre o sistema "Tartaruga! - Mapa", - sõbre la riviêre de Mapa", 
"le lac Mapa", etc. figura 'sempre, <no texto e no mapa que o acompanha), a 
palavra "Mapa" e nunca Amapá. (Aquela sem acento no "a" final, devido à 
pronúncia francesa. Qual ·será o verdadeiro nome Amapá ou Mapá? 

Aqui fica revivescida a dúvida que, 81lpomos, interessará aos nossos toponi- _ 
mistas, eruditos e pacientes. · 

Orograffa - Principais elevações que se observam no Te?Tltório do Amapá;. 
a serra de Tumucumaqúe, que o separa da Guiana Holandesa, atingindo a alti
tude de 850 metros, o monte Crevawé (353 metros) ; a serra Lombard, divisória 
das águas do Oiapoque e Cassiporé;' e a serra do Amapá, divisória das águas do 
Araguari e dos demais cursos que se lançam no Atlântico. 

Vegetação - A cobertura flor~tica do Território do Amapá. pode assim esque
matizar-se: 

a> - uma fimbria de vegetação costeira; 
b) - por trás desta faixa litorânea, outra mais larga, de campo; algumas 

manchas de campo, no interior; 
&) - predomínio de matas, nas' terras restantes do Território. 

Produç6es - Ouro em abundância, nos afluentes do Olapoque, no alto Jari 
e em outros rios (Cassiporé, Calçoene, Ara.guari, etc.). 
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O general Rondon,• em entrevista ao jornal A Manhã, desta capital, em 17 
de setembro, informa que havia mesmo uma mineração de ouro no rio Calçoene, 
explorado por uma companhia francesa, que se utilizava de uma estrada de ferro 
estabelecendo a ligação da parte mais alta do Calçoene com o centro denomi
nado Lourenço. Logo que a zona do Amapá foi reconhecida como de propriedade 
do Brasil, abandonaram a mineração e a estrada de ferro que, mais tarde, fQi 
vendida como ferro velho. 

No reino animal menciona-se alguma criação de gado bovino, encaminhado 
para a Guiana; couros, ·peles e a Indústria da pesca, ainda que rotineira. 

No reino vegetal: balata, castanha do Pará, pau-rosa, plantas medicinais, 
oleaginosas, madeiras, fibras, etc. 

Transportes e comunicações. - No Território do. Amapá não há ainda nem 
estradas de ferro, nem rodovias. Os transportes realizam-se pela navegação 
costeira <a vapor e a vela) e pelos· rlos, em condições semelhantes. 

As comunicações postais fazem-se por êsses meios e por avião e as telegrá
ficas pelo rádio. 
. Multo há ainda que melhorar, e mesmo estabelecer, em matéria de trans
portes e comun:lcações. A "Panair" e a "Cruzeiro do Sul" vão estender suas 
linhas até o Amapá. 

II. TERRITÓRIO DO RIO BRANCO 

Posição - O Território do Rio Branco fica. encravado no norte do· Estado 
do Amazonas e, quase todo, no hemfiJférlo norte. Tem a forma de um pentágono 
curv1lineo, irregular, cujo vértice mais meridional fica localizado próx1D1o, e a 
nordeste, de. cidade de Moura. · 

Limites (segundo o § 2.º do art . 1.0 do Decreto-lei n .0 5 812) : 
"- a. noroeste, nort~. nordeste e leste pelos limites com, a República da 

Venezuela e Guiana Inglêsa; · 
- a sueste e sul pelo rio Anauá, até sua foz no rio Branco, e por êste à sua . 

confluência com o rio Negro; 
- a ·sudoeste, subindo pelo rio Negro da foz do J'lo Branco até a foz do rio 

Padauarl e por êste até a foz do rio Marari e subindo as suas cabeceiras na .serra 
do Tapiiapecó". · 

Divisão municipal (item b) do art. 1.0 do Decreto-lei n.0 5 839) : 
"O· Território do Rio Branco será dividido em dois municípios, com as deno

minações de Boa Vista e Catrimani, compreendendo o primeiro a área do munl
,cíplo de igual nome, que pertencia ao Estado do Amazonas, e a parte do municí
pio de Moura, do mesmo Estado, $1tuada à margem direita do rio Anauá, e o 
segundo a par:te do mesmo municipio de Moura, situada à margem direita do 
rio ·Branco, e a parte do município de Barcelos, também do mesmo Estado, 
.situada à margem esquerda do rio Negro" 

~Temos portanto: 

Território do· Rio Branco 
Capital: Boa Vista { 1. 

2. 

Município de Boa Vista 

" " Catrimani 

• O general Rondon, na entrevista, 11-qul referida, dllilia ainda, entre outras informações: 
"Resta criar o território na fronteira holandesa, entre os rios Jarl e o Trombetas, - pedaço de 
nosso território completamente isolado. Lã vive.li). apenae os indlos Pianacotó, Terió e Rucuvlana, oe boa iµdole - com os quais travei relações, quando em 1928 fiz a. exploração da fronteira . 

. "Devo acentuar que então essa. !ront.eira era pl.aada pela primeira vez por um brasileiro • 
.All não haviam estado os portuguêses. A região possui campos magníficos de ao 000 qullômietroe 
.quadrados numa altitude que oscila entre 300 e 400 metros sendo rlqufssima. em balata. 
•Quando !lz meu relatório sugeri que se póvoasse este. zona, começando por coJlStrulr uma. estrada 
.ele rodagem desde óbldos até a cachoeira de Tumucumaque, com cêrca de 500 quilõmetros em 
:matas e o restante em oampos. E propunha ainda a lllStala.ção ali de uma colônia militar, à 
:marsem do rio Cuminá e ao mesmo tempo um pôsto indfgen.a. de proteção e 8811istênc1a 11.Q.úelea 

• -Wdloe por necesaita.rem de apolo federal". 
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Superficie - A superficie total do Território do Rio Branco é calculada em 
252 035 quilômetros quadrados, cabendo ao município da capital (Boa Vista) 
170 581 quilômetros quadrados ou seja 67,6% da área total do Territórto. 

População - A população existente em 1.0 de setembro de 1940, na área do 
atual Território do Rio Branco, era de 13 756 habitantes, assim distribuida: 

MUNICÍPIO 
POPULAÇÃO 

. Urbana Suburbana 

Boa Vista . ...... .. ... .... . ...... , ... 1170 241 
Baroolos (parte) ..••......•....••.••. - -
Moura (parte) ..................... . . - -

Total. .......................... 1170 241 

Percentualmente: 
Quota preponderante: população rural: 89,74 %. 

população urbana: 8,51 %. 
" suburbana: 7,75 %. 

-
Rural 

9 054 
1081 
2210 

12 345 

Total 

10 465 
1081 
2 210 

13 756 

População da capital (Boa Vista): urbana e suburbana: 1 411 habitantes 
ou seja 13,4 % da população do respectivo numicipio. :&:ste municip1'> da capital 
(10 465} representa 76% da população total do Território. 

Pósigão e altitude ãa capttal ão Território ão Rio Branco 

Boa Vista - 2º 49' O" lat. N. - 600 41" O" long. W. Gr. - 90 met~os de altitude. 
: Clima - O clima do Territõrio do Rio Branco é do tipo "equatorial super

úmido", segundo a classifi~ação Delgado-Morlze, e do tipo "tropical-úmido", 
conforme a classificação Serebrenick, tanto vale dizer temperatura média ânua 
acima de 25º e e pluviosidade total anual, entre 1 300 e 1 900 mm. 

Hiãrografta - Os principais rios do Território do Rio Branco (além do rio 
Negro, no trecho entre o Branco e o Padauari) são: o rio Branco, o Anauá, o 
Taclltu, o Maú e o Padauari; que são constitutivos de seus limites; e os forma
dores do rio Branco: o Cotingo, o Uraricuera, o Mucajaí, o · Catrimani e outros • 
de menor importância; o Uaracá e outros afluentes do rio Negro. 

· Orografia-~ Merecem destaque: serra. Uassari, na divisa com a Guiana 
Inglêsa e as serras de Tapirapecó, Urucuzeiro, Parima, Machlall, Imereari e 
Pacaraima, com o monte Roraima (3 145 metros), tôdas na divisa com a 
VenezueJ,a. 

No interior do Território observam-se as serras de Marauã e !ripara, divi
sórias das águas do Urarlcuera e Mucajai das do Catrimani; a serra Tapará, 
divisor das águas dêsse último rio e de alguns afluentes direitos do Branco; e a 
serra do Tuarum ou Calltanhal, separando águas do Tacutu e de afluentes esquer
dos do Branco. Ainda elevações mais ou menos isoladas, como as serra:s Murupu 
e Itaqueú. 

Vegetação - No Território do Rio Branco ocorrem os campos· dêsse nome, 
em tôrno de. Boa Vista e manchas de campo máis para o sul. Afora isso, predo-
minam as matas. · 

Proàuç6es - Além da indústria extrativa geral da Amazônia (borracha, 
19tc.), mencionam-se, entre as suas riquezas naturais, o ouro, nas cabeceiras do 
l'.io Branco; e a criação de gado, facilitada pelas excelentes pastagens nativas. 
O Govêrno Federal mantém fazendas pastoris, como a de São Marcos. · 

Afirmam, entretanto, conhecedores da região e técnicos zooteênistas que as 
pastagens e o gado do Rio Branco "tão decantados" decaíram. É fato que o 2.0 
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Congresso Brasileiro de Vaterinária (reunido de 7 a 12 ,de setembro dêste ano 
(1943) em Belo Horizonte> apresentou uma "sugestão" para que fôsse criada 
em Rio Branco uma "fazenda-escola", i;i.proveitando as "fazendas nacionais"> 
afim de libertar os criadores da região do empirisµio rotineiro. 

Transportes e comunicações - São dificultados pelo fato de não ser o rio 
Branco navegável em tôda a sua extensão. Não há também nem ferrovias, nem 
rodovias . Só a aviação e o rádio poderão, no momento, melhorar as comunica
ções (postais. e telegráficas) e, em parte, os transportes, mormente de pessoas. 
Mas para desenvolvimento econômico e demográfico do Território, impõem-se 
obras de melhoramento de aquavias e de cpnstrução de rodovias. 

' . 

III. TERRITóRIO DO GUAPORÉ 

Posição - O Território do Guaporé acha-se localizado ao sul do Estado do 
Amazonas e ao noroeste do de Mato Grosso. Tem uma forma multo irregular, 
de que o vértice mais setentrional fica a nordeste da cidade amazonense de 
Canutama. 

Limites ( § 3.º do art. 1.0 do Decreto-lei n.º 5 812) : 
"-.a noroeste, pelo rio Ituxi até a sua foz no rio Purus e por êste descendo. 

até a foz do rio Muculm; 
- a nordeste, leste e sueste, o rio Mucuim, da sua foz no rio Purus até o. 

paralelo que passa pela nascente do igarapé Cunlá, continua pelo referido para
lelo até alcançar a cabeceira do igarapé Cuniá, descendo por êste até a sua con
fluência com o rio Madeira, é por êste abaixo até a foz do rio Gi-Paraná (ou 
Machado) subindo até a foz do rio Comemoração de Floriano, prossegue subindo 
por êste até .a sua nascente, daí segue pelo divisor de águas do planalto de Vilhe
na, contornando-o até a nascente do rio Cabixi e descendo pelo mesmo até a :foz 
no rio Guaporé; 

- ao sul, sudoeste e oeste, pelos limites com a República da Bolívia, desde .. 
a confluência ão rio Cablxi no rio Guaporé, até o limite entre o Território do Acre 
e o Estado do Amazonas, por cuja linha Umítrofe continua até encontrar a 
margem direita do rio Ituxi ou Iquiri". · 

Divisão munictpal (item e) do art. 1.0 do Decreto-lei n.º 5 839): 
••o Território do Guaporé será dividido. em quatro municípios, com as deno

minações de Lábrea, Pôrto Velho, Alto Madeira e Guajará :Mirim: o primeiro 
compreenderá parte dos municípios de. Lábrea e de Canutama do Estado do 
Amazonas; o segundo a área do município de Pôrto Velho, que pertencia ao 
mesmo Estado; o terceiro parte do município de Alto Madeira, do Estado de Mato 
Grosso; o· quarto a área do município de Guajará Mlrim e parte do município 
de Mato Grosso, que pertenciam ao último Est.ado acima referido". 

Temos portanto: 

Território do Guaporé. 
Capital: Pôrto Velho' { 

1. Município de Pôrto Velhp 
• 2. " " Lábrea 

3 . " 1
' Alto Madeira 

4. " " Guajará Mirim 
1 

Aspecto geral - Considerado em conjunto, o Território do Guaporé compreen
de dois aspectos: baixada e altiplano, aquela nas margens dos grandes rios 
(Madeira, Mamoré e Guaporé) e o outro na parte restante. A predominância de 
terras em altiplano deve exprimir salubridade. Maior devassamento da região, e 
melhor estudo da mesma. são ainda necessários. 

Superfícte - A superfície do Território do Guaporé é calculada em 250 927 
fJillfiômetros quadrados, cabendo ao município da capital (Pôrto Velho) 27 212 
'Juilômetros quadra.dos, ou seja 10,8% da área do Território. 

' O major Alolslo Ferretra, atual govemadpr do Território do Gpaporê, antes dessa tnvestl
"dura, propugnava a mudança do nome de "P&rto Velho" para "Catart•, dado pelos lndlgena.a 
ao rio Madeira, segundo o roteiro de Orellana, descrito pelo padre Acu:fta. 
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População - A população existente em 1.0 de setembro de 1940, na área do 
atual Território do Guaporé, era de 24 918 habitantes, assim distrlbuida: 

MUNICf PIO 
POPULAÇÃO . 

Urba Da Suburbana 

PGrto Velho .................... ..... . 2 261 885 

Ubrea (part.e) ... ................... 468 682 

Canutama (parte) ................ . .. - -
Alto Madeira (parte) . •••....•..• . ••. 58 3 

Guajará Mirim .•• . .••.•••.•• ••..•.•. 1 743 234 

Mato GrOllSo (parte) ......... . ....... - -
Total. .•••••••••••• .' ••••••••••.•. 4 530 1 804 

Percentualmente: 

Quota preponderante: população rural: 74,6 %. 
PopulaçãC3 urbana: 18,2 %. 
População suburbana: 7,2 %. 

1 

Rural Total 

5125 8 271 

2 292 3442 

2 029 2.029 

4 681 4 742 

4124 6101 

333 333 

18 584 24 918 

População da capital (Pôrto Velho) : urbana e suburbana: 3 146 habitantes 
ou seja 38 % da população total do respectivo município. 1:ste município da 
capital (8 281 habs.) representa 33,1 % da população total do Território. 

Segundo a opinião do Sr. José Ribeiro de Sá Carvalho, do Instituto Histórico 
de Mato Grosso, a população indígena do Território deve ser muito grande, des
tacando-se as tribos Nhambiquara, Arituá, Manducá, Capixaná e outras. Consi
dera êsse autor "a serra Geral detentora de verdadeiros mistérios ainda; entre 
elês as minas de ouro do Urucumaquã, nas cabeceiras do Corumbiara". 

Posição e amtuele ela capttal e ele outros pontos elo Território do Guaporé 

. 
LOCALIDADE Latituda Lon&lluda AIHtude 

- (Sul) (W. Gr.) (m) 

P6rto Velho ...... .. ........ ............. 8° 45' 36" 63° 58' O" 90 

Lábrea ....................... ... ... . .... 7'> 15' 24" 64°5~ O" 60 

Alto Madeira ..... . .. . ................. . . . 8° 48' 13" 63° 56' 7" 110 

Oliajará Mirim ... . ................. . .... 100 47' 55" 65° 23' O" 195 

Clima - O clima do Território do Guaporé é do tipo "equatorial super-úmldo", 
segundo a classificação Delg~do-Morize, e dos tipos "tropical úmido" e ··~..,. 
'6mldo'', segundo Serebrenick. Dão idéia dêsse clima as observações meteorológicas 
feitas em Pôrto Yelho (Morize, op. cit.) ; ' 
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Temperatura média . . . . . . . . . 27º,8 

Máxima absoluta . . . • . . . . . . . . 36°,6 
Mínima absoluta• . . . . . . . . . . . 13º,2 

observada em agôsto de 1878. 

Chuva (total anual) . . . . . . . . 2294, 3 mm 
Número de dias de chuva, por 

ano ... .-. . . . . . . . . . .. . .. . 160 . 
Htãrofirafla - Além dos rios, que definem seus limites (Ituxi, Puros, Mucutm, 

Madeira, Gi'-Paraná ou Machado, Comemoração de Floriano, Cabixl, Ouaporé, 
Mamoré e Abunã), merecem menção os rios Jamari, o Candeias, o Jaci-Paraná 
e o Mutum-Paraná; afluentes direitos do Madeira; o Paca Nova (ou segundo 
outros, e melhor, PacJlás Novos), o Sotérlo, o Cautários, o Corumbiara e outros 
menos importantes, afluentes direitos do curso Guaporé-Mamoré. 

Orografia - Destacam-se no Território: a serra dos Pacaás Novos e a doe 
Pareeis, separando as águas do Guaporé-Mamoré das do Madeira e do Oi-Paraná. 

Vegetação - Predomínâ.ncia das ,matas, acompanhando os grandes cursos 
d'água. Afora isso, uma ou outra mancha de campo. Citam-se entre estas os 
campos de Pareeis. 

Proàuç6es - Borracha e castanha do Pará são, por assim dizer, e até agora, 
os produtos exclusivos do Território do Guaporé, sem embargo de outras muitas 
riquezas vegetais (madeiras, etc.). Outras utilidades (pecuária, caça, pesca)· des
tinam-se, de modo geral, ao consumo da própria região. Pela E. F. Madeira- , 
Mamoré descem para o Território ou para a Amazônia, produtos da Bolivia (gado, 
madeiras, dormentes, borracha, castanha, etc.). , 

. ' Transportes - O Território do Guaporé tem serviços regulares de transportes: 
linhas de navegação dos rios Madeira e Mamoré-Guaporé, articuladas pela E. F. 
Madeira-Mamoré; linhas aéreas de Pôrto Velho para Manaus-Belém e para Mato 
Grosso-Rio; ~rviços'postais e telegráficos (com e sem fio) como qualquer Estado, 
dos mais adiantados. Inicia-se a construção rodoviária, de Pôrto Velho para 
o sul. 

A E. F. Madeira-Mamoré, tem a extensão de 366 quilômetros. Parte de Pôrto 
Velho, capital do Território, e acompanha pela margem direita os caprichos do 
trecho encachoeirado do Madeira, terminando em Huajará Mirim, à margem 
direita do Mamoré ontte tem ínício a navegação dos rios Mamoré e Guaporé, que 
vai termihar em Vila Bela de Mato Grosso (765 milhas)) . Desde a estação de 
Presidente Marques (quilõme~ro 220, antigo Abunã) até Guajará Mirim corre ao 
longo da fronteira com a Bolívia. · 

IV. TERRITóRIO DE PONTA PORA 

'' Postção - o TerJ;ltório de Ponta Porá fica situado ao sul do Estado de Mato 
Grosso. De forma pÕllgonal irregular, alongado no sentido noroeste-sueste, tem 
um dos seus lados menores, ao sueste, apoiado sôbre uma das linhas setentriona.IB 
do Território de Iguaçu. 

• Pôrto Velho está sujeito ao curioso fenômeno da "triagem" (que ocôrre em algumas partee 
da Amazônia e de Mato Grosso) "o qual consiste em acentuada balira termométrica que sobrevém 
em seguida ·a temperaturas elevadas, o que a torna alnda mais sensfvel aos habitantes habltuadOll 
a pronunciado calor" C:Mortze, op. clt.). 

Pessoalmente, observamos, em J'ôrto Velho, em Julho de 1938, uma amplltude térmica diurna 
:se quase 20 graus em 24 horas, lndo de 14° pela manhã a 34° pela tarde. 11&8 o fen~e:no da 
friagem, - em sentido t.nvel'80, - é muito-mais violento •. a ponto de morrerem 1HIÜ63 nos üiga., 
segundo P. Le Colnte.. ":l!:sse autor observou, na região "do Alto lllladelra1 descer o term~metro, 
em algumas horas de 33° para 11°, Df,o sendo a altitude malor de l60 metros. 
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-
Limites ( § 4.º do art. l.º do Decreto-lei n.º 5 812) : 

"- a oeste e noroeste, pelo rio Paraguai desde a foz do rio Apa até a foz do 
rio Miranda; · · 

- a nordeste, leste e sueste, pelo rio Miranda, desde a sua foz no Paraguai, 
até a fo~ do rio Nioaque, subindo por êste até a foz do córrego Jacarezinho, 
segue subindo por êste até a sua nascente e dai em linha reta e sêca, atravessa 
o divisor d'água entre o Ntoaque e o Carandá. até a nascente do córrego Laran
jeira, desce por êste até a sua foz no rio Carandá, continua descende por êste até 
a foz do rio Taquaruçu, prossegue até a foz do ribeirinho Corumbá., sobe por êste 
até a foz do rio Cangalha, subindo até a sua nascente, daí segue pelo divisor de 
.águas até a nascente do rio Brilhante, desce por ê.ste à sua foz no rio Ivinheima, 
continua -por êste abaixo até a sua foz no rio Paraná, descendo por êste até a 
.fronteira com o Paraguai, na serra do Maracaju; 

. . ' 
- ao sul e sudoesí~. com a República do Paraguai. acompanhando o .limite 

:internacional,, até a foz do rio Apa". 

Divisão municipal (item d) do art. 1.0 do Decreto-lei n.º 5 839) : 

"-O Território de Ponta Porã será dividido em sete municípios, com as deno
minações de Pôrto Murtinho, Bela Vista, Ponta Porã, Dourados, MaracaJu, Bonito 
e Pôrto Esperança; cada um dos quatro primeiros compreenderá a área do muni
cipio de igual nome que pertencia ao Estado de Mato Grosso; o quinto comP.reen
derá parte dos mun1cipios de Maracaju e Nioaque, do mesmo Estado; o sexto 
compreenderá parte do municipio de Miranda e o sétimo parte do municipio de 
Corumbá, ambos do mesmo Estado". 

Temos portanto: 

Território de Ponta Porã 

Capital: Ponta Porã 

1. MuÍlicipio de Ponta Porã 
2. " " Pôrto Murtinho 
3 . " " Bela Vista 
4. 
51 
6. 
7. 

" 
" 
•• 
,, 

" Dourados 
" Maracaju 
" Bonito 
•• Pôrto Esperança 

Superfíc;ie - À sÚperfície do Território de Ponta Porã é calculada ei:µ 99 141 
quilômetros quadrados, cabendo ao muntcipio da capital 22 425 quilômetros qua
dradas ou seja 22,6% da área total do. Território. 

Populaçtlo - A população existente em 1.0 de setembro de 1940 na área do 
Território de Ponta Porã, era de 86 715 habitante~, assim distribuída: · 

MUNICÍPIO 
POPULAÇÃO , 

Urbana Suburbana Rural Total . 
. -

Ponta Porl ..... ... , ............ . ... 3 986 2 067 . 26 943 32996 
P&to Mmtinho ... : . . .... . .. .. .... . . 2 041 162 ...( 982 7185 
Bela Vista . ....... .. -.-......... . .. . ,. 2 463 3 403 7 909 13',775 
Dourados ....... . ........ . .. . ....... 4424 969 9 592 14 985 
Maraeaju (parle) . .... ... . . ... . . . ... . 888 471 . 3 801 5160 
Nioaque (parte) .... .... , . . .......... 612 350 3 712 4 674 
Miranda (parte) ... .. .. .. .. .. .... .... 222 . 98 6087 6 407 
Corum).>á (parte) ..................... 415 310 790 1 515 
Aquidauana JICUI} .. ·: •.••.• .•••.• ••. . - - 18 18 

Total.. . .... ... . ..... ., •. .. ..... 15 051 7 830 l 63 834 86 715 

r 
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Percentualmente: 

Quota preponderante: população rural: 73,6 %. 
População urbana: 17,4 % . 
População suburbana: 9,0 %. 

População da capital (Ponta Porá) urbana e suburbana: 6 053 habitantes 
ou seja 18,3 % da população total do respectivo município. ~ste município d!l 
capital (32 996 habs.) representa 38% da população total do Território. · 

'. 
Posição e altitude da capital e de outros pontos do Território de Ponta PorfJ. 

1 

LOCALIDADE Lt'ltude Longitude Altitude 
Sul) (W. GrJ (m) 

Pont.a Porã .... .... ... ............... : .. . 22" 32' 30'' 55° 37' 30'' 610 
Nioaque ................... ..... .... ..... 21° 8' 21" 55° 48' 2" 280 
Maracaju .. -...................... ......... 21° 36' 30" 55" O' 30" 420 
P6rt.o Murtinbo . ... .... ..... .... ~ •.•.••.. 21° 42' 30" 57° 52' 30" 90 
Bela VJSt.a ...... .... ...... ...... ..... ~ ••. 22" 6' 12" 56" 22' 17" ' 260 
Dourados ........ . .... .... ............ . .. 18" 7' 3" 57° 25' 7" 120 

Cltma - O clima do Território de Ponta Porã é de modo geral, do tipÓ "sub
tropical, sernl-úmido continental", segundo a classificação Delgado-Morlze (tem
peratura média ânua entre 20º e 25º), e dos tipos "tropical úmido" e "semi
úrnido", segundo Serebrenick (sendo "semi-úmido" nos locais onde a precipi
tação anual esteja compreendida entre 600 mm e i 300 mm>. 

1 • 
Das Normats Cltmatol6gicas extraimos as seguintes observações referentes 

a Bela Vtsta (cuja estação meteorológica está instalada na altitude de 160 m) . 

Temperatura média . . . . . . . . . 23°,o 
Temperatura mãxlma . . . . . . . 29º,6 

Máxima absoluta . . . . . . . . . . . . 42º,2 

observada em 20-11-924 
Temperatura minima .. . ... . 
Mínima absoluta• ...... . ... . 
Umidade relativa ...... . ... . 
Chuva (total anual) ....... . 
Número de dias de chuva, por 

ano ....... . ....... . .... . 
observada em 13-7-933 

15°,3 
-6Ó,4 

75, 2 % 
1329, lmm 

102 

Hidrografia - Além dos rios que delimitam o Território (o Apa, o Paraguai, 
o Mit'anda o outros menores; o Brilhante, o Ivinheima e o Paraná) podem citar
se o Amambai e o lguaternl, afluentes direitos do Paraná; alguns pequenos 
afluentes esquerQ.os do Paraguai e diversos cursos no interior do Território, que 
vertem para os rios limitrofes . 

• ·Atende-se nessa mfn1ma absoluta, mais de 6 gra~ abaixo de zero. (Parece ter razão 
Serebren1ck, quando, entre aa Justlftcatlve,s da salubridade do clima brasileiro (em geral) 
acentua "a cflcunstt.neta extraordlnàrtamente favorável de serem grandes as OllCllações dlurDU 
da temperatura", acrescentando; "onde falta a caracterização sazonal, as noites desempenham 
a função de Cntiemo". 
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Orografia - Cabe referência às serras de Maracaju e CaaguaÇti, na divisa . 
com a República do Paraguai; às serras dos Dourados, de Amambai e da Bodo- · 
quena, Esta última entre águas do Miranda e do Paraguai. 

Vegetação - No Território. de Ponta Porá há predominância de campos, 
mencto.nando-se, entre outros, os do Ivinheima, os do Apa, os do Guaicuru e os 
de Coimbra. Há alguns trechos de pantanal, júnto ao rio Paraguai. U~a fimbria 
de matas acompanhando o rio Paraná e a fronteira sul do Território com a Repú,. 
blica do Paraguai. Afora isso, pequenas manchas de matas, esparsas. 

Produções - As .principais são o mate, .o quebracho (tanino) e o gado. A 
pecuária representa 75% da riqueza do Território. . 

Transportes e comunicações - Perlmetralmente, o Território do Guaporé é 
1 servido pela navegação dos rios Paraguai e Paraná e afluentes e indiretamente 

pela E. F. Noroeste do Brasil, que está construindo o ramal de Campo Grande 
para Ponta Porá, tendo sido, há pouco, inaugurado o tráfego até Maracaju. Há 
no ~erritório uma rêde de caminhos terrestres, que permite os transportes 
interiores. As comunicações postais e telegráficas são normais. Os transportes 
aéreos certamente virão· desenvolvê-las. 

V. TERRITóRIO DO IGUAÇU 

Posição - O Território do Iguaçu ocupa quase tôda a faixa de 150 quHômet:i;ps 
da fronteira, no oeste dos Estados do Paraná e de Santa Catarina . De forma 
poligonal, irregular, alongadâ no sentido norte-sul, tem seu limite mais meridio
nal apoiado no norte do Estado do Rio Grande do Sul. 

Limites (§ 5.0 do art. 1.0 do Decr.eto-lei n.O 5 812): . , 

"- ao norte, nordeste, leste sueste, o rio Ivai desde a sua foz no Paraná até • 
a confluência do rio Tapiracui, subindo por êste até a foz do arroio Saltinho 
e por êste até as suas cabeceiras, daí numa linha· reta e sêca até as nascentes 
do rio d'Areia descendo por êste até sua foz no rio Pequiri, subindo por êste até 
a foz do rio Cascudo e subindo por êste até as suas nascentes e dai, por uma 
linha reta e sêca até as cabeceiras do rio Guarani, descendo por êste até a sua 
confluência no rio Iguaçu, sobe por êste até a foz do rio Butiá, sobe pelo rio Butiá 
até as suas nascentes, de onde segue em linha reta até as cabeceiras do lajeado 
Rancho Grande, descendo por êste até a sua foz no rio Chopin, descendo até a 
foz do rio das Lontras. e subindo por êste até as suas nascentes no morro da 
Baliza, no divisor de aguas, entre os rios Uruguai e Iguaçu, pelo qual divisor pros
segue até encontrar as nascentes do lajeado Santa Rosa, descendo por êste até 
a sua foz no xapecó, ainda subindo por êste até a foz do lajeado Norte, pelo 
qual sobe até as suas nascentes e daí às cabeceiras do lajeado Tigre e por êste 
abaixo até sua foz no rio Chapecôzinho, descendo por êste até a foz do lajeado 
Paulo e subindo pelo lajeado Paulo às suas cabeceiras, daí em linha reta as 
cabeceiras do lajeado Tôrto, por êste até a confluência no rio Ressaca, descendo 
por êste até a sua foz no Irani e descendo por êste até sua foz no rio Urugua1; 

- ao sul, o rio Uruguai, da foz do rio Irani até a foz do rio Peperiguaçu, nos 
limites com a República Argentina; 

- a sudoeste, oeste e noroeste, a· linha internacional com as Repúblicas da 
Argentina e do Paragu~i" . · 

Divisão. municipal (item e) do art. 1.0 ~o Decreto-lei n.º 5 839) :. 

"- O Território do Iguaçu será dividido em qu~tro municípios, com as deno
minações de Foz do Iguaçu, Clevelândia, Mangueirinha e Xapecó: o primeiro 
compreenderá a área do município de igual nome, que pertencia ao Estado do 
Paraná,· e partes do municípiQ de Guarapuava, do mesmo Estado; o segundo 
compreenderá a área do município de igual nome, que pertencia ao mesmo Esta
do; o terceiro compreenderá parte do município de Palmas, do mesmo Estado; o 
quarto compreenderá parte do município de igual nome, do Estado de Santa 
Catarina." 
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Temos portanto: 

Território do Iguaçu { 
Capital: Iguaçu 

1. Município de Foz de Iguaçu 
2. " " Clevelândia 
3. " " Mangueirinha 
4. " " Xapecó 

Superfície - A superfície do Território do Iguaçu é calculada em 61 631 
quilômetros quadrados, cabendo ao município da capital 20 278 quilômetros qua-
drados, ou seja 32,9% da área total do Território. · 

População - A população existente em 1.0 de setembro de 1940, na área do 
atual Território, era de 85 015 habitantes assim distribuída: 

MUNICf PIO 
POPULAÇÃO 

Urbana Suburbana 

Foz do lgua~ ...................... 1962 588 

Clevelàndia ...••••••.•.••••••••••..• 1076 803 

Guarapuava (parte) .................. - -
Palmas (part.e) ...................... 93 72 

Xapeo6 (parte) ...................... 2 696 1 391 . 
Total ........................... 5 827 2 854 

' 
Percentualmente: 

Quota, preponderante: população rural: 89,79% 
População urbana: 6,85% 

· População suburbana: 3,36 % 

. 

Rural Total 

5 095 7 645 

15 361 17 240 

2 201 2 201 

13 563 13 728 

40114 44 '201 

76 334 85 015 

. População da capital (Iguaçu>, urbana e suburbana: 2 550 habs. ou seja 
33,3% da população total do respectivo município. :&:ste municipio da capital 
(7 645 habs.> representa 8,9% da população total do Território. 

Posição e altitude da capital e de outros pontos do Território do Iguaçu 

LOCALIDADE 

1Pol do Iguaçu . ..................... . .. . 
Clevelàndia .. . ...... .. ........... ... .... . 
Xapeo6 .................................. . 

Latitude 
(Sul) 

25" 33' '1' 
2&> 24' 13" 
'D>. 7' O" 

Lonlftullt 
• (W. Gt. 

54° 33' O" 
52<' 21' 25" 
52" 36' 30" 

Altitude 
(m) 

80 
1045 

400 

Clima - O clima do Território do Iguaçu é do tipo "temperado brando seml
úmido", segundo a classificação Delgado-Morize (temperatura média ãnua, entre 
100 e 20º C> e dos tipos "temperado úmido e iso - super-ümido", segundo Sere
brenick <sendo "iso-super-úmido" nos locais de precipitação anual superior a 
1 900 mm e uniformemente repartida, sem período sêoo propriamente dito) .. Mês 
mais frio, Julho; mês mais quente, janeiro; época de mais chuva (nos locais tem- • 
perados úmidos) : de maio a outubro, 
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Hidrografia - Além dos rios que constituem os limites do Território (o Uru
guai, o Peperlguaçu, o Santo Antônio, o Iguaçu, o Paraná, o Ivai, o Tapiracui, o 
Pequlri, o Cascuso, o puarani, o Butiá, o Chopin, o Lontras, o Xapecó e outros 
de menor importância), deve citar-se· o Pequiri, o Jacarei, o Jejul-guaçu e outros 
menoi:es, afluentes esquerdos do Paraná. Também diversos afluentes do Uruguai, 
do Iguaçu, do !vai e do Pequiri. 

Fica no âmbito do Território a ilha das Sete Quedas, formada por dois braços 
do rio Paraná. Descendo-se êste curso, um pouco abaixo da confluência do Pe
qulri, ocorre o imponente salto das Sete Quedas ou salto do Gualra, na serra de 
MaracaJu, na fronteira com o Paraguah 

No mesmo gênero, outro acidente notã.vel da hidrografia do Território, e na 
fronteira com a Argentina, é o grandioso salto de Iguaçu ou de Santa Maria, no 
rio Iguaçu, a 13 km, 200 de sua foz no rio Peiraná·. 
- Orografia - Destacam-se as serras do Pequlri, divisórias das águas do Ivaf 
e Pequiri; a serra das Palmeiras, divisória das águas do Pequiri e Iguaçu; e a 
serra da Fartura entre águas do Iguaçu e do Uruguai. 

Vegetação - O Território do Iguaçu apresenta-se, esquemàticamente, subdi
vidido em duas regiões: a das matas, entre os' rios Ivaí e Iguaçu e a dos campos 
entre êste último e o Uruguai. Existe, bo Território, um parque nacional, em 
Iguaçu.~ · 

Produç6es. -As principais, até o momento presente, são: o mate e as madeiras 
(pinho, canela e outras) . Mas os pinheiros dominam. O mate se estende e pro
longa para o sul do Território de Ponta Porá. 

Transportes e comunicações - A principal via de transporte é a oeste do 
Território, o rio Paraná, subdividido em dois trechos. navegáveis (aéiina de Gualra 
e abaixo de Põrto Mendes) ligados por uma pequena ferrovia de O,m60 de bitola, 
a E. F. Mate Laranjeira, com 68 q'1llômetros de extensão. Afora esta, não há 
outra ferrovia, nem mesmo rodovia propriamen~e dita. Alguns caminhos precários, 
conduzem à fronteira. · 

As comunicações ressentem-se dêsses transportes·amda deficientes, sem,em-
bargo de .serviços que vêm prestando a aviação e o rádio. · 

- Mas a amenidade do clline. do território do Iguaçu e ,suas possibilldades 
latentes (riquezas vegetais e outras) parecem predestiná-lo a intenso e rápido 
progresso, caso, é óbvio, também se desenvolvam e aperfeiçoem os seus meios de 
transportes e comunicações. 

- Anteriormente à criação dos Territórios, o Govêrno Federal, pelo Decreto
lei n.0 5 252, de 16 de fevereiro de 1943, instituiu, como entidade autárquica; o 
S.N.B.P. (Serviço de Navegação1 da Bacia do Prata>, com sede em Corumbá. 
(Mato Grosso), mas dirigindo a navegação dos rios Paraguai, Paraná e seus 
afluentes. 

• 

"' O PaÍ:que Nacional do Iguaçu foi cria.do pelo Decreto-lei n.0 1 035, de 10 de janeiro de 
1939 (D. O. 11-1-all). 

• 



Programa de Geografia * 
Escola de Estado-Maior do Exéreito 

(Concurso de admissão) 

o Bolettm divulga, a seguir, o programa organizado para a prova de geografia 
do concarso de admissão para matricula na Escola de Estado-Maior do Exército. 
Compreende êle duas partes: "A América em geral" e "O Brasil". 

A) A .AM:l!:RICA EM GERAL: 

1) Parte física - F1slografia das Américas, assinalando as semelhanças e 
diferenças dos sistemas orográficos e hidrográficos. Zoogeografia e fitogeografia 
americana e suas relações com a climatologia. . . . 

2) Parte econômica, social e políttca - Estudo analitico e comparativo das 
condições de produção, transformação e intercâmbio de matérias primas e manu-
faturadas nas Américas. · 

Estudo particular dos Estados da América do Sul, com referência às condições 
geoeconômicas e geopoliticas atuais, agrupados os que apresentam semelhança 
de produção e analogia nas relações com o Brasil. 

3) Estudo parttcular especiaZménte antropogeográttco da bacia do Prata, 
lnclutnc!o a comparação com a bacia amaz&iica. 

B) O BRASIL: 

1) Parte física - Fisiogeografia brasileira, com o estudo especial do maciço 
brasileiro, das grandes planícies que o separam dos Andes e do maciço guianês, 
das bacias inteiramente nacionais, das possibilidades e dificuldades das comuni
cações. Breves noÇões geológicas, principalmente as que interessam à localização 
dos recursos minerais. Estudo especial da costa brasileira. 

1 

2) Parte econômic~ soctaZ e política - Regiões geoeconômicas do· Brasil. 
Divisão regional do Brasil adotada para fins de estatistica e sua correspondência 
com as grandes r~giões naturais . 

Produção mineral, vegetal e animal e sua distribuição. 

População urbana e rural, nativa e estrangeira e sua distribuição . Geografia 
da indústria do Brasil. 

3) Estudo genérico dos Estados brasileiros, condensando as noções ftsiográft:
cas, climatológicas e geoeconômicas e atendendo especialmente às comuntcaçõu 
tntrínsecas e extrínsecas. · 

• N.R. - Em seus n'llmeros ~teriore.e , o Bolet'm publicou oe programa.a-dB geografia das 
diversas facUldades de fUÇ>BOfla e da Universidade do Ar. • 

• 
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QUADRAGJi!SIMA PRIMEIRA TERTOLIA SEMANAL, REAUZADA EM 9 DE 
N@VEMBRO DE 1943, NA SEDE DO C.N.G. 

APBBSBNTAÇAO; Pkr..A STA. REGINA BSP1NDOl.A, ?>O ~TORIO G&AL DB UMA • 
EXOURSAO A CABO FRIO - A ZONA DOS MAOlÇÇ>e ~ B D.AS PLAN!OIBS PLUVYO

MARINB'.AB - BAQUAREMA - l\UBWA - AlUB'UAMA - OABO PBIO: DIVBBS08 
Nt\TEIS DE 'I'EBRAÇOS - 'l'Olil:SOLOS S KORBQS - DBBATllS 

A senhorita Regina Pinheiro Guimarães Espindola, transmitiu seu relatório 
,sôbre uma recente e,xcursão de reconhecimento à zona litorA,nea de Cabo Frio, 
(ia qual foi secretária. · 
'- Sua comunicação foi acompanhada de projeção de fotografias e de esboços . 
. -•- A -excursão teve início em Niterói, onde começaram a ser feitas as ·obser-
vações. . . . 

Segundo sua exposição, a zona baixa em que se localiza a parte urbana da 
.cidade e o põrto é logo sucedida por outra de pequenos maciços litorâneos. A 
ocupação humana está ligada à paisagem física; Ili população mais pobre. 
ocupa os declives mais fortes da colina e os vales encaixados que conduZem a 
vales em "auges" aluviais, cuja profundidade pode atingir cem metros e que são 
dominados por colinas arborizadas. Num corte da estrada, no terreno conhecido 
como de /uca Mateus, notou-se a ocorrência de gnaisse decomposto sob um 
lençol de ietxos rolados. Na região do Baldeador, houve ocasião de se observar o 
tra.n$J>Orte de mercadorias (banana$, laranjas, legumes, carvão vegetal) destinadas 
ao consumo de Niterói e do Distrito Federal; feito principalmente em tropas 
de 2 a 8 burros. · 

N?- região de Boqueirão existe um lençol misto, isto é, de seixos bem rolados 
e de seixos angulosos. Tôda a zona percorrida até êsse ponto é de gnaislSe lenti-
cular, apresentando freqüeqtes intrusões de quartmto e pegmatito. · 

As grandes fazendas desta zona de colinas, estão subàivididas e entregues a 
numerosos arrendatários. Nos val~s estreitos, comprimem-se as populações pobres. 
Em geral, as fazendas localizam-se nos terrenos altos, dominando a planície 
fluvial. Drande parte da população vive, neste local, em função de duas cerâmicas. 

Depois de se atrav~r a região do Calaboca, atinge-se .as grandes planícies 
litorâneas aluviais. Essas são ricas em húmus e ai se desenvolve a cultura dele
gumes e, principalmente, a da cana de açúcar. 

Antes de atingir a lagoa de Maricá, atravessa-se uma pequena restinga que 
barra uma antiga laguna atualmente entulhada mas, ainda úmida (sua pre
sença deve ser confirmada pela existência de sedimentos marinhos e de fósseis). 
Na restinga domina a vegetação xerpflla. Em Maricá foi observado um nivel 
constante de altitude semelhante ao da formação de Barreiras, de vegetação 
multo pobre - solo constituído principalmente de argila de decomposição sen
do, freqüentemente, encontradas_ bôlsas de seixos rolados. Datam essas forma
ções do fim do Tercfário. Maricá é uma cidáde antiga, estêve decadente muito 
tempo, ressurgindo recentemente como ponto de atração turística. 
· Prosseguindo na direção de Cabo Frio, começam a surgir os prolongamentos 

do maciço da Ponta Negra onde, entre espigões, aparecem freqüentes e profun
dos vales. Encontram-se ai numerosas fazendas, tais· CO.JilO a do Bom Jardim e a 
de Mato Grosso, nas quais se cultiva essencialmente a cana que se destina à usi
na de Santá Marta, que, também, tem grandes plantações. O local em que. fica a 
fazenda de Mato Grosso marca o fim do maciço de Ponta Negra, recomeçarido, em 
seguida, a planicie apenas interrompida por elevações isoladas . Na planicie o 
aolo é úmido, ótiIQ.o para a plantação da cana. 
· Atinge-se em seguida, a localidade de Bacaxá, no cruzamento da via férrea 
com a estrada de rodagem, a qual está em franco progresso, e que ameaça 
daquarema no seu privilégio de sede de mllllicipio. 
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Chega-se logd após a Saquarema cuja igreja foi edificada num morro arquea
no, ligado ao continente por um pequeno tômbolo que é artificialmente rpmpido 
num dos lados durante as cheias, afim de evitar ~undações. Nessa antiga ilhota 

"' encontra-se, do lado sul, uma antiga plataforma litorânea, assim como uma 
falésia. 

Na região de Saquarema, o nivel das colinas é muito constante, podendo talvez 
Identificar-se com o das Barreiras. A população é pobre, ~endo que a ocupação mais 
comum é a pesca. Numa praia de Saquarema foi encontrado um sambaqui 
mais ou menos a 5 metros acima do nivel do mar, não tendo •sido possivel chegar 
a uma conclusão sôbre sua origem, pelo fato de haver argumentos pró e contra 
a sua origem, natural ou artificial. 

Até Araruama, a paisagem continua sempre a mesma. A navegação nessa 
lagoa é feita em geral a vela e as barcaças transportam, principalmente, 
sal e conchas. A ágUa para consumo em Araruama, é muito boa, contrastando 
com a de Saquarema e Cabo Frio. 

Passada a noite em Cabo Frio, foi vlsitada, no dia seguinte, a restinga em 
que está localizado o arraial do Cabo. A estrada que conduz ao arrailrl é parti
cular e foi construida para dar escoamento às salinas Piriras, de propriedade 
do Dr. Miguel Couto. Tôda a região que vai de Cabo Frio ao arraial é baixa, al
ternando as restingas com as lagunas sêcas. A vegetação é espinhosa, apare
cendo nos lugares mais Úlllidos, gramineas. O solo é arenoso apresentando-se 
misturado com conchas marinhas. Nos locais correspondentes' às antigas lagu
nas, desenvolve-se a criação de gado . Ao longo da praia em que fica o pôrto, são 
freqüentes as dunas já fixas pela vegetação, apresentando as direções NE e SW" 

Do alto do morro do Atalaia, foram identificadas, na paisagem, as seguin-
tes séries. de elevações: ' 

1 - regiões altas (llhas de Cabo Frio) de 320 a 340 metros 
2 - altitudes que se aproximam de 260 metros (morro do Atalaia) 
3 - altitudes que variam entre 80 e 120 metros 
4 - série de terraços de 20 a 60 metros. 
Na praia dos ~jos, desenvolve-se uma pequena indústria de salgamento de 

peixes. 
Em resumo, tôda a região é de r estingas que se apóiam em m..orros de gnaisse, 

que apresentam intrusões de fonolito, basalto e pegmatito. 
Novamente em Cabo Frio, foi visitada a praia do Perol, onde pequenas ilhas 

são ligadas ao continente por tômbolos. · . 
A ilha do Perol é de biotlta gnaisse e fortemente erodida pelas vagas. A incli

nação geral das camadas é de 33º. En1 conjunto, a antiga ilha lembra um "hog 
back" com a dlreção E-W. · 

De um modo geral, concluiu-se que os lugares percorridos apresentam ca
racteristicas dlversas, embora ligadas entre si . 

Os maciços litorâneos se prolongam até a altura de Maricá, de oncle se es
tendem as grandes planícies onde estão localizadas as lagoas de Arartíama, Sa
quarema e Maricá. 

Terminada a comunicação, faiou o Prof. José Verissimo da Costa Pereira 
que comentou os trabalhos'de campo que vêm sendo·realizados pelo Prof. Ruel
lan ·e seus alunos, em colaboração com o C.N.G., e de que é uma amostra a co
municação que acabata de ser feita. 

O Prof. Lúcio de Castro Soares ajuntou à exposição, alguns dados colhidqs 
em excursões anteriores. A propósito dos sambaquis, notificou terem sido en
contradas algumas peças ·indigenas mas que estas poderiam traduzir simples
mente uma passagem de incllos. As conchas encontradas são comestiveis, sendo 
entretanto possível que tenham sido depositadas na última invasão marinha. 
Abordou ainda o problema da água e da vegetação em Cabo Frio. Quanto ao 
pôrto do Arraial, informou ter sido construído, porque não era possível transi
tar com embarcações de maior calado, através da barra de Cabo Frio. 

Qua,nto à vegetação afirmou ser favorecida pelo fato de existirem lençóis 
d~ua até grandes profundidades. 
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~ente disse algumas palavras o Prof. Ruellan, comentando a exposição 
feita ~ louvando a fidelidade do relatório e e culdaqo revelado em não ultra
passar iQB fatos na interpretação . Essas qualidades, segundo êle, são a primeira 
eondiçã~de um bom trabalho de pesquisa cientifica e constituem a promessa de 
uma boa tese de doutorado sôbre ,essa . região. . 

~tJADRAG:tsIMA SEGUNDA "n:RT'OLIA SEMANAL, REALIZADA EM 16 DE 
' NOVEMBRO DE 1943, NA SEDE DO C .N. G. 

IUl:LATOBIO GERAL, DE UMA EXCURSAO A MACAJ!:, APRESENTADO PllLA STA. Lt6tA CAVAL
OANTl - A VIAGEM. A SITOAÇAO DE MACAl!:, RIO, AS RESTINGAS, OS MORROS - DEBA~: 

CONDIÇOEB DE TRABALHO NAS SALINAS - O DESENVOLVIMENTO DE MAO~ 
, - PESCADORES DA ZONA DE CABO FRIO . 

A Sta . Lisia Cayalcanti apresentou o relatório de uma excursão a Macaé~ 
patrocinada pelo Instituto do Açúcar e do Alcool, obedecendo à direção do Prof. 
Francis .Ruellan, da qual foi secretária. A exposição fo1 acompanhada da projeção 
de fotografias. Segundo o relato feito, partiram de Niterói. Tiveram ocasião de 
passa:r por numerosas fazendas, como por exemplo, a de Ca.laboca, que se er
guem freqüentemente em pequenas colinas que parecem formar um nível de 
erosão. Depois de Maricá, passaram pela fazenda de Bom Jardim que se de
dica, principalmente, ao cultivo da cana de açúcar, que é consumida pela usina 
de Santa Marta, a qual está em franco progresso conforme atesta a documen-
tação fotográfica apresentada. ' 

De Bacaxã até Araruama, ob~rvou-se uma série de pequenas colinas e am
plos vales colmatados, cuja drenagem é d1:fíciJ. Em Campos Novos, modifica-se a 
paisagem; aparecem as primeiras grandes :f~ndas de gado. Depois dessa região 
de criação, reaparecem as colinas (com cêrca de 15 metros de altura) e os largos 
vales. A grande reta da estrada é acompanhada, de ambos os lados, pela fioresta. 
Numa grande planicie entulhada fica o rio São João, cuja saída para o mar se faz 
dificilmente e onde foi construído recentemente uin tômbolo simples. 

Depois de se atraveasar uma restinga e .a zona de.._,colinas que se segue, apa
rece uma nova planicie inundada, talvez um antigo braço do rio Macaé, sugestão 
que merece um exame da topografia local, antes .de uma conclusão definitiva. 

A cidade de Macaé conforme foi vista através de um bloco-diagrama, é cor
tada pelo rio Maca~; ao sul, é limitada pelas colinas arqueanas, o mesmo suce
dendo a oeste, ficando a leste o tômbolo do Forte e a restinga de Imbetiba. A for
mação da restinga. de Macaé teria obrigado o rio Macaé a deslocar-se lateralmente 
para o sul, até o morro Forte. Ao recua.r, o rio alagou uma zona ampla tem;io estas 
águas sido drenadas pela construção do canal Macaé-Campos, que corre parale- · 
lamente à restinga. · 

·Várias colinas, mais ou menos de mesma altura, circundam a cidade . 
A parte'da cidade que fica na margem esquerda é a mais úmida; aí se estende 

uma vasta planície por onde o rio divagou, seguida ao norte pelos tabuleiros ter
ciários do Paraíba. Ao longe, distingue-se a silhueta da serra do Mar. A cidade 
t.ende a se desenvolver para a margem esquerda, que é sêca perto do rio; entre
tanto, existem mangues para o sul e para oeste. · 

O local onde termina a restinga recebe o nome de Pontal; as .últimas tem
pestades modificaram a sua forma primitiva. Na .praia do Pontal, moram os 
peacadores mais pobres. A planicle onde ~ localiza a cidade fica imediatamen
te após essa praia. de Imbetiba. Conforme se vê por uma planta. da cidade, esta 
tende a se desenvolver em direção à parte úmida que terá que ser drenada. Tem 
um traçado regular, particularmente a parte nova. 

Iniciou-se em seguida o debate. A Sta. leda Leite fêz uma série de perguntas 
sôbre a vida dos trabalhadores nos engenhos . 

. O Prof. Lúcio de Castro Soares prestou alguns esclarecimentos sôbre a vida 
dos empregados nas salinas, êst«:!S no pedodo de chuvas dedicam-se a outto tra
ba!l:\C>, particularmente à agricultura. Nas salinas há ocupações extr.ema.mente ,, 

. 
~ 
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penosas e outras ficets, como por exemplo, a de abridor dos quadros de crista
lização; os operários de trabalho le?e foram beneficiados pelo salário minlmo, pois 
o seu ordenado foi equiparado ao dos demais. A Sta. Lisia acrescentou que certos 
serviços são tão leves que os operários mandam os filhos em seu lugar, ~zão pela 
qual o Dr. Miguel Couto tomou então obriga~ria a freqüência das crianças à 
escola. 

O Eng. Brandão Cavalcante assinalou a freqüência, no lltorâl descrito, de 
moinhos de madeira. · · 

A uma pergunta do Prof. Lúcio, a Sta. 1.J.sia esclareceu que Macaé é uma 
'!idade nova; de simples sede de município passou a ser uma cidade de veraneio 
~ de indústria. 

Segundo observou a Prof.ª i.uci GuimQ.rães, a antiga alfândega que existia em 
Macaé é devida ao fato da cidade ter sido escoadouro da região durante o Império. 

OS debates visaram, em seguida, a região de Cabo Frio; o Eng. Brandão Ca
valcante falou da existência de um canal que permite a saida do pôrto de Cabo 
Frio o qual foi utilizado pelos inssµrretos durante a revolta da esquadra. O pôr-. 
to é de uma piscosldade enorme, que é eficientemente apro"teitada e o processo 

·adotado é o seguinte: um vigia espera a passagem do cardume, comunicando-a em 
seguida aos pescadores. Depois da faina os peixes são distribuidos igualmente 
entre todos, cabendo maior porção ao vigia do dia. 

O Prof. Faria referiu-se a outra organização de pescadores, comum no litoral 
braslleiro: a dos poveiros, de origem portuguêsa. Constituem comunidades endo
gâmicas com justiça própria, etc. o Prof. ·Ruellan assinalou que ~s vigias são, 
também, de uso corrente na Europa Ocidental. 

O Prof. Schmidt fêz um ráp,ido estudo dos ventos de Cabo Frio; dominam os 
anticiclones do Atlântico Sul que são descendentes e de N-E, ·são secos e fac1li
tam a exploração do sal. A uma pergunta do Prof. Ruellan declarou que o ven-
to de NE alterna éom o de SW. . 

O ~ng. Leite de Castro solicitolJ ainda o auxillo de todos para o novo trabalho . 
empreendido pelo Conselho, que é a organização do vocabulário técnico braslleiro. 

Finalizando, o Prof. Ruellan felicitou a Sta. Lisia pela clareza e fidelidade de 
sua ~xposição. 

QUADRAGJ!:SIMA TERCEIRA TERTúLIA SEMANAL, REALIZADA EM 23 DB 
NOVEMBRO.DE 1943 NA SEDE DO C.N.G. 

ASPECTOS LOCAIS DA GEOGRAFIA DO .ESTADO DO RIO, ESTUDADOS PELAS PROFESSORAS 
L'O'CI ABRE'O' E MARIA DA PENHA BASTOS MENDES - INTERPRETAÇÃO GEOMORPOLóGICA, 
PELO PROF, BUBLLAN, DA ZONA ENTRE O RIO DE JANEIRO E CABO PRIO - A ESCARPA 
DA BERRA - A BAIXADA E AS COLINAS - 08 MACIÇOS LITORANEOS - MOVIMENTOS 
E'O'STATICOS: TERRAÇOS E EMBOOAOUBAS APOqADAS. A FORMAÇÃO DAS RESTINGAS 

Foram apresentados estudos locais. sôbre a geografia humana e física do Esta
do do Rio, tendo em seguida o Prof. Ruellàn feito uma exposlç~o interpretativa 
do conjunto. ' 

A Prof.ª Luci Guimarães de Abreu estudou alguns engenhos e usinas das 
proximidades de Macaé e o engenho de Qu1çamã, que fica um pouco afastado de 
Mac(l.é. Está, porém, ligado à Estrada de Ferro Leopoldina, por uma via ainda que 
precária .. 

A usina de Santa Luzia foi fundada por Sampaio Correia e pertence atual
mente ao Dr. Durval Cruz. E' abastecida de cana de açúcar dos tipos "javanesa" 
e "indiana~', proveniente de tôdas as fazendas da redondeza. A usina explora, ela 
própria, as matas para obtenção da lenha. • 

A produção escoa pela estrada de ferro. Maricá. Conta a usina com 1 000 
operários, cu.to salário varia de 8 a Cr$ 10,00: Trabalham durante 6 meses na 
usina e 6 nas ,lavouras; futuramente trabalharão na distilarla no perlodo de 
entre safra. . 

A intervenção do Instituto do Açúcar e do Alcool se faz no sentido de fixar 
o preçp do açúcar, assim como na proteção aos pequenos agricultores. Os 8 000 
litros de álcool, quantidade que será fornecida pela distilaria ora em cons
trução, serão totall:nente entregues ao Instituto. 

• 

l 
,J 
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Depois de Maricá foi visitada Araruama, onde se notou a presença de ruinas 

de grandes fazendas que datam do período ámeo da cidade. Nun:ia segunda fase, 
com o desvio da estrada de ferro, entraram em decadência, passando sua economia 
a depender ex~usivamente das salinas. Atualmente projeta-se transformar 
Araruama ·num c'entro de repouso, com todos os atributos de cidade de veraneio. 

Macaé também teve várias fases: de gi:ande cidade cafeeira (foram encontra
das as ruinas de uma grande alfândega), transformou-se nl\Jil.a região alagadiça 
e paludosa. Atualmente progride novamente, tendendo para a industrialização. 

Falou em ~uida a Prof.ª Maria da Penha Bastos Mendes que estudou ràpi
damente a bacia calcárea de São José, que está ligada a São Gonçalo por 
uma estrada de rodagem, que passa por vários núcleos de povoamento. Mojolos 
é um dos mais Importantes, seu progresso é devido à sua posição no entronca
mento de estradas. 

São José deve o seu desenvolvimento à jazida calcárea, que allmenta a 
fábrica Portland-Matiá. A jazida dista 18 <µillômetros da fábrica, ocupa uma área 
de 2 quilômetros por 200 metros e está sendo explorada há 12 anos. A produção 
anual de cimento da fábrica é de 20 000 sacas, sendo 80% vendidas ao govêrno. 

O Prof. Alfredo Domingues encontrou vários fósseis na ja.Zida. 
Antes de descoberto o calcáreo, a região era ocupada por uma grande fazen

da, conhecida pelo nome de Salvatena, nome que perdura ainda na região. Os 
habitantes abandonaram a lavoura, pois, recebem muito mais da fábrica. O or"' 
danado DlédlO atinge atualmente 14 cruzeiros. A indústria oferece também maior 
segurança ao operário. · 

A Companhia construiu também uma escola e algumas easas, que são alugadas 
aos feitores. Os operários moram num raio dé 4 quilômetros da jazida e recebem 
luz e água da' Companhia (a água é transportada em locomotivas de Guaxindiba). 
Existe também a ~uena lavoura, quer "branca" (m.llho, mandioca e abacaxi), 
quer "bem de raiz" (árvores frutiferas, particularmente a laranjeira). 

o gado é raro, ex113tindo entretanto galinhas. 
Um dos grandes problemas locais é o transporte (os ônibus fazem quatro 

'fiagens diárias coin~idindo com o horário escolar). A fal~ de transporte é atri
buida à carestia da vida. O transporte, também, se faz em carros de. boi • 

• 
o Prof. Ruellan passou a apresentar a interpretatão geográfica da região 

entre o Rio de Janeiro e Cabo Frio. Apontou como caracteristica dessa região a 
grande variedade, tanto em aspecto fislco como em recursos. Esta região oferece, 
na sua opinião, um verdadeiro laboratório para o estudo do Brasil oriental, podendo 
ser observada em pequena escala, uma série de fatos, flsicos e humanos, ligados ao 
solo e à história 'do Brasil. Realçou que a forte sedimentação histórica não pode 
ser esquecida na interpretação dos fenômenos humanos. Resumiu o conjunto do 
seguinte modo: 

No sul do Estado do Rio, observa-se~ 
1,º) a vertente meridional da serra do Mar, que é abrupta e recortada por 

numerosos rios torrenciais que não conseguem atingir o coração da serra e che
gando à planicie, sem leito definido, se espalham alagando grandes exten
sões. Parece não terem tido tempo suficlente para realizar capturas, à custa 
dos àfiuentes do Paraíba. illsse fato e vários outros permitem aos geomorfolo
gtstas, afirmarem que a serra dos órgãos e a da Mantiqueira constituem blocos in
elinados para o norte, limitados ao sul por uma falha ou quahdo muito, por 
uma flexura. A simples erosão não é admissível devido à dissimetrla da serra do 
Mar, com declive suave para o Paraíba e abrupto para. a Baixada Fluminense. 

2.0) A Baixada caracteriza-se não só p.ela colmatagem recente como também, 
pelas pequenas colinas em meia-laranja ou em lombada. A disposição dessas coli
nas obedece a uma certa orientação de modo a enquadrar grandes vales. Do alto 
da usina de Mli.uá., distinguem-se vários grupos de altitude, um variando entre 
25 e 35 metros e .outro aproximadamente entre 50 e 65 metros. São, provàvel
mente, dots nivels de erosão, porém, na sua parte superior não. se ehcontram 
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aluvlonamentos; as colinas são talvez devid8.s ao nivelamento do gnaisse decom
posto, donde se explica a sua correspondência em altitude com a zona divisora 
entre a bacia da. Guanabara, e a do Guandu. . ' 

O abrupto da serra do Mar seria uma frente dissecada de bloco falhado. 
Os geólogos atribuem sua formação ao terciário. Surge entretanto, Q problema do 
pequeno depósito calcáreo de Itaborai,' onde foram encontrados fósseis atribuídos 
ao míocênio ou ao piiocênio. A ocorrência de fósseis de água doce; caracterlzarta 
uma bacia interna lecal. Supõe-se que o abaixamento devido à ·falha ter-se-ia 
processado até ·~ altitude mais ou menos vizinha do das colinas da Baixada. 
A8 colinas estão separadas do mar pela zona dos pequenos maciços litorâneos, 
quer do Distrito Federal, quer de Niterói. 

Examinando a certa batimétrica da Guanabara, o Prof. Ruellan declarou ter 
encontrado verdadeiros percursos fluviais, pelo que julga tratar-se de uma antiga 
rêde fluvial invadida pelo mar. 

O abaixamento relativo do nível dos mares provocou, com efeito, um novo 
ciclo de erosão (o rio Cachoeira que desce do piço da Tijuca denuncia essa queda 
brusca, assim como todos os outros rios) que ter-se-ia processado em função de 
um nível de base muito abaixo do atual. O grande problema é datar essas fenô
menos, que talvez possam ser atribuidos ao quaternário, por <>casião das grandes 
glaciações que fizeram baixar o nível dos oceanos pela imobilização de uma quanti
idade enorme de águas sob a forma de gêlo. Foi constatada a presença dos mesmos 
niveis de Vitória a Angra dos Reis e também em Santos. Afim de concluir definit1-
vamE1nte pelo eustatismo, entretanto, é necessário encontrar essa correspondên
cia em tôda a costa do. Brasil e, depois, em todos os litorais dos oceanos e mares 
abertos. Um novo movimento dos mares teria d,etermJnado a invasão dos vales 
e a formação da Guanabara e de muitas outras baias. 

3.0 > O maciço de Niterói apresenta uma estrutura variada, contendo tôda 
a série de gnaisses do complexo brasileiro. Podem .ser verificados alinhamento& 
que correspondem às faixas de rochas durás e terras. Topogràficamente, o relêvo 
de Niterói difere do Distrito Federal. Em Niterói, ao contrário do Rio, a mon
tanha está profundamente humanizada, inteiramente ocupada pelo homem. 
Uma zona de colinas il 300 e 350 metros domina o gruPf> que varia de 230 a 280 
metros; logo abaixo estão as que variam entre 160 e 180 metros . Um terceiro nível 
de erosão, corresponderia aos vales aluviais, onde se localizam grandes fazendas 
agricolas e pastorís atualmente divididas em sítios. 

O normal dos rios é se voltarem para o interior e apenas depois virem ter à 
baia de Guanabara. Os rios têm vários cíclos de erosão. que são distinguidos pela 
sucessão de vales abertos, aluviais e de gargantas. O relêvo do pequeno maciço 
é dissimétrico, repetindo a disposição da serra do Mar e da Mantiqueira, com decli
vidade suave para o interior e terminando por um abrupto na. direção do oceano. 

Estudando-se a maneira pela qual os rios atacaram o abrupto voltado para • ' 
o oceano adquire-se a certeza de que êsse acidente é recente, pois os lucros dos 
rios que o dissecam é fraco e são raras as ·capturas em proveito dos rios •que se 
dirigem para o nível de base oceânico, que ~.entretanto, muito próximo. Um rio 
que vai ter ao Saco de São Francisco tem, a principio, um curso superior regular, 
em seguida uma garganta em V agudo, terminando enfim por um funil, cheio 
de aluviões mal colmatados, que fjcam atrás da restinga. A determinada altura do 
-curso superior, a cêrca de 100 metros, existe um cotovêlo extremamente agudo; 
examinando um vale abandonado perto do cotovêlo, num corte de uma olaria, 
foram encontradas l!o partir de cima, as seguintes camadas: areia e argila are
nosa fltivial, seixos roladas e, finalmente, argila lateritica. Nesse pQnto, preci
samente, verificou-se a captura. O pequeno lugarejo do largo da. Batalha estâ 
.instalado no vale, abandonado após a captura. · • 

As adaptações apalachlanà.s que provocam a formação de alinhamentos mon
tanhosos, foram acentuadas por ocasião do último movimento negativo que pro
vocou um novo ciclo de erosão. A· erosão-1irabalhando intensamente, constituiu 
vários niveis, sendo que os mais recentes pro.vocaram a formação de valés profun
dos que foram invadidos pelo mar e, em seguida, barrados pelas restingas. Jmtre 
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a frente dissecada do pequeno blocci falhado de Niterói e o Oceáno, estende-se 
uma 4.ª zona, formada por pequenas planícies litorâneas, muito povoadas e ain
da uma 5.ª zona, compreendendo as lagunas e as restingas. 

A erosão marinha provocou a formação de terraços q.ue podem ser observados 
em todo o litoral. Paralelamente ao trabalho de erosão, desenvolveu-se uma regu
larização que é devida aos aluvionamentos. 

O problema da formação das restingas é complicado e tem provocado con
trovérsias. As correntes não têm fôrça suficiente para transportar tal quantidade 
de material; somente as correntes de maré poderiam fazê-lo se não fôssem geral
mente tão fracas, nessa parte do Brasll. :S: tido injustamente como .trabalho, das 
correntes, o material que se acumula em virtude das vagas que, abordando obliqua
mente a praia, provocam um caminhamento dos materi,ais ao longo da mesma. 
Logo, são as lagas. que, impulsionadas pelos ventos (no litoral fluminense domi
nam os de N.f!j e SW) provocam a formação de línguas de terra. 

Outro problema ·concernente às restingas é a forma{:ão dos esporões, tão 
freqüentes na lagoa de Araruama. As correntes seriam incapazes de realizar 
êsse trabalho, o qual seria devido às vagas quando impulsionadas pelos ventos 
dominantes. Entretanto, não fica inteiramente anulada a ação das correntes; 
essas transportam as partículas menores que são depositadas sob a forma de 
vasas na vertente das restingas, que sofr.e a ação das vagas. 

Terminada a exposição, vários pre8entes fizeram observações e pediram es
clarecimentos, entre os quais, o Cel. Lf.sias Rodrigues que confirmou a ação dire
ta do vento na lagoa de Ara111ama, o Prof. José Veríssimo da Costa Pereira, o 
Prof. Farta e o Prof. Junqueira Schmldtí êste fêz perguntas sôbre a poa&ibllldade 
da existência de uma falha transversa, no "Alto da Serra", o que foi confir
mado pelo Prof. Ruellan que acrescentou que essa falha hipotética iria até a 
bala· de Guanabara, separando o grupo de maciços elevados do Distrito Federal 
il o grupo de maciços relativamente baixos da região de Niterói. 

• 
.... 

Se quber reeeber as ollras da "Biblioteca Geogriflea Brasllelra", escreva à Secretaria do 
Conselho Nacional de Georrafia solicitando sua inscrição como assinante. . 
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Da Capital Federal 

PRESID~CIA DA REPlmLIC& 

Coordenação da Mobllfzaçlo Econ6mtc:& 

EXTINTO O SERVIÇQ ESPECIAL DE MO
BILIZAÇAO DE TRABALHADORES PARA A 
AMAZONIA (SEMTA) - O Sr. coordenador da 
lloblllzação Econômica, pela Portaria n. 0 162, 
de 30 de novembro, publicada no Diário OJf.cüJl 
de .2 de dezembro último, considerando que o 
acõrdo celebrado em 14 de setembro de 1943 
entre o presidente da Coml88ão de ContrOle de 
Acordos de Washlniton, o coordenador da Mo
b!l!zaç&o Econômica e a Rubber Development 
COrporatlon extinguiu o contrato firmado entre 
cl Serviço F.speclal de MoblllzaçAo de Trabalha
dores para a Amazônia e a Rubber Reserve 
OOmpui.y, hoje Rubber Development Corpora
tlon, em 21 de dezembro de · 1942; e, referido 
que o Serviço Especial j6 organizou e põa em 
funcionamento os sel'V:!ços de recrutamento, 
seleção, asalstêncla e encaminhamento dos tra
balhadores para o vale amazônico, previstos no 
contrato extinto; e ainda a conveniência de 
estabelecer uma unidade nos servtÇOs adminis
trativos e de contrõle destinados ao cumpri
mento do acOrdo de 14 de "etembro de 1943, 
havendo sido criada, pelo decreto-lei que apro
l'OU o citado acõrdo, a Com!B8Ao Administrativa 
de Encaminhamento de Trabalhadores para a 
Amazônia, a quem compete administrar o fun
do especlal estatuldo no mesmo acõrdo, resol
veu extinguir o aludido Serviço Especial de 
Mob!llzação criado pela Portaria n.0 38, de 30 
de novembro de 11142, passando a Coml.ssAo Ad
ministrativa de Encaminhamento de Trabalha
dores para a Amazônia (CAETA) a exercer as 
atribuições daquele SeryWo. 

IMPORTAÇAO DE SIMILARES SINTllTI
COB DE PEDRAS SEMI-PRECIOSAS - O Sr. 
coordenador da Moblllzação Econômica, pela 
Portaria n.0 17'7. de 27 de dezembro de 1943, 
considerando que o Brasil é produtor de pedras 
aem!-precloeu e que são norescentes a Indús
tria nacional de lapidação dessas gemas e o 
11eu comércio de exportação, resolveu tornar 
dependente de Ucenoa da Carteira de Exportação 
e Importação do Banco do Brasil a Importação 
de a1m11area sintéticos de pedras semi-preciosas 
brutos ou lapidados, sob tOdaa as suas formas, 
devendo ser apresentadas em cada caso, pe
rante a citada Carteira e por escrito, as infor
mações indispensáveis para que o govêrno possa 
formar Julw seguro sObre o mérito da Importa
ção objetivada. Em cada C&BO, a Carteira de 
Exportação e Importação ouvirá o órgão comJ 
petente da Coordenação da MoblUzação Eco
llOmica, antes de conceder a respectiva !licença. 

Instituto Brasileiro de Geografia e E~tfstlca ' 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA 1944 -
Pelo Sr. Presidénte da Repú.bllca to! assinado, 
DO dia 29 de dezembro Qltimo, o Decreto-lei 
:n. • 6 143, o qual oroa a Receita e filia a 088-

pesa Geral da Rep~bllca, para o exerclcio d& 
11144. No orçamen,to, figura o Instituto Bra1Ueb:G 
de Geografia e EBtatúrtica, co\11 a dotação de 
Crt 21 040 000,00. 

tr 

Conselho Nacional de Bstatfstica 

JUNTA EXECUTIVA CENTRAL - Na últlm& 
sessão do ano de 1943 da Junta Executiva Cen
tral do conselho Nacional de Estatlstica, reu
n1da sob a presidência do Sr. Embaixador José 
Carlos de Macedo Soares, o Secretário Geral do 
I.B.G.'l!l., Sr. M. A. ,Teixeira de Freitas, fêlt 
uma exp081çAo oral sôbre as ~ções e ini
ciativas da entidade no decorrer de 1943 e o 
encaminhamento da solução dos principais pro. 
blémas da estatlstioa brasileira, ao Iniciar-se o 
novo ano. 

Destacou o orador o espirito de cooperação 
com que trabalharam as três alas da .1nst1tu1-
ção - estatlstica, geografia e ceD.Bltár!a - bem 
como as relações mantidas com a sociedade 
Brasileira de F.statlstica e o Instituto Intera
merlcano de Estatfstlca, propondo votos de con
gratulações, que foram aprovadas. 

Foi motivo, também, de l'ivas congratula
ções do Instituto com os seus próprios mem
bros e autoridades e associações Interessada& 
a ci:>nclusAo do recente acõrdo que velo assegu
rar, em def1n1tivo, a unidade ortográfica d11. 
Ungua portuguésa. 

Conselho Nacional de Geografia 

SECÇAO DE DOCP'MENTACAIJ - A S'ecçio 
de Documentação do Serviço de Geografia e 
Elltatfatlca P1slográf1ca, órgão central do con
selho Nacional ·de Geografiâ, é a fonte de 
tiõdas as informações bibliográficas das dema1s 
dependências do conselho. Foi estruturada para 
fornecer num mlnlmo de tempo a mai11 farta 
documentação especializada posslvel aos que a 
ela recorram, para o que conta atualmente com 
quatro serviços distintos: Arquivo' Corogri\f1co, 
Biblioteca, Dicionário COrográ!lco e Pototeca. 

O Arquivo Corográ!lco recolhe e seleciona 
a matéria diVUlgada em jornais e revistas, ort-* 
iln&ls de professõres e técnicos, palestr11111 e 
conferências, manuscritos especiaiB, enfim, tudo 
que 'possa constituir documentação de 1nterêsse 
para os estudiosos da 1reograf1a. l!:sse material 
é escrupulosamente clas811icado por assunto se
gundo um código especialmente adaptado às. 
necessidades do trabalho que ae tem em v1Bta. 
e dlstribuldo sob critério regional em arquivos 
metálicos que hoje encerram mais de oitenta 
m.11 documentos. A par dêsse trabalho, o Arqul"'º corográfico tem a seu cargo a eiaboraçlo 
de fichas remiBslvas à Biblioteca cujo nú.mero. 
em pouco tempo de funcionamento dêsse 1er-
1'!ço, é razoáTel e da ordem de doze mil, '6Pl'O
xlmadamente. O Arquivo Corográflco trabalbt. 
atualmente, também num fichArio de toponlmta. 
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anttsa e moderna procurando eetabelecel', a 
ll&Rlr doa nomee atuala, a evolução dOll nomes 
das diversa• cldadee e vllas br'Ulleiru. 

A Biblioteca eepeclallzada em 1188untos seo
ll'áflooa conta atlualmente com cêrca de Vinte 
mil volumes selecionados que entram por com
pra, doação e permuta com ae principais biblio
tecas do pais. Ainda neMe setor da Secção de 
Documentação, como nos demais, adota-se o 
alstema de classificação por assunto e distri
buição Por região numa un!.dade de critério que 
em multo facilita o entroeamento dos serviços. 
Al6m da distribuição dos livros nas estantes 

• por regi.ão e aMunto e dentro dêsses critérios, 
obedece-se a uma ordem alfabética de autores 
a qual se consegue pela adoção da Tabela de 
OUtter, de uso generalizado nos EE. UU, 

Mantém a Biblioteca em caràter permanente 
o Serviço de Referência, que tem par finalidade 
prestar ao leitor todo o auxilio de que necessite. 
A pedido, bibliografias são compiladas &Obre os 
assuntos que eatlverem dentro da especializa
ção dêsse órgão bem como listas de livros e 
catâlogos são fornecidos sem maiores formali
dades, atendendo-se mesmo a pedidos par te
lefone. 

A Biblioteca està cooperando com o Serviço 
de Intercâmbio e Catalogação da l'.inprensa Na
cional na elaboração das fichas doa seus catà
logos claasUlcados e coletivo e mantém ativo 
Intercâmbio com Inúmeras bibliotecas brasllf'l
ras e do eJCterlol'. 

·F.età o Servlça encarregado de elaborar o 
l>Cciondrto Corogrdf(co sob a orientação direta 
do Eng. Vlrgillo Corrêla Filho, historiador e 
geógrafo de grande projeção nacional, que é, ao 
mesmo bempa, chefe da Secção de Documenta
ção. Servem de base a êsse trabalho 01 mapas 
municipais elaborados em obediência ao De1..'11'
to-lel n.0 311, de 2 de março de li}38, os ·quais 
1;êm sido examinados CU!d'.l.d08l\~ente, forne
•cendo precioso material lnformatlvo que utA 
reunido .. até agora, em dez volumes. Foram 
examinados para êsse emprae:id1roE>nto do s. G. 
B.P. 1 574 mapas dos quais foram rt>c,,lhldas 
tõdas as Informações que constam do .Dtclond
no "!là encademadh, ou em fichas prontas para 
revisão. Neste último caso estão, apenas, sete 
unidades federadas. 

Completa Cí conjunto :le documentação uma 
Pototeca especializada que contém •fotografias 
de três tamanhos "stac:i;lard". na ~UB maioria; 
9,18 X U,24, 0,13 X 0,18 e 0,10 X 0,15. As foto
grafias s6o classificadas par assunto e região 
e "também, ligadas ~tre si por Indicações 
~lvas dada a mUltlplicld~e de lnfotma
ções que de uma só foto5nfia se pode obter. 
Oonta o. Fototeca com cêrca de 17 000 fotogra
flae dos diversos tlpQS e l!os mais variados al!-
11W1tos. 

Os diveraoe setores da Secção de Documenta
o6o mantêm relações com o Serviço de Dlvul
sação Bibliográfica para a obteuçíl.o de fotocó
pias, Pot gentileza dos Fundos UnlverlltArlos de 
Pesquisas. 

Das suas finalidades Iniciais no lnter(o.ssu 
li.o Conselho Nacional de Oeogratla e, Mpeclal
mente, no do Serviço de Geografia e l!:Btatistlca 
Plslogràflca, multo têm avançado e..ee Serviços 
facilitando a todos que a êle recorrem os seus 
recursos tendo todos livre acesso 'à sua biblio
teca e nela às suas estantes. Tt1tn &Ido multo 
srande a freqüência às suas dependências -
o6rca de· 400 consUlentes por ano -, especial· 
mente profe1111õres, oficiais do Bxérctto, Unlver
llltArlOli e médicos. 

Atualmente trabalha-se pela Interligação do 
Gabinete de Cópias, pelo seu atqulvo de nega
•voe de fotiOtlraflas, ao .MQu,l.vo OOrogrifloo, de 

maneira a que se poua, a qualqu81' momento, 
obtel' cópias de fotografias de usuntos geogrà
ficos por melo de um serviço especial de re
mils6ei!I-

-tt .. 
MINISTl:RIO DA AGRICULTURA 

REGULADA A FUNDAÇAO DOS NOCLEOS 
COLONIAIS - O Presidente da República 111181· 
nou no dia 16 de dezembro último, o Decreto
lei n.• 6 117, regUlando a fundação dos núcleos 
coloniais. De acõrdo com o que dispõe o novo 
diploma legal, núcleo colonial é uma reunlll.Q 
de lotee medidos e demarcados, formando um 
grupo de pequenas propriedades rurais. A for
mação de núcleos coloniais poderà ser promo
vida; 

a) .pela União; 
b) pelos Estados e Munlciploa; 
o) por emprêsas de vla91<> férrea ou fluvial, 

companhias, associações ou por particulares. 

O 1111n1stérlo da Agricultura reserva para si 
o direito de Inspecionar os núcleot1 coloniais 
fundados pelos Estados, Munlciplos, ' emprêsas 
de viação férrea ou fluvial, companhias, asso
ciações e particulares, embora os fundadores 
gozem ou não dos auxillos oficiais, de acõrdo 
com o Decreto n, 0 3 010, de 20 de agõsto de 
1938. 

Os .núcl- coloniais serio estabelecldOll em 
lllO~ rurais, desde que reúnam as aeau1ntes 
~çõea: • 

a) situação climatérica e condições agroló
gicas exigidas pelas culturas da região; 

b) constituição fislca e compoelção natJ.ai 
que representem os tipos prtnmp.18 de teira& 
apropriadas às culturas da restão; 

c) locallzao6o em ponto próximo de centro 
de papulação servida por estrada de ferro, rodo
via ou oompanhl.a de navep.Qlo; 

d) salubridade; 
e) existência de cUl'llos pe:rmanentee d'àgue. 

ou 818tema de aouda.gem para ln1p.OIP e outros 
mlsteres agl'ú:olas; · 

f) ·1.rea nunca lnf81'1or a mil hectàrea de 
berras de cUlturas ou oultlvãvele, salvo casos 
especiais em que seja conveniente o aproveita
mento de terras da União. Nenhum núcleo co
lonial poderà ser estabelecido sem que tenha 
sido demarcado no tOdo ou na parte destinada 
à dl v!Ao em lotes. 

* 
Departamento Nacional de ~uçlo Mineral 

UM A.VISO AOS MINBRADOIUR\ !!l AOS PRO· 
PISSIONAIS EM ENGENHARIA DE MINAS -
O .Dtdrlo 0/iefal de 3 de dezembro"pasaa4o, pu
blleou o seguinte edital do Departamento Na
cional da Produção Mineral: 

"O engenheiro de minas e civil Antõnlo 
José Alves de Sousa, na qualidade de diretor 
geral do Departamento Nacional da PrOdução 
Mineral, Chama a atenção dos mineradores em 
geral, quer se trate de 1ndlviduos ou de socle-· 
dades de mineração, e dos profissionais em 
engenharia de ml1:1as (diplomados e Ucen.clados) 

-habilitados de acõrdo com o Decreto-.n .. • 23 56é, 
de 11 de dezembro de 1933, . do Govêrno Fe
deral, para os dispositivos dos artigos 5.0 , 6." 
e 7. 0 , do mencionado decreto e faz saber Igual-

• mente a todos que, para fiel observância do que 
nêles se contém deverão fazer prova perante 
êste departamento, da especialidade técnlca dos 
reeponsàvels pelos tmbalhos sujeitos à ãprecla
ção ou à flscal.lzáÇão da Dlvlilão de FÓmento da 
PrOdução Mineral, remetendo por, melo de oó-
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pia fotostitlca ou de ptlbllca forma da oartelra 
proflsstonal os eeclareclmentos constantes da 
mesma, fazendo deade Jà notar que não aerão 
apreciados os trabalhos técnicos (relatórios de 
pesquisa e de lavra e plano de bOm aproveita
mento) quando os el&Datárlos nAo tiverem rea-
lizado tal .prova. · 

Blo de Janeiro·, 29 de novembro de 1943 -
Ant6Uo Jon Alvu de Soru11, diretor geral. 

'tl 

Divisão de Aguas 

AGUAS TORNADAS PCBLICAS - Por edi
tais publicados no Didno 0/1.cial d.e 18 a 29 
de novembro próximo findo, a Divisão de Aguas 
do D.P.M., do M.A. , tomou públicas as águas 
doe segulnbes cW'll08: de uso comum, do domi
nlo do munlclplo de Campo Grande, Estado de 
Mato GroBBO, às ágWlll do cuno denominado 
"Botas" em tOda a sua extensão, desaguando 
no "rio Pardo pela margem direita, e as do 
curso denominado "Ceroula", em todo o seu 
percurso lançando-se no rio Aquldauana pela 
aua margem esquerda, ambos lncluidos naquele 
mUnlclplo; 

de uso comum, do dom!nio do J!llltado do 
Paranà, as àguae do curso denolJllnado Areia 
em tõda a sua extensão: nasce no Munlcfplo 
de Guarapuava, limita êllte com o de Uni.ão da 
Vlbória, ambCJIL no Estado do Paraná, e ee lança 
no rio Iguaçu; 

de uso comum elo dominlo da Vnlão con
forme estipula o Inciso V do art. 2.• do ~
creto-let :D..• 852, de 11 de noveml'.lro ele 1'!138, 
desde suas nascentes até S'1a safd& da faixa 
de 150 qullõmetroe ao longo das fronteiras, onde 
paaaa a ser do dominlo do Estado do Rio Gran
de do Sul por ae enquadrar 'D.88 estipulações 
do parágrafo único do art. 8.0 do Decreto-lei 
n. • 2 281, de :; de Junho de 1940, e do inciso 
n do art. 29 do Código de Aguas, as águas do 
CUl'8() denominado "Vacacai", em tOda aua ex
temlo. 

O retendo curao d'água nasce DO muntcf
plo de SAo Gabriel, percorre o de Cachoeira e 
llmiba o munlciplo de São Sepé com os de 8Ao 
Gabriel. Santa Maria e Cachoeira, todos no Es
tado do Rio Grande do Sul; • 

de uso comum, sob o domfnlo dó Estado 
do Rio Grande do Sul, 1de acõrdo com o pará
grafo 11nlco do art. · 6.• do Decreto-lei acima 
citado e o inciso II art. 29 do Código de Aguas, 
d.eede suas nascentes at6 aua penetração na 
failCa de 150. quilômetros ao longo d&B frofltelraa, 
onde paeaa a ser do domlnio da União, confor
me elltlpula o inciso V do art. 2. • do Decreto-lei 
n.• 825, de 11 de novembro .de 1938, as águas 
do curso denominado "IJulzlnho", em tOda a 
sua extensão. 

o referido CU?110 naace no dom!nio de Tu
panolntf,, percorre o de Banto Angelo e llmit.a 
o mUlllofpiQ de Tu~ com os de OruB 
Alta e IJul, todos no Estado cro Rio Grande do 
Sul. 

o critério adotado para.a determlnáo&o dea-
11118 águas foi o Slllulnte: 

1.•) o curso d'água f01 determinado, par
tindo de Juaante para montante; 

2.•) nas confluências foi oonsldetaelo como 
prlnclpal o de maior bacia hidrográfica. 

As identificações dos c\ll'll08 foram feitas, 
aegundo os mapas mUnlctpais organllsados em 
obaervl.nel& ao Decreto-lei i:J..0 311, de 2 de março 
de 1938. 

CURSOS D'AGUA CONSIDERADOS P'O'BLI-
008 - Sefrundo edttala publlcadoe durante o 
me. de dezembro 1lltl.mo, Do Didrlo Ofielal a 
DlVl.llo de Aguas constderou pilbllcu as ágWlll 

. doe seguintes cursoa: de uso comum do doml
nlo do Estado do Rio Grande do Sul, as ágWlll 
do c\ll'llO denominado "Domelea", "Domeles
FelJó" e "Feijó", respectivamente noe trechoe 
superiores, médio e interior. Neace no muni
clpio de Viamão e limita-o com o de Põrto 
Alegre, amboe no Estado do Rio Grande do 
Sul, e se lança no rio Gravata! pela margem 
esquerda; 

de uso comum, do dom!nio do munlcfplo de 
Londrina,. EBtado do Paranà, &B água.a do C1ll'80 
denominado "Apucarlnlnha" em tOda a sua ex
tensão, lncluldo nesse municlplo, lançando-se 
no rio T1bag1. pela margem esquerda; . 

de uso comum, do dom!nio do Estado 4e 
Santa Catarina, ea iguea do curso denominado 
"Manhoeo-Caça(1or" e "Caçador", respectiva
mente nos erechos superior, médio e Inferior. 
Nasce DO munlciplo de Põrto União, percorre 
o de Caçador, ambos no Estado de Santa Cata
rina e se lança no rio do Peixe pela margem 
eequerda; · 

de 1180 comum, do domlnto do munlcfplo de 
Vacaria, Estado do Rio Grande do Sul, ea ágWlll 
do cuno denominado "Quebra Dentee" em tMa 
a sua exteDllAo, lncluldo nll888 munlc(plo, 
lançand~ no rto "Betuglado" pela margem 
eaquetd&; 

de uso comum, do domlnlo do munlclplo 
de Arara.nguj., Estado de Santa Catarina, as 
águas doe cursos denomlnadoe "Leitão", "Gran
de" e "PllAo", ao longo doe seus percursoe at
tuadoe no vale do rio Manuel Alvee, e "Perdi
da''. em tõda a sua extensão, trlbutirio do rio 
Jundlà, todoe lncluldos naquele munlclp!o . 

Com exc·eção do primeiro curso, a Identifi
cação doe demais foi feita segundo o mapa mu
nicipal organizado em obllervl.nola ao Decreto
lei n.• 311, de 2 de março de 1938. 

O critério adotado para a determinação des
ses águea foi o aegutnte: 

1.0 ) o curso d'água foi dettrziilnado, par
tindo de Jusante para montante: 

2.•) nas confluênciaa foi considerado como 
prlll.clpal o de maior bae1a hldrosriflca. 

ESTATfSTICA DAS USINAS TERMO E HI
DRO-ELltTRICAS .E MISTAS EXISTENTES'•NO 
PA18 - A Dlvl.sAo de Aguas, do Mlnist.érlo da 
Agricultura coube entre outras a atribuição fis
cal e de levantamentos estatlstlcos dos fatos 
ligados u águas e energia elétrica, assunto 
abordádo em todos os aspectos pelo Código 
de Aguas. 

Segundo dados recentes da aludida Divisão 
do Dep&rtameDto Nacional da Produção Mine
ral, o Brasil oonta, atdlínettte com 874 us1nas 
termo-elétricas e 5of(' hldro-elétrtcas, além • de 
28 mistas, representando 987 000 kw de origem 
hidráulica e 215 000 kw de origem térmica. num 
total de 1 202 000 kw. 
• As uslnas termo-el.6trtcaa eetAo locaHzadu, 
de preferência no norte e nordeste do pafa. 

Verlflca...ae que o maior aproveitamento da 
energia hldràullca do Brasil, a usina da Serra 
em CubatAo, SAo Paulo, està colocada no 8.0 

lugar,. entre as maiores usinas do mundo. O 
aproveitamento abual do Cuba tão é de 380 000 
kw sendo .que o aproveitamento tuturo se elA!
vará a 1 mllhl.o de kw . A reprisa do ribeirão 
dos Pombos, com 115 000 kw. São essas as 
maiores uslnaa do pa!ll. 

Divido de Caca e Pesca 

INSTRUÇOES PARA EXECUÇÃO DO CO
DIGO DE CAÇA - No Dtdno Olfcüú de 10 de 
dl!llelllbro 1Utlmo, ~ publlc!àdas as 1n8tru
ções baixadas pelo cllrefJor da Divido de 0&99 
e Pesca para a exeauo&o do C6d1Bo de caça, 



NOTICI-ARIO 

de acõrdo com as dl.Jpo.slç6ee contidas no mes
mo ·cóc1110 baixado éom o Decreto-lei n .0 5 894, 
de 20 de outubro de 1943, e a resolução do Con
selho NacloÍlal de Caça. As referidas instruções 
entrarão em vigor na data de sua publicação 
e revogam tiôdas as demais dtsposlçôes ante
rlorea. 

• 
Divfaio de Geologia e Mineralogia 

ATIVIDADES D!JSSE óRGAO DO D.N.P.M. 
Sôbre a Divisão de Geologia e Mlneralogta 

'do Departamento Nacional da Produção 11/tlneral, 
'do Ministério da Agrlcultun a imprenea publl
eou recentemente uma nota detalhando as prin
cipais atividades dêsae órgão.-

Fasa Dlvislo do Departamento Nacional da 
ProduçAQ Mineral compõe-se na parte t6Cn1ca, 
de 4 secções; Geologia, Topografia e Carta Geo
lógica, Palllontologta e Petrografia. 

Em relação à parte geol~gica e topográfica, 
proaaegu!ram-ae ·os estudos no norte do Estado 
da Bahia e os levantamentoe geológlCQS da 
região central ele Minas Gerais. Foi poasfvel, 
em colaboração com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatl.stlca e o Serviço Geográfico 
e Geológico de Minas Gerais, levar a efeloo 
uma expedição cientifica, visando maior conhe
cimento da regtão fronteiriça - Minas Gemls
Golé.s-Bahla. Os resultados obtidos de can\ter 
geogn\fl<;o e geológico foram da mais alta valia 
e muito contribuirão para delinear a região 
limítrofe dêsaes Estados. 

Na Dlvl.são de Geologia e Mineralogia dlrl
ilda pelo Eng. Anfbal Alves Bastos, os trabalhos 
oopogn\flcoe tiveram o seu CUl'80 normal. Está 
sendo Impressa a nova edição da carta geológica • 
do Brasil, contendo grandes modlflcações, con
seqüência do melhor conhecimento da geologia 
do pais e dos estudos efetuados noe últimos 
anos pelos técnicos do departamento. 

• Os estudos de paleontoloiila, oUJa lmpor
tãncla vem aumentando progresalvamente, mul
to se têm ampliado com o acré&clmo de exem
plares colhidos nas Jazidas Jã conhecidas e em 
outras provenientes de depó.sltos novos. A pa
leontologia é tratada com muito lnterêsse pela 
contribuição que poderã oferecer à iieologla do 
continente. Seria ocioso ressaltar, aqu1, a fun
çãe cientifica das coleções que representam 
valiosa documentação dos trabalhos da referida 
Divisão. E' preciso, também, não esquecer de 
que o museu é, constantemente, procurado por 
estudl080ll que nêle encontram excelente cam
po para ampliar seus estudos clentlncos. No 
momento, procede-se à recomposição de ·mami
.teroe de grande porte, cUJa montagem aguarda, 
apenas, recinto apropriado. E' matéria que re
quer conhecimentos sólidos, paciência e habi
lidade. • A Secçf.o de Petrografia encarrega-se da 
dlaBBUlcação de amostras colhidas pelos técnicos 
do D.N.P.M. em trabalho• de campo. Além 
deua parte, lnoumbe-se da ldenilllcação de 
.material enviado por . particulares. A atividade 
deesa secção, como vem acontecendo hã m~tos 
anos, foi Intensa, não só na parte relatilva aos 
trabalhos do próprio departamento, como espe
cmlmente na· que se refere a particulares. l!:stell, 
tendo em vista o acolhil;nento e as facilidades 
que o serviço proporciona, o procuram, dettions
tmndo abaoluta ~nflança num atendimento 
rt.pldo. 

Em 1942, foram estudados 698 exemplares 
procedentes de quase todos oe F.stados do pais, 
sendo 335 minerais,· 354 rochas e 9 areias. For
neceu-se a Instituições oficiais 65 coleções, qua
ee tôdas destinadas a estabelecimentos de en
sino. 

A coleção mineralógica, de alto valor clen
tià100, não sofreu Interrupção. Representa ele
mento b6slco para o aperfeiçoamento cultural. 

No momento, acha-se no prélo o catãlogo 
geral dos mlnemls, publicação que despertam, 
não temos dúvida, grande lnterêsae, pois per
mltlri aos especialistas nacionais e estrangeiros 
fazerem uma Idéia da& POS81bllldades do pais • 

Serviço Florestal 

EM DEFESA DAS MATAS DA UNIAO - Em 
face de alguns casos duvidosos em matéria de 
Unhas dlvisórlaa entre as florestas da União e 
oe proprletàrlos de terras particulares, o diretor 
do Serviço Florestal do Ministério da Agricul
tura recomendou aos respectivos zeladores, 
lnstrv.tores e iruardas, por Intermédio da Secçio 
de Proteção das Florestas, rigorosa e continua 
vigl!A.ncia sõbre os marcos e os rumos deesas 
florestas. Recentemente foi embargada uma de
marcação na zona de Xerétd e São Pedro, no 
Estado do Rio, em vista do Inspeflor Florestal 
local ter logo percebido e comunicado, ao seu 
chefe de Secção, que determinado marco ficaria 
.fora do rumo que se abria atravé& da mata. 

Também em florestas locaU.zadas no pró
prio Distrito Feder~l certo marco condutor -
muito antigo e bastante elucidativo - desapa
receu de um dia para outro. Feitas as imedia
tas comunicações, rigorosamente dentro do .de
ver funcional de cada responBàvel, e em virtu
de de providências solicitadas ao Domlnlo da 
União, que agiu com rapidez, foi 41xpllcado tra
tar-se de um engano por parte de empregados 
do proprleta\rlo vizinho que mandou, tncontil.
nente, recolocar o marco em seu primitivo 
ponto. E' pQr êstes e outros casos que tem 
pleno cabimento a recomendada vigilância do 
Serviço Florestal, a respeito dos marcos e ru
mos doa bens patrimoniais do govêrno, que se 
encontnun 80b sua guarda. 

Aproveitando a oportunidade, aquêle Serviço 
do Ministério da Agrtcultura, a quem estão en
tregues cl!rca de llO mil hectares de matas da 
União, està lembrando que é crime previsto 
no Código Plorestal, aob pena de detenção .até 
3 me.ses, e multa de .cre l 000,00, remoção, des
truição óu supressão de marcos ou Indicações 
regulamentares das matas que estejam ou não 
sob sua Jurisdição. 

SECÇÃO DE PROTEÇÃO DAS FLOBESTAS 
.... A Secção de Proteção das Floresta.s do Ml
nlstêrlo da Agricultura, de conformidade com o 
decreto-lei que a criou em 1941 e oom o regi
mento do Serviço Florestal em que est6. Inte
grada, tem dois setores principais de ação. Um 
é de Atnblto mais restrito, embora de lnterêase 
coletivo, e compreende a proteção, guarda e 
conservação da matas do dom!nlo público, ou 
da União, que, no Distrito Federal e no Estado 
do Rio, passaram do Mlnl.6tér1o da Educação 
e Saúde para a Jurisdição do Ministério da 
Agricultura. São aé matas protetoras, como 
tais desapropriadas pela .Fazenda Nacional, para 
garantia da co~ervação dos mananc,tals e 
alimentação das reprêeas que abastecem esta 
capital e várias cidades fluminenses, 

Para proteger essas reservas florestais le
galmente lntang!vels, porl!IBO que são lnallenã
veis e não comportam explomçllo de qualquer 
espécie, e para assegurar a pureza, de suas Aguas. 
cuja pblulção ou simples perigo de contamina
ção pod~ causar dese.ssossêgo e males 1ncal
cu1Avels aos centros populosos que delas se 
abaatecem, a Secção . dispõe de 52 2tlladores, 
Inspetores e guardãs florestais que, neste exer
clclo de 1944, serão bastante aumentados e do
tados de elementos materiais e orgapização 4e 
que lndlspensàvelment.e carecem. • 
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Ao outro setor, daquela Secção de ProteQão 
das Florestas, abrangendo todo o território na
cional, cabe fazer cumprir o Código P'lorestal. 
Para. essa atribuição que se multiplica por to
dos oa munlcfplos brasileiros, não dispõe ainda 
91!5a parte do Serviço Florestal dos lndl.spensá
veie elementos, por Isso que conta apenas com 
08 delega.dos • guanlaa a,oresta1a sre.tlp.toe, 
designa.doa por portaria do Ministro da .A4rrf
cultura, exercendo funções relevantes e gozan
do de prerrogativas especlala, de acõrdo com o 
Código em vigor. 

Mesmo assim, é grande o trabalho realizado 
por 300 dêsses delegados e guardas de que 
Já dtspõe o Sel"Vlço Florestal em vários Estados 
do país, em matéria de ftscallzação de derruba
das com compromJ.sso formal de refiorestamento. 
Neste particular, o Rio Grande do Bul figura 
em primeiro lugar. 

Do ano que findou é volumosa a docmnen
taQão decolhlda aos arquivos respectivos do 
Serviço Florestal, a respeito de milhares de 
hectareli de matas. exploradas de acõrdo com oa 
preceitos do Código, postos de reserva de ter• 
ras em reflorestamento, tudo sob flscallzaQlío 
ou anuência daquelas autoridades. 

Serviço 4e llleteorolorta 

DECLARAÇÃO DO ENG. Jl'RANCISCO DE 
SOUSA SOBRE O CLIMA DO RIO DE JANEI· 
RO - Em sua edição 4s 23 de dezembro último, 
a Imprensa desta capltW publicou uma entre
vista com o Eng. Franclsoo de Sousa, diretor do 
Serviço de Meteorologia, do Mlntstérlo da Agri· 
cultura, sõbre o clima do Rio, a qual transcre
vemos 11- seguir pelo seu lnterê.sse geogrâ!lco: 

"Não tem passado despercebida a quem 
quer que seja, po!B é fàcllmente percepttvel, 

' a paulatina transformação que se vem obeer. 
vando nas condições climáticas do Distrito Fe
deral. O carioca Já recorda, coin certa saudade, 
daqueles verões abrasadores, que faziam das 
praias cltacUnas verdadeiros centros de atração 
mundana. 

- O Rio, Informou o Sr. Pranctsco de Bouaa, 
está numa região de contacto entre o regime 
de baixas pressões, localizado no centro do 
8rasll e a zona de altas pressões, cujo centro 
tem permanecido em pleno Oceano Atlt.ntlco. 
Da atividade dêeee último centro depende a 
ocorrência das chuvas constantes que estamos 

, observando. Infelizmente n.Ao podemos deter
minar com prec!SAo as verdadeiras proporções 
dessa atividade, porque não poéllulmoa estações 
meteorolóiicas sObre o mar, e nem mesmo 
podemos dtspor das observações que antiga
mente se faziam a bordo doa navios que o cru
zavam, em conseqüência das restrições Impos
tas à navegação marttlma pela guerra. 

O Wiico ponto no Atlântico onde pOMulmoa 
no momento uma estação meteorológica é 
o da ilha da Trindade, insuficiente, porém, para 
que possamos formular um Julzo perfeito eõbre 
o volume da maesa de ar (zoná de altas pres
sões) que se tem mantido quase que estacioná
ria. Quer l&So dizer que o Bio de Janeiro 
està situado entre do!S atstemas, um &Obre o 
Atlll.ntlco ou anticiclone (ma1111a de ar frio e 
aêco) e outro quente e úmido, sõbre o conti
nen~. Quando êsses dois s1stemas entram em 
contàcto produz-se o fenômeno da condensação 
da umidade atmosférica 11 dai a formação das 
nµvens que se transformam em precipitações. 
O trio . que ultimamente por dl versas 'Vêzes, se 
tem feito sentir na Capital Federal nada mais 
6 do que uma conseqüência de invasões de 
massas de ar frias provindas do Pacifico e que 
chegam ao extremo sul do Brasil, propagando-se 
em sentido do nordeste. 

E prossegue o Sr. P~o!Bco Sousa: 
- Quanto à transformação que se -està 

verificando l).o clima carioca não existem, por 
enquanto, bases clentft1cas para Justificá-la. 
Pode-ee dizer, entretan'tO, que as va.riaçõea 
temperatura!B esllão em mfnlma correlação com 
a ação do homem, que• modifica a natureza 
e com a atividade solar. A topografia iiltlw 
também nas condições climáticas. E' ela quem 
determina, em certos pontos da cldade, uma. 
grande c1eflclêncta de ventilação. A amenidade 
que dlstlnkue a avenida Rio Branco em certos 
dias de calor ardente pro][êm da clrcunstànoia ,. 
de ter sido aberta na sentído dos ventQs predo
minantes (BSE). Os chama.dos cicloEI de varla
Qão, que se sucedem com intervalos de 10 ou 
15 anos, multo contribuem para as mOdlflcaçõea 
cllmàttcas. ltsses· ciclos, pelo que Jà se· apurou, 
guardam estreita correspondência com a ativi
dade das manchas solares. 

E' Interessante salientar êste detalhe: a 
temperatura no Rio não é uniforme ~ apresenta. 
diversas gradações, algumas bastante curiosas. 
Entre do!S pontos. afastados apenas trezentos 
metros, por exemplo, pode-sê observar uma 
diferença de seis graus. 

MurISftBIO DA .EDUCAÇ.&O E 8A1'DE 

EXAMES DE LICENÇA GINASIAL - Pela 
Portaria n.0 566, de 6 de novembro próximo 
findo, o Sr. Ministro da ·Educação e Saúde 
'expediu instruções para a realização dos exames 
de licença glnáslal em 1943 e os respecttvoa 
programas, entre oa qua!S figuraram oa seguin
tes para História e Geografia do Brasil: 

Programa de H13t6ria do Brasil - A prova 
oral de História do Brasll constará de argülção
&Obre matérta do seguinte programa: 

I. Os pttmórdiOB da colon!zaQão: as pri-· 
melras expecltçõea; as capitanias heredltárJas; 
o govêrno geral; Inicio da catequese; as pri
melras cidades; manifestações Iniciais da vid• 
econõm1ca. 

II. A expansão geogràflca: os centros 1D1-
cla!s da vida colonial; oonqu!sta das regiões. 
eetentll1onats; ae entradas e as bandeiras: Oll· 
tratados de limites. , 

m. Defesa do tel'l'ltório: as incursõea. 
francesas; as Incursões lnglêsas: as invasões. 
holandesas. 

IV. O sentimento nacional: formação d<> 
sentimento nativista; as primeiras lutas: Em
boabas e Me.acates; os movimentos revolucioná
rios: e. revolta de 1720; a Inconfidência Minei
ra: a revolução republicana de 1817. 

V. A IndependêJÍcla: D. João VI no Bra~ 
atl: a regência de D. Pedro; José Bonifácio; o. 
pito do Ipiranga. 

VI. A polltlca externa do segundo reinado; • 
agi.o contra Oribe, contra.Rosas e contra Agu1.._ 
re; a questão Christle; a Guerra do Paraguai: 
suas causas, p~lncipals vultos e episódios. 

VII. A Abolição: a escravidão negra; Q 

tráfego dos escravos; a campanha abollc1on!Bta; 
seu triunfo. 

VllI. O advento da Repó.bllca: a propa
ganda republicana.; a questão militar; a pro
clamação da Rep'O.bllca; o Govêrno Prov!Sórlo; 
a Constl tu1Qão de 1891. 

IX. A primeira República : os governos 
republicanos; princlpats vultos e ep!Sódlos da 
polltdca Interna; a poUtlca exterior; Rio Branco: 
as maiores realizações administra.tivas; desen
volvimento econômico e cultural. 

X. A segunda República: da Revolução de 
outubro ao Estado Novo; Getúlio Varga.a; een-
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\Ido d& polftlca interna: organ1zaç&o da unt-
4ade e da def- naatonal; oa rumoe da polf
tioa estertor: oe ll'8Jldes empreendlmentoe ad
mtn1atrattvoe: Prosr-c> geral do paf4. 

Programa de Geografia do BraaU - A prova 
oral de Oeolrafla do Braetl constou de arl'Uiçl.o 
aõbre mat6n,_ do seguinte prosrama : 

I. A populaolo braslletra: raou: ltnsuas 
e rell.llõm; dlatrlbu1Qlo e denaidade da popula· 
olo: 11,11 trontetru: im18noAo: ooloDiAOAO: a 
babltaç&o e allmentaç&o. 

t II. <>rpn.tBaç&o poÍitica e adm1Dlatrattva: 
a orsantzaol<> oonstltuctonal: a -ullllo, os Bsta
d08, o D1811rtto Pederal, 08 Terr1'6r109, os llUD1-
efp108; 08 981"91ÇQ11 p\1bllCOI. 

• 

m. o slatema de vlaç&o: 08 "8Dsl><>rtee: 
eetradaa de rodagem, estradas de ferro, navega
ção marfttma e fluvial, a avtaoAo: u comunt
eaçõell: oorreioe, telégrafoa, telefone, r6dl.o. 

IV. A Produclo agrfcola: eolOll acricolu; 
w prtnclpale prodU'tom de on1em 'll'Qetal: cria
ç&o de anúDafs; produtoa de ortsem .Wmal; 
defesa da produção agrfoola. 

v: A fnd'6atrta e o comércio: evoluç&o fn
duatrtal e comercial do pala; e.a principais ln· 
dlHtrtu nacionaia; o comércio interno e o 
comércio estertor. 

'VI. A Begtão Norte: deecrtção ff.aloa; po
voamento; populaolo: dlvilC!ell: oldadee; a vida 
cultural: recunos econOmtOOll. 

VII. A BegiAo Hordemtie: deeorição tisica; 
povoamento: povoaçAo: d1via6ee; cldadea: a vt
da cultural; reclll'll08 econõmlcos. 

VIII. A Beg1Ao Leite: deecrlç&o fialca; po
voamento; população: dlvilÕM; cidades; a vida 
cultural; ~ econOmtOOll. 

IX. A BegtAo Sul: demcrlção flsloa: povoa
mento; população; dlvi.õeil; otdadM: a vida 
cultural; recursos econõmlooa. 

X. A Restão Qentro-Oemte: deecrtção ffaica; 
povoamento: população; dlvll6es: cldadee; a 
'tida cultural; r~ eoonõmiOOll. 

-{; 

Departamento Nacional ele Bclucação 

CONCURSO DB ADMISSÃO AS P.6.0t:ILDA
DES DE FILOSOFIA - O Sr. diretor 1eral do 
Departamento Nacional de Educação, pela Por
taria n.º 65S, de ~ezembro \1ltlmo, baixou, u 
instruções, para realização dos concursos de 
adm1s&ão àB faculdaele8 de f1loaof1a: 

Nos programu aprovados figuram oe se
luintee: 

Para o cureo de GEOGRAPIA E HISTORIA: 
Portusuêa, francêa, eepanbol, italiano, ingU!e 
ou alemão (sômente eacrtta), COIDlQlrafla, geo
IJ'&fla, hlltória da Clvillzaç&o, eoctologla (ab
mente oral), deeenho. 

PARA ()l'J CUBSOS DE GBOGRAPIA E HIS
TORIA E CICMCIAB SOCIAIS 

12 Geocrafta 

' Bacrlta: Dez qu1111tões e oral 

a) Blltudo geral e regional da Europa, A.ala, 
Insullnd1a, AustrlLl\a. OCeAnla, A.frlea e América. 

1. SituaçAo. 
2. B.ellvo e eetrutura. 
3. caracteres doa oceanos, dos mares inte

riores e do litoral. 

t. Zonas cllmAticu. 
5. AgUaa contlDentala: os grandes rios e eeu 

regime; 08 grandell 1aa0s. 
CI., ZOllall de vegetação em funç&o do clima 

e do tellvo. . 
7. Povoamento. 
&. As gr&Ddee div1aões regtonala e seus oa• 

racteree eeeenoiala. 
9. O& Eailadoe e seus caracteres euenolaia. 
10. A vida eoonõm.l.ca. e os prlDcl.paia cen• 

troe ID4unrtaia e comerclala. 

b) Elementos de 1eolosta baseado nos pro
gramaa do eDlllDO lleCUDdirio. .. 

1. Elementos de mlneralogla e de petro-
· gratsa. • 

2. Elementos de paleontologia e de eetra
t1sraf1a. 

3. Elementos de teotõnl.ca.. 

13. Cosmocratta 

PARA O CUBSO DE GEOGRAPIA E BISTORIA 

. 1. Universo. Idl!le.a antigu. Slatema . de 
Ooi>émlco. Lei de H41Wton. 

2. O. aatroe. Claaelfloação . Blltrllaa cOD8-
telao0m, nebuloeu, cometas. Via làtea. 

3. o 111.stema. eolar. Klpótese de Laplace • 
O Sol, seus eleJDeDtOll e llUU dlmens6es. 
. . t. Planetu. Leia de Kepler e de Rode .. BB
tUdo llUJDl.rlo. Satélites. 

5. A Terra. Pormaa, d1mell8Õell. Coorde
nadas 1l!OIP'ifl.CU. Movimentos da Terra. 

CI. A Lua. Oonstituiç&o ffslca, faaea, eclfp
aee, mar61. 

H. Sociologia 

PARA OS OURSOS DE GEOGRAFIA 
B HISTORIA 

Parguntae dentro do ponto sorteado. 20 mi• 
nutoa ao todo. 

1. conceito de eociedade. o homem. o. 
grupoe llOClaia. 

2. Oonoeito de 90C1ologta. Sua. poetolo entre 
aa cllllOlu. Leia 110étals. Leia morais. 

3. OODceito de economia. <>a elementoa da 
800lllom•a. 

t. Oa agentes da produção. o trabalho. 
5. A natureza e o capital. 

· CI. C~ção e dlaVibuiç&o da riqueza. 
7. ~lltemu eeonõmicoe. o feudaliamo. o 

ll'ber&UlíDo. 
8. o aoclallsmo. O cprpora.tlvtemo. 
li. O casamento e a famflla. 

10. A familia e a educação. 
U. A familla e o Estado. 
12. OOncelto de autoridade. , A tribo. A 

naoão. 
13. o Estado. Reg1mes polftlcoe. 
H. O Estado e o cidadão. 
15. l'wlçõea prtvatlvaa e 11uplet1vu do llill

tado. 
lei. O Estado .e a Educação. 

· 17. o Estado e a IsreJa. 
18. Relações dos Estados entre n. 
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Faculdade Nacional de Filosofia 

LICENCIADOS DÍ GEOGRAPIA E HISTO
RIA ._ Foram os 881JUlntee oe Uoenclados em 
~ e História pela Faculdade NIM!lonal de 
J'lloiotla, que colaram grau no dia 23 de de• 
.-mbro ·último: 

Clna Stelnwartz. 
Fanny Drebtchlnsky. 
Lêa Lerner. 
Panny Rabhel Kolffman. 
Sebastião Joeé Ribeiro. 
Alclas Martlne de Ataide. 
Pedro Freire Ribeiro. 
Clara Blank. 
Antônio Outra Júnior. 
Léa da França Veloso. 
Newton de Almeida Rodriguee. 
Pedro Pinchas Geiger. 
Nadlr MOJ:\telro da Silva. 
Célia Maria do A~or1m Monteiro. 

Museu Imperial de Petr6polls 

ATIVIDADES DURANTE O ANO DE 1943 -
Do Sr. Alclndo Sodré, recebeu o ministro Gua
tavo Capanema um relatório das atlvtdadee do 
Museu Imperial, de Petrópolis, durante o ano 
de 1943, do qual coll8t&m além do movimento 
da secretaria, o lnvent6rlo do material existente, 
a rel&ção das aquisições feita.a, de donativos re
eebldos e bem assim as transferências realtZa
dall para o Museu de objetoe até então perten
centes ao Itamaratl, ao Palácio do Catete, ao 
KlnlBtérlo da Guerra, ao Tesouro Nacional, à 
Casa da Moeda, ao Arquivo Nacional e à8 Facul
dades de Medicina e Engenharia da Universi
dade do Brasil. 

O relatório trata ainda das permutas leva
das a efeito, daii reetauraÇ(lee, do movimento 
da biblioteca, do arquivo, do anuário, das con
fecções, e acusa que o Museu foi vlsJtado de 
18 de março a 31 de dezembro, portanto d"rante 
9 mesea e 15 dias, por 22 090 pessoas, sendo 9 232 
homens, 10 389 mulheres, 1 232 crianças e mais 
1 237 pessoas componentes de visitas eoletlvae. 

Museu Histórico Nacional 

OFERTAS DO SR. PRESIDENTE DA REP'õ'
BLICA - Habitualmente, o Br·. Getúlio Varpe, 
Presidente da Repúbllca, faz doação do Mueeu 
Histórico Nacional dos objetos de valor histórico 
que lhe vêm de todos os recantos do pais. Enoor
pora MSl.fil. B. Ezcla. ao patrimônio nacional 
êfllles objetos que Interessam a todos os brasilei
ros, porque acima do seu valor material está 
o seu valor .espiritual, ligados como se acham 
de alguma maneira a fatos da vida nacional. 

o Chefe de Estado enviou em dezembro 
último, ao Museu . mais uma série de medalhaii 
comemorativas. São as seguintes· as peças que 
acabam de dar entrada nesse Instituto. 

Medalha de prata comemorativa da 1naugu
.raç10 do edlficlo do Ministério da Fazenda; 
duas medalhas - uma em prata e outra em 
bronze, comemorativas da Inauguração da ave
nida Presidente Vargas; medalha em bronze 
oomemoratlva do centenãrlo da Revolução Far
l'OUPllha, mandada cunhar ·Pelo Instituto Hls~ 
tiórlco e Geográfico do Rio Grande do Sul; me-· 
dalha em bronze comemorativa da Revolução 4e 
1930; medalha em ouro comemorativa da revista 
nàutlca de 2!1-10-941, oferecida pela Federação 
lletropolltana de Vela e Motor; medalha em 
ouro comemorativa do centenArlo da Revolução 

Farroupilha, oferecida pela firma A. Eberle & 
Cla., de Caxlaa, Blo Grande do Sul; pen• de 
ouro oferecida ao Sr. Presidente da Bepúbllca 
peloe coletorllS e escrivães fec1·era1e de SAo 
Paulo. 

Museu Nacional dlt Belas Artes 

EXPOSIÇAO DE LOUÇA BRASONADA 
Foi Inaugurada no dia l.º de dezembro no 
Museu Nacional de Belas Artes, com a presença 
de autoridades e pessoas gradas, uma expoelçâo 
de louça brasonada, na qual foram exibidas 
peças de serviços que pertenceram a D. João 
VI, a Familia Imperial Brasileira e aoe n011Soa 
titulares do l.º e 2.0 Reinados. 

Essa expoelção foi no gênero a primeira 
que se levou a efeito no BrasU, e sua Iniciativa 
se deve primordialmente aos esforÇOS do pro
fe115or Osvaldo Teixeira, diretor do Museu de 
Belas Artes, auxiliado pela colaboração das 
senhoritas Regina Real, secretária do Museu, 
e Geny Dreyfus, funcionária do Museu Histó
rico Nacional. 

Ao certame, que despertou grande J.nterêsee 
em nossa sociedade, não só pelo Bito cunho 
artfatlco de que se reveste, mas também pelo seu 
caráter evocativo lle coisas e homens do n011So 
Império concorreram, entre outros, os seguintes 
colecionadores: Gastão Penalva, J . Garcia B.taga, 
Plinlo J. d'e C.rvalho, Antônio de Avelar Fer
nandes, Jaime Leal Costa, Wanderley de Pinho. 
A. Parla de Castro, Abreu Fialho. Newton Cár
nelro, ·Francisco Marques dos Santos, D . Corlna 
Pelll:oto de Araújo e D. Hllda Fontenele. 

Observatório Nacional 

COMISSÃO DE MATERIAL AO SERVIÇO 
DE METEOROLOGIA DO M. A. - No Didrio 
Ojlctai de 8 de no'l'embro próxtmo findo, foi 
publicado o termo de ceseão de material feito 
pelo Observatório Nacional do Ministério da 
Educação e Saüde ao Serviço de Meteorologia. 
do Ministério da Agricultura, sendo estimado em 
Crt 7 082,00 o i;na terlal • 

Foi o seguinte o material cedido: 

Quantidade - nome do aparelbp ou Instru
mento - Valor - estttnattvo 

1 Anemo Blagraph de Negrlttl &; 
Zambra • .••••••••.•••••••••••••• 

1 Anemõmetro de Dlnes ••••••••••• 
1 AnemOl!ICÓplo n.o 2 732 - Richard 

(Incompleto) ........... .... .. 
2 Hellógrafoe de Cambell ns. 1 684 e 

1 889 a Crt 200,00 cada , • • ..... 
1 Termo-hlgrógrafo e/ motor il.• 800 

- J. Bosch . ..... .. ... ..... .. .. 
1 AtlõÍnetro simples e/n •.• ••••••.• , 
1 Termômetro enegrecido n.o 13 123 
1 Contador de velocidade do vento 

Richard ...................... . 
1 Cronógrato elétrico n,o 7 975 -

Richard .... / .. . ...... ........ . 
1 Cronógrafo. elétrico n.o 8 636 - R1· 

ohard ............ ........... .. 
2 A:nemômetros p/ contacto de cam

painha ns. 3 271 e 3 273 - B . 
Fueas . ... .. ... . .. ..... .. . .... . 

1 Bal'Óf!l'afQ,, n.o 3 803, modêlo peque
no, de Jules Richard •• ••.•• .• 

1 Anemômetro n.0 6 260 - Roblnso:q 
1 Anemosoóplo - B. Fuess •••••••• 

400,00 
320,00 

90,00 

400,00 

280,00 
110,00 
20,00 

40,00 

120,00· 

160,00 

90,00 

75,00. 
40,00 
70,00 

\: 
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l Termógrato a vapor n.o 65 316 -
Jules Richard •••.••••••.••.•••• 

l • Termógrafo a vapor n.o 65 315 -
- Jules Richard , ............. . 

2 Slmplosõmetros ns, 2 060 e 2 713 
(mau estado) a Crt 30,00 cada 

1 Registador de velocidade do vento 
l Evaporógrafo e/motor e termõme-

.tro S/n •••••••••••"•••••••·•••••• 
1 Barógrafo n.o 60 355 - Richard .. 
3 Hlpsõmetroa de Gratzmucher - B. 

Puese (só tem. um termômetro) 
a Crt 105,00 cada .•••••••••••• 

2 Evaporfmetros de balança .- B. 
1"11888 - a Crt 32,00 cada •••• 

1 Anemómetro de Etalon n.o 586 de 
• G. Da!Ol1l • ...................... . 

2 Higrômetros de cabelo "Kope" B. 
Jl'uese (falta um termômetro em 
cada) a Crt 20,00 cada .,. ....... . 

1 Psicrómetro ABBinam n.• 66 - R. 
Fueu • • •••...••.••.••• , .••.•• 

2 Higrômetros de condensação de 
Allna.rd Tonnelot a Crt 35,00 
cada •••••••••••••••••••••••••••• 

1 Pluvlógrafo de Fuess - Hellman ••• 
1 .Pulvtõmetro de Tonnelot .••.. : .... 
1 Pulvlõmetro de Herve Mangnon .•• 
1 Anemõmetro registador d:e Reckleu 

- Negrettl' & Zambra ••••.••• , 
1 Blgrógrato de oabelo, n.e 53 534 -

J. Blehard. ..••• , •••..•.. , •..• 1o • 

1 OAmara pneum,tlca. ............. .. 
2 Anemõmetiroa pequenoa, sem nome 

e eem número, a Crt 25,00 cada 
1 Asplrlldor de higrômetro •..••• , •• 
1 Statoaclpio registrador n.• 9 388 -

Richard Frêre.a .... , ... ~ .. , ..... , 
2 At10metros registadores Besson - a 

Crt 230,00 cada ............... . 
1 Manômetro - H. Moren , •••••••• 

1 B~::u re:ra:>al. • ~~. • ~~~~: 
12 Clichês de dl!erentes aparelhos a 

Crt 3,00 cada ................. . 

~~.?~.~:~~.~ .. ~: .. ~~: 

140,00 

140,00 

60,00 
140.00 

25,00 
120.00 

315,00 

64,00 

40,00 

40,00 

32,00 

70,00 
110,00 

60,00 
45,00 

1 600,00 

140,00 
100,~ 

30,00 
20,00 

80,00 

460,00 
30,00 

·240,00 

36,00 

750,00 

Serviço do Patrlm6nlo Hlst6rico e Artfstleo 
Nacional ~ 

TRÀNSFORMAÇAO EM JANELAS DE DUAS 
PORTAS DA IGREJA DA CANDELARIA - Con· 
forme publicação no Diário Oficial de 8 de 
novembro próximo findo, no requertmento da 
Irmandade do ·santisslmo Sacramento da Can· 
delArla de :; do mesmo mês, pedindo autori
zação para transformar em janelas duas portas 
da Igreja da Candelária, - o Sr. diretor do 
Serviço do Patrimônio Hls~rico e Artístico 
Nacional, proferiu o .seguinte despacho: "De 
acõrdo com o parecer da Secção TécIJ.ica, fica 
autorizada a transformação em janelas das duas 
portas laterais a que alude a requerimento, 
uma vel11 que as obras sejam executadas segundo 
as indicações dêste Serviço e mediante a sua 
fiscalização. Quanto às cancelas de ferro piei• 
teadas para a sacristia, aguarde-se estudo mais 
detido, da questão, para o fim de ser elaborado 
novo projeto, que pareça mais adequado ao 
monumento". 

RELATóRIO DAS ATIVIDADES - O Sr. 
Rodrigo Melo Franco de Andrade, diretor do 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artlstico Na
cional, apresentõu ao Sr. Mln1stro da Educação, 
em janeiro corrente, o relatório das atividades 
dêsse órgão em 1943. 

Prosseguindo na tarefa que lhe Incumbe de 
Inventariar os bens de valor histórico e artistico 
existentes no pais, a repartição coligiu documen• 
tação fotográfica e dados de diversas naturezas, 
acêrca de monumentos .e obras de arte tradicio
nal no Distrito Federal e nos Estados do Para\, 
Pernambuco, Bahia, Sergipe, Espfrlto Santo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. As 
dificuldades de transporte dlmlnuiram as pro
porções do lnventé.rlo, durante o ano. As foto
grafias coligidas no Distrito Federal constituem 
documentação especialmente valiosa. 

Para os fins estabelecidos no artigo 1.0 do 
Decreto-lei n.º 25, de 30 de janeiro de 1937, 
foram inscritos definitivamente nos Livros do 
-Tombo, em 1943, 46 monumentos e obras de 
excepcional valor histórico e artfstlco exlstentee 
no pafs, aendo 22 de arquitetura civil, 19 de 
arquitetura 'l'ellglosa e 5 de arquitetura rural. 
Foram ainda expedidas mais 6 not1!1cações para 
novos tombamentos, sendo 5 pa;ra o Estado da 
Bahia e uma para o Estado do Pari!.. Essas 
notificações se reterem a 2 obras de arquitetura 
religiosa, 3 de arquitetura civil e 1 \de arqui• 
tetura rural . 'f 

A despeito das circunstAnclas desfavorãvels, 
o l!lervlço realmou trabalhos de reparação e. 
restauração de 35 monumentos e ,obras de arqul; 
tetura de valor histórico e artlstlco existentes 
no pais, sendo de 27 o número de obras de 
arquitetura religiosa. beneficiadas e 8 de arqul· 
tet"1'a olvll. Em beneficio dç móveis de arte tra• 
dlcional adquirtdoe para os mueeue federais 
da Incontldêncla e do 01.lro, executou igual· 
mente grande número de obras de reparação 
e restauração. 

Os Museus Nacional e Imperial, a Caea de 
Rui Barbosa, o Museu Nacional de Belas Artes, 
-0 Mueeu da Inconfidência, o Mueeu dQ Ouro 
e o das Missões tiveram, todos, os benef!clos 
de obras de diversas espécies realizadas pelo 
Semço. :ltsses trabalhos vão desde a restauração 
dos pridioe à reforma, e próprio equipamento 
das salas de expoeição. 

Desenvolveu-se também o trabalho de pro
teção e catalogação de manuscritoe de valor 
histórico. Sõbre assuntos de sua especialidade 
fêz o Serviço numerosas publicaÇÕeS e realmou 
estudoe e pesquisas sõbre História da' Arte. 
307 obras, com 413 volumes, enriqueceram SUll 
:!>lblloteca !)SPOOlallzada. 

iC 

MINIST~RIO DA F.lZBNDA, 

Comissão de Contrôle dos Acordos 
de Washington 

CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO' E CONSU· 
MO DOS ARTEFATOS DE BORRACHA - O Sr. 
Presidente da Repúbltca assinou, no dia 18 de 
dezembro último, o Decreto-lei n.o 6 122, esta· 
belecendo contrõle da dlstrlbuioão e consumo 
doe artefatos de borracha no pais. Pelo refe· 
rido decreto-lei, ficou a Comissão de Con,trôle 
doe Acordos de Washington autorizada a regu
lamentar o çonsumo de artefatos de borracha, 
mediante: 

a) contrõle da distribuição e transpqrte dos 
artefatos de borracha, fixando quotas de con
sumo para os Estados, Distrito Federal, Terrltó· 
rios e Munlclplos, de acõrdo com as suas neces
sidades bâslcae; 

b) fixação de quotas de arte~atos de bor· 
racha d.estinados à exportação. 

' 
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' Pelo mesmo Decreto-lei foi proibido o tram
porte ferroviário, marittmo, rodoviário, nuvlal 
e aéreo de quaisquer artetatoe de borracha pro• 
duztdos no pala, ou tmportadoe, sem a apre
sentação da gula, ou documento bastante, emt- · 
tido pela ComtssAo de Contrõle doe AcordOll 

.de Washington, ou de entidade por ela de
álgnado. 

MINIS'lltRIO DA JUSTIÇA 

Comissão de Estudos dos Negódos Estaduaü 

FôRMULAS PARA OS PREAMBULOS DOS 
DÉCRETOS-LEIS - O Didrto Oficial de 9 ·de 
novembro próximo· tlndo, publlca a seguinte 
exposição de mottvoe, aprovada pelo Sr. Presi
dente da República por despacho de 22 do mês 
de. outubro. 

"CENE/1 117-43/711, EM 8 DE OUTUBRO DE 
1943. • 

Fórmulas para os prd.mbulos dos deeretos
leis. , 

Excelentfuimo Senhor Presidente da Re· 
pública: 

Tenho a honra de submeter à alta aprovação 
de Vossa Excelência Indicação da autoria do 
Sr, Luls Simões Lopes, membro da e. E . N. E. 
e por esta aceita. 

2. Versa a indicação sôbre oe pre&mbuloe 
.<toe decretos-leis a serem expedidos pelos go
vernos estaduais e municipais. 

3~ Para êsses preâmbulos vêm sendo a.do• 
·tadas fórmulas unltormes, onde aparece, âem
pre, como fundamento à faculdade de expedlI 
decretos-leis conferida àquelas autoridades, o 
art. ,;,o do Decreto-lei n.o 1 21la, de 8 de abril 
de 1939, que. se l.nscreve assim: 

"Art. s .o - Ao Interventor, ou governa
<lor, e ao prefeito, cabe exercer as funções 
executivas e, em colaboração com o Conselho 
Administrativo, legislar nas matérias da 
competência dos Estados e Municípios, en· 
quanto não se . constttuirem os reapectlvos 
órgli.os legislativos". . 

4 . Essas fórmulas toram recomendadas na 
circular dêste M.ln!stérlo, de 20 de março de 
1942, por alvitre da c.E.N .E .. que lemlm>u a 
conveniência de haver unltormldade naqueles 
preâmbulos. • 

5. Sugere a indicação em aprêço modltl· 
cando a norma seguida até então, que se 
esclareça: 

a) · que ao interventor, ou governador, 
cabe expedir decretos-leis ti decretos com 
fundamento, respectivamente, nos arts. 43,0 
e 7.º do Decreto-lei n.o 1 202, de 8 de abril 
de 1939; , 

b) que ao prefeito cabe .expedir decre
toe-lele e decretos com fundamento sempre 
no art, 12 do mesmo decreto-lei n.o l 202; 

e, em conseqüência, sejam adotadas, para pre
âmbulo d·os decretos-leis, as seguintes tórmUlas: 

I - Decretos-leis estaduais, dependentes 
de autorização do Presidente _da República: 

"O Interventor federal no Estado .••••• 
usando da artrlbulçli.o que lhe confere o 
art. 6.0 , n.o ... ., d'o Decreto-lei federal 
n.o l 202, de 8 de abrU de 1939, e devida• 
mente autorizado pelo Presidente da Repú• 
bllca, decreta:"; 

II - Decretos- leis estaduais que nli.o de
pendem de autorl.Zação do Presidente da Rep1l
bllca: 

"O lnt~ventor federal no Estado •.•• :. 
usando da artrlbulçli.o, que lhe confere o 
art. 6.o, n.o ..... 'do Decreto-lei fed:eral 
n.0 1 202, de 8 de abrU de 1939, decreta:"; 

m - Decretos-leis municipais, depen
dep.tes de aprovação do Presidente da Re· 
pl'.lbllca: • 

• "O prefeito municipal de •••.....•. , • 
usando da artribulçli.o que lhe confere o 
art. 12, n .o .... , do Decreto-lei federal n.• 
1 202, de 8 de abril de 1939, e devidame:ate 
autorizado pelo Presidente da República, 
decreta:"; 

IV - Decretos~lels ·municipais que não 
dependem de aprovaçli.o do Presidente da 
República : · 

"O prefeito municipal de ........... . 
usando da a.trlbulção que lhe confere o art. 
12, n.0 ... ., do Decreto-lei federal n.o l 202 
de 8 de abril de 1939, decreta:"; 

6. O autor da lndicaçli.o, defendendo-a, 
diz, referindo-se ao Decreto-lei, n.o l 202: 

'lNo meu entender, o art. s.o define, 
apenas, as funções que exercerão o Inter· 
ventar, ou governa.dor e o prefeito. 

:tsse artigo nli.o lhes dA, pois, compe
tência para expedirem decretos-leis. Esta 
lhes é conferida peloe arta. e.o e 12, respec· 
tlvamente. 

Não obstante teso, os Interventores vêm 
expedindo decretos-leis com fundamento 
no aludido art. 5.0 , quando se trata de 
matéria dependente de autorização do Pre
sidente da Repúbllca; e com tund)lomento 
no art. 6.o, quan~o a matéria não exige 
essa autorização. 

Por outro lado, os prefeitos vêm bai
xando decretoe-lels lilvocando, em qualquer 
daquelas hipóteses, o art. 5.º". 
.7. Os arta . 6.º e 12, referidos,' traçam a 

esfera de competência das aludidas autoridades. 
8. A vista db exposto, salvo inelhor ju17.0, 

sou por que .se~a aprovada a indicação, porque, 
como acentua a e. E. N. E., visam as nova.e 
fórmulas distinguir oe atos leglslativoe doe 
executivos. 

9. Vossa Excelência, entretanto, dlgnàr-se-A 
decidir como julgar mais acertado. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Voesa Excelência oe protestos do meu mala 
profundo respeito. - Al~andre Marconàea Fi
lho, ministro. 

De&pacho: Aprovado. 22-10-43. - GETtl'LIO 
VARGA8''. 

. iC 
Serviço de DocumentaÇto 

CRIAÇAO DO SERVIÇO - Pelo Decreto
lei n.0 5 971, de 5 de novembro próximo findo, 
publicado no Didrio 0/icial de .8 do mesmo mêl!I, 
foi criado no Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores, diretamente subordinado ao Ministro 
de Estado, o Serviço de Documentação (S. D. 
J.), ·o qual terá por finalidade a coleta, guarda, 
coordenação e dlvulgaçli.o de textos, relatórios, 
dados estatísticos e outros eletnentoe relativos 
à atividade do Mlntstérlo, bem as81m organizar 
e prestar serviços de referência legislativa. O 
S. D . J. compreende: - Secção de Documen
tação (S. D.) - Secçli.o de Referência Legta
latlva (8. L.) - Blblloteca (B . ) - "Arqulvoe 
do Ministério da Justiça e Negódoe Inte
riores" (A.). 
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Foi criado, no Quadro Permanente do Mtnl.s· 
t6rto da Justiça e Negócios Interiores, um 
(1) cargo, em comillSão, de Diretor do Serviço 
de 0ocumenta9ão, padrão N, e uma (1) função 
grat!ftcada de Secretário do Diretor do Serviço 
de Documentação, com gratitlcacão anual de 
Cr$ 3 600,00, sendo transferida para o S. D. J. 
a Biblioteca do Departamento de Administração, 
a que se refere o Decreto-lei n.o 2 650, de 1 de 
outubro de 1940. 

MINISftRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

DESIGNADO O REPRESENTANTE DO MI
Ntl:!TJ!:RIO NO D. e. DO c. N. G. - Por 
Portaria de 11 de novembro ·próximo findo, do 
Sr. Ministro das Relações Exteriores, foi desig
nado o diplomata, c~e M, Orlando Leite Ri
beiro para exercer a função de representante 
eepeclal do Ministério das ·Relações Exteriores 
no Diretório Central do Conselho Nacional de 
Geografia. 

-te 
DESIGNAÇÃO DE Rl!lPRESENTANTE NA 

.JUNTA EXECUTIVA CENTRAL DO O.N.E. -
Por Portaria de 22 de dezembro llltlmo, do 
Sr. Ministro das Relações Exteriores, foi destg· 
nado o Sr. Carlos Alberto Gonçalves, diplomata 
elaBSe L, para exercer a função de representante 
do Ministério das Relações Exteriores na Junta 
Executiva central do conselho Nacional de 
Eetatistlca. 

-te 

MJNisnBIO DA VI.1Wll0 E OBRAS Pl'l'BLIC~ 
Depart.amento dos Correios e Telégr~os 

SELOS CAMEll40RATIVOS DO CENTENA
RIO DE BARBOSA RODRIGUES - Em edital 
publicado no Diário 0/ictaZ de 16 de novembro 
último,· a Diretoria Regional do Distrito Federal 
tomou pl'.ibllco que dentro do prazo de noventa 
dias, a contar de 20 de out\lbro; serâ posta em 
circulação uma emlesãb de 1 000 000 de selos, 
da taxa de Cr$ 0,40. destinada a comemorar o 
ce1;1.tenárlo do nascimento do grande botânico 
e etnólogo brasileiro Barbosa _Rodrigues. 

São as seguintes as cara.cterlstlcas dos rete
l"ldoo selos: 

Dimensões - 0,040 m x 0,26 m; formato -
retangular; ·cor - verde; os motivos emprega
dos no sêlo. prendem.-se todos às atividades do • 
homenageado : ·botíl.nlco e etnólogo. ABB1m, no 
prifnelro plano, o ângulo inferior à esquerda, 
vê-se um mulraqultã, descoberto e estudado 
por Barbosa Rodrigues na região amazônica, 
mutraquttã que representa o !dolo da caça dos 
índios brasileiros daquela região; no Angulo 
lD.ferlor, à direita, vê-se o idolo da pesca. &ase& 
dois elementos-relembram os notl\ve1s trabalhos 
realizados pelo homenageado no campo da etno
grafia. Vêem-se, al.I\da, no primeiro plano, à es
querda, orqutdeas que recordam a importante 
contribuição de Barbosa Rodrigues à monogra
fia das Orquidáceas da Flc:tra Brasmensts, de 
Martlua. Nos segundos e terceiros planos, à 
esquerda, vêem-se, respectivamente, um· micros
cópio e a figura. do próprio naturalista em 
sua mesa de trabalhe. ' Do quarto plano em 
diante, à direita, uma visão simbólica dos 
grandes rios do setentrião braelle!ro, notando-se 
palmeiras vul~rmente denominadas "paxlllba", 
como slmbolo do portentoso trabaltio Sertum _ 
Palmarum Brasfltensium, de autorii\ de Bar
bosa Rodrigues. Dizeres ao alto, à direita, em 
duas linhas hortzontals e em cõr branca: "Brasil 
Correli;>": à direita, à mela altura, em côr bran-

• 
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ca, a taxa "40" e na própria cõr do sêlo, logo 
abaixo, a palavra "centavos". Um pouco acima 
da base do s&lo, mais para a direita e em duae 
linhas, as datas "1842-1942" e em toda a exten• 
são da base do sêlo em cõr branca, "Cente• 
nàrio de Barboaa ROdrigues". , 

o projeto do sêlo foi desenhado pelo senhor 
Rolando Tompakow, auxiliar do Instituto de 
Ecolosta Aaricola. 

A emUsAo foi impressa pela Casa da Moeda, 
pelo prooesso tlpogri\fico, com picote, tendo sido 
utilizado papel com a futgrana "Brasil-Correto". 

Departamento Nacional de Obras de Saneamento 

INICIADA A CONSTRUÇÃO DAS BARRA.· 
GENS DE SALTO E GUAPOBJ!: - o engenheiro 
Hildebrando de Ara11Jo Gó1s, diretor do Depar
tamento Nacional de Obras de Saneamento, em 
dezembro liltimo, comunicou ao Sr. Presidente 
da Repilbllca que o referido Departamento ini· 
clará a construção das barragens de Salto e 
Guaporé. 

Essas obras fazem parte do plano mandado 
executar pelo chefe do OQvêmo, cuja tlerm.1· 
naoão proporolona.rá ao parque b:ldusvtN do 
Rio Grande do Sul 270 000 kilowatte. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DB 
SANEAMENTO 

RELATÓRIO DOS TRABALHOS EXECUTA• 
DOS NA BAIXADA FLVMINENSE: Ao terminar 
o ano de 1943, é oportuno ap,:esentar alguns 
dados eõbre os serviços execute.dos pelo Departa
mento Nacional de Obras de Saneamento na 
Baixada Fluminense. Iniciando suas atividades 
há cêrca de oito anos, o acervo de serviços 
executados é deveras tmpreaeionante. A come
çar pelas obras de limpeza e desobstrução, pode· 
se afirmar que não hi\ rio na Balxada que 
não tenha recebido o beneficio do saneamento. 
Desde campos a Magaratlba e mesmo no lofl• 
ginquo Paratt, no extremo sul do Estado, cêrca 
de 6 000 qutl&metroe foram atendidos, atln• 
gindo o volume de dragagem a 24 milhões de 
metros C'Õ.blcos. Podemos hoje anunciar que, 
no ano de 1943, os trabalhos de sanea::uento 
marcaram um rendimento apreciável de .-.er· 
viço efetivamente executado. Atacando sim~· 
tAneamente as obras a seu cargo nas qua'tro 
grandes bacias de superflcle de 17 000 km• em 
que se divide a região, o Departamento Nacional 
de Obras de Saneamento, sob a direção do 
engenheiro Hildebrando de Oóle, marca a sua 
proveltoeisslma atqação com resultados surpre
endentes, promovendo, sem esmorecimentos, o 
enxugamento doe pântanos e a defesa contra 
as inundações, expulsando dos territórios sa~ 
n eados a malária e outras doenças, que tanto 
afligiam as populações ~da Baixada. 

Sem mencionar o volume de serviços que o 
Departamento executa ei;n outros pontos · do ter
ritório nacional, para fixar e.penas o volume 
do que foi realizado na Baixada Flumin~e. 
publicamos a seguir um balanço de tale ser• 
vtçoa, de onde se podem apreciar dos bons 
resultados colhidos neste setor do serviço pllbll· 
co, onde Já foram restltutdos ao labor agr!cola 
milhares de qullõmetroe de terras. 

Durante o ano de 1943, os serviços da ' Bat
xada nas bacias de Goltacases, Araruama, Gua
nabara e Sepetlba marcaram um volume de 
cêrca de sele milhões de metros cti'Qlcos assim 
distrlbufdos: diques de alvenaria (concreto) 
4 526 m•; diques de terra, 6 000 metros .de 
extensão, com o volume de 144 000 m•; dra· 
gagem, 7:1 000 metros de extensão e volume 
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de 3 400 000 Jnl; regularização manual, 641 600 
metros de extensão e 1 656 000 m•; attrro, 
106 000 m•; limpeza de rios e valu, 600 qu1-

. J.õmetroa de extensf..9. Foram construida& 52 
pontes sendo 47 de madeira e S de cimento 
armado, com a exôensão de 900 metros. 

Acre.cent6ndo êase balanoo de 1943 às esta· 
tfattcas anteriores, podemos apresentar o total 
dÓll serviços executados na Baixada, desde o 
seu Inicio, no atual govêrno, compreendendo . 
as quatro bacias. Foram cêrca de 37 mllhões 
de metros c1lblcos, e.sslm discriminados: di
ques de alvenaria (~oncreto), 16 500 metros 
de extensão e o volume de 40 000 .m•; diques 
de terra, 122 000 metros de extensão, com o 
volume 4e cinco mllhões de metros c'llblcoa; 
dragagem, 742 000 metros de extenslo e o vo
lume de 24 mllhões de metros cúbicos; regu• 
larlzaçlo manual, 2 600 000 metros de e:stensão 
e oito milhões de metros cúbicos; atêrro, 
'700 000 m•; limpeza, 6 400 000 metros de ex
tensão. 

Poram construidas 324 pontes sendo 63 em 
Cimento armado, 12 mistas e 249 de Diadelra, 
marcando 4 300 metros de extenaAo. 

~· 
Serviço de Navegação da Bacia do Prata 

ENCORPORADO AO PATRIMONIO NACIO· 
NAL TODO O ACERVO DA CIA. VIAÇAO 
SAO PAULO - MATO GROSSO E EMPRl:SA 
TRANSPARANA LTDA. - Pelo Decreto-lei n.0 

6 118, de 16 de dezembro, o Sr. Presidente da 
República, considerando que oa serviços na 
navegação e outros explorados pelas emprêsas 
Companhia Viação São Paulo-llofa.to OrOlllO e 
Bmprêsa Transparaná Limitada, são de grande 
lnterêsse para a segurança nacional e para o 
abastecimento do pais em tempo de guerra ee• 
peclalmente no que se refere ao transporte do 
gado procedente do Estado de Mato Grosso; e 
ciue o Govêmo Federal criou, pelo Decreto-lei 
n.• S 252, de 16 de fevereiro de 1943, uma autar
quia especialmente destinada a dlrlgfr a nave
pção dos rios Paraguai, Paraná e seus afluentes, 
aob a denominação de Serviço de Navegação da 
Bacl& do Prata, encorporou ao patrimônio naclO• 
nal todos oa bens móveis e tµióvels atualmente 
pertencentes à Companhia Viação São Paulo· 
Mato Gl'OSIJo · e à Enípréea Transpa.raná Li
mitada. 

-te 

PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL 

Visita do Presidente da Rep-6bUca à1 obrai da 
Mllll1clpalldade - Inauguraçlo do 

Museu da. Cidade 

o Presidente Getúlio Vargaa visitou no dia 
18 de dezembro numerOllU obras da Municipa
lidade. Inteirando-se do andamento de trabalhos 
de urbanização da capital da B.ep.úblloa. 

Olllxando', cêrca de onze horas, o Palácio 
Guanabar$, em companhia do prefeito Henri• 
q11e Dodsworth e do capitão t:nlo Oarcês dos 
Reis, otlclal de dia, de tnfolo o chefe do Govêrno 
dirigiu-se para o plano Inclinado do outeiro da 
Glória, que seri. lnaugUrado brevemente, e onde 
o prefeito do Distrito Federal expõe a Impor• 
tAncla da Iniciativa, convidando S. Excla. a 
subir no elevador até à Igreja. Durante meta 
hora, deteve-se o mais alto magllltrado do BraeU 
naquele templo que conta com mais de du-
11entoe anos de fundação, tendo o desembargador 
Edgar Costa, presidente da Irmandade, ocasião 
de mostrar, tõdas suas dependênclaa discorrendo 
detalhadamente eõbre a história do templo. 

Na. a11en.tda Pnlnden.te V11rgaa - Bm se
CU!.da, o Presidente da República visitou as 

obras de pavimentação da avenida Presidente 
Vargas, percorrendo-a desde a avenida Rio 
Branco até o Campo de Santana. 

o Sr. J!:dlson Passos, secretário de Viação, 
teve oportunidade de expUcar vários detalhee 
dessa construção. 

..U~o no Parque d4 Muntcipalkfade -
No Parque da M:u,nlclpalldade, no Alto da Tl
juca, tol oferecido às 13 horas, pelo prefeito 
Henrique Podsworth, ao Presidente da Repú· 
bllca, um almõço. 

O Sr. Getúlio Vargas presidiu uma das 
mesas, ladeado pelos Sra. mllllstro Ata1llto de 
Paiva e Marques dos Reis, vendo-se em sua 
companhia, os Srs. ministros Eurico Dutra e 
Apo!Olllo Sales e demais autoridades e pessoe.s 
gradas. 

Inauguradoa o MU8eu d4 Ctdade e o Muaeu 
Central Escolar - O Presidente da Rep1lbllca 
dlr1glu-se, em seguida, p&ra · Oopacaba..na, atlm 
de Inaugurar o Museu da Cidade uma impor
tante realização do prefeito Henrique Dods
worth. 

Reunindo tudo o que se encontrou esparso 
em várias repartições e em mãos de particulares, 
o Museu possui o que mais de perto llltereesa 
à história e à tradição da capital da Rep1lbllca. 

O marco da fundação da cidade, a Imagem 
de São Sebastião, armu de todos os tipos • 
gêneros do tempo da descoberta, asas, objetos 
do antigo palácio Imperial, livros, móveis do 
paço, tudo Isso ali se encontra magnltlcamente 
organizado e ainda melhor apresentado. 

O Sr. Augusto Amaral Peixoto é o diretor 
do Museu. Dlàrlamente .alunos dos cOléglos, 
p1lbllcos e particulares, visitam esse estabele· 
cimento cultural, recebendo aulas. Possui tam
bém um Museu Escolar, que 6 bastan\e dtll 
à mocidade. 

o chefe do Governo visitou, detidamente, 
mais e11&a dependência da Municipalidade, tendo 
ocasião de conversar com quantos ali exercem 
sua atividade. 

Termln&da a visita, o Sr. Augusto do Amaral 
Peixoto proterl,u o seguinte dlscurllO de seudaç&o 
ao Sr. Getúlio Vargas. 

"Senhor Presidente: 

Os .Museus Histórico da Cidade e Central 
Escolar, remodelados, ampll.adoe e conelderàvel• 
mente reaparelhados na gestão do prefeito Hen
rlqub Dodsworth, que lhes vem dl.spensando 
entuslàstlco apolo, no que é secundado pelo 
coronel Jonas Correta, seéretárlo geral da Edu
cação e Cultura, constituem hoJe um dos mala 
valiosos patrlmõnloa culturais da Metrópole. 

sendo de feição nitidamente educativa~ os 
Museus da Cidade e Escolar ter&o vida' ativa e 
dtU, sem o caráter de repartições estáticas. 

Com êslle objetivo, senbor Presidente, tõdas 
as secções desta casa de estudo e de meditação, 
toram organizadas de maneira a despertar, nos 
escolares e no povo; prl.Ibaclalmente, o lntereeee 
pelos tatos da tradição, através de sua história 
viva, e o amor pelo estudo da zoologia, da bO
tAnlca, da mineralogia e da etnografia. 

Os homens de cultura, os visitantes curlOBOB 
e os colecionadores &palxonados, também encon
trarão - nas obrsa de arte e nas reliquias vene
ri.vels, nas telas dos grandes mestres e nos mo
biliários que evocam silenciosamente perlodos 
de nossa vida passada, nas porcelanas raras 
e nos bustos de vultos emlnent.ea, nas armas e 
nas bandeiras e estandartes - marcos de nosso 
progresso como pais livre, -sfmboloe que recor
dam as etapas vitoriosas da nacionalidade, do 
Brasil que hoje marcha, sob a égide de V. Excla .. 
de par com as maiores e mais poderoeas naoOee 
.do mundo. 

• 
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Como diretor do Departamento de História 
e Documentação cabe-me expressar a V. Exc!a. 
- senhor Presidente, o melhor dos agradeci
mentos pelo honroso e Irrestrito apolo que os 
Museus da Cidade sempre mereceram de V. Ex., 
do prefeito e do secretário geral de Educação, 
sob cujo estímulo todos os que, aqui, cumprem 
com dedicação, o seu dever, desde Paulo Coelho 
Neto, chefe d'o Serviço, aos pro!eeeôres e funcio
nários administrativos, consagram os seus es
forços em bem servir aos poderes públicos, como 
partes Integrantes do monumento material e 

esp!Ji!tual da Nação, que o patriotismo de V. 
Excla. soube erguer, para admiração dos con
temporâneos, gratidão dos pósteres, grandeza do 
Brasil e glória do seu povo". 

Congratulaçôes do chefe do Gov~ -
Ao retirar-se o Presidente da República apre
sentou ao prefeito da cidade, ao diretor do Mu
seu e a todos os secretários e funcionários sua~ 
congratulações por tudo o que lhe !Ora dado' 
observar no Museu, exaltando o mérito da 
Iniciativa. 

Instituições particulares 

ACADEMIA BRASILEIRA DE CUNCIAS 

CARDOSO FONTES - ARTUR NEIVA 
DERIVADAS PARCIAIS - NEUROFIBROM,AS 
MúLTIPLOS DE MORCEGOS - INTEGRAÇAO 
DA EQUAÇÃO DE FOURIER - RUTURANCIA 
DOS DETONADORES PRIMARIOS - TREMA
TODIOS DE ANFtBIOS - OPILIOES DO BRASIL 
- No dia 14 de dezembro último, realizou-se 
mais uma sessão da Academia - Presentes os 
acadêmicos Melo Leitão, presidente, Carneiro 
Filipe e Frasão Milanês, vice-presidentes, Olim· 
pio da Fonseca, secretário-geral,. Mário Pinto, 
primeiro secretário Artur do Prado, tesoureiro, 
Inácio Azevedo Amaral, Arlindo de Assis, Eugênio 
.Rangel, Francisco de Oliveira Castro, Artur Meses, 
Magartnos Tôrres, Gustavo de Oliveira Ca.s'tro 
Glycon de Paiva, Aníbal Alvea Bastos, Vinelll 
Batista, Alvaro Alberto e Mário Saraiva, to! 
aberta a sessão. O presidente oonvldou a faze
rem parte da mesa os Srs. Murllo Fontes e Artur 
Neiva, representantes !las famílias dos acadê
micos Cardoso Fontes e Artur Neiva, Henrique 
Aragão, diretor do Instituto Osvaldo Cruz e 
Lacorte, presidente da Sociedade Brasileira dt: 
Biologia. 

Do expediente constou a oferta feita pelo 
Secretário Geral do Conselho Nacional !le GeQ
grafla do número 4 do Boletim Geof/Tdfico que 
aollcltou notícias sôbre as atividades da Aca
demia. O acadêmico Azevedo Amaral fêz entre
ga, para que fôsse publicado nos Anata da Aca
demia, de um trabalho de J. Abdelhay, Sôbrs 
uma particular equaç4o de derivadas parciais, 
e o acadêmico Francisco de Oliveira a de um 
trabalho 'do matemático uruguaio L. A. san
taló. 

Passando-se à ordem do dia disse o presi
dente: "Sem que esteja na letra expressa de 

, D08808 Estatutos, tornou-se por Isso meemo, lei 
ainda mais forte, porque ditada pelo coração, 
que esta primeira sessão de dezembro recorde 
a Academia os que se foram de seu convfvio. 
:&ate ano to! particularmente cruel o destino 
com a Secção de Biologia roubando-nos dois dos 
seus maiores titulares - Cardoso Fontes e Artur 
Neiva -, gigantes da sua geração BBtros de · 
prlmeirà grandeza da constelação Osvaldo 'Cruz, 
sábios que já eram nomes braelle!ros, pois que 
de ambos se ufanava tôda a América do Sul. 
Tinha-os a ambos o eminente organizador da 
Escola de Mangu!nhos entre os apóstolos que
ridos, escolhidos da primeira hora, colunas sO.bre 
88 quais &e elevaria a glória dêBSe Instituto, 
fundado por Osvaldo Cruz, continuado por Car
los Chagas. outro gigante na h!stórl.a da medl· 
c!na experimental: 

• Atribui-se a Neiva ~lebre frase, segundo 
a qual comparara êle nossa Federação a grande 
comboio, no qual uma das unidades era pujante 
locomotiva e as outras vinte, vagões mais ou 

menos vazios. Tal comparação pode estender-ae 
a tôda a humanidade: há pessoas que se satisfa
zem em ser os carros e deixam-se arrastar; 
outras que só se sentem satisfeitas como loco
motiva.e que conhecem e fazem o seu destino, 
Fontes e Neiva foram dos que m~is nos fizeram 
avançar no caminho cientifico. 

Em tôdas as academ,las há os que as honram 
e os que delas recebem as honrarias, os que lhes 
dão prestígio e os que dela.e recebem o pouco 
que usufruem, os que as Iluminam como sóis 
com o fulgor de seu talento e de sua persona· 
lldade e os que, como afastados e enevoados 
planetas, apenas reflet<lm baçamente a luz que 
dos mesmos recebem. Cardoso Fontes e Artur 
Neiva estiveram sempre no número dos pri
meiros. 

Perdemos também um correspondente, Car
los Porter, do Ohlle, batalhador Infatigável, fun
dador e diretor da Bevtirta Chilena de Histórta 
Natural, que manteve sôz!nho, com .heróica e 
inquebrantável tenacidade durante quarenta 
anos. Era doutor honorls causa por dezenas de 
universidades e i!Ócio correspondente ou hono
rário de quase tôdas as socl.edades sábias onde 
se cultivasse a biologia, pois tôdas lhe co
nheciam os méritos e se ufanavam de tê
lo em eeu selo. Talvez outros correspon
dentes tenham desaparecido, mas neste mo
mento de sangue, de luto e desespêro não é 
possivel saber-se . o que se passa nos países 
ainda sob o jugo do maldito nazismo, e o rumo 
do Incêndio ateado pela prepotência germânica 
não deixa ver a luz doce das vlgfl!as dos que 
passam a vida nos laboratórios, pensando no 
bem das gerações vindouras, no amor !raterno 
dos homens de ciência. F.speremos que volte 
ao mundo a liberdade e a paz com a vitória 
das Nações Unidas, para que sa!bamoe dos cor
respondentes desaparecidos e lhes dedlquemoe 
uma sessão de saudade. Na de hoje vão falar 
de Cardoso Fontes e Artur Neiva dois compa
nheiros qtíe bem conhecem os trabalhos de 
ambos e dizer de nossa grande admiração tmor
re;doura". 

O acadêmico Arlindo de Assis, disse: ".Entre 
as perdas que o destino Impôs a esta Academia 
no ano que ora se finda, uma das mais infaustas 
to!, sem dúvida, a de Antonio Cardoso Fontes. 
Desde algum tempo sabiama-lo enfêrmo e per
cebíamos como o seu mal restringia severamente 
sua atividade, numa consunção lenta e !mpla· 
cáveL Mas em sua presença, a esperança renas
cia sob sua palavra fácil, sob seu olhar Vigi
lante, nos quais se refletia um espírito sempre 
animado e ágil. Assim, quando a noticia de sua 
morte cl,rculou numa das manhAs de março, 
grande to! a surprêsa e profunda a consterna-
ção de todos. · 

"Fontes fol uma Individualidade cujo desa
parecimento faria falte: a qualquer grande pais. 
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:tle realizou 'uma obra clentmca elevadá e de
sempenhou, de outro lado, um papel de real 
Importância em nOBBO melo médico-social. O 
último derivou da primeira, é certo; mas a apre
ciação que se tiver de fazer sõbre a sua per
.sonalldade envolve.6' seguramente o bloco impo
nente de todas as suas ações como investigador 
que procurava dilatar o Amblto dos nOBBos co
nhecimentos e como homem singelo e bom que 
sabia repetir e dlstrlbulr no próprio meto em 
que vivia as dMtlvaa opulentas que lhes cou
beram na vida. Como homem de ciência, Fontes 
foi, entre nós, um autêntico pioneiro, que 
explorou em enorme extensão o domlnlo da 
bacterlDlogla da tuberculose". Passa em seguida 
a estudar os estudos de Cardoso Fontes nos 
domlnlos de etiologia da tuberculose, da técnica 
de coloração do bacilo da tuberculose, descoberta 
da tuberculoclrase, da flltrabllldade do vírus 
tuberculoso, das honras que lhe prestaram os 
grandes me los clentlflcos americanos .e europe'd.s. · 
e termina: "Sem talar nas que lhe prestaram 
os meios médlcoe, basta recordar á sua elevaçã.o 
excepcional para a Academia Pontlflcia de 
Ciências e a sua consagração entre os primeiros 
tnscr1tos no Livro do Mérito dêste pais. De 
outro ,lado a advel'81dade que por vêzes o feriu 
sob aspectos vârlos nunca o abateu, nem lhe 
toldou a serenidade. Fontes legou, enfim, aos 
pósteros uma obra pessoal que fala por si mesma 
e o situa detlnltlvamente na hlstór1a da clêncla 
do Brasll como um de seus representantes mais 
lldlmos. Aos seus contemporAneos e, sobretudo, 
aos que dêle 111 acercaram, dem, além dlsto, a 
lembrança dura'doura da sua elevação moral 
e da sua declarada fllantropta". 

A seguir, usou a palavra o acadêmico 
Ollmpio da PUnseca que dlsee: "A incum
bência que me foi dada pelo Uustre pre
sidente da Academia Brasileira de Clênetae 
é daquelas que a mim não ser1a dado re
C11S&r, póts além da dlsttnção da escolha, 
me vem oferecer oportunidade· para mais uma 
vez e com maior destaque, prestar homenagem 
à memória de Artur Neiva, um dos meus mats 
·queridos amigos e personalidade de grande vul
to do Brasil contemporâneo. Tarefa nada fâcll, 
entretanto, esse. de anallsar a vida e a obre. de 
'quem tão intensamente viveu e de quem ati
vamente trabalhou nos mals d.lversos setores 
·da atividade l.Q,telectual. Médico e ne.turallsta, 
polltlco e admlnlstr&dor, pollgrato e cultor da 
llngua, deixou Artur Neiva uma obra vasta e 
variada, Inacabada em alguns de seus prlnclpats 
aspectos, mas que avulta como sendo uma das 
rnats notáveis contrlbutç6es que nesta primeira 
mete.de do século têm sido trazidas para o co
nb,ectmento do noeso pafs. Médico e llaturallsta, 
Ne.tva nunca soube dissociar uma de. outra ess&11 
~\148 .feições de sua atividade. Nlsso procedia 
'Como tantos outros vultos eminentes da medi· 
:ema antiga e modl!rn& que, em uma exata con
~epçll.o,. não conseguem separar o médico do ho
mem da clêncla. No terreno de. medlclna, além 
,(te· numerosas outras questõe.s tncldentemente 
·11;oordadas, fica de Neiva uma obra duradoura no 
·que dlz respeito à rnalârta, à lelshmanlose, à 
doença de Chagas, ao tifo exantemâtlco, à 
lepra"~ ExPõe ·a seguir os ·estudos de Neiva 
como naturallsta na descoberta de vârlos Culicl
da.s, os estudos sõbre a ecologia da8 e.notelinas, 
a descoberta da formação de raça quinino-resla
tentes do plasmódlo da malAria, oa estudos fei
tos na Argentina sõbre lel.sltmanlose e da pre
sença dessa enfermidade no Peru desde tempos 
precolomblanos, a descoberta de novaa espécies 
de triatomlnas em vérlos MUBeus da América e 
da Europa, do ciclo evolutivo da mõsca do 
berne (Dermatobta bomints), do processo de 
transmissão do Schtszotrypanum cruzt. Passa 
então a· analisar a obra de Neiva como hlstorta
dor da blologta no Brasll, como llngülsta, como 
admlnlstrador, na chefia do Instituto Bacterlo-
16glco c1a Repúbllca ArgeD.tlna, na c1triição do 

Serviço Sanitário do Estado de São Paulo, c1o 
Museu Nacional do Rio de Janeiro, na chefia 
dos serviços de combate à broca do café em 
São Paulo, na fundação do Instituto Blológtco 
de São Paulo, na lnterventor1a do F.lltado da 
Bahia, na constituinte de 1934, onde "ao lado 
de Miguel Couto, tomou atitude desassombrada 
contra a Uvre tmlgração de origem asiática e 
africana, seu papel sendo dos mals se.Ilentes 
na campanha antl-ntpôntca". E termina: "Em 
tõda a obra tão vasta e tão variada de Artur 

·Neiva, que apenas pàlldamente aqut pudemoa 
evocar, hã ainda um traço constante, firme, 
invarlâvel: a preocupação patriótica, o acen
drado amor pelo BrasU. O ceticismo que, às 
vêzes, na Intimidade era a êle lmpoSlllvel evitar 
quando testemunhava .a desorlentaçã.o ou os 
desmandos dos responsâvels pelos destinos 
do pais, Neiva sempre soube com declslva 
prudência ocultar ou afastar em seus escr1to.s. 
Era um dever que se impunha, êue de nunca 
contribuir para que o entUBlasmo dos outros 
se arrefeceSlle. Ao contiãrlo, se esforçava sempre 
para o estimular e o exaltar. E, por lallo mesmo. 
dentre os nossos homens de ciência, foi Neiva 
u~ dos que com mais êxito fundaram escola e 
fizeram dlsclpulos, educando-os pela palavra e, 
prlnc1Palmente, · pelo exemplo de uma vida 
dedicada tõda ela ao serviço da ciência e da 
pâtria". 

Passando-se à segunda parte d& ordem do 
dia, falou o acadêmico Magarlnos Torres que, 
em seu nome e no de Cavalcante Proença, comu
nicou que examblando exemplares de Chlroptera 
da coleção da Dlvtsll.o de Zoologia do Instituto 
Osvaldo Cruz, capturados em Mato-Grosso, veri
flcaram a existência, em três dêles, de pequenos 
nódulos dispostos, predominantemente, ao longo 
do esqueleto dos membros anteriores, nódulos 
geralmente lsolados, proeminentes, de forma 
ovólde, com a superficle !n'egul.ar, boeselada, de 
colorido arnarelo-esbranqlllçado e conststência 
multo firme. o exame mlcroscóplco revelou que 
os referidos nódulos correspondem a neuroflbro4 
mas múltiplos, relacionados com os nervos cutA· 
neos. Tals tumores mostram, ao exame mlcros
cóplco, Unia certa semelhança entre a neuro
flromatose múltipla dos Qulrópteroa e a do4 
ença de v. Recklinghauseil. c1o homem . 

O acadêmico Alvaro Alberto apresentou um 
trabalho da autoria do membro correspondente 
Miguel Maurlclo da Rocha, sõbre a Integração 
da equação de derivadas parciais de Fourier. 
Essa bela pesquisa compreende vârlas sOluçõee 
interessantes, quer pela elegê.nela teórica de que 
se revestem, quer pelas apllcações prâtlcas de 
que aio sucetivels. 

O acadêmico correspondente Ergasto H. Cor
dero apresentou uma comunicação sõbre duas 
novas espécies de Trernatóc11os do gênero Olyp
thelmlns dos Anflblos do Uruguai. Examinando 
virlos exemplares do sapo Buto arenarlus e do 
mlnhocão Chthonerpeton lndlstinctum, encon
trou na vesicula bilar do pr1melro o trematódlo 
Glypthelmlns testtna, n .sp . e no intestino dei• 
gado do segundo outro verme do mesmo gênero, 
G . será, também nova espécie. 

o acadêmico Alvaro Alberto têz uma comu
nicação "a Jll'OPÕ!llto da ruturanola (brlsanse) 
doe detonadores prlmârlos referlndo·que H. Kast 
e A. Hald publlcaram uma memória, em que 
procuravam demonstrar Que a ruturâncta era 
o verdadeiro critério para d.eflnlr a faculdade 
de excitar a onda explosiva, transmltlndo-a a 
outros explosivos. Baseados nessa premissa, 
aquêles~autores, depois de extrapolarem as me
didas, e:iqier1mentals da velocidade de detonação 
para os valores mâxtmoa dàs densidades de car
regamento, e aplicando a fórmula de Kast, se
gundo a qual a rutun\ncla se avalla pelo prodttto 
da fôrça (energia específica) pela densidade e 
pela velocidade de detonação - concluem que a 
ruturAncla c1o fulminato de mercúrio se exprime 
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pelo fndlce numérico 17 790 e a do azoteto de 
chumbo 10 880,. o que levaria, assim, a admitir 
a superioridade do primeiro dêstee detonadoree 
primários, em manifesta contradição com a san• 
ção, reiterada da experiência. Ora, os progresaos 
da técnica posteriormente realizados, permitam 
fàcllmente remover tal discordância. Com efeito 
tomando para a pressão especifica os mesmos 
valores admitidos por aquêles autores, po. 
r6m preferindo as velocidades mé.xtmas de 
detonações segundo Walter Frledrlch, 1Bto 6 
:; 887 metros por segundo para a aztda, sob 
a densidade 4,71 e 4 850 para o fulminato, à 
densidade 4,42 - a própria fórmula de Xaai 
fornece para o sal de chumbo uma brlsante 
Indicada pbr 12 860 e para o fulminato 12 O'rO. 
O acadêmico Alvaro Alberto, em seguida, faz um 
estudo das principais fórmulas sugeridas . para 
exprimir a brtsante dos explosivos, detendo-se 
no exame, dentre outras. das de Bichei (1905). 
que a considera proporcional à massa e ao 
quadrado da velocidade de detonação; e de Be
cker (1935) . Segundo esta llltlma fórmula, a 
brlsante se afere pelo produto da densidade 
pelo quadrado da velocidade de detonação. Com 
os mala recentes dados acima referidos, a fór
mula de Becker conduz aos segul~es valores: 
16 300 para a Jazida de chumbo e 10 390 para o 
fulminato de mercúrio, !tmndo assim, ainda 
melhor acentuada a superioridade da ruturàncla 
da azlda. Prosseguindo, o autor declara que, 
embora não seja desprezlvel a superioridade da 
brlaante, não adota tal critério para definir a 
eficiência que tem sido Ultimamente aprofun
dada por vê.rios autores e, entre nós, em recente 
e decisivo opúsctüQ, pelo major Orlando Rangel 
Sobrinho. o acaál!mlco Alvaro Alberto, con
olulndo, declara que a seu ver, conquanto a 
colaboração teórica a ret1pelto Ji tenha reunido 
matéria de lnegivel lnterêaae, a verificação ex
perimental e direta do poder Iniciador 6 a 
Onlca base segura de avallaof.o da eflcicla dos 
detonadores primários. 

A seguir, o iLcadêmtco Meló Leitão, apresen
tou uma comunlcaçãb sõbre algune lnteressan· 
tes OpUUJes brasllelroe, coligidos em diversas 
localidades. pelos Sra. Lange, de Morretes, Hugo 
Sousa Lopes, Augusto RWIChl e João MooJen, 
descrevendo como nova as espécies Holcobunus 
albianus, H. sigillatus, Eucynortii. eocclnelloldes, 
Noecynorta varlcellosa. Grynoe i>erm.icula·ta, Me
tast119nellus nasutw, Qu~ba atrolutca, Gon11-
le-ptu eraaus, Protobunoldes tuberoeus e Zalo
nlus alblvlttatus. 

Antes de ser encerrada a sessão, os Sra. 
Artur Neiva Pilho e Murilo Pontes agradeceram 
u homenagens preetadas aos acadêmicos Artur 
Neiva. e Cardoao Pontee, tendo o primeiro co
municado à Academia, que seu pai era tão con
siderado, que no Congresso Brasileiro de Eco
nomia fora unânlmemente aprovada a Idéia de 
Artur Neiva sõbre a proibição d.e Imigração de 
lndlvlduoe que não fOesem de raça branca. 

As 23 horas, foi encerrada a sessão. 

ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS 

CONVENÇÃO ORTOGRAFICA ENTRE O 
BRASIL E PORTUGAL - Realizou-se, no dia 
29 de dezembro último, sob a presidência do 
Sr. Esibalxador José Carlos de Macedo Soares, 
a última reunião do ano da Academia Brasileira 
de Letras, sendo o assunto principal tratado 
nessa reunião o referente à assinatura do Con· 
'lljênlo ortográfico flnn'&do entre o Brasil e 
Portugal . 

Iniciando a sessão o Embaixador Macedo 
8oare8 disse que tinha a satlatação de comunl· 
·car à Academia a assinatura, em Lisboa, da 
convenção ortogré.ttca, entre os governos de 
Portugal e do Brasil. A propóatto, requereu 

constas.sem da ata os seguintes telegramas, 
que recebera sôbre o Importante assunto: 

Do Sr. João Neves da Fontoura, Embaixador 
do Brasil em Lisboa e representante da Acade
mia Brasileira em tôdas as fases da convenção; 
"Tenho a honra e a satisfação de comunicar 
a V. Bxcla. que assinei, hoje, oom o' Dr. OU
velra Salazar a Convenoão Luso-Brasileira, es
tabelecendo a unidade ortoaráflca da lingua 
por'tuguêsa. Agradeço a V. Excla. e à Academia 
os honr0806 poderes de que me Investiram para 
representar também a Academia na preparação 
dêBBe ato grándemente m:pr-lvo da fraternl· 
dade cultural dos dois povoe. - Jo4o Neves do 
Fontoura, Embaixador d<! Braatl". 

Embaixador Macedo Soares - Academia Bra
sileira: 

"Por ocasião da assinatura hoJe do acõrdo 
luso-brasileiro regulando a unidade ortográfica 
da lingua pottuguêea, queiram Vossa Excelência 
e querida Academia aceitar nOBBas felicitações. 
- João Neves, Bibeiro Couto". 

Embaixador Macedo Soares - Academia -
"Comovido fraterno abraço congratulações. -
Júlto Dantas, Presidente da Academia das Ciên
cias de Iasboa". 

O Sr. Levl Carneiro acentuou que, por uma 
das cláUSullMI do acôrdo celebrado, a Academia 
Brasileira de Letras e a Academia das Clênclall 
de Llaboa, ficarão tnveatldas, permanentemente, 
na função de órgãos consultivos em questões 
ortogré.flca8, de sorte que asatm, poderão m:er
cltar larga e benemérita atuação. Por êsae 
motivo, dlBBe o Sr. Levl Carneiro, congratula· 
va-se com a Academia, e multo especialmente 
com o Presidente Sr. José Carlos de Macedo 
soares, que foi o grande e dedicado orientador 
da Importante questão que acaba de ser coroada 
de êxito. Ao seu esfôrço e dedicação ficamos 
devendo mala êsse assinalado serviço, e do 
acôrdo celebrado sob tão bons ausplclos cumpre 
destacar aquela estipulação, de que se espera 
grandes beneflclos . 

- Na ordem do dia foi aprovado por unA
ntmldade o parecer defendido verbalmente pelo 
Sr. Ataúlfo de Paiva, e l.gualmente assinado 
pelos Srs. Antõnto Austregésilo e Alolslo de 
Castro, pelo qual resolveu a Academia Brasl· 
letra conceder as "Palmas Acadêmicas" aoe Srs. 
General Antônio Oscar de Fragoso Carmona, 
Presidente da República Portuguêsa, Dr. An
tônio de Oliveira Salazar, Presidente do Conse
lho de Ministros de Portugal, e Dr. Martinho 
Nobre de Melo, Embaixador de Portugal no Rio 
de Janeiro. 

Ainda na ordem do dia foi aprovado o deae• 
nho das "Palmas Acadêmicas", de autor"- do 
Sr. Wash Rodrigues. 

Na segunda parte, aprovou a Academia o 
parecer da Comlasll.o de Contas acêrca . da pro-
posta de orçamento para 1944. • 

ELEITA NOVA DIRETORIA - Em reunlll.o 
realizada em dezembro último. foi eleita a 
nova Diretoria da Academia Brasileira de Letras, 
a qual está assim formada: 

Presidente - Mllclo Leão; Secretário Geral 
- Pedro Calmon; 1.0 Secretãrto - ManW!l Ban
deira; 2.0 Becretãrlo - Menott1 del Picchla; Te
soureiro - Roquete Pinto. 

Foram Igualmente eleitos para oe cargos de 
Blbllotecãrlo e Diretor da Revlata, respecti
vamente, os Sra. Barbosa Lima Sobrinho e 
Adelmar Tavares. ·A ComlBSão de Contas foi 
reeleita por aclamação, continuando constltulda 
dos Srs. Atalllfo de Paiva; Clãudio de Sousa 
e Clementlno Praga . 

o Sr. llllúclo Leão agradeceu a honra que lhe 
acabava de ser conferida pelos seus companhei
ros, e declarou que na presidência da Academia 
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procurari. seguir o grande exemplo e ae llç6es 
recebidas do Presidente, Sr. José Carlos de Ma
cedo Soares, de cuJa mesa teve o prazer de fazer 
parte, como Secretàrio Geral, em dois perlodoe 
admlnletra ti vos. 

o Sr. Roquete Pinto propõe e foi unAnl
'mente aprovada, uma moção de aplauso e 
reconhecimento ao Sr. José C&rloe de Macedo 
Soares pelo brilho e benemerência de eua pre
sidência, durante a qual não poupou esforços 
para bem servir à Academia, que lhe flcari. 
devedora dos mais aBBlnalados e lnestlmé.vels 
eervlçoe. 

O Sr. J. o. de Macedo Soares agradeceu 
as homenagens que lhe acabavam de ser feitas, 
e apresentou a seus Ilustres confrades os votos 
de bom Natal. 

ASSOCIAÇJ.O BRASU.EmA DE EDUCAÇJ.O 

"INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA CULTURA 
- BRASILEIRA" - A Associação Brasileira de 

Educação dedicou a sua última sesell.o do cor
rente ano ao estudo do livro lntroduç4o ao es-

• tudo da Cultura Bramleira, de autoria do Prof. 
Fernando de Azevedo; publicado pelo Instituto 
Brasileiro de Geoirafla e Estatistlca e Comissão 
Cenelté.rla Nacional. Falaram eôbre o trabalho 
do Prof. Fernando de Azevedo, os professores -
Fernando Antônio Raja Gabé.glla, Jônatas Ser
rano e l". Venl!.nclo Fllho, que reconheceram o 
alto valor da obra, bem como o superior cri· 
térlo cultural a que obedece a ComlB&Ao Cen
slté.rla Nacional. Estiveram pr11entes os Srs. 
Carneiro Filipe, Teixeira de Freitas, Renato 
Americano, Djalma Régls Blttencourt, Artur 
Moses, Moreira de Sousa e outros elementoe 
de destaque do magistério. 

CLUBE DE ENGENHARIA 

O 63,0 ANIVERSARIO DE FUNDAÇAO 
DADOS HISTORICOS - A EVOLUÇAO DESSA 
IMPORTANTE INSTITUIÇAO CULTURAL - O 
Clube de Engenharia Instituição cultural, que 
se Impôs à consideração do pais, pelo eminente 
papel desempenhado no estudo dos seus pro
blemas técnicos mais Importantes completou 
63 anoe de fundação no dia 24 de dezembro. 

All questões de maior lnterêsee para o pro• 
gresso e desenvolvimento do Brasil, não raro, 
all foram debatidos e estudados, em colabora
ção eficiente com o govêmo do pafs. 

• Assim aconteceu com a viação férrea no 
Brasil; os projetos da Madelra-Mamoré, Central 
do Brasil; São Paulo-Rio Grande; Plrapora-Be
lém dp Pari!., os melhoramentos dos portos, 
estudos do saneamento desta capital e de outras 
cidades do Br1111ll, as Importantes questões de 
limites entre os Estados, bem assim os do Brasil 
com os palses vizinhos. 

Foi d.e sua Iniciativa o Congresso de Estradas 
de Ferro, a Carta Geral do Brasil, organizada 
com o máximo cuidado e critério. 

li: Interessante a história da fundação do 
Clube de Engenharia. Era Conrado Jacob de 
Nlemeyer um negociante, estabelecido à rua da 
Alfl!.ndega n.o 6, com uma caaa de obje1;oe de 
escritório e papelaria. 

· Ali em 1880, habitualmente faziam ponto 
-vê.rios engenheiros, e.lgtlJlS dos quais haviam 
'sido seus condlscipulos quando antes cursava 
1' Escola Central, ex-Politécnica, hoje Escolli. 
Nacional de Engenharia. Esta convivência cons
tante dos engenheiros sugeriu a Conrado de 
Nlemeyer a Idéia de organizar um clube, onde 
se reunissem engenheiros e Industriais, e onde 

se tratasse de assuntos de engenharia, lndtuitrla, 
lavoura e os. sócios encontrassem jor1111ls dié.rtos, 
revistas, mapas e tudo que pudesse Interessar 
aos cuversos ramoe ela engennarla. Esta ideia, 
foi logo, com entuslaamo aceita. 

Afim de facllltar e apressar a organização 
do clube, Nleme:ver, à sua custa, mob111ou e 
preparou convenientemente a se.la da frente 
do sobrado onde tiJlha o seu estabelecimento 
comercial, no prédio n.o 6 da rua da Alfândega 
e 01ereceu gra~wtamente para ali funcionar o 
clube e a 24 de dezembro de 1889, perante 
crescido número de engenhelroe e J.ndustrlals 
chefes de emprêsas diversas, foi Instalado o novo 
clube que, por conselho unânime, foi denomi
nado Clube de Engenharia. 

Instalado o clube, os seus fundadores ani
mados do mais vivo lnterêsse e entuslaamo, 
trataram de organizar os respectivos estatutos, 
que toram &P,rovados, pouco tempo depois, 
tendo sido acJ.e..maào presidente provlsor10 o 
engenheiro Silva coutinho, que exerceu a pre
sidência até 3 de outubro de 1891. 

E' seu atual presidente o Ilustre engenheiro 
l!:dlson Passos, que em brllhante pleito rea
lizado no corrente a.no fol eleito por expressiva 
maioria de voooa e ao qual o cJUbe, Já em 
tão pouco tempo, deve grandes realizações e 
Iniciativas. 

o prédio em que estã Instalado na avenida 
Rio Branco n. • 126, é de projeto do saudoeo 
engenheiro arquiteto Rafael Rebecch1 e a cons
trução executada por concorrência, pelo não 
menos distinto engenheiro arquiteto Heitor de 
Melo. 

Possui o clube uma boa biblioteca, com 
cêrca de vinte mil 'Volumes convenientemente 
catalogados, sendo talvez a mais Importante do 
Brasil em obras de estrada de ferro. Essa bl· 
blloteca esté. sl~a na parte elevada do edl· 
ficlo, em amplo salão. · 

o Clube de Engenharia que foi reconhecido 
de utilidade públlda por Decreto n.o 4 310 de 17 
de e.gõsto de 1921, mantém uma revista que Já 
esté. no número 88. 

A sua atual Diretoria é a seguinte: 

Presidente: Professor l!:dlson Passos; 1.0 V1-
ce-prestdente, profeâsor Maurício Joppert da 
Silva; 2.0 Vice-presidente, professor Augusto 
de Brito Beltord Roxo; 1.0 Secreté.rlo, Enge
nheiro Alberto Pires Amarante; 2.0 Secretàrio, 
Engenheiro Francisco Batista de Oliveira; Te
soureiro, Engenheiro Altredo C. de Nlemeyer; 
Bibliotecário, Engenheiro José de Oliveira Reis. 

Aproveitando a oportunidade, a Diretoria, 
Oonse1ho Diretor e Comissão Fiscal, reuniram-se 
em' almõço Intimo no Aeroporto Santos Dumont 
e à tarde, ofereceram recepção na sede do clube, 
aOll sócios e suas familias e pessoas amigas. 

RECUPERAQAO ECONOMICA DE RICAS 
REGIÕES BRASILEIRAS - Perante numerosa .... 
assistência, reunida no salão nobre do Clube de 
Engenharia, o engenheiro Hildebrando de Araú-
jo Góis, pronunciou no d1a 16 de d~bro 
uma conferência sõbre o titulo - Ob~ de 
Saneamento no Brasil. l"alando sõbre MBUnto 
de sua •especialidade e expondo problemae 
de alta relevãncla para a nação, Indicou, com a 
sua autoridade de técnico, as soluções adequa• 
das, multas das quale Jé. se acham em franco 
e proveitoso desenvolvimento conforme o plano 
técnico por S. S. mesmo organizado. Era 
natural que a col:lferêncla despertasse, ~ 
parte doe téonlooa e estudlOIKlB o maior lnte
rêsse. 
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Iniciando a sua palestra, acentuou o con· 
ferenclsta que o sàn,eamento do nossq território 
é um dos maiores problemas da nacionalidade 
em formação. E' uma tarefa gigantesca, cuja 
realização Incumbe ao esfôrço persistente e 
slstemitlco de vê.rias gerações. E acrescentou: 
- · "Sem o solucionarmos, teremos comprome
tido os fundamentos mais sérios d& noasa 
obra civilizadora. Sem êle, nlo seria po11Slvel 
a conquista definitiva da terra. Jl o primeiro 
e o mais humano dever dó8 governos. ir: a 
mais alta expressão de solidariedade nacional. 

' ir: a obra de mais ampla e mais profunda 
stgnlflcaçlo social e econômica". ~ 

Depois de examinar a ação "evutadora da 
malé.rla no selo das populaOOes, nàa terru balxaa 
do litoral e nas serras elevadas do planalto, nos 
vales seml-Arl.doa do Nordeste e no8 sem-fins da 
h!léla amuônlca, nos paúls alagados da Baixada 
Fluminense e nos pantanais tnóapltos de Mato 
Groeso, com exceção, talvez, do Rio Grande do 
Sul, apreciando o problema à luz da medicina 
e da engenharia eanltàrta, o conferencista pasea 
a Indicar as soluções adequadas, traçando as 
diretrizes fundamentais de um vasto progra
ma compreendendo medldaa que espõe e ana
lisa com abundAncla de detalhes, dos quais so
bre.uai o acêrto das medidas, destacando-se as 
obras de engenharia aaulté.rla. 

Das obras - acentua - visando a entnção 
dos brejals e focos de tôde. espécie de trana
mlssores, pela coincidência de fatores vê.rios, 
terão que ser naturalmente limitados na sua 
aplicação. De modo geral, terão que ae restrin
gir à defesa de é.reas e. de núcleos mala densa• 
mente habitados no litoral e no Interior. Cita 
o exemplo aa .Amulõnla, Ballentando que o 
ma!Or obstàcwo para o seu eaneamento deve 
ser a má compreensão do problema. 

o .saneamento da Amaaõnw 

J'r01111elil\11ndo na sua conferência o enge
nheiro Hildebrando de Góis passa a tratar de 
outros aspectos de saneamento apreciando assim 
o problema amazõnlco: "A maior bacia hldriu· 
llca do mundo é uma ampllsslma planlcle alu
TI.onar ainda em pleno estágio de evolução. O 
rto 6 o único agente de transformação de gôlfo 
desmesurado. Embora em quantidade fabulosa, 
a sua descarga sólida, decantando-se nas estla· 
gens, ainda não foi suficiente. para fazer emer
gir o medlterrãneo primitivo, senão uma par
cela mtntma de sua é.rea total". 

Referindo-se ao problema do povoamento 
naquela região brasileira, dlll o· conferencista: 
"Na Ame.zônla, a dletrlbulçlo demogri.flca não 
se faz em é.ree.. Acompanha linearmente, o leque 
de correntes ·ao longo das quais 11e formam 
células espal'SllB de população rarefeita, A escas
sez relativa de terras aptas a prover às necesBl
dades humanas dlatrlbuldas pelos barrancos 
condiciona duas caracterlstlcas principais: pe· 
quena população de cada cidade nunca superior 
a 10 000 habitantes e enormes dlatAnclas de 
um a outro centro povoado duzentos a qulnhen· 
tos quilômetros. Fora das cidades uma ou outra 
fazenda, uma outra barraca de seringueiro 
à beira d'é.lilUa abafada pela selva. Dentro da 
moldura dêste grande quadro o problema do 
saneamento resume-se e completa-se numa 
frase: "sanear as cidades". l: o único programa 
lógico, objetivo, exequlvel, copipatlvel com as 
necessidades reala da região. Hldràullcamente, 
o aau-ento geral da bacia amazônica é uma 
expreeBão sem sentido perante a capacidade hu
mana de realizar Além dlBBO sua coI18eCUção 
ee tomaria Inútil luite o lntrasponlvel problema 
subseqüente, que 8'rla o povoamento do Imenso 
deaerto tornado h&bltivel", 

As grandes tnfcfàtlvas do atual goohno 

O engenheiro Hildebrando de Góis fala, 
agora, sôbre a~ obras ein andamento e diz: 
"Criado em 1931, pelo patriotismo do govêrno 
atual, o Departamento Nacional de Obras de 
Saneamento esta\ executando, além de gigan
tescos trabalhos contra Inundações em Juiz de 
Fora e no Rio Grande do. Sul, grandes planos 
de engenharia eanltârl& nos vales úmldoe do 
Nordeste, nas é.reas alagadas do Recife e de 
Maceió, nas regiões palustres do Recôncavo 
baiano e nas planlcles baixas ·que orlam os 
litorais do Esplrlto Santo, Estado do Rio e SAo 
Paulo. Velha aspiração dos Estados nordestinos, 
o eaneamento doa vales úmldos equlvalen\ à 

.conquista de novos territórios de admlrivele pos
sibilidades para a lavoura. Limpeza e dragagem 
doa é.lveos, abertura de valas secundé.rlas, der
rocamento das barras e fixação das dunas 
errantes alo os procesaoa técnicos de aplicação 
mala generalizada para a sua recuperação eco
nõmlca. A desobstrução de 625 quilômetros de 
cursos dllgua e a abertura de 45 m!l metro& 
de . valetas ·jA melhoraram, vlslvelmente, as 
condições hlgldas desta vasta e rica região". 
Referlndo-ae às zonas alagadas dos arredo
res. de Recife, onde se. erguiam 01 mucam
bos, espécie de favela, dlll o conferencista: "De
vido ao seu alto valor locativo, as é.reas doa 
alagados estão sendo aterradas. Iniciados os 
trabalhos em 1942, a "Paraíba", possante draga 
de sucção e recalque, jA complet11u uma àrea 
de .200 000 metros quadrados, empregando .... 
um volume de 500 000 metros cúbicos de terra. 
Ao longo da orla do terrapleno estA sendo 
executado um cais de contenção, que assenta 
eôbre o enrocamento. Pór fim, canalizou-se um 
dos braçoe Irregulares do Caplberlbe, com 6 500 
metros de extensão, que formava um roe6.rlo 
de paua, atravessando, em plena urba oa balrroe 
do Derbl, Espinheiro e Santo Amaro. Nas é.reaa 
recuperad&a ao pAntano, no lugar da antiga 
nódoa dos mucambos, JA se erguem virias vilas 
open\rlaa, model'DAS, contortàvela e higiênicas", 

Aa obraa da Baizada Flumtnense 

Depois de referir-se ao programa de tra· 
balho que eeté. sendo ou vai aer executado na 
região de Maceió, no Recôncavo baiano e nas 
Baixadas do Esplrlto 81!.nto e Paulista, o enge
nheiro Hildebrando de Góis passou a falar daa 
obras de saneamento da Baixada Fluminense. 

"O saneamento da grande planlcle flumi· 
nense - dlllSe - era um velho problema que 
o Império legou A República 11em solucloni-lo. 
Tratava-se de recuperar para a riqueza e pro
gresso do pais vasta região pantanosa, com 
uma Area de qU&llB 18 000 quilômetros quadra
dos, em cujos mangues e paludes, se afogava 
o futuro econõmlco de um· grande Estado da 
Federação brasileira. Desde 1891, que se cogita 
de sanear a Balxad&. Mas só o govêmo atual 
organizou, pela primeira vez, um plano geral, 
com diretrizes detlnldaa, onde ae abordava o 
problema em conjunto, visando o dessecamento 
de.e terras encharcadaa e a colonização das àreas 
conquistadas. Essa é.rdua e grande campanha, 
Iniciou-se em 1936, pela desobstrução• de todoa 
os cursos d'Agua, que sulcam a Imensa planura 
numlnense. S6 depois dêsse trabalho prévio de 
restauração, só depois de ee restltulrem aos rios 
sua.e condições naturais de escoamento, só de-
pois de desimpedidos milhares de quilômetros de 
cursos d'àgua, é que ee Iniciaram as obras defl· 
nltlvas do saneamento. Em pouco mais de um 
ano, aerofotogrataram-se para mais de 5 mil 
l(ullômetroa de rios que se perdlàm em banha· 
dos lmpenetrãvels. Pela simples Justaposição 
das plantas das diversas bacias hldrogràncas 
conseguiu-se esbocar, com relativa preclslo, a 
carta geral de· tõda a região, abrangendo uma 
6rea de quase 18 mil quilômetros quadrados. 



. ( 

BOLETIM OEOGRAFICO 

Inlclaram-ae, por fim, as grandes obras de
finitivas de engenharia hidráulica que vão con
qulate.ndo, palmo a palmo, ao pAntano e à 
me.li.ri&, quase e. metade de. superflcie do Estado 
do · Rio. Para corresponder à grandiosidade do 
empreendimento, o govêrno emprega, atualmen
te, gigantesca maqulnarla moderna na execução 
doe trabalhos em andamento. Sessenta e cinco 
dragallnea, quatro dragas flutuantes e grande 
nl).mero de "scrappersé, tratores, angle-dozze
res", locomotivas, escavadoras e vagonete& tra
balham dlàrlamente, na abertura de novos leitos 
pe.Í'a os rioe que transbordam e na construção 
de extenaoe diques de contenção às ãgue.s que 
eztrave.se.m". 

Concluindo a sue. conterêncle., diz o enge
nheiro Hildebrando de Góis: "Devido ao alto 
rendimento da aparelhagem apllcada, e.chilm-se 
concluídos, após, pouco mala de 5 anos, e.penas, 
de intensivo labor, 740 qullõmetros de canais, 
2 740 quUõmetroe de valetas, 138 quUõmetroe de 
diques, tendo sido movtmentadoe para mala de 
36 milhões e melo de metros cublcoa de terra. 
Sela mn duzentos e setenta e cinco quilõmetroa 
de cursos d'água já se acham completamente 
cleeobetruldoa. Trezentos e quinze pontes, so
mando ,4 100 metros de v4o, completam o enor
me balanço das obras ree.l!Zadae", 

INSTITUTO msTóRICO E GEOGRA.Jl'ICO 
BRASILEIRO 

ASSEMBLÉIA GERAL - ELEIÇÃO DA Dl
Rln'ORIA PARA 1!144-1945 - POSSE DO SôCIO 
HONORARIO D. PEDRO DE ORLEANS E BRA· 
OANÇA - CENTENARIO DO FALECIMENTO 
DE ROBERT SOUTHEY - No dia 21 do cor
rente, reuniu-se às 16 horas, na Se.la Ve.rnhagen 
a Assembléia Geral do Instituto Histórico e 
Oeogrlá,fdco B~. aob a presidência do 
Embaixador JoMi Carlos de Me.cedo Soares, que 
convidou pare. tomarem parte na mesa o Vice
Presidente, Ministro Augusto Tavares de Lira, 
oe Srs. Vlrgllio Correia Pilho, FelJó Blttencourt 
e o tesoureiro Comte. Radler de Aquino. 

O presidente deu, em seguida, a palavra ao 
primeiro 88Cretárlo que leu o parecer da co
missão de Admiasão de Sóo1os reterente e.o 
padre Leonel Franca: · 

"A COmlaeão de Admissão de Sócios ao to
mar conhecimento da proposta que indicou para 
s6c1o honorf.rlo do Instituto o padre Leonel 
Pre.nce., concorda Inteiramente com os 36 pro
ponentes que e. subscreveram", 

"Consoante reze. o art. 7 dos nossos Esta
tutos "sócios honorãrloe sbmente poderão ser 
as pessoae de alta representação social ou que 
tiverem me.nl1estado competência especial em 
matéria de História, de Geografia, de Etnogra
fia ou Arqueologia". 

"Ora, o atual reitor das Faculdades oató
l!C118 tant.o se.tl.8faz à primeira condlção, como 
à eegunda, por ser autor de.e eruditas obre.e 
História da l'Hosofia e lgrefa, Beforma e Cl-
1'Uieaç4o. - Rio de JanelrO, 7 de outubro 
de 1943. - Augusto Tavarea ds Lira. - Brás 
Hermenegildo ão Amaral . - Alfreão Nascimento 
Stzva. - Alfreão Valad4o", 

o Vlce-PJ;"eBldente Tavares de Lira, e.pós a 
leitura, pediu dlspensa ·do interstlclo. 

Recolhidos à urna os votoe doe presentes, 
ver!ticou-ee ter sido aprovado por unânimidade 
o parecer, de acõrd.o com o qual o Presidente 
proclamou eleito <> padre Leonel Franca, como 
tgue.lmente, o capitão de mar e guerra Dldio 
Iratlm Afonso Costa, depois de lido e aprovado, 
também unAillmemente, o parecer que reza: 

"A Comtssão de Admissão de Bócioe fot 
apresentam. a prop011ta referente à inclusão do 
capitão de mar e guerra Dldio Iratlm Afonso 
Costa entre os sóol<>& honorários do In.sbltuto 
Hl.àtórlco". 

"Exlste vaga a ser preenchida e não há 
objeção contra o nome indicado por 22 propo
nentes" .. 

"Ao contrário, apóia-lhe a candidatura o 
e.rt. 7 doe Estatutos, que regula a matéria ao 
estipular: "sócloe honorários eômente poderão 
ser e.s pessoas de alta representação social ou 
que tiverem manifestado competência especial 
em matéria de História, de Geografia, de Etno
grafia ou Arqueologia". 

"Não só o lndlcado é chefe da Quarta Divi
do do Estado Maior da Arme.da, como ainda 
pOBBul .vasta e valiosa blbllogre.fle., em que as 
obras de matéria naval se emparcelram com 
outras, em que predomina a interêsse hlstórtco, 
como as biografias do almirante Joaquim Mar
ques Lisboa. marquês de Te.mande.ré, e · Me.rei. 
llo Dias, a publicação do manuscrito de Simão 
Ferreira Pai - Aa famosas arm.ada.t portu. 
pul.sas, - eruditamente anote.do : - O.t por
tugu~ses na Marinha ãe <ruerra ão Bras'll, oe 
Sub8'dios para a H'8tóna Marltima do Brasil, 
cujos quatro volumes edltadoe lhe evidenciam 
não sàmente a operosidade aplicada a trazer a 
lume esquecidos ensaios alheios enaltecedores 
doe feito& navais brasileiros, como e.Inda o re
sulte.do de sue.a próprlae pesquisas históricas, 
mediante as quais lhe cabe o direito de lngres
ssr no Instituto Histórico e Geográfico Brasi
leiro" . - Rio, 7 de outubro de 1943. - Al
fredo Nascimento, relator. - Augusto Tavaru 
de Lw. - Bráll Hermenegilão do Amoral. -
Alfredo Val'.ad<'!o". 

Como o ~esldente anunciasse, em seguida. 
a eleição da Diretoria que deverá servir no biê
nio de 1944-45, retiraram-se da mesa os e.tuals 
membros, cujo mandato termina no corrente 
ano; e os sócios, Srs. Alclndo Sodré e Canabarro 
Relohar.dt, foram conVldados para eBCrutlna
dores. 

Realizada a eleição, e apurados os votos, o 
Sr. Presidente Maced<> soares proclamou eleltog 
os -ssgulntee: 

1.0 Vice-Presidente, Augueto Tavares de 
Llra; 2.0 Vlce-Preeldente, Rodrigo Otávio; 2."' 
Vice-Presidente, Al!redo Nascimento Silve.; 1.0 
Secrett\rlo, Vlrglllo Correia Filho; 2.• Secretário. 
Leopoldo Antõnlo Feijó Bittencourt; Ore.dor, 
Pedro Calmon; Tesoureiro, Radler de Aquino. 

"
Comi.asões permanentes . 

H'8t6ria - Leão Teixeira Filho, Souaa Doca, 
Baslllo de Magalhães, Feijó Blttencourt e Ca-
nabarro Relche.rdti. · 

runaoa e Orçamentos - Rodr110 ot6vio, 
Alfredo Laje, Ollvelra Viana, Matoso Mala Forte 
e Alexandre Sommier. 

Geogra.1'4 - Re.Ul Tavares, Radler de Aqui
no, Carlos da Silveira Carneiro, V1rg1tio Correia 
Filho e Lucas Bolteux. 

Arqueologia e Etnograff.a - Rodolfo Gar
cia, Afrl\nlo Pel.xoto," Roquete Pinto, José Luis 
Batista e Guetavo Barroso. • 

Bibliografia. - Rodrigo ot6vlo Filho, Ber
nardino Joeé de Souss, Libere.to Blttencourt, 
Vieira Ferreira e Jõnatae Serrano. 

Esta.tutos - Levi Carneiro, Costa Ferreira, 
Vanderlei Pinho, Pedro Calmon e Edmundo da 
Luz Pinto. · 

Admissao de Sócios - Al!redo do Nasci
mento, Augusto Tavares de Lira, Alfredo Va
le.dão, Bráe do Amaral e Cláudlo Oanne. 

De e.cõrdo com o art. 26, parégrafo único dos 
Estatutos, dar-se-à posse dos eleltoa, no dia 7 
de janeiro próximo. 
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Terminados oe trabalhos a que foram con
vocaCos oe sócios do Illl!tltuto, o· Presidente 
Macedo Soares encerrou a Assembléia Geral e 
convidou os presentes para a sessão especial, 
que se realizou no Salão D. Pedto II, onde bri
lhante asslatênela _:rdava a hora marcada 
para o Inicio da s • 

As 17 horas, o Sr. Embaixador Macedo Soa
res, assumfndo a presidência, declarou aberta 
a sessão, e convidou para a mesa o ~r. Em
bal:mdor Martinho Nobre de Melo, e os dola 
Secretárias do Imtlbuto. 

Disse que 1rta tomar posse como aóclo ho
norário D. Pedro Gastão de Orlealls e Bra, 
pnça,\ e para acompanh6-lo ao reclllto nomeou 
uma oomlssão comtltufda doa l!lrs, Bod.rlao 
Otávio Fflho; Leão Teixeira l"llho e Alcllldo 
Sodré. 

Pl'e8ellte o prfno1pe D. Pedro, saudou-o em 
aome do Imtltuto, o Dr. Pedro Calmon que 
pronunelou o clllcurso CUJO resumo damoa a 
1181Plir. 

O Sr. Pedro Calmon disse que a entrada, 
no Instituto Hlatórlco, de D. Pedro Gastão de 
Orleall8 e Bragança, representa uma dupla ho- • 
menagem. Ao blalleto de P. Pedro II, e ao 
Jovem e grande amigo das tradições naclonala · 
que tantoe serviços promete à casa fundada e 
enobrecida por seu "magn.Anlmo" antepassado. 

No seu nome oatenta um compromisso de 
leal amor à P6trla; e oa argumentQe de sua 
ftdelldade' ao Instl.tuto presidido melo século 
pelo Imperador, seu blaavO, continuando, nessa 
aitlma assfdua e nesse alto aprêço do cen6-
culo predileto, pelo marechal conde d'Eu, seu 
avo, " pelo prfnclpe D. Pedro d'Orleans e Bra-

• gança, seu saudoso pai. Vale dizer que sobre 
a sua Ilustre herança se debruçam três gera
ções, que constituem três épocas da evolução 
do pafs, a enslllar-lhe o gõato doe eetudOll cl
'11008, a lmportãnc!!a das pesqulaas soclala, a 
elgn!flcação dos trabalhos deslllteressados no 
ambiente de exaltação patriótica, em que teste
JllinOIJ· as glórias do passado. Nêle achamos -
no passado tormentoso da terra descoberta, con
qutstada, ampliada e enrlqueelda pelas tOrçae 
't'irtuosae da raça - o segrêdo da unidade na
Clonal e ae razões de sua coll88rvação. Encontra
mos nêle, por Igual, lnsepan\vel do desenvol
't'imento do Brasil na sua presença trt-secular, 
a famllla que noresceu no arguto bom senso 
de D. João VI, na bravura cavalheiresca de 
D. Pedro I, na dignidade austera de D. Pedro II, 
no coração largo da Rendentora - a que con
Yerteu em batalhas de flores ae lutas 6speras 
da Abolição. 

Educado no convlvlo dae lembranças e 
v1Bões do Brasil velho, D. Pedro Gastão é um 
apaixonado do Brasll novo. Conhece-o como 
pouca gente, nas suas Viagem de extremo a 
outro, através dOll matos tgnotoa e dos rloa 
1eml-lnédltos; percorre-o, com a pressa e a ter
nura que toram apaná.glos de seus parentes de 
Prança, famosos fura-mundos, o prlnclpe de 
lolllvllle, o prlllclpe D. Luís, D. Pedro, que con-
11ralu nas alturas do Himalaia a doenç11- que lhe 
abreviara a vida. Nem se contenta em excur
monar pelae regiões llleJ:Ploradas lnte11Samente 
como se a floresta e oe caudais selvagens f08sem 
o compêndio de suas preferências. Interessa-se 
por tudo o que seja hlatórlco, autêntico Brasil, 
na arte rústica, na documentação verldlca, nos 
aapectoe original.a; .e não esconde o plano de 
abrir oportunamente à curiosidade dos especla
U.tas os arquivos do castelo d 'Eu, tanto possa 
·reavê-loe, !lltegrando-os na riqueza eaplrltual 
• Nação como palpitante e vasto tesouro de 
antormações preciosas. li:, pois, acolhido no lll8-
Vtuto Histórico e Geogr6tlco Brasileiro, com 
luatos aplausos. 

Cessadas as palmas, que aplaudiram o d18-
curso do orador do Instituto, o Sr. Presidente 

C011V1dou para o recinto D. Mary Peesoa, viúva 
do Grande Benemérito do IDlltltuto, -Eplt6clo 
Pelllloa, como Jã tinha feito com os represen
tantes das autoridades. 

E deu, em segU!da, a palana ao novo sócio 
honor6rlo, que da tribuna agradeoeu as sau
dações que lhe foram dirigidas. 

Foram estas ae palavrae de D. Pedro: 
"MultÕ e.n.tes de acudir ao' chamado da 

vossa grande generosidade, eu· vim a esta casa 
atendendo aoe apelas do· sentlmento e do 
sangue. 

Hã mais de vlllte anos que a freqüento, 
pois, Ioga após a revogação da lei de baDimento 
da familia Imperial, melllno doe meus 9 anos, 
acorri a êste recinto pela mão de meu augusto 
e saudoso pai. E, desde então, amei o convfvto 
da vossa amizade, o contacto da vossa cultura, 
o aconohego doa vossos corações e senti apaixo
nadamente, no recinto do- Instituto, viva como 
oµtrora, a presença d'aquêle que encheu de 
sua lembrança os longos anos do nosso destêrro 
e cujo exemplo· perdura óomo uma bênção e 
um Incentivo, 118 carne e no eapfr1to dos seus 
descendenteB: D. Pedro II. 

Sei que é o único mérito, ou melhor o 
ún.lco pretexto, que Justifica a homenagem da 
mlllha escolha para vceso consóelo. 

Quero, todavia, afiançar-voa quanto o voaso 
gesto me penhora, por prolongar no filho do 
prlllclpe do Grão Pari\, no neto da Redentora 
e do Marechal da Vitória, no bisneto do Magnâ
nimo o afeto que dlape11&als à memória doa que 
se toram e que é grande bastante para ser 
repartido, com os que Vieram. 

Digo-vos estas palanaa simples e despre
tensiosas quase que &C4Jlhado, por perceber 
nelas na sua pronúnela deteltuClll&, o ferrête do 
exlllo, que me criou longe do Brasil. 

Tento resgatar essa pena, procurando collS
tantemente e lncansàvelmente, conhecer a nossa 
berra e o nOSllO povo. J6 percorri a Pãtrla de 
meus maiores e mhiha PAtrla, em todos os sen
tidos, e espero breve poder contribuir para os 
vossos trabalhoa com um relato dessas viagens 
.e das observaçõea que me proporcionaram, e 
que terão algum lnterêase hlatórlco e geo
gr6tlco. 

Ao Ilustre Prealdente do Imtlt;uto, ao emi
nente orador que me saudou, à diretoria e a 
todos os COllfrades, aos amigos que aqui me 
trouxeram, aos que delicadamente comparece
ram à minha po&11e, a todos o meu obrigado e a 
certeza do meu reconhecimento". 

Por t!Jll, o Presidente Macedo Soares de
clarou que aquela sessão se destinava a come
morar o centen6rlo do falecimento do historia
dor Robert Southey, cujo elogio se faria através 
da palavra do professor AtrAnlo Peixoto, que 
ocupou a tribuna para pronunciar sua anun-
ciada con!erêncla. · · 

Franqueada a palavra a quem desejasse, o 
sócio Sr. Leão Teixeira Filho declarou que ti
nha em mãos ae cartas originais de Robert 
Southey, com a Incumbência de entreg6-las ao 
Imtltuto, depois de promover-lhes a publica· • 
ção, como Jã se verificou pela Revista n.0 178. O 
próprio tntermedlArlÔ, · Dr. J. Sousa Leão FI· 
lho, que as recebera de uma bisneta do aubor 
da primeira grande Htst6rta do BrastZ, deseja~ 
apresent6-las aos consóclos, mae, 1mpedl~O 
pelas c1rCUll8tàllc1as a tuals, lhe recomendara 
que o substltufsse nessa !lloumbêncla, de que 
se desempenhava com prazer. 

O Sr. Presidente ll4acedo Soares agradeceu 
a oferta, como também a presença da seleta 
alllllstêncla e declarou encerrada a sessão, a que 
compareceram os sesulntes aóelos: José Carloa 
de Kacedo Soares, AugUl!to Tav1ues de Lira, 
Vlrgllio Correia Filho, Brás Hermenegildo do 
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Amaral, Jerônimo Avelar Figueira de Melo, 
Radler de Aquino, Oàndldo Mariano da Silva 
Rondon, Rodrigo Otávio Filho, Alfredo Nasci· 
mento, Carvalho Mourão, Feijó Blttencourt, Luls 
Filipe W. Souto, Sllvlo Rangel de Castro, Ro· 
drlgo Melo Franco de Andrade, Baslllo de Ma.
galhãe.s, O. F. M.; Pedro Calmon, Serafim Leite, 
Alclndo Sodré, Herbert Canabarro Relche.rdt, 
Henrique Carneiro Leão Teixeira Filho, Ch\udlo 
Ge.nns, Dom Pedro Orleans e Bragança, Emillo 
Fernandes de Sousa Doce., Nélson de Sena, 
Oliveira Viana, Ruben Rosa, AfrAnlo Peixoto, 
Levt Camelro, Rodolto Ge.rcla, Elmano Ce.rdlm 
e Bàllo LObo. · 

MOVIMENTO DAS SECÇÕES DURÀNTE O 
:adS DE DEZEMBRO - Foi o seguinte o mo. 
vlmento de.a. diversas secções do Instituto Bis· . 
tórlco e Geogriflco Brasileiro, no mês de 
dezembro tl~do: 

Blblloteca - Obras oferecidas, 40; revlstu 
nacional.li e estrangeiras recebidas, 50; catàlogos 
de blbllotece.s nacionais e estrangeiras rece
bidos, 2. 

Arquivo - Documentos COlllJultM\os, 
Oferecidos, 2. · ""-

Ke.poteca - Mapas consulte.doa, 85. 
Museu Blstórlco - Visitantes, 37. 

328. 

Sala pública de leitura - ConsW.taa, 527. 
Secretaria - Ofícios, cartas e telesramu 

recebidos, 329; oflclos, cartas e telesramas u
pedldoe, 450. 

Reuniu-se a 21 de dezembro último a As• 
sembléla geral do Instituto Histórico é Geo
gráfico Brasileiro sob a presidência do Sr. Em· 
baixe.dor José Carlos de Macedo Soares, para a 
eleição da nova Diretoria e comlllsões perma
nentes. 

· Em seguida, realizou-se a sessão especial 
comemorativa do .Primeiro centenário do fale
cimento de Robert Southey. Falaram os Sra. 
Embaixador Macedo Soares, pra. Pedro Calmon, 
Afrãnlo Peixoto que pronunciou a sua conte. 
rêncla sõbre "Southey e a História do Brasil" e • 
Henrique Caneiro Leão Teixeira Filho. 

O expediente do Instituto, começa às 12 
horas e encerra-se às 16, salvo aoa sabe.dos 
quando termina às 14 horas. 

SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DO RIO DE 
JANEIRO 

POSSE DO MAJOR JONATAS DE MORAIS 
CORREIA - Realizou-se no dia 2 de dezembro, 
aob a. presidência do Ministro Almirante Raúl 
Tavares, a última sessão ordlnãrla desta Socie
dade no corrente ano. Após a leitura da ata 
da sessão anterior, do expediente e daB propostas 
de.Inscrição ao quadro social, o President e MI· 
nlatro Raúl Tavares, deu a palavra ao Coman
dante LuJs Alves · de Oliveira Belo, que saudou 
o aóclo reclptendlãrlo Ke.Jor Jõnataa de Morats 
Correta, enaltecendo as qualidades que tanto 
distinguem . aquêle brllhante oficial do nosso 
Exército, geõgrafo militante e historiador. Em 
seguida o Presidente entregou ao reclplendlãrlo 
o diploma que lhe conferia o titulo de sócio 
da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro. 
Em prosseguimento o Major JOnat&s de Morais 
Correia, subiu à tribuna, pronunciando um 
brilhante estudo hlstórlco-geogrãflco no qual 
focalizou o Estado do Piauí através dos séculos 
pela Independência do Brasil, termlnãndô o seu 
trabalho por agradecer à Sociedade a honra que · 
acabava de receber Ingressando no seu quadro 
social, sob · vibrantes aplausos da seleta assls
*cla. Em oont1nuação o Presidente agradeceu 

ao Major Jõnat.as de Morais Correia a brilhante 
contrtbulçãó dada à Sociedade. Durante a 
sessão foram aprovados os seguintes votos: pro
posto pelo Comandante César Feliciano :Xavier 
um voto de saudade pela passagem da data 
nataUcla do Imperador D. Pedro n; propost.o 
pelo Dr. Alberto Couto Fernandes voto de pesar 
pelo faleclmehto do prezado consócio Dr. Joa
quim Francisco Gonçalves Júnior. Comunica
ção do Comandante Oliveira Belo, que visitou 
em nome da Sociedade o consócio Dr. Alexandre 
Emlllo Sommler, que se acha enfêrmof comu
nicação do Dr. João Ribeiro Mendes que Vlsltou 
o Revmo. Paulo Eleutérlo, membro da Comis
são Organizadora local do Décimo Congresso 
Brasileiro de, Geografia que se reunlrã em Be
lém, capital do Parà, em setembro de 1944, e 
sócio correspondente da Sociedade, que se acha
va presente a reunião. Por último, o Dr. João 
Ribeiro Mendes fêz nova comunicação sõbre oe 
seus estudos sõbre a personalldade do grande 
naturalista e geógrafo Dr. Alexandre Rodrigues 
Ferreira . 

HISTóRIA DA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA 
DO RIO DE JANEffiO - No dia 28 de dezembro, 
reuniu-se a • Sociedade de Geografia afim de 
resolver assuntos de caráter administrativo. A 
reunião foi presidida pelo Ministro Almirante 
Raúl Tavares, secret&rlado pelos Srs. Dr. Carlos 
Domingues e Dr. João Ribeiro Mendes respecti
vamente Secretãrto Geral e 1.0 Secretãrlo. Com
pareceram à mesma membros da Diretoria, do 
Conselho Diretor e c1a8 coml.ssõea permanente11 
de "Contas" e da "Revista". O Presidente deu 
a palavra ao Dr. Alberto couto Femandes -
Diretor-Tesoureiro, que fêz um retrospecto sõ
bre a situação econômica da Sociedade. Falou 
em seguida o Comandante Luís Alves ãe Oll· 
vetra Belo sôbre o trabalho que está reallzando 
por Indicação da Diretoria, sObre a Blstórta 
da Sociedade de Geografia .cio Rio de Janeiro 
desde a sua fundação até os nossos dias. Fina
lizando a reunião, o Presidente leu uma síntelllt 
dos trabalhos efetuados péla Sociedade d.urante 
o ano corrente. 

SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA 

AS MUNICIPALIDADES E A PRODUÇAO 
AGRO-PECUARIA - Em reunião con.tunta da 
Confederação Rural 'Brasileira e da Sociedade 
Nacional de Agricultura, realizada em 3 de 
dezembro, foi objeto dll exame a questão do 
desenvollvmento da prOdução agrlcola, pr8Ç011 
de artigos agrícolas e das indústrias correlatas, 
tendo sido reconhecida a urgente necessidade da 
adoção de uma série de providências que, am
parando as atividades rurais, evitem o desvio 
das populações do -campo para outras atlvldadee. 

A propósito da reunião, foi distribuída a 
seguinte nota à Imprensa: 

"Embora se trate, no momento; principal
mente de um reflexo da situação do estado de 
guerra, serà forçoso estudar essas causas para 
remediã-1as: Dentre outras, foram focall.zadu 
as seguintes: 

I - a disparidade entre oe preços na fonte 
de produção e aquêles alcançados depola. de 
transformados; · 

II - o deslocamento das massas de traba
lhadores do campo para as Indústrias e centroe 
urbanos e obras públicas, atraídos por melhon111 
salãrioa: 

m - a atração exercida pelas lndústrtu 
extrat'lvu, especl.l!-Imente mineral.li, 11õbre -
mesmas maasas; 
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IV - a falta de uma adequada e uniforme 
legtalação de terra, que possibWte a proprie
dade ao homem que a trabalha, não 86 fiQll
do-o, como ainda atraindo maior n'l1mero de 
trabalhadores rurais; 

V - a desigualdade de impoatoe e tarlfaa, 
entre a.a unidades da Federação, geralmente 
elevados que recaem sõbre os prõdutos, one
rando-oe desde a.a suas fontes de origem; 

VI - a.a dlftculdadea de tr&in&POrtee: 
VII - a falta de instalações Ale beneficia· 

mento, armazenamento, conservação doe produ
'llOll agro-pecujrtoe, que fac111tem a meJ.h!>r • 
mais riplda d1.ltrl.bulção dos mesmos: 1 

VIII - a necessidade de uma mata decisiva 
partlc1pação da.e munlctpalldadee no aumento e 
melhoria da DOllBa riqueza agrfcol&: 

IX - pa4ronlzaç4o dos produtoe em geral, 
como medida fundamental para a organização 
doe mercadoe. 

:l!'.&ses llão os principais problema.e a serem 
atacados no momento, havendo outros, que de
pendem de tempo, e Jã se acham encaminha
dos, como o crédito e o seguro agrícolas, o 
ensino profissional, a melhoria do estado social 
e sanltl\rlo dos trabalhadores rurais, a imigração 
e outros. 

O Sr. Tõrres Filho aludiu aos "resultados 
do magnifico Inquérito municipal realizado pelo 
Conselho de Economia e Ptnançae do Ml.nlstérto 
da Fazenda, e que serviu de baee à I Oonfe. 
rêncla Nacional de Economia e Adm1nlstraçi0, 
realizada de 10 a 18 de novembro de 1939, peJa 
qual ficou provado que em 97% das municl· 
palldades braslletrae era exercida atividade llgro
pecuárla, ou seja, em 1 437 municfplos. Isso 
mostra o papel preponderante dêsses órgãos de 
administração em qualquer ·plano econõmtco, 
ou agro-Industrial, que se QJlelra formular no 
Brasil. Assim pensando, que a B. N. A. em 
vil.ria época, teJU procwac\o Interessar mais fun
damente os nossos munlclploa na produção ru
ral. A nosso ver, às municipalidades deveri 
caber papel relevante na campanha pela or
ganização agrícola do Brasil e é por lsao que 
ilusamos traçar a rota ·principal da sua atua
ção no empreendimento patriótico que eeboça
m08. Os governos municipais não podem deixar 
de ter em consideração e, antes, devem incluir 
eomo parte fundamental dos seus programas 
administrativos, secundar eficientemente a ação 
do govêrno federal e precipitar o advento da 
nossa ·almejada emancipação que não conquis
taremos se permanecermos Indiferentes, desper
cebidos dos progressos e da.a realizações regia- • 
tradas noutra.a nações, sobretudo na.a suas co
lõn1a11 locallzadas nas r;onas tropicais, cuja 
concorrência Jã noe ãmeaça e palra ameaoado
ramente sõbre nõa. 

Destacamos, a seguir, alguns dêsses alvitres, 
que subme~08 à apreciação da& referida.a 
municipalidade& como célula.a vivas da Nação 
Brasileira: 

a) evitar a excluslvldade das explorações 
rurais, com o predomfnl.o de uma única oul• 
tura; 

b) melar pelo plantio e bom trato cultural 
das plantações: 

e) restrlng1r a.a 4118811 cultivadas, penÍu
tlndo-ae, des&arte, dispensar maiores cuidados 
às culturas, com a probabutdade de uma pro
dução maior e :inals vantaJosa. Dêsse modo, seri 
evitado o afastamento das vias de comunicação 
e a derrubada incessante das matas, com pre
JufEo do clima e do regime de ãguas pluviais 
aos munlcfplos; 

d) promover o aumento da criação nB8 
eolõntas e far;endaa, devendo ser feito o trata
mento do estrume. A criação assegurari o 
abaatecimento de leite e aub-pl'Odutos acricol&B; 

o pdo deve eer melbOrado para correaponder 
ao cau>ttal empregado e ao e1fõrço despendido. 
Com a policultura e ll orlação seri BSBegurada 
aos Bp"icultorea uma B1tuaç4o econOmlca mais 
eatãvel; 

e) a serlolcultura, a avicultura, a apicul
tura, a floricultura e a hortléultura· poderio 
constitui?' preciosas fontes aubsid1árlas de re
ceita, axploradas pelQS próprloe membros das 
famfllaa doe agricultores; 

/) a fruticultura, particularmente, não 86 
de trutas tropicais como européias, tendo em 
vista o consumo Interno e a exportação, é su
cetfvel de exploração com êxito na maioria doa 
munlcfplos braslleiroB, como jã se verifica em 
muitos EetadOe. A oliveira, a ca.atanhelra, a 
nogueira deviam ser eDealadall, pois proporcio
nam produtos de largo consumo: 

g) terras hoje comlderadu imprestAvela 
poderão com vantuem, aer aproveitadas para a 
plantação de ãrvoree frutíferas e pastagens; a 
Videira é planta preciosa no aproveitamento doa 
terrenos montanhosos; 

h) as terras baixas são a.a aconselhãvels 
para o cultivo de planta.a de ciclo vegetativo 
rãpldo (arroz, feijão, milho e tubérculos) e, 
por processos mecãnicos, proporcionam colhei
tas abundantes e rendoeas: 

t) quanto menor o valor do produto tanto 
mais perto do mercado precisa ser produzido. 

Expostos e.- preceltoe, que não podem ser 
despreEados, lembrada.mos que a cooperação das 
munlctpalldadee ee nu.se eentir pel&B seguintes 
lnlciatlva.a: 

a) promovendo a agremlaçlo de ·asr\culto
res em a.asoclações de o1aBBe (aoc:1edacíee ele 
agricultura, cooperativa.e, B1ndlcatoa): 

b) facuttando o ensino da agricultura nas 
eecolaa, vulgarizando noções da técnica moder
na de cultivar as plantas econõm1cas; 

e) estabelecendo exposloões-fetra.a, instituin
do piêm1oB em dinheiro ou em instrumental 
ou m6Qumu &lfioolaa. 

• d) encarregando-se da aquisição de mãq'll!--
nas agricol&B e de produtos qufmlcos apllcã
vels à agricultura: 

e) cooperando, enérgicamente para a e:ii:• 
ttnção da formiga saúva, e bem BBBim, efetu• 
ando o combate às doençU • e pragas da- la
voura; 

/) encarregando-ee da aquisição de eemen
tee, plantas, aduboe, an:lmata reprodutores, etc. 
e facWtar o transporte doa produtos agricol&B; 

g) instituindo um depóllto de mãquln&11 
e Instrumentos agricol&B para venda pelo custo, 
aos agrlcultoree, e bem aBBlm, para servirem 
nas demonstraçõe1 prãticas e· eD,81.no agrícola 
proplnado nu escol&B do município; 

h) organizando viveiros de ãrvores fruti• 
feras para distribuição entre os agricultores. 

O momento estã a aconselhar-nos senão a 
exigir ação imediata e um esfôrço· hercllleo e 
enérgico. E, não amparar a lavoura nesta hora 
amargurada, nõs que dela vtvemoe, euenclal· 
mente, poderá resultar em grandes males para 
a nação. 

:9 nos campos que reelde e labora a maior. 
parte da população do pala, sendo aconselhAvel 
que envldelDOll todos os esforços no sentido de 
alcançarmos o aumento da capac1dade de COD• 
aumo dessa população. 

Bem razão tinha o Sr. Presidente Getúlio 
Vargas ao pronunciar o seu notãvPI discurso 
de inauguração da I Conferência :N'aclonal de 
Economia e Administração, discurso que cor
responde a uma magnifica sfntese do pano~ 
econômico brasileiro, ao declarar que "os fatoa 
.evtdenclam que póderemos auferir proveitos 
multo maiores e multiplicar os resulte.dos doa 
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llOSSOs esforços ae procurarmos . realizar uma 
polltlca admtnlatratllva de colaboração perma
nente e uniforme". " VamClll - oontln'Oa 8 . Ex. -
fazer agora a tentativa lnal.8 séria da admltlis
tração nell88 sentido, ajustados ao propósito de 
evl tar dlsperdiclos de energias e artlcrular todos 
os esforçoa oonsorutlvoa. 

ir • 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA 

E• ETNOLOGIA 

"A TERRA E SEUS DEVERES" - Reuniu
se no dia 8.de dezembro a Sociedade Brasileira 
de Antropologia e Etnologia, no auditório da 
Faculdade Nacional de Filosofia, à praça Duque 
de Caxias. A ordem do dia constou de uma 
conferência do escritor Fedor oanz. sob :> titulo 
A terra e teus JJOVOOdores, da aérie anuuclada 
sôbre as culturas pré-colombianas. 

ir 
TOURING CLUBE DO BRASIL 

MAPA RODOVIARIO DO BRASIL - o Tou
rlng Clube do Brasil ofereceu ao mlnl.!ltro 
Gaspar Outra, titular da Guerra, o ortginal dO 

Mapa Rodovlàrlo do Brasil, que acaba de orp
nlzar. :ltaee mapa, foi elaborado durante dola 
anos de pacientes e m1nuc10llall Investigações e 
abrange o território nacional desde o extremo 
este de Vitória até a foz do Iguaçu, na fronteira 
oeste, sendo que no norte Inclui todo o Trl&n
gul.o Mineiro, passando o seu limite multo acima 
de Belo Horizonte: ao eul, alcança os extrem06 
meridlonal.8 do Brasil. Além dluo, em quadros 
separados, localizados · aos cantos do mapa . 
ac!lam-se as penetrações rodovlàrias para o 
no:rte, sul e oeste do pafa, que não estão con~ 
tidas nos limites Jà referidoa . Dêsae modo, ve
mos todo o desenvolvimento da L'Odovia Rlo
:Bahla, bem como o seu prolongamento pela 
Transnordestlna até F'ortaleza. Vemos também: 
a penetração a Golãnla das duas vias, comu
mente utlllzadas, os dois caminhos para Põito 
Alegre e todo o sistema rodovlàrto matogroe
eeme. São apresentadas assim as rêdl'B de 
estradas de rodagem de dez Estados. O mapa, 
que é exclusivamente rodovlàrlo, tem · assina
ladas tOdas as quilometragem 1ntermedl6riatt 
entre as cidades, vilas e estações, bem como 
aulnalada em todas as sedes de mutlicfplo e 
comarca a quilometragem progreulva, a partir 
das capitala dos respectivos Bstadoe. 

Certames 

z.• CONGRESSO BRASILEmo DE URBANISMO 

BERA REALIZADO EM SÃO PAULO - O 
Comité Nacional de Urbanismo, presidido pelo 
Eng. F. Batista de Oliveira, em vista daa d1ft
culdades de transporte, transferiu o próximo 
2.0 · Congresso Brasileiro de Urbanismo de Recife 
para São Paulo. · 

Por delegação do referido Comitê o Eng. 
Carlos A. Gomes Cardlm Pilho, Chefe da Divisão 
de UrbanlBmo da Prefeitura de São Paulo, será 
o Presidente da Comiasão Organizadora do Con
pesso, a qual comtará ainda dos Sra. Vitor 
Hugo da Costa, Mário de Sousa Martins e José 
de Oliveira Rel.8. O Comité providenciará tam
bém a publicação dos Anaw do 1.° C-0ngresao, 
por intermédio da ImpreD.11& Nacional. 

Na mesma ll8ll8Ao em que se tomaram eataa 
i1ellberações foi prestada uma homenagem de 
pesar pelo desaparecimento do arquiteto AtWo 
Correia Lima, falecido em tràgl.co desastre de 
aviação. Atlllo correia Lima se Impusera à 
admiração de' todoa pelos relevantes servlçoS 
prestadoa à Engenharia e à Urbanistlca na
cionais. 

CONGRESSO ECON6MICO DO OESTE 

Continuam animados os preparativoa para 
nallzaçAo do próxtmo Congresso Econômico do 
Oeate na cidade BOlana de .AnApolta, em :f1lUI 
ctt.te ano. 

Falando sôbre o ce~e de que é principal 
aalmador, o Sr. CAmara PUbo esclareceu re
centemente a oportunidade e os objetivos do 
mesm.o, bem como o seu programa. -

Com a orientação do chefe do Executivo 
aoiano foi elaborado pelo Sr. c&mara Filho um 
plano para o certame, tendo para 1sllo a cola
boração do engenheiro agr6nomo Júlio Oomee 
ele Sena. O plano em referenata foi traçado 

de acõrdo com a "marcha para o oeste" e sob 
a lmplração do programa de trabalho, cons
trutivo e renova~r com o qual o presidente 
Getúlio Vargas vem revolucionando o Oeste, 
região que ainda agora ·com a "Fundação Brasil 
central" acaba de receber do chefe da Nação, 
mais um grande beneficio. 

O Mlnl.Btérlo da Agricultura vem dando à 
Idéia da concretização do certame em aprêço, 
por mtermédlo do Serviço de Economia Rural. 
do Serviço de Informação Agrícola, claque!& 
Ministério, todo o apolo e Integral colaboração. 

O Mlnl.Btério da Agricultura Jà tem reallzad<> 
congressos desea natureza em várias regiões do 
pais, com sucessos prâtlcos, dignos de registro 
e de aplausoa. Tomando à frente da realização. 
agora, do 1.° Cop.gre&so Econômico do Oeste. 
em estreita colaboração com o interventor Pe
dro Ludovico, prestarà, aulm, mais um relevante 
serviço ao pais. A data dêsae conclave, que 
traçarà, de certo, novos rumos à pol!tlca eco
nômica do Oeste, ainda não foi prefixada. 

Uma d&S principais finalidades do Congresso 
não é só o ·estudo e aproveitamento do fator 
humano, den t ro de um plano de maior eficiên
cia, 09mo ainda traçar um programa de tra
balho, que pela sua execução, permita. a explo
ração Imediata do enorme potencial econômico 
do Oeste. 

Essa reunião em que tomarão parte doutos, 
admlnlstradores, homens de tõdaa 118 clasllea, e 
técnicos de tõdas as especialldades, terà um 
cunho realmente pr6tlco. 

Os técnicos que ,virão tomar parte no cer
tame e que ainda não conhecem o Oeste, farão 
primeiramente um exame prévio, percorrendo 
a região, estudando as suas riquezas e a sua 
geografia humana, no próprio melo ambiente, 
a fim de que possam, ·1ntegrac1os na sua verda
deira situação, debater os seus lnmneroe e atua
lla81moe problemas. 

Em um certame com essas bases, esn que 
todoa os seus partlclpantee eetarlo com os 'olhoe 
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voltados para os dados l!Btablatloos, para 08 
mapas, para os grâticos demonatrablvos, vivendo 
conseqüentemente a realidade do próprio melo 
geográfico, ninguém terã, de certo, por falta 
de ambiente, coragem nem ensêjo para fazer 
dlacureos emplrlcos. · 

Até hã bem pouco, 08 problemas do Oeste 
bràalletro em sua grande parte, vinham sendo 
estudados de longe, nos gabinetes, a mais de 
mil quilômetros de distância daqui, e laBo ainda 
através de Informações vagas e confusas que 
estão comumente em flagrante contraate com a 
própria realidade da região. 

com o Conaresso Econõmlco do Oeste bra~ 
,,llelro, o primelro dê.ase vulto e natureza a ser 
levado a efeito em noesos sertões, não acon
tecerA lllllO, de vez que a.a medidas a serem 
tomadas neeae certame, para a solução de n0ll808 
problemas, terão um sentido pràtlcamente real 
pelo fato de resultarem de um estudo prévio 
e demorado do melo ambiente e para o qual 
serão considerados, antes de tudo, 08 fatõrell 
humanoe, geográflcoa e econõmlcos. 

No conclave em aprêço eerão discutidos 
todos 08 problemas decorrentes da "marcha para 
o Oeste", dentre oli qu.1s: vias de comunicação, 
meios de transportes ferrov!ár1os, rodovlAr!os, 
Mreoe e fluviais; fator humano; cooperattvlsmo: 
saneamento; colonização; estatlstlca; reflores
tamento; Industrialização das riquezas no local 
da matéria prima; aproveitamento dos latifún
dios prejudiciais; adaptação de estrangeiros do 
litoral no Oeste; slndlcaltzação das classes tra
balhistas; mecanização dos métodos de trabalho; 
escolas profissionais e normais rurais; locali
zação de clda<les nas monas rurais; sistemati
zação das casas de campo; matalação de esta
belecimento hospital.ares e outros. 

Dentre as adea6eá jã recebllas contam-se 
as isegulntes: da JUAta Cenyral Nacional de 
Bstatlstlca, do Illlltltuto Brasileiro de Geografia · 
e Eatatlstlca, do Interventor Magalhães Barata, 
da Associação Oomerclal do F.stado de Goiás, 
que conarega para mala de 2 mil comerciantes 
goianos, da Sociedade Goiana de Pecuãrla, que 
reúne 30 mil criadores, da Associação Comercial 
de Anápolls, do Instituto :W.Stórlco e Geográfico 
de Gotás, do Rotary Clube de AnãpQJJa, do Con
aelho Administrativo do Esta<lo de 001'8, do 
Departamento de Cooperativismo do F.stado, do 
Diretório Acadêmico da F&culdade de Ciências 
Polltlcas e Econõmlcae do Rio, do Centro Aca
dêmico de Estudos Econômicos dO Liceu Co
ração de Jesus, de São Paulo, do Centro Acad. 
"Borãclo Berl!nck", da Faculdade de Clênclae 
Jrconõmtcas, da Escola "Alvaro Penteado", e 
de multaa outras Instituições. 

li CONGRESSO PAN-AMERICANO DE 
MINAS E GEOLOGIA 

Reunir-se-A. brevemente nesta capital o II 
Congreaeo Pan-Amerlcano de Minas e Geologia, 
em data que serA oportunamente fixada pelo 
Preeldente da República. Na iniciativa dêsae 
.-tame refiete-se o movimento de 1ntensUlca
illo do Intercâmbio e cooperação cultural, clen
i!floa e técnica, que a guerra velo desenvolver 
illlôre os palsea do continente. 

Sõbre o 9.1111unto, prestou declarações à lm• 
Jl!'8D8ll o sr. Antônio Joeé Alves de Scfuea, dire
tor do Departamento Nacional da Produção 
lllneral. 

O I..• Congret110 

"--O l.• Congresso Pan-Americano de Minas 
e Geologia - disse o Sr. Alves de sousa - reu
lllu-41e em santiago do Chile, em janelro do ano 
jpuaado, tendo sido convocado pelo Instituto de 

Engenharia de Minas daquele pais e otlclalludo 
pelo Sr. presidente AntOnlp Rios. 

O representante otlclal do Brasil naquele 
certame !oi o coronel Juarez Távora, nosso ant1• 
go ministro da Agricultura. que, em sua curta 
e brilhante administração, além de outras gran• 
des realizações, criou o Departamento Nacional 
da Produção Mineral, pelo desdobràmento do 
antigo Serviço Geológico, e organizou o Código 
de MIJ;las, lei sAbla. que tacllltou enormemente 
a exploração 1!.e n088as riquezas minerais, perml
tlnde o atual surto de nossa Indústria mineral, 
com o qu.al estamoe prestando um awcfilo tão 
eficiente ao eatõrço de guerra das Nações Unidas, 
pélo fornecimento de minerais estratégicos, que 
só podem ser obtldoe agora no Brasu. 

rtvêmos, pois, naquele Congreaeo, um re
preseni.nte oficial perfeitamente credenciado 
por sua ação anterior em relação aos problemas 
técnicos, econõmlcos e politlcoe relativos à mi
neração. 

Compareceu também ao certame em caráter 
particular, representando a Escola de Engenha· 
ria de Juiz de Fora, o professor de Mineralogia, 
engenheiro de minas e civil Joaquim Ribeiro de 
Ollvetra, um técnico e um cientista !lustre que 
all foi honrado com a presidência da 14.ª co
missão". 

"Para o estudo das diversas teses apresen
tadas - continua o diretor do D.N.P.114. -
toram organizadas Com!llaões, cujas dealgnaçõea 
mostram bem a amplltude dos assuntos abran
gidos pelo Congresso. Ei-la: mineração metAU· 
ca, mineração não metãllca, fertilizantes, com
bustfvels, preparação mecànlca e concentração 
de minerais, salitre, fundição, siderurgia, hldro
metalurgla e clanuretação, legislação mineira, 
·polltlca, econômica e administração mineira, 
geologia, enxõ!re e enaino mineiro. 

Na secção/de. polltlca, economia e admlllls· 
tração minerais, foi aprovada uma conclusão 
r'lComendando a criação de um Instituto Pari
Americano de Minas e Geologia, com os objeti
vos de: lntensUlcar a v!nculaçlo entre todos os 
organismos técnicos mineiros e geológicos da 
América e o melhor conhecimento geológico e 
mineiro de todo o continente; propiciar a pa. 
dronlzação dos slstemaa de unidades de medida 
com base no s!Btema métrico decimal, dos mé
todos de anAllse qualitativa e quantitativa, da 
nomenclatura geológica e mineira, o estabele- · 
cimento de Institutos de Investigações tecnoló
gicas em todos os palsea americanos e o Inter~ 
càmblo de publicações, pro!essOres, alunos e 
profissionais do ramo de mineralogia e geologia. 

Essa. conclusão foi aprovada pelo Congresso, 
com o voto -de nosso representante. 

Foi criado, em coneeqüt.ncla, o Instituto 
Pan-Amerlcano de Engenharia de Minas e Qeo. 
iosia. ou abreviadamente o IPBJl4IOW . 

:l!:ase Instituto é dlrlg!do por um Conselho 
Geral, com sede em santiago, e tantos Diretórios 
Nacionais quantos os pafses americanos que 
desejarem fazer parte do Instituto. O Conselho • 
Geral, po:r sua vez, serã torulado pelos presiden-
tes doe Dlretórloe Nacionais. · 

Jã organizaram seus Diretórios o Chlle, o 
Peru, a Bolfvla, o Uruguai, a Argentina e, 
Ultimamente, o Brasil, que o tem eob minha 
presidência, sendo os seguinte& os demais mem• 
broe: vice-presidente, Luciano Jacques de Mo
rais; secretãrlo, Anfbal Alves Bastos; vogai., 
Avelino Inãclo de Oliveira, Pedro Moura, Glycon 
de Paiva e Mário da Silva Pinto". 
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A ucolha l!o .Rto para o J.• Congruao EXPOSIÇ&O CARTOGBA.FICA DA ADRICA 

"No mesmo Congresso - prossegue o Sr. 
Ili DO. RIO DA PRATA 

Alves de Sousa - a Oom1asAo de Politlca Mineira Pqr Iniciativa do diretor de Tratados Inter-
aprovou uninlmemente a proposta do Dr. Lu- nacionais de Anais Dlplomitlcos do Ministério 
etano R. Catalano, membro da Delegação. Ar- das Relações Exteriores, Senhor Nélson Garcla 
gentlna, para que o 2.º Congresso se realizasse Serrato, sob a direção do mesmo, reallzou-ee no 
nesta capital. E, na última sessão plenária do salão histórico do Cablldo de Montevldéu esta 
Congresso, foi ela aprovada por aclamação, tendo exposição que foi patrocinada pelo mencionado 
então o nOBBo representante declarado que esta- Ministério e pelo Instituto Histórico e Geo-
va autorizado a comunicar à assembléia que o gráfico do Uruguai. 
Govêrno brasileiro recebia com simpatia aquela A exposição realizada foi composta da cole-
dectsão do Congresso e que estava disposto a ção carj;ográfl:ca de propriedade do arquiteto 
propiciar oficialmente sua próxima reunião na Don Fernando capurro, constando de mais de 
cidade do Rio de Janeiro. _ cento e quarenta peças, algumas das quais de 

Entre as atribuições do IPEKIGBO, de acõr- singular lnterêsse histórico e tõdas elas dignas 
do com seus estatutos provts6rlos, està a de de figurar em uma exposição pública. Ali 
promover a realização de Congreasos Interna- peÇas referentes ao Rio da Prata, sobretudo 
clonais de Engenharia de Minas e Geologia. despertam grande lnterêsae constituindo elemen-

Asalm, pot.s, competlri ao Diretório Brasl- tos tnestlml\vet.s para estudo e definição dos 
lelro, em vista da resolução, apoiada por noaso problemas de limites e Jurisdição que tanto 

, govêrno, de ser 0 2.• congresao realizado nesta perturbaram a vida Internacional da América. 
capital, colaborar ativamente em sua realização, Dlgamoe de pa888gem que a apresentação 
desde que o Sr. Presidente da República flze a dêste rico material, despertou um grande lnte-
6poca da mesma. rêsse, tanto pelo ambiente respeltl\vel e tradl-

0 noeso Diretório Nacional JI\ se dirigiu ao clonai em que se rl!llllzou, como pela forma 
go.-êrno nesse sentido e aguarda a solução defl- sóbria e clara com que foi dlstrlbuida a coleção. 
nttlva a respeito. Permitimo-nos transcrever oe seguintes parl\-

trm Congresso dessa. magnitude que deverã grafos do brilhante prólogo da autoria. do Sr. 
reunir numer~an• dele-AA.oa de todoe 

08 
_,__ Don Carlos CarbaJal, que abramre desde a famosa 

- _........, .-- carta de Toscanelll - ano 1457 - até exem-
da América, extgtd, certamente, um longo tra- piares de data posterior t. metade do 11éculo 
balho de preparação, que d~ _ .. • pasaado, do acatado e talentoso arquiteto Don 

"Numerosos engenhelroe de minas, pro
feasõres e multas emprêaas de mineração J6 
apresentara~ sua adesão ao Diretório Nacional, 
o que é extremamente animador e significativo 
do tnterêsee que os problemas de mineração des
pertam entre nós atualmente. 

A oportunidade da reall11&çlo de um Con
gresso Internacional, principalmente num mo
mento de tio graves acontecimentos mundiais, 
como o que estamos vivendo aó pode ser deter-
minada pelo govêrno evidentemente. • 

Sob o ponto de vista de técnica, economia 
e polftlca mi.Delra, o ano de 11144 representa, a 
meu ver, uma época de ótima oportunidade para 
a realização de um Congresso de ~ de 
Mtnas e Geologia. 

Como tudo Indica, lue ano sem excepcio
nalmente marcante na hl8tórla do mundo. :ll:le 
Berà o limiar de uma aova era, em que a polf· 
tlca econõmtca mundial tomarl\ rumos novos, e, 
queira Deµa, que definidos e definitivos. 

Serà então oportuno que nóe, da América, 
na qual tel'6 de se apoiar em grande parte. a 
economia do mundo novo, demoe um balanço 
nas nosaas posalbllldades reais no que IM! refere 
à mineração e à metalurgia, pasaemos em re
vista oe métodos e procesaos técnicos, Inclusive 
as Inovações que a guerra tenha trazido, que 
nos convlrl\ adotar para Incrementar essas in
dústrias, auscultemos as tendências polltlcas e 
econõmlcas, relativas a 888&8 Indústrias, que 
eeteJam predpmlnando em n08808 dlverBOS paises, 
e examinemos os auxfllos que poderemos dar 
una aos outros nesse setor das atividades huma
nas e na disponibilidade e formação de técnicos 
necessl\rlos ao seu desenvolvimento. 

Demais, um Congresso desaa naturaa -
conclui o Sr. Alves de Sousa - traz sempre a 
vantagem de um mais intimo conhecimento re
ciproco doe técnicos, acarretando melhor com
preensão mútua e maior solidariedade entre 
Ales". 

Fernando Capurro, nos oferece um total de 147 
peça.a e foi uma das mais Interessantes e Ilus
trativas exposições cartogrl\flcae que ee têm 
realizado na vizinha República. 

"Aqui tlm oe estudlosoe e os que não o IAo 
- um material de real valor, que registra o 
processo doe conhecimentos geogrl\flcos, dellde 
a época em que o levantamento da superficle da 
Terra const.stla quase exclusivamente na repre
sentação do "Mare Noetrum" até o término do 
ciclo das grandes descobertall, durante o qual 
o homem revela os segredos encerrados pelo 
planeta que habita. 

Compreende por conseqüência, êste prolon
gado periodo, o auge da ciência cartogrl\flca no 
correr doa lêculos XVI e XVIII, alcançando a 
meteclda eraça aoe Impulsos recebidos das gran
des expedições realizadas por Intrépidos nave
gantes. Precisamente após o regresao de Vasco 
da Gama e da realização 488 grandes viagens 
empreendidas pelos marujos espanhóis, apresen
taram-se-noe novos horizontes na geografia e 
na cartografia, estabelecendo-se assim a dlacór
dla entre as arraigadas Interpretações de Ptolo
meo e de Marino de Ttro, mantidas através dos 
"portulanos". 4s cartas de direção dos cam
lunhos e Italianos e das luzes que difundiam 
da escola de Sagres do Infante D. Henrique, con
juntamente com as cl\tedras de matemática e 
astronomia, e as que mais tarde se uniriam 
pelas exigências dos próprios d811Cobrldores, as 
atividades doa cartógrafos da Holanda, França 
e Inglaterra. · 

Dêate vl\rlas vêzes secular e agitado desen
Yolvlmento, encontramos singulares manlfesta
l;ões na coleção que se nos foi oferecida e também 
as cópias facelmllares da referida carta de Tos
canelll, n.o 1 e n.o 2, composta por Juan de la 
Cosa, primeiro mapa do Novo Mundo: arraiga
das, entretanto, eJ? rotineiras con.Jepçõea de 
projeção. · 

Dois exemplares também facelmllares, são 
os que têm os númerol! 4 e 5: "Tavola Deli Iaols 
Nuove" e "Typus Orbls 1'errarum" êste último 
de Ortellno; ambos graVados e aquarelados em 
cõres. Estas peças além de chamarem a atenção 
pela sua antigüidade, ae recomendam como 
tantas outras aqui expostas, pela sua beleza 
artiatlca. 
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. aeterente ao n.o 7, reprodtlllldo no catlalogo, 
defrontamo-nos com um espécime mais lnteree
eante. Pertence ao ano de 1587 e o seu autor foi 
o célebre geógrafo flamengo Gerardo Kremer, 
chamado Mercatur, ainda que a composição da 
carta tenha sido atrlbulda a seu Irmão Miguel. 
llercator gozava de boa fama, pois aaalm lhe 
ooncedem - apesar de se disputarem os traba
lhos do cartógrafo alemão EtZlamb e os- estudos 
do Insigne português Pedro Nunes - a· glória 
de haver criado a projeção cilíndrica lsogónloa. 

Se bem que Merc&tor trouxesae pela primei
ra vez a curva loecodrónlca em 1541. sôbre um 
doe seus 1lobos terrestrea, a projeção da carta 
.16 foi conhecida' em seu célebre 'planisfério por 
Yolta do ano ~e 1569. A peça exposta era por 
conseguinte um dos mais antigos exemplart!IJ do 
sistema mercatorlano, cuja divulgação foi com
batida e tardia; os seus Justos valores, não 
toram fàcilmente reconhecidos, em 1506 Nlcolú 
Sanson d'Abbevtlle, e em 1700 Guilherme de 
L'Iale - aos quais pertencem as deslgnadu 
oom os n'lllneros 19, 20, 21, 30, 34 e 35 deste 
ooleçlo aa suaa famosas cartas eram executadas 
pelo método de. projeção plano quadrada. 

Reparamos anteriormente na arte contida 
em multas peçaa que faziam parte da exp081· 
ção, e por conseguinte não nos ~e puear por 
alto daa que contêm Oll n'lllnerOll •. 10 e 12. No 
exame d0& ditos exemplares admlram0& tanto o 
lnterêsse cientifico como o g&to estético. o· 
esplendor daa artes alcançado na época da Re
nascença, se estendeu à cartografia, embele
zando-a com caprichosas ilustrações, os espaços 
vazios que havia nos maP.. pela falta de 
conhecimentos geogrirtcos, ou marginando-o. 
com decorações de nobre cunho artfsttco. As 
ilustrações al~çaram tal êxito - como suce
de nas canas de Retnel de la Biblioteca Naclo· 
nal de Paris - que é mister admitirmos a cola
boração de um pintor miniaturista. Suas 
amostras são de elevada modalidade, as cartas 
ottadas, as quais, ·a do n.0 12, estA reproduzida 
no caWogo. Um desenho perfeito e nltldo nos 
permite seguir lem esfõrço a graciosa fantasia 
das combinações: são rl.cas em cõree e a trescura 
das tintas me.ntém eBBa riqueza de coloridos. 
Os elementos principais da arte pictórica con
correm muito Ji>ara dar uma suave beleza". 

Das Unidades Federadas 

B.&.BIA 

Museu G6ls Calmon 

DESIGNADA A COMISSÃO PARA RECEB-. 
LO - Após as formalldadt!IJ legais, o govêmo do 
BBtado ultimou a aqulslo&o doa ollJetos de arte 
antiga que faziam parte do MUBeu lJóls Calmon, 
pelo preço de 800 mil cruselroa. 

Em demembro, pelo Sr. Interventor federa\ 
na Bahia, foi assinado um decreto designando 
oe tunclon.Arioa da Secretaria de Educação e 
Saúde, Sre. Pedro Ribeiro Marlant Btttencourt. 
.Jaime .Junqueira Aires e prote88or Albert.o de 
Aguiar Pires Valença, para receberem, em nome 
do Este.do e à vista do respectivo tnventê.rto, os 
objetos existentes no "Pale.cete. Góis C&lmon", 
recentemente adqulrtdoe. 

iC 
MINAS GBR&IS 

Diretoria RerloDal de Geolrafla 

RBUNL\O CONJUNTA DO D.B.G. E DA 
l .B.B. - JÇm 29 de deBeDlbro 1llttmo, realisou• 
ee a 48.• reunl&o conjunta do Dlret6rto Begtonal 
do Oonselho Nactonal de Geotrl'afia e da .Junta 
Regional de :a:.tatfattoa. 

Aberta a reunilo, pelo Br. Hildebrando 
Olarlt, êllte convidou o Sr. Valdemar Lobato para 
aua pres1dênc1a, secretariado pelo ~ • .Joaquim 
Bibeiro Ceata. 

Pot lida e aprovada aem alteraÇÕell a ata 
da seasão anterior, da Junta de EstatfBtlca, 
tendo sido, também, lido o expediente. 
O Sr. Hildebrando Clark paBBa a referir-se às 
atividades do Depattamento Estadual de Eata
tlstlca, desenvolvidas durante o ano, salientando 
oe satisfatórios resultados obtidos, apresentando, 
a seguir, a !Olha de dtatrtbut!)ão de prêmios da 
campanha estattstlca de 194'.i, da Cll.pital. 

o Sr. Joaquim Ribeiro Coeta fêz a leitura 
de sua nova exposlÇAo sõbre o plano de levan
tamento das estatfBtlcas administrativas, redi
gido em !ace do oficio n.0 4 137, de 12-12-1943, 
do Sr. SecretArto Ger&.l do I.B.G.E. Com as 

considerações feitas pelo Sr. Arlnoa Cãmara e 
a opinião doe demais componentt!IJ da .Junta, tol 
o assunto aprovljdo. 

O Sr.i .Joaquim Ribeiro Costa, continuando 
a fazer uso da palavra, apresentou o projeto de 
Resolução aumentando de 20% oe venclmentoe 
dos funcion.Arlos extranumeri.rloe, mensaltatas 
e diaristas, contratados por conta dó awdlto 
financeiro do- ano, que foi aprovado e transfor
mado na Reeolução n'lllnero 58. 

Paaaando à apr-tação de moçõea, o Sr. 
.Joaquim Ribeiro Costa eubmeteu à consideração 
da .Junta a seguinte moção: "A .Junta Executiva 
Regional de Estatlstlca e o Diretório Regional 
de Geografia ao realizarem, eonJuntamente, a 
sua última eessão do corrente ano; Consideran
do have~em decorrido da maneira a mais aus
piciosa, neste ano, as atividades a cargo doa 
Departamentos Geográficos e de Ellitatlstlca, com 
pleno êxito na colaboração que lhes cumpre 
preátar, em nome de Minas, para a resJtu.ção 
da grande obra do Instituto Brasileiro de Geo
grafia e EStatlstica; Considerando que êl88 re
llUltado foi devido, prictpalmente, ao apolo 

• dispensado aos dois órgãoe centrais da seo!lra
fla e estattstlca mineiras, pelo benemérito Go
vernador do Estado, Dr. Benedito Valadares Ri· 
beiro, apoio que decorre da alta compreensão 
que tem o emlnente chefe do Govêmo da tm
portãncta daqueles aervtcos para a admlntstra
ção, como corolArto dos mais expresalvos da 
preocupação com que, visando reallzli.r obra ra
cional e duradoura na gêlltão do bem público, 
empenha-se em auscultar as verdadeiras condi
ções do território e os leg1ttmos anseios da po
pulação, para enCll.mlnhar sel\U'&mente o Esta
do, como vem patrlOtlcamente conseguindo, aos 
seus melhort!IJ destinos, - Resolve registrar, na 
presente moção, os seus votos de solidariedade 
ao benemérito Governador Benedito Valadares, 
de sinceras congratu1a9ões pelos grandes bene
flctos da administração mineira no ano que 
ora termina e de agradecimento a S . Excla. pelo 
apolo sempre dtspensado à obra do Instituto 
Braatletro de Geografia e Eatatlstlca, em M1nas 
Gerais". 

Esta moção foi aprovada por todos os mem
bros preeentes com uma calorosa salva de pai.-
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mas, sendo em seguida assinada por todos. Usa
ram, ainda, da palavra, os Srs. Hlldebrando 
Clark, Olímpio Mourão da Miranda, Joaquim 
Ribeiro Costa, Manuel ~. Leme Dias e José do 
Carmo Flores, que apresentaram, com aprova
ção unAnlme, as seguintes moções de congratu
lações· e aplausos: ao Sr. emba!Xador José Carlos 
de Macedo Soares, Sr. Mii.rio Teixeira de 
Freitas, Eng. Cristóvão Leite de Castro, pelas 
1!'1torlosas campanhas do ano expirante do I.B. 
G. E. ; ao prefeito Juscellno Kubltschek de Oli
veira, pelas realizações levadas a eleito, pela 
Prefeitura, durante o ano, em todos os setores 
da administração, e de modo especial pelo aus
picioso Incremento que vão tomando as ativi
dades do Departamento Municipal d·e Estatls• 
tlca, graças ao grande e valioso apolo que lhe 
tem sido dispensado pelo chefe do Executivo 
Municipal; ao Sr. Dermeval José Pimenta, ·pela 
Inteligência, critério e elevado espirita público 
com que dirigiu os trabalhos da Comissão Revi
sora da Divisão Territorial do Estado e peios 
satisfatórios resultados com que toram coroados 
os aludidos trabalhos; à Imprensa e às estaçõee 
ra\dlo-dlfusoras mineiras, pela maneira patrió
tica e eficiente com que dispensaram o seu va
lioso apolo a tõdas as grandes causas de Inte
resse nacional, notadamente o esfôrço.de guerra 
e o aperfelçaamento das pesquisas de ordem 
geogràflca e estatlstlca; aos Srs. Hlldebrando 
Clark e Benedito Qulntlno dos Santos, diretores 
dos Departamentos de Estatlstlca e Geografia, 
"'!3Pectlvamente, pela maneira eficiente e crlte• 
riasa com que desenvolveram a rua atuação à 
testa das aludi.das repartições, concorrendo as
sim para o êxito alcançado na realização das 
suas pesquisa8. 

O Sr. Hlldebrando Clark e em Hguida o Sr. 
Valdemar Lobato agradeceram por ai e pelo Sr. 
Bened.lto Qulntl.no doa Santoa, a moção que 
acabava de ser aprovada. 

O Sr. Valdemar Lobato, passando a presi
dência ao Sr. Hildebrando Clark, proferiu ex
pressiva oração àluslva ao falecimento dos Srs. 
Antônio Gomes Monteiro J'llnlor e José de Al
meida Campos Júnior, pondo em destaque as 
qualidades more.Is e profissionais dêsses distin
tos técnicos, o primeiro oomo exlmlo cartógrafo 
e chefe de uma das divisões do Departamento 
Geográfico, a cujas atividades vinha se dedican
do desde os tempos da antiga Comissão, e o 
segundo como engenheiro notável, cheio de va
liosos serviços como diretor da antiga Estraaa 
de Ferro Oeste de Minas, como cl;lefe de distrito 
do Departamento Nacional de Estradas e como 
presidente de. Sociedade Mineira de Engenheiros. 

O orador terminou sua oração, pedindo um 
minuto de sllênclo em homenagem a êsses dois 
_têcnlcos. 

Reassumindo a presidência, e como não hou
vesse mais nada que tratar, o Sr. Valdemar Lo· 
bato declarou encerrados oe tnLbalhoe, tendo, 
antes, dirigido, em seu nome e no de ll9Ull cole
gas do Departamento OeogrU1co, a todos os 
presentes, as saudações e votos de boas festas e 
feliz ano novo. 

Serviço de Aguas e Energia Hidráulica 

NOMEADO O CHEFE DO SERVIÇO - Por 
ato de 28 de dezembro último o Sr. Lucas Lopes, 
Secretàrlo da Agricultura, designou o engenhei
ro ~lo de Vasconcelos para chefiar o Serviço 
de Aguas e Energia ·Hldraullca do Estado, Im
portante órgão técnico recentemente criado, de 
acôrdo com a nova organização dada à Secreta· 
ria da Agricultura do Estado, e ao qual estarão 
afetos os estudos de nOBBas principais fontes de 
energia hldro-elétrlca . · 

O engenheiro Déclo !le Vasconcelos, que até 
agora ocupava a chefia do 1.0 Distrito Hldromé
trlco do Estado, dedica-se ao estudo da hldro· 

eletricidade, tendo Ja\ publicado sõbre o assunto 
numerosos trabalhos na Imprensa especlallmda 
do pais. Ainda agora, tem no prelo o 1.0 volume 
de FOrçCUJ HtdrtiultcCUJ, onde se acham descritas 
ntimerosas quedas d'a\gua de Minas Gerais, pre
faciada pelo proteSBOr Lourenço Baeta Nevea e 
que ser6 apresentada ao X Congresso Brasllelro 
de Geografia. 

PARA 

Terras devolutas para os índios "Gavllles" 

APROVADO O SUBSTITUTIVO - A ComlB· 
são de Estudos dos Negócios Estaduais, em -
são realizada no dia 15 de outubro últlmO, 
aprovou um substitutivo para o projeto de 
Decreto-lei da. Inter"Ventorla Federal rio Estado 
do Para\, concedendo aos indios "Gaviões", lotes 
.de terras devolutas. 

"" PARANA 

Faculdade de Engenharta 

CONCURSO PARA CATEDRATICO DE TO
POGRAFIA - No Dttirto Oficial da União, de 
20 de dezembro último, foi publicado um edi
tal da Faculdade de Engenharia <10 Paranll., tor
nando público que, pelo pra:llO de seis meses, 
estara aberta na Secretaria da Faculdade, a 
Inscrição do concurso de titulos e prolas para 
provimento do oargo de profeSBOr caliedràtlco 
da cadeira de Topografia, do 2.º ano do curso 
de Engenheiros Civis da mesma Faculdade. 
· Para a inscrição ao concW'llO, o candldato 
devera apresentar entre outros documentoa o 
<Jlploma de éngenhelro por qualquer dos C1ll'80ll 
a que pertencer a cadeira vaga, expedido por J 
1nstltµt9 oflc,lal ou Oficialmente reconhecido e, 
além disso, quaisquer .diplomas ou certificados 
unlversltàrlos que venham a ser exigidos por 
leJ, devidamente registrados no Di:partamento 
Nacional de Educação do Ministério de. Educa
ção e Saúde. 

PERNAMBUCO 

Secretaria da Agricultura 

Serviço de Aoudagem e Irrigação 

APROVADO O REGULAMENTO - Pelo 
Decreto-lei n.o 938, de 14 de dezembro, o Sr. 
Interventor Federal em Pernambuco aprovou o 
Regulamento do Serviço de Açudagem e Irri
gação. 

Para oonstrução dos açudes particulares e 
p'llbllcos serão realizados os estud·os necessa\rlos, 
os quais, sujeitos às condições locais, consta~ 
rão de: · 

a) levantamento do perfil longitudinal do 
local da barragem; 

b) levantamento topogràflco da bacia hl· 
dràull.Ca:· 

c) levantamento expedito da bacia hldrogra\
flca, com todos os elementos necessa\rlos para a 
cálculo da descarga do curso d'a\gua; 

d) levantamento de todos os elementos ne
cessa\rioli ao ca\lculp das desapropriações que se 
tornem necessa\rlas; 

'li) orçamento mlnu._closo dos serviços a serem 
executados. , 

1 1.0 - Serão observadas as seguintes espe
clfl.CaÇões: 
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1) - ~che mlnlma para barratem de 
terra, 1,50. • . 

2) - Largura mlnima do coroamento da bar
:ragem de terra, raiz quadrada da máxima altura. 

3) - talude de montante da barragem de 
terra 2:1 

t) - talude de JU81Ulte da bafrasem de 
"terra, 1~~:2. 

5) - revanche mlnima para barragem de 
alvenaria de pedra, 1,50. 

8) - largura mlnlma do coroamento da bar· 
re.gem de alvenaria de pedra, 0,80. 

7) - paramento de montante da barragem 
de alvenaria de pedra, vertical. 

8) - paramento de JUll&llte da barragem de 
•alvenaria de ;pedra 1:8/t. • 

+: 
RIO GRANDE DO NORTE 

Organizaçlo Judiciária _do Estado 

APROVAQAO DE PROJETO DE DECRETO• 
LEI - O Sr. Preeldente da República, por des
pacho de 18 de· outubro último, no Didrto 0/toia.l 
de 3 de novembro aprovou, com emendae, o 
projeto de decreto-lei da Interventorla. Federal 
no Rio Grande do Norte, modificando dispos!· 
tiYoe-da lei de organização Judiciária do Estado. 

+: 
RIO GRANDE DO SUL 

Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande 
do Sul 

TOMOU POSSE O GAL. VALENTIM BENt. 
CIO - O Instituto Histórico e Geogrl!.flco do 
Rio Grande do Sul, no dia 6 de dezembro, reali
zou no salão nobre da Biblioteca PúbUca. 80· 
Iene seaeão, a fim de reeeber, oomo novo mem· 
bto, o Gal. Valentim Benlclo da Silva, coman
dante da 3.• !l.eglão Mll1tar. Instaladoe oe tra• 
balhos, foi o Gal. Valentim Beniclo da Silva 
.Introduzido no recinto por uma comls8ão da• 
quele sodalfclo, sob salva de palmae, preetando, 
após, o compromisso regulamentar. Saudando, 
como paraninfo, o novo çomponente do Instl· 
tuto Histórico e Geográfico, pronunciou expres
siva oração o Dr. Félix .Contrelras RodrlgÜes, 
que pôs em relêvo as qualidades que ornam a 
ll11IL personalidade como Intelectual, cidadão e 
mll1tar. Proferiu, após, o Gal. Valentim Benlclo 
longa e brilhante oração, agradecendo a honra 
que lhe havia sido conferida e pondo em desta
que diferentes e Interessantes aspectos do papel 
do Intelectual no mundo moderno. 

+: 
RIO DE JANEmO 

Comissão de Estudos de Limites 

Dlaiqnavtto - Por ato do Sr. comandante 
Ama.Tal Peixoto, em 9 de dezembro, foram deslg· 
Dados o ministro José Matoso Maia Forte e 
os engenheiros Alfrlo Huguene:v Mafos e Lula 
de Sousa para constltulrem a Comissão de Estu
dos de Llmltee São Paulo-Rio de Janeiro. 

+: 
S.llO PAULO 

I Congresso das Municipalidades Paulistas 

Detennlnou o Sr. Interventor Fernando 
Oolta que o Primeiro Congresso doe Prefeltoe 
do Estado se ln&Ugure na capital do Estado a 
15 de janeiro corrente. 

-e-

O Congresso dae MunlclpaUdades do Estado 
serã constltJ,lldo de uma Comissão Organizadora, 
que ten\ uth presidente, um secretArlo e mata 
três membros. E!Ísa Comissão Organizadora 
abrangen\ as seguln tes secções: Comissão de. 
Administração Municipal, de Educação, de Saú
de PúbUca e de Agricultura, tõdae elae cons
tltuldae de um presidente, relator, secretArlo e 
mais cinco membros, cada uma. Os trabalhos 
de publ1cklac1e serão entreguu à Comissão de 
Publicidade, que se Integrará de um presidente 
e três membroe. , 

O programo 

O programa obedecer!!. ao que foi sugerido 
pelas comissões espeolqltndae, na Conferência 
dos Prefeitos, em 1935, que foi uma reunião 
preparatória do 1.0 Congresso, atendendo-se en
tretanto, às mod1t1caç6ell necell8Ar1aa t. eua atua-
Uzação. ' 

~EPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA 
E PROPAGANDA 

Projeto visando tomar Stfo Paulo um llf'ana. 
centro de turlrmo 

O gqvêrno paulista, com o propósito de 
lnteneUícar. o turismo no Estado elaborou, por 
Intermédio da Dlv!st.o de Turismo e Diversões 
Públicas do D. E. I. P., um plano compreen
dendo a c0nstrução e a organização de hotéis, 
teatros etc. De outra parte vai nomear uma 
comissão para se pronunciar aõbre êsse plano 
que, entre outras providências prevê: propa
ganda do turismo em geral com a edição de 
uma revista em diversos ldlomae e aparelhamen
to da ~pltal e de cldadee do Interior com 
meijloramentos adequados. 

O plano visa fornecer à administração pú., 
bllca os meios para realizar a aparelhagem ne• 
cessé.rla à encorporação do ·turismo como ativi
dade slstemAtlca do Estado, oe quais consistem 
no lançamento de um empréstlmo IJ:ltemo, ga
rantkio pelos Imóveis em que será empregado, 
e resgatado pelas rendas do mesmo ou por 
outra qualquer fonte de garantia, oomo, por 
exemJ;llo, qualquer taxa que fôsse posslvel criar 
ou Imposto parcial ou total para contrabalançar 
a obrigação assumida com os serviços de amor
tização e Juros. 

Tal empréstimo seria em caráter popular e 
suas ações deveriam ser de mil eruzelros, mon
tando o seu total a duzentos milhões de ctu
zelroe com as caracteristlcae do tipo 97 ,5, Juros 
de seis por cento pagáveis trimestralmente, res· 
gate em 30 anoe, a começar do 5.º ano. 

Produzindo a renda liquida de 192 milhões 
de cruzlllros destinar-se-la o seu montante à 
construção dos seguintes estabelecimentos: I -
Grande Hotel das Monções e Teatro Leopoldo 
Fróls; II - - Hotel das Bandeiras e Parque 
lblrapuera; m - Hotel Anhanguera e Teatro 
Apolônla Pinto; IV - Hotel Jaraguá e Teatro 
lsmênla Santos; V - Hotel Pôrto Feliz e Teatro 
Vasques; VI - Hotel Climatérico.da Cantaretra; 
VIl - Parque dae Moeções;,. Vffi - Pall!.clo da 
Música; IX - Palácio das Exposições; X -
Jardim Botãnlco da Agua Funda; XI - Jardlin 
Zoológico da Cantarelra; e XII - 25 Hotéis no 
Interior do Estado. 

Grande Hotel daa Monções e Teatro Leopoldo 
Fr6b 

Serã um hotel cujo nome tembre a pene• 
tração da terra. Capacidade para 200 pessoae. 
Comportará, na feição das modernas construções 
das grandes cidades estrangeiras, um pequeno 
teatro no seu bOJo. E' sugerida a sua localização 
na praça da :a.epúbllca. 
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o teatro Leopoldo Próls nêle contido, seria 

uma homenagem ao grande ator . nacional e 
destinar-se-la à oomédla como ttatro oficial 
dêase gênero. Artlculad"<> com o serviço Nacional 
de Teatro do Ministério da Educação, seria ainda 
a sede de uma orp.nl.zação de Teatro Experi
mental ou Escola de cc;im6dla. 

Como hotel de grande luxo deveria oontar 
a.Inda um· amplfaalmo salão de festas. reaervado 
para as grandes recepções e bailes de gala. 

Para esta obra, Inclusive as po911fvelll d8118-
proprlaç6es, foi reaervada a soma de 20 milhões 
de cruzeiros. 

Hotel d48 Bande\rll'll e Paf'llue nrirapuera 

Em terrenoa do Parque Iblrapuera, cedidos 
pela Prefeitura, seria construido o Hotel das 
Bandeiras, também com cariter monumental, 
ainda em linhas do estilo colonial. 

Neete hotel deveria haver um cinema eepe
clalir.ado em 16 mm., para proteser esta arte 
no pais. :ll:ste pequeno cinema-teatro devem 
ser aparelhado para funcionar como teatro m
fantll nu suas m'llltlplas posslbllldad:ea. 

BaverA um restaurante suficientemente am
plo, para conter uma pista para danças e tabla
do para nmneros de canto e outras eziblo6el 
leves, amplos alpendres para pista de dança 
durante o verão. 

a&te pr6dlo deverá estar em harmonia com 
um variado conjunto que o complete na pat
agem do Parque: plllclna, pequenos .tanques, 
earamanchões, l~ para 88POrte8 leves, para 
Unfs e gol/ bem como posstb111dadea para 
equitação. 

Pará tal fim de.ttnar-ee-la a quantia de 
1$ mllh6:'8 ~ cruzelro&. 

Hotel Anhanguera e Teatro ApolOnia Pl""1 

No local ond'lf'estA agora o Teatro ÓOlombo, 
acrescido da Area que lhe fOsee neces&Arla, trans
ferido da Prefeitura ao Estado, seria erlgllJIJ um 
grande hotel popular - o Botei Anhanguera -
oom cêrca de 300 Quartos. Conteria, além do 
próprio refeitório, um restaurante popular. 

Hotel Jaragvá e Teatro I11m~ta Santos 

como o anterior, o Hotel Jaragué. seria um 
hotel popular com grande capacidade, locall
r.açAo adequaela, numa das avenidas de lrrf.
dlação ou num dos anélll que as ligam, de 
modo a oferecer fAcil acesso às estaç6ea da 
estradas de ferro, centro da cidade, aeroporto 
etc. Na sua e11trutura ficaria compreendido um 
teatro que, em homenagem à grande artlllta 
maallelra que foi Iaii:iênla Santos, terA o seu 
nome. -te teatro vllla reviver e desenvolver a 
burleta, a opereta, enfim o teatro popUlar musi
cado. Em dependência do mesmo a Secretara 
da Educação lntalaré. uma Escola de Teatro 
Musicado. 

Hotel POrto Feita e Teatro Vaaquea 

• No bairro da Luz nas prox1mldadeir da 
Blltaçll.o da Sorocabana seria localizado o Hotel 
Põrto Feltzi em cuJo bOJo estaria o Teatro 
Vuques, em homenagem a êsae ator brasileiro . 

o hotel seria de tipo popular e o teatro 
eerla deetinado principalmente à coreografia. 
Nêle a Secret.arla da Educaglo tnst&larla uma 
escolas de balladOll, deetlnada a aproveitar e 
orientar vocações. 

Hotel CUmat~rloo da Can.tareira 

Em lugar adequado na encosta da Cantarelra, 
seria construfdo um hotel climatérico. Por sua 
natureza teria . que ser uma cons'truçlo simples, 
um edltlclo principal com alojamento. algumas 
diversões leves e refeitório, e em torno, dlll88-
mlnados pela mata, à sombra das grandes 
Arvores, pequenos pavilhões e apartamentos sim
ples ou duplos, permitindo o mâxlmo de 
quietude. 

Não Vllla tornar-se um lugar de cura malll 
essencialmente de repouso. 

Parque daw Moncõea 

O Parque das Monções é concebido como 
seu congênere da Cone:v Island em Nova York, 
ou "Parques Japonês" de Buenos Aires. Nas 
margens do trecho retificado do Tietê, como um 
grande parque de diversões populares, tlrand·o-se 
o mé.Xlmo partido dos efeitos de luz sõbre a 
Agua além da polislbllldade de organização de 
testas venezianas . 

Neste Parque seriam lnstalados divertimen
tos públicos permanentes . Numa parte conve
nlen1lemente planificada seriam oferecidas gle
bas aos dlversos Estados do Brasil, para a mon
tagem de pavllhõea com moetruAr!Oll de produ
tos regionais. 

Pa14cfo da Mwtca 

Destinado a concertos públloos. 

Paldcfo das lf:llJloMçõea 

Deettnado a exposlçôes de pintura, palnélll 
e outrae. 

t': • 
Faculdade de Filosofia, C!êncfas e Letras 

"Oa Problema. de Geamorfolo9fa do LUoral;, 
- Realizou-se no dia 17 de d~mbro último, no 
salão nobre da Faculdade de Filosofia, Clênclaa 
e Letras da Universidade de 8lo PaUlo, 3.º 
andar do prédio da Escola Caetano de Campos, 
à praça da República, uma conferência do Sr. 
Francis Ruellan, professor de Geografia do 
Brasil da FacUldad'e Nacional de Pllosofla, aõbre 
o tema : "Problemas de Geomorfologla do Litoral, 
entre Santos e Vitória", · 

' -te 
INSTITUTO BIST6RICO E GEOGBAl'ICO 

DE SAO PAULO . 

Relatório de suas atividades em 1943 

Acaba de ser dado à publicidade, o relatório 
das atividades culturais e admllllstratlvas dO 
Instituto Histórico e GeogrAflco d'e 810 Paulo,, 
desenvolvidas durante o ano soolal de 194.1. 

De acõrdo com o referido relatório, ê8lle 
prestigioso sodaliclo reallzou no allo f1ndo, um 
total de 15 reuniões, lnclus1ve a seselo magna 
de 1.0 de novembro, comemorativa da passagem 
do anlversArlo de sua fundação. 

Allslm, na série de suas celebraç6es, o Ina
tltuto Hllltórlco e Geogriflco de São Paulo, em 
sessão Inaugural de 25 de Janeiro, festejou o 
389.º anlversé.rlo da fundaçé.o da capital ban
deirante, proferindo o professor Tlto Llvlo Fer
reira a respeito, erudita conferência, sob o 
tema: Ndbrega, fundador de Stlo Paulo e pri
meiro fesutta do Brasil.-

Logo a seguir, em 22 de fevereiro, come
morando o tranecurao do 1.0 eentenArlo do 
nascimento do visconde de TaUD,ay, o proteuor 
Joaé Carlos de Atallba Nogueira dlsoorreu com. 
brilhantismo aõbre a vida e a obra do lnol-
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vtdAvel brasileiro. Posteriormente, em concorri
das sessões, foram sucessivamente comemoradoe: 
o centenário da morte de Robert Southey; a 
passagem do 2.0 anlveraãrio da morte de Anl&ldo 
Vieira de Carvalho; 1.0 centenário natallclo de 
Carlos Vasconcelos de Almeida Prado; Lº cen• 
tenárlo de nascimento de Pedro Vicente de 
Azevedo, personalidade de grande projeção na 
vida polltlca e administrativa do Brasil co
lonial. 

A 22 de Julho, em seBSão extraordinária, o 
Instituto prestou expressiva homenagem ao seu 
Ilustre presidente perpét1.1P, Dr. José Tõrres de 
Oliveira, festejando o 40,0 anlversárlo de sua 
elelçA.o para sócio efetivo da entidade .. Pouco 
depois, com especial eolenldade,, celebrava-se a.f, 
a efemérlde-centenirla da morte do lDlllgne 
padre Diogo Antõnlo ·PelJó. 

1943, foi na realidade, como bem Indica o 
referido relatório, um ano cheio de esplêndidas 
e Justas comemoraç6el. 

No Wc:ante à adml88ão de novos eócloe, 
podemos destacar com manifesto agrado, a 
eleição do profeaaor Pemando Antõnlo Raja 
Gabáglla e do cônsul Murllo de Miranda Bas-

• 

to, para aóclos-correspondentea do Instituto no 
Rio de .Janeiro, em virtude de suas estreitas 
llgaçõea com o Conselho Nacional de Geografia, 

Quanto à biblioteca, foram sensfvels 08 
progreaaos verificados dtlrante o ano de 1943. 
Além dos 579 volumes recebidos, onde se encon• 
tram obras de real valor, seu valioso documen· 
târlo vtu-ae enriquecido com mais 4 exemplares 
de jomals antigos, 6 mapas, 4 peças musicais 
e 2 foto grafias. 

No corrente ano, o Inetltuto Hlatórlco e 
Geogriflco de São Paulo, com relevantes ser· 
vlços prestados ao estudo da Hlatórla e da 
Geografia J)Atrla, Ingressa no !50.º ano de sua. 
maroada existência. 

Aflm de comemorar essa efeméride gratlssí
ma às letras listórico-geogrãtlcas nacionais, o 
Instituto cogttA present.ement.e da edlçA.o em 2 
tomos da obra do seu Ilustre membro, Dr. Alvaro 
de Sales Oliveira 1ntltulado Moedas do Bra.ttl, 
bem como da publicação do volume XLIV de 
sua Bevt6ta que reglatrará, c1rcunstanc1ada
mente, o histórico da vlda do Instituto Hlstó
rloo e Geográfico de SI.o Paulo, nesses cinqüen
ta anoe de atividades construtivas e pabriótlcas 
reallzações, 

Dos Municípios 
Anã polis (Golú) 

ARBORIZAÇÃO DA CIDADE ....:. Pol Iniciado 
o serviço de arborlzaçA.o da cidade, o qual está 
sendo ~xecutado de acõrdo com o plano de 
urban.JzaçA.o qut os engenhelroe estão organl-
111ando para Anipolls, conforme contrato estre 
a Prefeitura e a Cla. Serviços de Engenharia. 
AnApolis, apesar de Jé. poasulr ome mll e sels
centoe metros de ruas ainda se reeeentla da 
falta de arborização. Agora porém, este serviço 
fol lnlclado, havendo sldo Jé. arborizadas as 
ruas. Engenheiro Portela e Oel. .Joaquim Inicio, 
as primeiras, portanto, a receber, na cidade, 
este importante melhoramento. 

A Prefeitura local organizou também um 
plano de arborização para as sedes dos quatro 
dlltrltoa do munlcpilo, sendb que no de Neró
polls hte servlça Ji fol lnlclado com geral 
agrado por parte de sua população. 

iC 
Belo Horizonte - (Mlnu Gera.li) 

O 46.º ANIVEBSARIO DA CIDADE - Belo 
Borlzonte comemorou festivamente, no dla 12 
de dezembro último, o 46.0 aniversário da sua 
fundação, sendo presididas as solElnldades ofl· 
c:lals pelo governador Benedito Valadares e 
prefeito .JUBcellno Kubltschek. 

iC 
Bra1ança - (São 

1
Palllo) 

180.º ANIVERSARIO DE PONDAQAO- Oom 
grandes feiltas, a cidade. de Braganoa, em São 
Paulo, comemorou no dia 15 dé desembro, o 
180.º anlverúrio de sua fundação. 

iC 
Cachoeira - (Bahia) 

DADOS BSTAT1STICOS SOBRE O MUNI• 
O!PIO - Prollsegutndo em IJUa8 pesquisas eoo-
116mlca8 e BOClala, o Servlço de Economia R.ural 

do Mlnlsiérlo da ·All'lcultura estA reunindo ml
nucloaas lnformaçõea sõbre os 1 574 munlofpl08 
do Brasil, . 

Entre eles, um dos malB recentemente es· 
tudados; fol o de Cachoeira, na Bahia . ExLstem 
nesse munlcfpto 182 propriedades agrlcolaa que 
aaslm se podem dlscrlmlnar, segundo a exten
são do imóvel 4, de mala de mil hectares: 8, 
de :!01 a 999 hectares; 18, de 251 a 499 hectares; 
36, de 101 a 250 hectares: 116, de 50 a 100 
hectares. Na generalldade em talB explpraçõell 
cultiva-se o solo e cria-se o gado. 

Os prlnclpalB produtos do munlcfplo são 08 
seguintes, de conformidade com a sua produção 
em 1942: fumo, 320 700 kg. ; mandioca, 3 080 
toneladas; milho, 417 sacos (de 60 kg); felJAo, 
236 ·sacos; batata doce, 112 toneladas; amen
doim, 4 150 toneladas. Embora no munlclplo se 
encontrem as mais Importantes lndústrlaa do 
tumo, como as fé.brlcae de charutos e cJ.garros 
Leite & Alves e Suerdteck, além de outrae pe
quenas fiblllcaa, a Produção de fumo em fõlhas 
ê modesta. sendo os lndUBtrlala obrigados à 
importação daquele produto dos muntc!plos de 
São l"éllx, Murltlba, São Gonçalo, Cruz daa 
Almas, etc. • 

Em relaçlo aos transportes tudo é multo 
prlmltlvo: carro de bol, cangalha, barco e rara
mente estrada de ferro. Os preços do trans
porte dependem das dlst&nclas e das condlçõee 
e conservação das estradas de rodagem e cami
nhos vlclnal&. 

Oll carros de bole carregam de l 400 a 
1 BOO qutlos e os burros e cavalos carregam de 
80 a 120 qutlos, cada um. 

A embalagem da cana de aç-0.car ê felta pelo 
proces8o de arrumação nos carros de boi e de 
animais cavalares, em embarcaçõea quando se 
trata de portoe. Para o fumo em fõlha, é felto 
em fardos, depois de classlflcado por tlpo, 
que são prenl!ild.os e marcados, variando o pêso 
de 90 a 120 qullos por unidade. O felJAo, o 
milho, o arroz, o amendoim e o aç-0.car são 
embalados em sacos de anlagem, pesando 60 
quilos. 
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Campina Grande - (Paraíba) 

CENTENARIO DE mINEU JOFFILY - De 
12 a 15 de dezembro 1lltimo, foram realizada& 
em CIU!lplna Grande vàrlaa homenagens à me
mória do hlat.orlógrafo paraibano Irlneu Jofflly, 
por motivo da passagem do eeu centenário. 
Inteleciuale daquela cidade do interior do Esta
do orientaram o programa dae solenidade& que 
se ~veetiram de brilhantismo . 

ClllllPOll - (Rio de .Janeiro) 

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PLANO 
DE URBANIZAÇÃO - Pelo prefeito de Campos, 
Sr. Balo Brand, foi submetida· à apreciação do 
chefe do govêmo fiumlneJlse a minuta do 
oontrato a aer firmado para 1evantamento topo
sn,tlco e cadastro imobiliário da cidade. Tam
bém mereceu eume o traçado do plano de 
urbanillação que dever6 ser imediatamente ata-
cado. ' 

Curitiba (ParanA) 

INAUGURAÇÃO DA 2." GRANDE EXPOtU
ÇÃO DE CURITIBA - Em homenagem ao "Dia 
do Paraná", que transcorreu . no dia 20 de de
zembro último, foi inau!fllrada a Segunda Gran
de Exposição de Curitiba, Instalada à. praça Rui 
Barbosa. Na exposição fl!fllrOU grande ntlmero 

•de "stands", Inclusive oe dos Ministérios da 
Marinha, da Guerra e da Justiça, do Departa
mento Nacional do Café e virioa outros que 
rellnem o mostruário das indW!trias do Paraná. 

Entre Rdos - .(Rio de .Janeiro) 

COMEMORAÇÃO DO s.o ANIVERSARIO DA 
CRIAÇÃO DO MUNICfPIO - A Municipalidade 
<!.e Entre Rios inaugurou no dia 14 de dezem
bro último seus novos serviços de águas e 
esgotos, em comemoração do 5.º anlversái:J.o da 
Cl'lação do muntciplo, com a presença do chefe 
do gov.êrno fiuminense, comandante Amaral 
Peixoto, do prefelt.o local, Sr. Valter Franklin, 
e 9utras. autoridades. 

Em BempostÃ foi Inaugurada a Escola Ell· 
tadual da Vlla de Bemposta, doação que o Sr. 
Arnaldo Guinle fêm ao Estado. 

~balte°'mento -de dg1'4 e rHe de ugotoa 
11C1n«tdn08 - 08 serviços de abuteclmento de 
ãgua e rêde de esgotos sanl.tàrloe da cidade de 
Entre Rios constam do eeg'Ulnte: 

aY Captação· - A tomada é feita em.um 
ponto do rio Paralba, a montante de todos 0& 
córregos que atraveBSam a cidade. Compõe-se 
de dua.s tubulaçõee de ferro fundido, com as 
reepectlvas v•lvulae de retenção, sendo o com
primento total da tubulação de 40 metros e diA-
metro de 8". . 

L«nli.a de r-Zque - De 8" tem um com
primento total de 1 088 metros, sendo 1 045 
metros em tubos "Vlbrol'' de concreto centrifu
gado, e 43 metrQB de tubos de ferro. Poeaul esta 
rêde uma vàlvula de rétenção com "bv-pass". 
· b) Estação de tratamento - InstalaoAo com 
capacidade para tratamento de dois .mllhõee de 
litros de igua diários. Acha-se localllllsda na 
cota de 320, ou 50 metros acima do nivel mlDJmo 
do rio Paraíba. ~io de do18 pavl.mlmtoe. 

CCllG de qvtm«ca e reapecfü111 aparelhagem 
- o laboratórto esta\ situado no segundo pavi
.mento da BstaçAo de Tratamento, onde se 

acha Instalada tôda a aparelhagem necessâr1a, 
como rigorosamente exige a técnica moderna. 

o) Bacias de decantação - Duas para. o pe
rfodo d·e 4 horas de decantação. 

d) Plltroa - Dois filtros rAPidos de gravi
dade. Á lavagem dljlB tlltros 6 feita por inven&o 
de corrente, para l.seo, existindo um reeervató
rio, em plano elevado, eom capacidade para 
50 000 litros. 

e) Beaervatórlo de dlstrlbulção - De alve
naria de pedra, com capacidade para 330 000 
lltroe, de-v:endo no próximo ano 4181' oonclufdo o 
projeto com a constrllção do novo reaervaióJ;to 
para 660 000 litros. ' 

f) Bêde de distribuição - Em ferro tundldo 
oeii.trlfugado, pOBSulndo registros de parada de 
forma que a rêde flca dividida em 12 secções. 

Os dlAmetros são v•rlàvels de 6" a 3", com 
eztemio total de 19 000 metroe. 

· Zigoto. - O sistema adotado é o separador 
absolut.o. Com d.1Alnetro de 6" a 16", 
numa extensão de 14 000 metros, pOl8Uindo 55 
tanqul!ll flesfvels. O desP,eJo 6 feito no rto 
Para!ba, em um ponto a 11JA!1te da cidade. 

Niterói - (Rio de .Janeiro) 

ENCONTRO DE INTERESSANTES DOOU· 
MENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL - Em 
det:embro último, · no Arquivo Municipal de 
Niterói fol encontrada uma série de lnteres• 
santes documentos sõbre a escravidão. Reta
re-se um dêBSes doeumentos a um roubo verl· 
ttcado em 183~. na qapltal flum1.neI1'3e, de 
oêrea 46 200 escravos. :tese as.salto, em grande 
eeeala; 6, no gênero, o maior do tempo do 
Império. 

ir 

Passo Fundo _: (Rio Grande do .Sul) 

AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇOEB HIDBO· 
ELtl'RICAS -- O Sr. Presidente da República 
conelderando que, pelo Conselho Nacional de 
Aguas e Energia Elétrica, foi reconhecida a 
convi:nlência da ampliação dB8 Instalações hi
dra-elétricas do munlofplo· de PaBSo FUndo, au
torizou a Prefeitura lbcal a construir uma 
reprêsa de acumulação, para fins de regulari
zação, a montante da usina de Independência, 
e perto da confluência do rio Branco pom o rio 
Taquarl, no mesmo munlc!plo. 

Pelotas - (Rio Grande do Sul) 

RETIFICAÇAO E SANEAMENTO DO AR· 
ROIO SANTA BARBARA - Com o flm de 1DI· 
oiar os estudos. para a retificação e SBneamento 
do arrolo Santa Bârbara, chegou a Pelotas, 
no dia 13 de dezembro último, o engenheiro 
Lula de Lima Veiga, chefe do DJ..strtto do 
Rio Grande do Sul, do Departamento Nacional 
de Obras e Saneaqiento que 11e fêz acompanhar 
do er. ftalo Cecconl pràtlco de engenharia. 

A Diretoria da Allsociação Comercial de 
Pelotas, que Juntamente com os rotarianos 
locais, vem se empenhando no sentido de que 
seJa Iniciada Imediatamente e98B obra, compa
receu ao Aeroporto Bartolomeu de Guam&~>. 
a flm de receber o referido engenheiro. 

Saneamento do arrow PepCnó - O Br. 
Llma Veiga em companhia doe dlretoree da 
AeeoeiaçãO Comercial e do enBeJ>.helro 1'enumdo 
Bullmann, percorreu dlveraoe locais, lnlcta.ndo 
pelo CUJ'BO do arrolo Pepino, onde serão também 
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efetua.dos aerviços de saneamento, seguindo de 
automóvel até a barra do_ Santa Bll.rbara. NBBBa. 
trajeto o referido engenheiro deteve-se, por 
diversas vêHB, a fim de examinar o terreno. 

Stineamenio do Sant11 B4rbar11 - Em pros
seguimento aoe estudos dirigiram-se todos pela 
margem do arroio Santa BArbara, observando 
de perto os locais onde, pOBBlvelmente serão 
atacadoa OB prilJlilirOs serviços de retificação de 
curso. • 

O plano estabelecido visa principalmente 
anular as inWileras curvas existentes no cureo 
do arroio, conservando, porém a barra ·no mes

. mo local. :tste plano foi elaborado 11&10 Sr~ 
Saturnlno de Brito. 

Essa medida de grande alcance, cuja con
cretização aproxima-se, representa para Pelota& 
a solução de um dos seus mais graves prt>bJ,fJmas, 
pois com a conclusão das obras que serão ata
cadas num futuro muito próximo, uma vasta 
a\rea urba:oa, atualmente lnaproveiüvel, sera 
transformada em terreno fértil e rico. O pro
blema sanlta\rlo fica também solucionado com a 
retificação do arrolo Santa Bârbara. 

Petropólis - (Rio de Janeiro) 

A DATA ANIVERSARIA DE D. PEDRO II -
Conforme determinam os seus estatutos, rea
llzou o Instituto Histórico de Petrópolis uma 
sessão magna no dia 2 de dezembro, como sem
pre em homenagem ao Imperador Dom PedrO 
U, ouJo natallclo transcorreria nesse dia. 

Para solenl.A.r essa efeméride, que o 6 tam
bém da própria cidade de Petrópolis, foi con
vtdado para orador o conhecido colecionador e 
hlsltorlógrafo patrício Sr. Francisco Marques 
doll' Santos, conselheiro do Serviço do Patrimô
nio Nacional, membro de va\rlas lnstltulçõelJ e 
aóclo-efetlvo do Instituto Histórico local. 

O Sr. Marques dos· Banto., profundo conhe
cedor da história do 2:0 reinado, ocupa naquele 
cena\oulo a oadelra que tem por patrono o Im· 
perador D. Pedro U e teve como seu antecessor 
o Priil,plpe do Grão Pará. 

Falando a respeito da "Primeira vtagem de 
D. Pedro ,u à Inglaterta", o Ilustre conferen
cista l)()Jltlnuou o brilho com que o Instituto 
sempre comemora a BUa data magna, 

A .-Ao solene teve lugar no salão de con
flll'tnotae C1o Museu Imperial, 

il: 

PGrto Alegre - (Rio Grande d41 Sul) 

' 11.• REU'NIAO DO CONSELHO DO PLANO 
DmETOR - Convocada. pelo prefeito Antônio 
Brochado da Rocha, realizou-se, no dia 9 de 
dezembro, a .1.1.• Reunião do conselho do Plano 
Diretor da Cidade. Estiveram presentes todos 
os conselheiros, além de numerosos engenheiros, 
:tunclonll.rtos da Muncipalidade e muitas outras 
peuoas. 

Durante a reunião foram ventilados &1Sun
toll de importAncia para a Vida da capital ga\1-
cha, tendo o Dr. Antônio 'Brochado da Rocha 
feito ampla e:i:poslção ao Conselho da situação 
flnazu:elra do Iil.uniclplo. Abordou S. S. uma 
Bérie de problemas de ordem técnica, dlscri
mlnando-oa em seus _mlntmos detalhea. 

Entre outros foi aprovado o ante projeto do 
P1auo Diretor da Cidade, sem o que a Mwitct
pallilMte não podera\ elaborar o plano definitivo, 
e, aomeqüentemente, dar inicio aos trabalhos 
que pretende realizar. 

Por proposta do tenente coronel JOlê Í>logo 
Brooh&do da Bocha, representante da 3.• Re
Sllo K!Utar, foi constituida uma aub:.oom.111&0, 

.-
1nd1cando S. S. para integra-la os seguJntee 
conselheiros: Dr. CI.óvts PBBtana, representante · 
do D. A. E. B.., Dr. Henrique Chaves de Sousa 
Costa, representa'nte da Socieda"-e de Engenha
ria, e Dr. Antônio Siqueira, rep~entante da 
Secretaria de Obras Põ.bllcas. Tomando a pala
vra. o Dr. Clóvls Pestana indicou pal'll, fazerem 
parte da sub-comissão, ainda, o Dr. Antõnlo 
Saint Paetous de Freitas, reitor da Universidade 
de Põrto Alegre, e o tenente-coronel José Diogo 
Broche.do da Bocha. Essa sub-comissão, estuda
rá o ·ante-projeto do Plano Diretor, juntamente 
com o Dr. Arnaldo Gladosch, aut@r do mesmo 
apresentando, depois o seu parecer ao conselho, 
que, em nova reunt&o, devera\, então, 11e pro
nunciar ein definitivo sõbre o mesmo. 

Além da parte propriamente do Plano Dire
tor, essa sub-comillaAQ BBtudarâ, a pedido do 
pl'éfelto e ·com a mâxima urgê~cia, outros 
1188Untos, ta1s como o reloteamento do quar
.teirão frenteiro à Prefeitura Municipal, for
mada pelas ruas ,Uruguai, 15 de Novembro, ave
nida Borges de Medeiros e largo da Prefeitura; 
o allnhamento sollcitado pelo Ibstttuto de Pre
Vidêncla do Estado, relativamente ao terreno 
que possui à avenida Borges de Medeiros, es
quina da rua Andrade Neves, e o recuo de va\rlas 
ruas, cujos nomes entregou à sub-comissão. 

Salvador (Bahia) 

ABQ'OIVO MUNICIPAL - ~o Arquivo Muni
cipal da oidade do Salvador, no ano de 1943, 
foram intrõduzldall virias modificações na sua 
organlzaçAo e real1zac1oa entre outros oa aeguln-
tes trabalhos: • 

Seleção e classificação do Arquivo A<llnlnts
trat\vo e dO Arquivo Histórico e organização 
dos flchArtos respectivos. -- Classiftce.ção e 
'seleção dos volumes existentes no pavimento 
superior, de onde foi e:i:tralda valiosa docu
meJiltaç&o· e importante coleção de antigas edi• · 
ções de jornais da cidade, e outras publlcações. 
- Sistematização do Arquivo de Registro Civil 
e' organlzaQão, do ftchll.rio ono1Dâstlco dos t~
mos de nascimento e casamento, compreendendo 
mais de trinta e cinco mll fichas - Cópias de 
docµmentos históricos para publicação. Fo- , 
ram copiados três volumes das Atas do antigo 
Senado da Câmara, abrangendo o periodo de 
1525 a 1640. Essaa atas, Jâ entregues à Imprensa 
Oficial da Bahia para publicação, devendo sair 
ainda êste ano, constituem matéria do primeiro 
volume da série "Documentos H18tórlcos" do 
Arquivo Municipal, instlltulda para 111vu1gação 
do precioso documentll.rlo colonial que possui o 
Arqut;vo. -Elaboração da Revista do Arquivo 
que também devera\ sair ainda êste ano, con
tendo documentos e :inonograflas de estudos his
tóricos e sociais, na sua maioria resultantes de 
pesquisas real!zadas pelos seus a\l.tores no Ar
quivo - Por intermédio do Arquivo foi <:1>ntra• 
tada a elaboração de uma Qbta sôbre Evo
lução Histórica da Cidade do Salvador em dMI 
secções, focalizando dlversoa aspectos do dll!!en
vOlvimento da cidade. Essa obra constltulrA 
uma das principais contribuições da Prefeitura 
à comemoração do IV Centenll.rio da Fundação 
da Cidade, em 1949, tendo sido contratada com 
idOneoe historiadores patrlctoe. 

• 
San.tos - (Slo Paulo) 

INSTITUTO msTORICO B GEOGRAPICO 
- Realizou-se, no dia 28' de dezembro" último, 
uma aBSembléia cto Instituto Histórico e Geo
gr!tlco de S!!ontos, durante a qual foi eleita a 
nova diretoria para o biênio de 1944 a 11145, a 
qual ficou assim constituida: 
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Presidente: - Sr. Frederico de Figueiredo 
Neiva; vice-presidente, Sr. Dárlo Ribeiro FUho; 
secretário geral, Dr. Eduardo Delamare; ora
dor; Sr. Arq\llllledee Bava: 1.0 secretário, Sr. 
Edu Brandato; 2.0 secretário, Sr. Cleóbulo 
Amazonas Duarte; 1.0 tesoureiro, Sr. Ismael Al· 
berto de Sousa; 2.0 tesoureiro, Sr. Mário Faria; 
1.0 blbllotecàr!o, Jllllo Pereira Caldas; 2.0 bl
bllotecárlo, Prof. Lula Tramonte Garcia. 

Procedeu-se em seguida à eleição das se• 
gulntes comissões: - Comissão de contas: Prof. 
Edmundo Mendonça, Prof. Pedro Crescente, e 
Alvaro R. Carvalhals. - Comlssão de geogratla: 
Dr. António Gomlde Ribeiro dos Santos, Dr. 
Lincoln P'ellclano e Dr. Guilherme Wendell. 

ComlilBAo de História: Dr. Manuel Hipólito 
do Bêgo, Dr. Mário Leitão e Dr. Heitor Guedes 
Coelho. 

Coml88ão de Arqueologia e Etnologia: Dr. 
Charles Artur Sandall, Dr. Lucas Rodrigues 
.Junot e GuUherme Herzog. 

ComlasA.o de Admissão de Novos Sócloe: 
Prot. Eduardo A. Vala de Abreu, Dr. carlos 
Moreira Gomes e Jaime Horneaux ll:e Moura 

Coml.88Ao de Redação e Blblloteca: Dr: Nlca
nor Ortl11, Mariano Laet Gomes e Otàvlo Veiga. 

Comls&Ao de Eatudoll: Dr. Ismael Coelho 
de Sousa, Dr. Alberto Moura Bibeiro e Dr. 
Artur Domingues Pinto. 

• Na mesma aseembléla, foi concedido ao Dr. 
Valentim Bouças o titulo de presidente de 
honra, homenagem a que se seguirão brevemen· 
te outras manlteetações de reconhecimento pelo 
relevante serviço prestado por aquêle cidadão 
ao Instituto. 

São Paulo (Silo Paulo) 

URBANIZAÇÃO DO SETOR SUL DA CIDADE 
O prefeito Prestes Mala, de São Paulo, asa1-

nou no dia 7 de dezembro último, três Impor
tantes decretos para o urbanismo paulista, rete
rent~ ao setor 11ul da cidade, os quais vêm 
arrematar uma série de medidas sõbre a 
execução da avenida Itoror6. 

O pr!Qielro amplia o projeto de prolonga
mento da avenida BrasU e aprova obras com• 
plementaree de !lgação e ajardinamento; o se
gundo refere-se também à ampllàção do pro
jeto de abertura da avenida Anhangabaú, an
'ter!ormente denominada ltororó, no trecho entre 
o largo BlacbuelO e a rua do Paralso, e o ter
ceiro aprova o prolonaamento da mesma vta 
.Anhanpbaú, entre a praça Bodrlguee de Abreu 
e a rua Curitiba. --, 

São Vicente - (São Paulo) 

A MEMORIA DE MARTIM AFONSO DE 
SOUSA - A Prefeitura de Slo Vicente, vai ' 
levantar um monumento ein homenagem a 
Martim Afonso de Sousa, que ali chegou em 

• 

22 de Janeiro de 1532, acompanhado de sua 
mulher D. AD.a Pimentel de Bréa Cubaa e do 
padre Gonçalo Monteiro, formando com· êlea o 
primeiro núcleo administrativo d.o BruU. 

Para ereção do monumento, que será colo
cado na praça 22 de Janeiro, foi organizada a 
seguinte comlssA.o diretora: presidente, Sr. 
Po!Jdoro de Ollveira Bittenoourt, prefeito mu
nicipal de São Vicente; vlc1t-Presidente, Dr. 
Costa e Silva Sobrinho. preeldente do Instituto 
Hlstórtco de Santos~ presidente de honra, Sr. 
Francisco Bento de Carvalho, tto comércio de 
Santos; tesoureiro, Dr. Ismael de Sousa, diretor 
da Companhia Docas; secretário, Dr. Cleóbulo 
Amazonaa Duarte, advogado em Santos. 

Além disso toram cri.adas diversas comlssõee 
de p~paganda e lnstltulda pela Prefeitura de 
São Vicente a ''Fundação Pró-Monumento a 
Martim Afonso de Sousa", Instalada no dia 
3 de dezembro, data em que aquêle 11avegante 
partiu de Portugal para a efetivação da pri
meira colonização oficial do Brasil. 

Urussanra - (Santa Catartna) 

A EXPLORAÇÃO DE CARVÃO - Pelo De
creto-lei n. 0 14 2118 de 13 de dezembro o Sr. 
Presidente da República conslderou de utlli· 
dade p11blloa, para desapropriação pela Com· 
panhla Sldenlrlrl.ca Nacional, os terrenos com 
a 11.rea total de 18 149 641 m• (de11olto milhões, 
cento e quarenta e nove m1l selscentoe e 
quarenta e um metros quadrados) e beni'el
torlas necessárias à exploração de carvão no 
munlclplo de Uru.saanga; Estado de Santa Ca
tarina. 

Urugualana - (Rio Grande do Sul) 

"URBANIZAÇÃO DA CIDADE - A Pre.fel
tura de UrugUalana submeteu à apreclaQ&o do 
Conselho Administrativo do Rio Grande do 
Sul. um projeto de decreto-lei, abrindo um 
crédito especial de Crt 60 000,0Q, para o pa
gamento parcial do serviço de 'urbanismo da 
cidade. . 

:ltste plano, que é da autoria do engenheiro 
João António Sca8so, está subdlvldldo. A prl· 
melra partf é representada por um ante-pro
jeto e a segunda pelo expediente urbano e 
plano diretor. 

Dando parecer a reepelto, o Dr. Eurico Ro
drigues sugeriu que a Universidade, bem como 

. a Sociedade de Engenharia e a Munlolpalldade 
de Põrto Alegre formulassem convites ao Prof. 
Scasso, para que o melo cultu?al, principal
mente técnico, de POrto Alegre, tivesse opor
tunidade de ouvi-lo. O parecer termina pro
pondo que o projeto de decreto-lei seja aprovado • 
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LIVROS 

CAMILO CRAVES. Caiapõnja, (Romance da 
terra e do homem do Bre.sl.l Central. Edi
tõra A Noite. Rio de Janeirp). 

Calapõnla 6 um livro atraente. Classifica-se, 
talvez, entre os romances de costumes cujo 
objetivo reside mais em descrever minuciosa
mente uma determinada região, do que em 
contar 'wna h1Btórla. Seu autor tl'BB na massa 
do sangue o vestlglo do sertão, a presença de 
todos os sentimentos comuns ao sertanejo. "No 
sertão" - escreve o Sr. Camilo Chaves - "a 
vida é multlfárla, pela carência de recursos, e 
cumpre a todo homem se desdobre em aptl
dõee. Não cause, pois, admiração que o despre
tensioso autor desta obra tivesse sido vaqueiro, 
boiadeiro, comerciante, fazendeiro, politlco, jor
nallata, parlamentar e professor". 

A linguagem usada lembra, de longe, a dos 
cronistas antigos, tal o pitoresco das e:spressõea 
e as peripécias deserltas. O cenário em que se 
passam os fatos descritos é o Trl&ngulo Mineiro, 
Calapônla ou terra dos Caie.pós. 

As 399 páginas dêste romance estão impreg
nadas de Indianismo, descrevendo-n011, com ri
queza de pormenores, as Instituições 1ndfgenas. 

O Sr. Camilo Chaves reaUzou um romance 
de grande interêsse geográfico· e histórico, · fa
miliarizando-nos com as crônicas da colonização 
nessas distâncias do Brasil Central. 

Constitui, por tudo Isso, uma obra · útil, 
falando-nos dêsse Brasil mlstsrloao, onde ainda 
fermentam as lendas do Pindorama - berço 
em que continua a dormir até hoje, o esplrito 
da Pátria perene. 

A. M. 

PAULA AQUILES. O Braatl em Marcha.. 2.• edi
ção revista e aum:entada. livra.ria José 
Olimplo Edltôra. Blo - 1943. 

O autor dêste volume pertence a essa cate
goria de homens cujo espirita sintoniza-se per-. 
manentemente à realidade multiforme, que nos 
cerca. Jornalista, poderiamas dizer. Mas um 
Jornalista que abandonou a Irresponsabilidade 
- relativa - que acobert. o articulista da 
fõlha ~ria, em troca do papel mais sério de 
filador de uma época, através das 426 páginas 
de um livro. 

o Brasil em Marcha é um Uvro denso. Como 
a própria denominação indica, encerra tôda a 
evolução magnifica que se operou na Vida na
Clonal, nestes últimos anos. E' sobretudo a 
história de um dinamismo polit1co, polarizada 
na figura de Um. chefe. "O Presidente Getúlio 

Vargas" - escreveu o Sr. Paula Aquiles -
· "ficou em si mesmo para pensar no Brasil. A 

nacionaUdade é o seu recolhimento. O pais 
é o racloclnlo de aua preocupação. E fora dêsae 
amoldamento em que se define para sempre, 
aindatl'é a continuidade do que se val definir. 
Dos grandes homens 6 qual1dade Inerente o 
firmaram-se no apolo de uma convicção, oon
duzl-la, eatabWz6-la, alicerçá-la em trlunfllll. 
Em tõrno dessa equação positivada o eminente 
brasileiro enquadra todos os problemas de sua 
notável administração e faz girar a enflbratura 
rlglda de sua compleição de caráter. 

Essa 6 a magia que se diviniza na trajetó
ria do seu arande aovl!rno. Gaúcho, o Presidente 
Vargas atualiza.-ae como o Infinito sôbre o es
tendal dos pampas. Prossegue o caminho das 
distâncias, obdetlva-se nelas e com elas segue 
firmando em sua confiança, consciente dO seu, 
destino, o Brasil que se Ilumina revelado aos 
brasileiras." · 

Divide-se em quatro partes: o Govl!rno e a 
N~ção; O Exército e a Pátria; Ordem e Progres
so: Conclusão. SAo documentários soberbos da 
vida brasileira, anallsBda de &nguios diferentes, 
por um observador de largos recursos. O llvro 
é particularmente útil na parte que se ~fere 
ao Exército, mastrando a extraord1nárla e:span
são das nossas fôrças armadas, depois de 30. 
Fala também na politlca de aproveitamento 
crescente dos recursos do pafs, seguida pelo 
atual Govêrno. Em suma: é um trabalho Jà
lndlspensável à estante daquele que queira es
tudar o Brasil desta época. Uma nação em 
marcha. para o futuro.· Para a grandeza e para 
a liberdade. 

A.M. 

ir: 

PBILIP L. GOLDWIN e WILLIAM E. BUDGE'S 
SOUS. O Braril constrói arquUetura nova·e 
aBtigfl - 1652-1942 - New York, 11143. 

Esta inagniflca edição feita pelo Museu de 
Arte Moderna de Nova York, com texto em 
lngll!s e português e formosfsalmas fotografias 
de G. E. Hldder Smith, é um novo álbum artfs
tlco em que se retiroduzem as obras arquitetóni
cas mais caracter!sticas do Brasll desde a época 
primitiva até nossos dias e em que um mestre e 
crítico experto examina e comenta a evolução 
da arte de construir operada no grande pais 
vizinho desde que Portugal levantou os primei
ros ediflclos sõbre terra brasileira até o mo
mento atual em que as tradições coloniais e o 
gõeto do Império e da República são influldos 
pelos partidos arQultetõnlcos modernos, especial
mente pe~ arranha-céu norte-americano que 
está modificando boa parte da fisionomia do 
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Blo de Janeiro. Verdade é. que esta adaptação 
das grandes massas construtiva.a tem levado em 
conta as condições ambientes e tem dado lugar 
a soluçõea mui Interessantes no que se refere 
a portais, terraçoe, belvederes e balcões abertos 
eSfgldos pelo clima e a palaagem. As aberturas 
tomam naturalmente neste conceito construtivo 
tmportfmcla fundamental. A parte hlst.órlca 
dêste formoso llvró tem também singular tnte
rêsse e nela podem observar os melhores exe~
plares da arquitetura barroca português& e do 
auntuoso estllo lmpertal, objetos de agudo 
aame critico pelo autor do texto. O Museu 
de Arte Moderna de Nova York presta com 
&te livro um Importante serviço à cultura da 
América. 

-te 
V. D. VICltIZER. The WorZit Colfee Econom.11. 

Stanford Unlversity, Callfomla - U.8.A. -
258 pe. - 1943. 

F..sta obra, publicada sob os auspicio& do 
"Food Besearch Instltute". c1a Stanford Unlver
alty, constitui um doa utudos e céncatenação 
de dados mais completos que se têm editado 
aõbre o café, analisando em forma escrupuloaa 
e nltlda os mllltlplos aspectos· d.a grande Jnd'Õa
trla cafeeira mundial, deed.e as regiões flrodu
toras e seus métodos de cultivo, de tran."'J)Ortea 
e os reglm.ee alfandegârlos atê as ~ullarlda
des dos consumldorea em cada pafs o per 
capita d08 dlver.soe povos, os convênios interna
cionais e o funcionamento dOll contratos, antea, 
durante e depois d.a presente guerra mundial. 
Enriquecem a obra numerosos quadros estatfa
tlcos e grãflcos Ilustrando as Informações refe
rentes à produção, ao comércio Internacional, 
ao consumo, aos preços e às quantidades exis
tentes noa diversos períodos anallsadoa. A reco
nhecida autoridade do autor noe c!rculoa ca
feeiros Internacionais, unida ao significado eco
nômico e às facilidades do "Food Besearch Ins
tttute'', sem contar as colaborações mencionadas 
na obra, fazem dela um V$ltoso Instrumento 
de consulta, de referência e de estudo a respeito 
dêste artigo de p~elra necessidade, culo lnte
rêsse intàmaclonál é cada vez maior. (Comen
tàrlo da revista Cuba Economtca 1f "nancíeTa, 
n.0 213, dezembro de 1943). 

.. 
JOSlt MATOSO MAIA FORTE. O Mun~pio de 

Niterói. Corograna, história e utatlstlca 
(Memória apresentada ao IX Consreaeo 
Brasileiro de Geografia - 1940). Blo, 1941. 

Obscura a vida das cidades brasllelras. Pou
ca gente tem lembrado de eetudA-las. Sabe-se 
vagamente que elas provieram dessa ou d.aquela 

~~~1 ~!°~1~::~e-= sÔ~r:U.v1~r~n~: :=: 
organismos urbano~. Nadá, porém, de grandea 
1nvest!gações, de estudOB oompletos. Inexiste 
aqui aquele culto da. tradição local, aquela 
pfeOCupaçlo oom o burgo nativo observado na 
velha EuroP$. Parece que o homem vive aqU1 
fascinado pelo espaço e pelo deserto • . 

O estudo de uma cidade flcarã tanto mais 
oompleto quanto maior nmnero de aspectoe 
abranger. EBta, exatamente, a preocupação do 
Sr. José l\la.toso Mala Forte no preaente trabalho. 
Divide-se em· vinte e sela capítulos assim dlscn1-
mlnados: Posição, configuração, controntaçõea 
e limite: Divisão, supertfcle e população: Ori
gem do povoamento: Evolução social e polltlca; 
4 cidade; Geologia; O litoral. Hidrografia; Cli
matologia; Riquezas naturais; Lavoura e cria
ção; Ind-oatrlas; Comunicações e transportes; 
Cr6dl.to e previdência; Propriedade territorial; 
Oomérclo; BDsino público e particular; Impren-
111&, blbllotecae, museus, monumentos artfatlcos 
e hist.órtcoa; Teatros, cinemas e rt\dlo dl!us&o; 
Aasoclações; Aaslatêncla pilbllca e privada; Re
Ugiões; Govêmo e administração: Finanças mu
nicipais; Formação Judlclirla: Defeaa nacloJ;lf.l; 
Reglm.e eleitoral; OJ'ganlzação trabalhista. 
Apêndice. · 

Intelectual honesto, oferece-nos o Sr. Mala 
Forte uma esplêndida. tnformação da antiga. 
Vila Real da Praia Grande, hoJe a pitoresca e 
moderna eapltal do Estado do Rio. Aos que 
oonhecem Niterói apenas no oorre-corre de um 
passeio domÍ.nguelrO, aos flumlne:naes, aos bra• 
silelros em geral que se Interessam pelas cldadea 
do seu pais aconselhamOB a leitura dêste volume. 

1 

~ Allble a "Revista BrasUetra-.de Geogralta" para receber em sua casa a mellaor publica~ 
.,... perl6dica 16bre a ceocratla ao Bra1D. • 



Periódicos 
SOLETIM MENSAL. .Académta Campista de 

Letras. Setembro - 11143. 

• campos é uma das cidades dei'lnterior que 
possuem Intensa vida Intelectual. \tive nas suas 
fronteiras urbanas uma grande populàção estu
dantil, crepita no sangue de sua gente uma 
.forte tendência para as cogltações civtcu. Poe
tu, Jornalistas llustrea, oradores de escol vim 
aurg1ndo all, numa pujante demonstração do 
que pode a !Orça criadora dilllse povo, no plano 
intelectual. 

Destinada a congregai; os tntelectuais oam
ptstaa, solidarizando-os na luta comum por um 
Ideal de cultura e de liberdade - surgiu, hA 
tempoa, a Academia Campista de Letras. 

Vitorl.osa em pouco tl!MPO, essa Instituição 
vem hoJe cumprindo superiormente sua mlaaAo. 

O Bolettm que motivou ésta JlOta demons-
V. a plena vitalidade dêsse grêmio de intelec
tuais, preocupados em manter - acesas - aa 
br1lhante1 tradições dêsse povo grande pela 
blatória. pela r1C1ueza e pelo eapirlto de luta 
que o caracteriza. 

A. li. 

-te 
UVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL. Pre!eltura 

do mun1ciplo de São Paulo. Departamento 
de CUliura. Out.0 ..J>ez.0 - 190. 

Betliata do Arq1iíti0 Muntctpal sltua-ae entre 
ae melhores rev1atas cultliral.I do pall. seua 

. nove anos de publloação- 1.n1nterrupta repreeen-
• tam conslderAvel manancial d41 serviOOB ao me

lhor conhecimento do Brasil. 
Os maiores meetres braslletroa e estrangetros 

Um colaborado em suas p6gtnas, abordando 
temas de 1nterêsse para nosso pais. 

Jtste número encerra os seguintes trabalhos : 
PesQul.8as e eetudos econõmlcos, de Oscar Egl- , 
dlo de AraüJo; Lendas sõbre o Oceano Atlãntlco, 
de Ao.lta SepplW; I&uape e outras cltlades mor
tas, de Albertino a. Moreira; Os Schet.11 de 
Antuérpia e de São Vicente, de P. Sommer: 
Um documento singular, de Tales de Azevedo; 
Nos sertões do Brasil, do Dr. Fritz Krause: 
Observações e estudos sõbre ajustadoa e desa
justados, de Bettl Katzensteln; Jogos motores 
para crianças de 7 a 9 anos, de Nlcanor Klranda, 
B ainda as 11ecçõee costumeiras: Ordens riglas, 
P&péla avulsos, Atas da Cê.mata de Santo Amaro, 
Publicações, Decretoa, Decretos-leis mun1clpa!a. 

A publicação paullsta continua, portanto, 
.ua brtlhanw atividade. 

BZVISTA MBXICANA DE SOCIOLOGIA. Ano 
. V - Num. 4. Quarto trimestre de 1943. 
InltltutD de InveatljJaclones SOciales de La 
UDJ.Vtll'Sidad Nac.lonal de Keztco. 

A menugem que a cultura mextcsna nos 
envia pertbdicamente, materializada nesta pu
bllcaçAo -_chegOu mate uma vez. 

Bet1ista .11 ll%icana de Soefologül con.eegue ser 
uma revista cem per .cento da América encer
rando, não obstante, um lnterêa&e universal. E' 
que a Sociologia, preo!)upando-ae com os pro~ 
blemas da sociedade - problemas que estão em 
tõda parte onde estiver o home~. oferece com 
os seus temas, um lnterêB&e comum aos habi· 
tantes de todo os paises espalhados sõbre a face 
da Terra. i:, por lao mesmo, a mais humana 
da.s ciências, no que Isto signifique uma inten
ção de apontar as soluções para os magnoa 
problemas que atormentam o ·homem. 

E o Méxl.co, pelo ritmo de progresso atingi
do pelo seu - povo e instituições, encontra-se, 
per t.eso mesmo, credenciado a emitir uma pala-

• Vfa non ne1111e campo de eatudos. 
:ltste número traz os seguintes art1gQ8: No

tas para a dellm1tação doa temas aoclológ:IOOlll, 
Luis Re~ns Biches El contenldo laboral eu 
los codtgos negros americanos, Juan B. de Qul
roz; El derecho vital ~ lncitaclones para una 
Teoria de lo Social Jurldlco, José Mlngarro Y 
San Martin; Dei pensamlento soclologico J1.ctual; 
La sociologia dei lmpuesto, Fritz Karl Mann; 
Los Tepehnanes, Roberto de la Cerda Sllva; 
Docume11tos de la Sociologia en Hispano-Ame• 
rica, Rafael Heliodoro . Vale. , 

E' um rtco mananctal de td61a.s e observa
ções que oa felizes df!lcendentes dos Astecas 
enviam aos ee1óudlosos de tõda a América. 

RODRIGvasIA (Ano VII - n .0 18) - setembro• 
dezembro de 1943. 

Temos à mão, o preMnte n\lmero de Bodri
gvbia, contendo not4vel acervo de mat6rla se
lectonada dentro da sua eapeelal.ldade. 

Entre-outros bons trabalh0s traz: "Anatomia 
das prlnclpala madeiras brasllelras das Ruta
ce&e", do Sr. F . R. Mllanêa: "Os paus-rosa da 
lnd-0.Strla da -êne:la", do Sr. Artur de ]!4:1rancla 
Bastos; "Relató;r!Q do a1Jrõnomo W. Duarte de 
Barros sl\bre uma excursão à eerra dos órgãos". 

Bodrtgubta reaU.. aeu maaniflco e patrió
tico trabalho de promover o estudo doa temas 
llpdoe à botAnioa br&11lleira • 

.... 
Concorra para qne o Bra11l 1eJa oartorràflcamente bem repreaentado, enviando ao Conselho 

.Nacional de ~afia 1Dformaç6e1 e mapu que possam aer . da utllldade à nova edição 
da Carta Geosrl.flca do Brull ao M1Uon6slmo, q11e o Conaelho e1U elaborando. 
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Planta do rio Aguapei, 1906. 1:50 000. 2 
llheet.s, 34 bJ' 1~ ineh1111. In op. Clt. 

1906-b - Rio Punia, plano levantado por 
loe Seti.ores Don Pedro A. Buenati.o i , .• Euclides 
da Cunha, 1904 a 1905. Beducldo á al vlgeslma 
patite dei plano original en al Archlco Especial 
de Limites. 1:2 000 000. 26 1/2 by 18 1/4 inches. 
p. 2')0. ln Comissiones' Mlxtas Peruano-Braslle
tiaa, Reconoctmtente de los rios Alto Purus. 1 
Alto Yuruá, Lima, 1906. 

·Mapa geogréflco del Yuruá, levantado en 
1905 por la Comislón Mixta Peruano-Brasllefia 
- Reducido 6 la mttad del plano original en el 
Archlvo Especial de Ltmttes. 1:1 600 000. 23 1/4 
b:V 22 ~!i lndb.es. p. 374. Insets: (1) Rio Alto 
Yuruá. 1:800 000 (2) Va~dero del Breu al 
Sn. Lorenzo. 1:800,00. In Op. Clt, 

1906-c - Rio canumA, carte lev6e et établle 
pat O. Coudreau, 190~-06. 1:100 000. 3 sectlona. 
In o. Coudreau, Vo:vaae au Can\llni, 21 AoO.t 
1905-16 Févrter 1906, Parts, 1906. 

Rio Sucundur:v et quelq-qee laca et atfiuents. 
Carte levée et établle par O. Ooudreau, 1905-06. 
1:100 000. 8 sectlons. In op. c11;. 

De Tupi~mbaranas (Ama~an p.nd Madeira 
rivera). (1:4 300 000.) '1 bJ' 4 3/4 inches. p. 19. 
In op. Clt. , • , 

Carte d'enaemble dee eltplorattons en Gu:va• 
ne et Amazonle par Benrt Coudreau and o. 
OOUdreau, 1883-1906. 1:5 000 000. 19 bl' 16 inches. 
In op. clt. 

lUO'I' - Map of the Republlc af Braztl. 
(1:8000000.) 24 -l!a by 22 ~!a Inches. ln Elmer 
L. Corthell, Port of Pará, Brazll, Permanent 
International .AssOclatlon of Navtgat10n Qon• 
gresses, BrUMelB, 19Q7. 

Mapa sera! da entra.da do põrto de :ee-. 
Par6, mostrando oe melhorament.os, canais dl'a• 
gados e bóias faról.11. (1:760 000.) 10 ~~ by 8 
inches. ln op clt. 

190'1-a - Map of the Madeira and Me.maré 
rlvere between San Antonio and 01:1.aJará•Mll'lm, 
reduced trom tbe 11µrve:v of l"ran,z' Keller, 
(1:500 000.) 7 tl:V .18 lncl;lea .. p. 50 in Nevtlle B. 
Crtag, Recollectlons of an w-:rated expedittoD., 
Phlladelphla, 190'/. 

The Amazon below Obldos. (1:3 000 000.) 
11 % by 9 inches p. 116. In op. Clt. 

Route of' Oorpa n. 1 trom San Patrlelo to 
Las Pedras. (1;150 000.) 5 % by 3 % inchell, 
p. 332. In op. cit. 

Plan ot the Madeira and Mamoré Rallwq 
(1:43 000.) 26 ~~ by 6 % inehes. p. 480. 

19cW-b - Mapa do Distrito Federal, cidade 
do Rio de ·Janeiro, de Olavo Freire. Organizado 
de acOrdo com os mais valiosos estudos coro. 
gráficos e topográficos, 1907. 1: 100 ·ooo. 26 % 
by 16 s~ Inches. Noronha Santos, Corõgrafla do 
Distrito Federal, Rio de Janeiro, 1907. At the 
end of the bOok. 
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1907-c - Exploração do extremo sertão do 
eatado, 1905. 1 : 1 000 000. 21 by 15 ~ÍI Inches. 
In Comlulo OeotP'Aflca e Oeol6trtca do Bltado 
de SAo Paulo, Exploração do rk> T1et6 (Barra 
do rio , Jacar6-Guaçu ao rto l'araDA, UMl6, S6o 
Paulo, 1907, 

Planta aeral do rto T1et6 (Barra do rio 
Jaceri Grande l do Pontal), 1805 1:500 000. 20 
by li ~~ illchee. 

Planta do rio T1et6, 1906. l:llO 000. 8 eheetl, 
33 % by 13 % tncbes. ID op, c1t. 

180'1-d - Planta geral do rlo do Peixe e da 
nploraçlo do 1111rt&o em 1906. 1:500 000. 22 ~li 
by 7 ~la lnches. COmi88Ao Geoarf,ftca e Oeolótrlca 
do :letado de SAo Paulo, Exploração do rto do 
Peixe, 1807, .S&o Paulo, 1907. 

1907-e - Bxploraçlo do extremo eertAo do 
Bltado (S&o Paulo), 1905. (20°-23° s. L.) 
1: 1 000 000. 21 by 15 ~ÍI tnchfJll. C0m1ulo Oeo
cnnca e OeoJósica do Blltado de 8Ao Paulo, 
Jbploraçlo do no Paranl\, 1906, S&o Paulo, 1907. 

Planta do rio Pata.DA (da Barra do rto Para
nalba l do rio Paranapanema), 1805. 1 500 000. 
31 ~la by 8 ~ tnchee. In op. c1t. 

Blo Paran,, aalto do UrubupUllP. 1: 10 000. 
33 ~· by lt ~~ inches. ln op. el.t . 

Planta do no Parant.. 1ll08. 1: ao ooo. li 
abeeée, 33 ~· by 14 V. 1nchell. ln op, cl$. 

1 

.1907-f - Oarta de progreuo da Oomildo 
Geográt!ca e Geológica de SI.o Paulo, 180'f. 
1:2000000. 20 ~li by 13 ~!a tnc~. p . 121D 'Jolo 
Pedro Oardo.ti0, Relatório apresentado ao Biano, 
Sr. Dr. C~loe Botelho, ano de 1906: .Anexo ao 
relat.órk> do Secretúio da Agricultura de lllOS, 
S&o Paulo, 1907. 

Carta de ~ da OOmiu&o Geogritlca 
e Oeo1611oa de 8&o Paulo, 907. Lavoun. de oaf6. 
1 :2 000 000. 20 ~li by 13 ~la 1Dchea. p. 20. 

(Geologloal map of a portlon of S&o Paulo, 
22•-22'>-30' 8 . L. and 492020'-4"30' W. Long.) 
1 :500 000 l ~la by 4 ~- 1Dcbea. p . ~.1 ln op. clt. 

Oom1uAo Geotrrif1oa e Oeoldtrioa do l!:lltado 
de 8&o Paulo. ll:J:ploraçlo do sertão do Estado, 
1907. 1: l 000 OOQ. 21 by 111 ~~ Inches. p. 30. 
ln op. c1t. 

1907-g - Karte der Komark Blumenau und 
der benachbarten Mun1z1plen :oacb elner Karte 
von J. Deeke. 1:1 000 000. 6 by 6 ~ Inches. 
K. A. Wett.steln, Brutuen und }le de1o1tscb
bnuill1antlld'le KoloDle Blumenau, Le~pzla, 1907. 

1907-b - Or1ent1erunipllfárte (regl.on betiween 
2• ·s.L . . - 2• N. Lat. and 66•30'-71°30' w. 
Long.). 1:2 000 000. 10 ~ by 10 ~~ fhchea. 
Theodor Koch-Grünberg, 8üdamer1kanlscbe Pel
.Uchnunpn, Berltn, 1907, . 

..... 
O Boletim. do Contelho Nacional de Geopafta 1 6 dlatrtboJdo sratuttamente aos 6rslol 
do Inatltuto Brullelro de Geosrafla e BatatflUca e a determ!Jladu 1Dst1tuteaem e penona

lldades, a crt&&lo da dlreçio, deetblalldo-H OI aemplarea reltalltea, l veJUla pflbllc:a. 



Bibliografia estrangeira sôbre o Brasil 
X 

(1901.-1902) 

1901 - DALL, WDllam BealeJ' 

"Moluslt from the vlclnlty of Pernambuoon •. 
Resulta of the Branner-Agaaslz upedltlon to 
Bnµsil. l:m: Proceedlnge of the Wa1b.lngton 
Acadeill)' of Sciences. Vol. m, pe. 139-147 -
Waehlngton, 1901. 

(Descrição de moll18COI du vl91nhançr.1 de 
Pernambuco, coleclonadoe pela eçed.lvão Bran
ner-Ag&B11lz ao Brasil). 

DEBBY, Onille Adal'bert 
• 1 
tln the mode of occurrence of Topaz near 

OUro Preto, Brazil. - Amer. Jour. Sclence, 
tomo XI, pe."'ll6-34 - Nj!w Haven, 1901. (Sõbre 
a occorrêncla do topa\zlo nu vtzlnhançae de 
Ouro Pl>êto) - Reproduzida em alemão - Lelp
lllg, 1902. 

DERBY, orvme A4Íllbert 

On the associatlon of arglllaceous rocks wlth 
quartz velns ln the regl.on of Diamantina, Bra
.U - Amer. Jour. Science, tomo VII, ps. 343-
156. New Haven, 1899. (Sõbre· a 1LB11ociação de 
l'OChaa argilmas com veloe de quartzo na regi.Ao 
de Diamantina) - ReprodUlllda em alemão -
l.elpmg, 1901. 

DBRB'f, OrvUle Adalbert 

The wPPOMd TertlarJ' - of southern Bra
sil - Sclence, tomo XIII, PI· 3Cll-349, New York, 
ll&roh, 1-1901. - (0 supoato mar terclArlo ao 
aul do Brull). 

DERBY, OrvDle Adalbert 

pn the mangan-Ore deposite of the Que
IWll Lafayette) dlltrlct of M1nu Ger&ll, Braldl. 
- Ibe Ibidem, tomo XII, pe. 18-32. - New 
Haven, 1901 . ..:_ Sõbre depóelto de mangante no 
dl.Btrlto de QuelWI). 

DR&ENNERT, F. M. 
1 
1 

Du Bllma. lm Tbale d81 .Amuonas. Btro-
-· lletearologllche Zeltachrttt, 1901, Beft, D, 
119. SCM-615. Wl.en, 1901. - (0 clima no vale do 
rio •ma"OD88). 

GARMENDIA, .Jos6 1. 

Omnpafla de Humaytà - Pa1&Je dei Rio 
Panmi - ~enOB Alrel, 1901 - ln 8.0. 

GERBARD, Robert 

Allerlel Betrachtungen Uber dle Stenung der 
Deutschen dehelm gegenuber den Leltungen 
lhrer ln Süd.braslllen tlLtlgen Plonlerre. Monats
achrlft dee Deutsch-Brasillsche, n. 1901 - n.o 
8 et seq, - Berlln, 1901. - (\Tárlas-consldera
ç6ea sõbre a situação dos alemães na pa!.trla em 
confronto com oe eeforços dos seus colonos atl
YOll no Brasil Meridional). 

GBRBARD, Robert 

Dona Francisca. Hansa und Blwnenau, drel 
deutsche - Mastersledelungen ln südbrasllll
chen Staat Santa Catarina. - Brelllau, 1901, ln 
8.0 - (Dona Francisca, Hansa e Blumenau, tres 
colõnl.aa alemãs exemplares em santa Catarina, 
Estado do Brasil). 

BEEREN, W, 

De\ltsch-evanaelllch• Leben ln BruDten. 
Lel.11111& 1901, ln J.D - (Vida alemJ-evangfikl& 
DoBlull,l. 

KALI', G. 

Studten over Nederlanders Dlchters aed.ert 
het mldden der 11est1eden eerwe.-Haarlen. 1801, 
ln 8.0 • - (BlltudOI eõbre poetas neerland
desde a metade do 116culo 18). 

1902 - DBBBY, onme Adalbert 

On the occurence of monazlte ln tron ore 
and ln graphlte Mmer. Jour. SClence, tomo 
at..XIII. ]Ili. 211-212, llarêh, J.J02. - (86bre .. 
ocorrlncl& de JD.OllMl.te no ferro bruto e na gra
fite), 

DBSCBAMPS, P. 

"J.'Imprlmerle hors l 'Burope". Par un Bl
bllophlle. Paris, Llbralrte Orlentale et Amérl
ca,lne, J. Malnsenneuve, Edlteur 8, Rue Memlé
re et Bue Madame VIe. (Vannes, Imprlmerle 
La.folye Préres, 2, place des nlcee, 1902, ln e.o, 
1 f. N. num. e 203 pe. 

(Contém breves e Incorretas not!clas do 
estabelecimento da arte tlpõgritica nas cldadee 
brasileiras de Bahlà (p. 10), Destêrro, (p. 48), 
Ouro Prêto (p. 118), Pari (p. 119), São Luls 
de Maranhão, p. 148) e São Paulo (p. 149). San 
Saio anônimo. A capa trama dàta de 1903. 

FRECB, Fritz 

Lathaea 0801D01tlca, 1 Thell. Lathaea pa
lllOllOlca, 2 Band (Dle Dyaa) 4 Tteferung, 818-
821. Stuttgart, 1902 - The Pehmo-Carbanffe
rous of Rio Grande do S'loll, Santa catarina, eto. 
(Man.U80l'lto Incompleto). 

FUNKE, Alfred 

Dauteche Sl.edll:ung über Sec. - Halle a. S. 
1902. ln-8.0 

Rio Grande do SUl - Bm: Natur, •01. LI, 
pg. 25-27, 44-45, 73-75, 811-8'1, Halle; 1J02. 

FURNISBE, n.lw. 
'Diamonds and carbons ln Bahia - Ibe, tomo 

LXXX, pg. HS-154, W&Bb.lngton, 1902. 
(Diamantes e carvão na Bahia), 
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GONNABD, Ferdfnand 

Bur quelques crlataux de quartlll du Bréllll 
- Bull de la SOo. Prançalse de :U:lnérogle, vol. 
XXV, _PllJ ~· Paris 1902. (Venlo alemã em 
- ZletllCIU'Ut ror Kryst. und :u:tnera1ogte, tomo 
XXXIX, ps. 184-185. - Leipzig, 1904. 

GONNARD, Ferdinand 

Sur Wl cristal d'améthyste du BrêaU - Ibe, 
vol. XXV, p1. 59-60. Paris, 1902. (Verdo alemã, 
Ibe, bldem). 

GROSSI, Vlncem:o de 

Appuntl sulla geografia tisica del Bresue. 
Em: Revista Italo-Americana, Vol. Roma, 1902. 

GlJLLÚA, J. K. • 

Brasll1an11 carbons - Journal SOc. Arte. -
Vol. 41, p. 22. Lond<>JL. 1902. 

"C&rv&o Brasileiro". 

BAEBLER, Komd 

Tipografia Iberlca del alglo XV - Repro
ducclon en ta.oslmlle de todos los oaracterl!lll 
tlpogratlcoll empleadoa en Espada y Portugal 
hasta el ado de 1500, com: notas criticas y blo· 
lr&fle&1. La Haya, :u:arttnua N!Jbott. - Lelpzil 

Karl W. Hlersemman, 1902-tn-fol. 91 pa. em 
duplicata, em francês espanhol, com 168 faa
s1mlles. 

BARRIS, G. D. 

Oeology ot the :U:la111aalpl embaymeni. A 
report on the geology ot Loulalan.a. Comparl80D 
o! the Oceane ot Loutatana wlth that o! Braall 
L Baton Rouge, 1902, pa. 10-11. 

HENNINGS, Paul 

Ibdem. Pungi paraemea. 11: Cl. Dr, J, 
Huber coWclt-HedWlgiU, Vol Xll (BeJ.blatt) pa, 
15-18 - Berlim, 1902. 

HUSSAK., Eugenlo 

Uber Cbalmerslt, etn neusea SlU!ld der Kup
f~ppe von der Goldmtne "Morro Velho• 
- Centralbratt f. Mtn. Q. u. Pa.l., 1902, n.0 3. 
p. 69-72 - Stugart, 1902. 

Sôbre a calmerslta, mineral do grupo ü 
cacaleo&lna, encontrado na mtna de Morro 
Velho. - Anata da Escola de Wnas, n.o 6, pa. 
91-97 - 0uro Preto, 1903. 

IDDINGS (J, P,) 

Rhyollte tortt tram Pernambuco - Em: 
Buli Oeol. Soo. Amar. Vol. 13, P• 84. Rochea
ter, 1902. (Tufos de Rbyolito de Pernambuoo) • 

..-:- Concorra p&r1L que o Brasil seJa cartogràfieamente bem representado, enviando ao Conselho 

.,... Nacional de Geografia. fnformaç6es e mapas que possam ser de utilidade à nova edfçlo 
aa Carta Geogrâffca do Brasil ao MWonéslmo, que o Conselho e1tl. elaborando. 



Mapoteca Central do C. N. G. 
CATALOGO GERAL 

X 
(Mapas de n.oe rnt a "50) 

N.• 701 - Mapa da tronteira·entre a Gulana 
Britt.nlca e o Brasil - Map ot the Boundar)' 
between Brltlsh Guyana anel Brutl -1 :1 000 000 
0,860 X 0,570 - ComlBo lllata de Llmitell 
BritAnlco-Braslleira - Imprell80 pelo lllnlstérlo 
da Guerra BritAnlco ..... 1939. 

N.• 702 - Mapa do Munic1pio de. Plortan6-
poll11, Estado de Santa Catarina - 1:100 000 -
0,545 X 0,320 - 1941. 

N.• 703 - Croqulll da zona llmltrofe enm 
<111 Estados de M:lnas Gerais e do Esplrlto Banto, 
entre o rJ.o Doce e o rlo Mucurl - 1:250 000 -
0,900 x 0,4M!Q - Departamento GeogrMl.co de 
Ml.D118 O.rale - Oópla Omallde. 

• N.• '104 - Planta geral da zona de terras a 
leete de P6rto Alegre - 1:200 000 - 0,620 X 1,00 
- Oom1a8lo de Melhoramentos da Navegação 
l'luvlal e Lacustre - Oópla C>zal1de - 1922. 

N.• 705 - Def- cont& aa lnundaç6es -
1:100 ooo - 0,815 x 0,660 - Dlretmta de aan .. 
mento da Balllada Pluminense, M. v'iaçAo e 
Obras Públicall - Cópia Oz&l1de - 1934. 

N.• 706 - Planta da Estrada de Nrro Na•ré. Estado da Bahla - 1:700 000 - 0,2811 li: 
'405 - Departamento Nacional de Estradas de 1 
)íaro, M:. Viação e Obras Públicas - Cópia. 
-.Ude - 1941. 

!f.o 7íf1 - Planta da Estrada de Perro de er.aanoa - 1 :400 ooo - o,75uo,285 - Departa
~to Nacional de E&stradae de Peno, K. Vla-
1Jlo e Obras Públicas - Cópla Ollallde - 1 Hl. 

N.º 708 - Mapa eequemátlco das Unhas da 
Estrada de Ferro de Golàal O, 874x0;315 - Estra
da de Ferro de Golàal - Cópla. Ozallde - 1 Hl. 

N.º 709 +- Rodovia Gettllio Varoa -
1 : 30 000 ....... (l6pla Oze.llde - 1941. 

N.º 7~0 - Estrada de Ferro Santa Catartni. 
- 0,390x0,290 ~ l)epartamento Naciorlal de Es• 
V&cl8ll de Ferro, ~. Viação e qbras Pllbllca1 
...., Oópla Oze.llde - 1941. 

, 1'.º 711 - Planta do eanal de Põrto Alegre 
a Tõrres, Blo Grande do Sul - 1 :500 000 -
0,210x0,390 "'""' U18. . 

N.º 712 - Planta hldrográfloa do rio Gualba 
- 1:100 ooo - o,seoxo,435 - Camisão de Dra
pgem doa CJlaDala I:nter:loree - Cópla Ozallde 
- ·193-0, 

N.0 7i3 - Planta ~ da zona sul 
da lagoa dos Patos - 1 :100 000 - O.'UOx0,500 
- Comlllsão de Draganm doa C!Wals I:nterioree 
- ~ Ozallde - 11129. 

N.º '114 - carta do mun1Cfplo de Brevea. 
Estado do Pari - 1: 3GO 000 - 0,540x0,450 -
Prefeitura Municipal (J• Penedo) - Impreseo 
por Paiva I.&uren·& Ola. - Pa.rls - 1907. 

N.º 715 - Llnha divleórlia entre os EstadOll 
de Klnall Geral& e São Paulo - 1:500 000 -
0,830x0,680 - Serviço Oeogrifico de Mina.a Gerale 
- De acõrdo com as convenções cartogràflcaa 
-1937. 

N.º 711Í - Leyai'l.tamento do alto rto Negro e 
rio Branco - 1:750 000 - 0,380X0,500 - Expe
dição Hamilton Bice - Impresso por lllartln. 
Rood & Larkln - Ct. Britam - 1924-1925. 

N.º 'Tl'r - Mapa do Estado de Alagoas -
1 :500 000 - 0~0.910 - Diretoria doa Ser
viços GeogrMlcos da Bahia, Beeç&õ Técnica 
- Côres das convenções c&rtoJriflcâa - 1941. 

N.0 718 - Mata do Estado de ilAo Paulo 
(PI. Barretclll) - 1:100 000 - 0,llll4x0,520 ... 
Instituto Geogrifico do Estado de São Paulo 
- o. Lltograt. Iplranga - São Paulo - F.dição 
provlsórla de 1942. 

N.o 719/20 - Prontetra Brasil - Venezuela -
D1vl1Rlr de Aguu dbl rios Cott.ngo e ,AfabopO 
(2 fll.) - 1 :500 000 - 0,620 X 0,420 - ComlssAG 
lllsta Brasileiro - Venezuelana Demarcadora de 
Limites - Cópla Ozalide - 1934. 

N.º T21 - Pronteira Brasil -Venesuela (Kar
eo n.o 9) - ;l: 500 000 - 0,420x0,830 - ComlsaAo 
Mlsta Brasileiro - Veneauelana Demarcadora dd 
Limites - Cópia Ozallde - 1934, 

N,'D 722/23 - Fronteira Brasll -Venezuelll; 
Dl'l'lsor de Aguas dos rios - Cotlngo e Burumu 
e CUquena (2 ns.) - 1:500 000 T'" 0,420x0.630 -
Comlssão Mlsta Brasllelro .. Venezuelana Dema,
cadora 'de Limites - Cópla 011allde - 1933. 

' N.º 724 - Fronteira Brasil - Venezuela -
Linha geodésica "Cucul-Hua" - 1:100 000 -
0,420%0,630 - Coml.ss&o Mlsta Brasileiro - Vene
zuelana Demarcadora de Limites - Cópia aza .. 
lide - 1934. 

N.º 7~ - Mapa Ao Alto JuruA (parte) -
1 :180 000 - 0,425'X0,390 - Auirusto lliliges - B:dl-. 
tado pelo M. Relações :a:xtertores - Impreseo na 
Imprensa. NacU>Dal - Jl(Jll. 

N.º 'Z26 - Planta CartogrUtca 'da Fazenda 
Nacional d.e iBan'ta Cru11 - Dlstrito· Federal -
1 :100 000 - b,86Qlt0,520 - doml.sllAo Fundadora 
do N1lcleo Colonfal de Santa Cruz - Editado 
pelo D. N. P. V .. do M . .Agr1Cul~ura - 1934. 

N.º m - Planta da Fazenda "Conflsco .. , 
municlpio de Plrenópoljs. Estado de Goli\a -
1:100 000 - O.SlOx0,550 - Eng.o Arlstdteles Pl
nhelro - Cól>la OzaJ.lde - 1938. 
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1'.º '128 - carta da regtAo da fronteira com 
o ll'ru111&I, compreendendo as cidades de Quaral 
e Livramento ...... 1 :200 000 - 0,585x0,8'10 - Ser
Ylço Rlstórlco e Qeogrê.tuo do Bzérclto - Cópia 
em papel azul pruaalato. 

N.º 739 - Medições ao norte do Patrlm&nlo 
de Poll de Iguaçu, E!!tado do Paranà - 1 :20 000 
- 0,530x0,740 - Departamento de Terraa e COlo
nlzao&o, ~. Agrlcult. - Cópia Omllde - 1941. 

N.º 730 - Planu;_ dá cidade de Portaleza -
Bata.do do Cear6 - 1 :10 000 - Departamento 
de Terras e Colonlzaçlo, M. Agricultura -
Cópia Ollallde - 1940. 

,, 1 ' ' 
N.O 731 - Carta geogri.flca do Braell -

1:'1 000 000 - 0,llSOx0,780 Clube de Engenharia 
- Dtatrlto Pederal - Impreaao pela Oomp. Ll
top6.f. Iplranga - 'São Paulo• Rio - 1930. 

N.o 732 - Eabõço geológico do Rio Grande 
do Sul - 1 :2 ooo ooo - o,430z0,440 - servioo 
B&tadual de Geografia - Orlglnal em 7 cõres. 

N.º 733 - Prlnclpala llnhaa de navegaçl.o 
Interna, cOlltelra e Internacional do Brasil -
l :5 ooo 000 - o.Mõzo.520 - Departamento Na
cional de Portos e NavegaQt.o, M. Vlaçl.o e 

· Obra.a Põ.bllcas . - 1938. 

N.º 734 - Dlatrlto Pederal - Dlvlalo em 
dlstrttoe, 1 :105 000 - 0,380s0,700 - Departalnen
to de Geografia e Eatatlatlca - P. D. P. -
Impreuo em 5 cõres pelo Laboratório Poto
C&rtognUlco do D. G. B. - s. o. B. 

N.º 735 - .,.pa RoclovlArto de Açudagem 
da Paraíba e Rio Grande do Norte - 1 :100 000 -
0,4111K0,015 - Inapetor1a Pederal de Obraa con
tra Sêcu, li. Vlaçl.o e Obru Pl\bltcU - Cópia 
OZallde - 11138, 

N.º 738 - Estradal! de rodagem do Bata.do 
do Rio de Janeiro, 1 :500 000 -0,CllOX0,885 -
P. de Mesquita - Cópia Ollallde - 1933. 

N.º 737 - C~rta rÓdovlArla de BruU (fie. 2) 
- Distrito Pederal, RI.o de Janlllro, São Paulo, 
PBranà, (total); Espírito Santo, MlnaB Geralll, 
e Santa Catarina, (parcial) - .Tourlnog Clube 
do BrasU - Edltallo pelo Tourlng Clube do 
BrasU -67 100 km - 0,910X0,690. 

N.o 738 - Estado do ParanA - Cartografia 
dos meios de coniunlcação entre as sedes mu-

nlclpals e distritais e a capital do Estado -
1 :100 000 - o.~0,530 - Servloo de Estatística 
- Cópia, Omllde - 11140. . 

N.º 739 - Rêde ferro-rodovlArla dos Esta.doa 
de ParanA e Santa Catarina - 1:1 000 000 -
0,840x0,730 - Cópia Osallde - 1935. 

N.0 740 - Planta da cidade de CGrumba\ -
Estado do Máto Groao :- 1 :'1 700 - 0,390X0,530 
- Prefeitura Municipal - Impresso em prêto 
- 1938. 

N.º 741- Planta da cidade de São Lourento. 
Estado de Minas Gerais (Levantamento aero
fotogramétrloo)' - 1:5 000 - 0,820x0,950 - Im
petorla Federal de Obras Contra as Sêcas - K. 
Viação e Obras Põ.bllcas - Cópia Ozallde -
1939. 

1 

x.o 742 - Mapa do Estado de Pemambuao 
(1.• parte) 1 :500 000 - 0,520x0,970 - Inspetoria 
Federal de Obras con,tra as Sêcaa, li, Vlaçlo 
e Obras Põ.bllcaa - Impresso pela Comp. LI• 
tógraf Hart. Belchenbacb - São Paulo - B10 
- 1915. 

x.o 743 - Mápa do Estado de Pernambuoo 
(2.& parte). - 1 :500 000 - 'Ojl52(bt0,525 - Inspe
toria Pederal de· Obras Contra aa Sêcaa, M. 
Vlaçl.o e Obrlul Pl\bllcas Comp, Lltograf. Ran
man Belahen'bach - São Paulo·- Rio - 1915. 

N.º 744/47 - Planta do munlcfplo de Belo 
Horizonte (4 na.) - 1:20 000 - 0,650X0,950 -
Serviço Estadual de Geografia da Secretaria da 
Agricultura - Impresso pelo Gabinete Foto
cartogràflco do Estado Maior do Exército -
1936. 

N.o 748 - Linha tronco CUlabt\ - Roú.rlo -
contendo aa explorações - 1 :100 000 - O,llSOs 
D.960 - Oomtasio ,11e LIDhu Telegn\flcaa Bstra
têgfcas de Mato Grosso ao Amazonas - Cópia 
Ozallde - 1907. · 

N.º 749 - Planta da linha tronco Vilhena 
- Joeé Bonlficlo, Estado de Máto Grosso -
1 :100 000 - 0,940x0,640 - Comluão de Linhas 
Telegráficas de Mato Grosso ao Amamonas -
Editadas pelo Com. L. T. B. de Mato OrOBBO -
Amazonas - 1911-1912. 

N.o 750 - Planta geral dos trabalhos de 
'oolonillaçlo realizados em ll'tlporã, lletado do 
Paraná - 1 :20 000 - 0,8'10X0,625 - Admlnlstra
çlo Geral da Colõnla de Itlporl - Cópia em 
papel azul pru881ato - 1936. 

• 

.... 
Bnvte OI livros de sua autoria, ou oa que se encontrem em duplicata em seu poder, l 
Biblioteca Central do Conselho Nacional de Geografia, para malor beneficio da cultura 

pogriflca do Brull 



Leis e Resoluções 

Legislação federal 

Ementário dos decretos-leis baixados no mês 
de. dezembro de 1943 

Decreto-lei n. • 1 055, de 1 de desembro de UNS 
- Abre ao lllDl.lt6rio da Puenda o cr6cllto 
eapeclal de Crt 1 000 000 00 - (D. O. 
2/12/MS). . 

Decnto-lel n.• 1 056, de 2 de desembro de 19'3 
- Abre ao MIDlstério da Viaolo 'e Obras 
Públicas o crédito especial de Crt ••.•.••• 
~ 000 000,00 para aqulslç&o de maierlal e 
realização de obra.a urfentee - (D. o. 
a/12/943). . 

Decreto-lei n.• 1 05'1, de 2 de denmbro de 19'3 
- Àbre ao 111Dlst6rio da Viaçlo e Obra.a 
Públicas •o crédito suplementar de Crt 
38 700,00 à verba que espeolfíca - (D. o. 
4/14/943). 

Decreto-lel n.• 1 e58, de z de desembro de lM~
- Abre ao lllnillt6rio da Viação e Obra.a 
Públicu o crid.lto suplementar de Crt 
eo 000.00 t. ffl'ba que eapeclflca - (D. o. 
4/12/M3). 

Decreto-lei n.• 1 059, de z de denmbro de UNI -
Abre ao Minlst6rio da Viaçlo e Obra.a Pú• 
bl.lcu o crédito auplementar de Crt .••••• 

• 380 000.00, t. verba que eepeclflca - (D. O\ 
4/12/943). 

Deento-lel n.• 1 tlO, de 1 de de-bro de 19'3 -
Abre ao 111Dlst6rlo da Viação e Obra.a Públi
cas o or6dl~ suplementar de Crt '° 000,00 t. 
verba que eepeclflca - (t>. O. 4/12/943). 

Jllento-lel 11. • 8 Ml, de 2 de dezembro de 1943 -
Abre· ao MID~rio da Agrtcultura o or6dito 
suplementar de Crt 8 400.00 t. Yer'r' que •
peclflca (D. O. 4/12/943). 

Deento-lel n.• 8 062, de 2 ele dezembro de lMJ
Abre ao Mlnlstérlo da Juet.lça e N.Ploe 
Ill tertoree, o crédito especial de Ort •••..• 
100 000,00, para deepeeae com a reunilo dos 
Co11selhoe. Administrativos dos Batadoe -
(D. O. 4/12/M3). 

' 
Deettto-lel n.t 8 113, de z de denmbro de 1943-

Abr..- ao bonaelho Nacional de Petróleo, o 
cr6i11to suplementar de Crt 1D 000 000,00. t. 
Yerba que especifica - (D. O. 4/12/943). -

81cnto-lel n.• 1 O&I, de 2 de dezembro de 1943 -
Abre ao Ministério da F&llenda o crédito su
plementar de Crt 2 500.00, à verba que eepe
CUloa - (D. O. 4/12/943). , 

Dlcreto-lei n.• 1 OIS, de 3 de desembro de lMJ
Modltlca o emprtgo a eer dado ao saldo 
duma parcela de crtdl~ eçecial aberto ao 
1Cntst6rto da ~ulllT& - (D. o. 9/12/9'3). 

Decreto-lei n.• 1 .... de 3 de d-bro de IMJ -
Dtspõe eõbre a finalidade de tu:aolonamento 
do Instituto Benjamim Constant e dl. · 
outras prcmdlnctu - (D. O. 6/12jM3). 

Decreto-lei n.• 1 06'1, 'de 3 de dezembro de 1H3-
Reor11antza o Laboratório Nacional de Anà· 
llsea do Mlnlst4!'rlo da Fazenda e dA outraa 
provtd611ctaa - (!>. o, 6/12/943). 

Decre~i n.• 1 oea, Ce 3 de deumbro
0 

de DU
Dtspõe sõbre J)8l1Alldlldee para os lnfratoree 
de dlspoeiçW do Decreto n.o 14 lST, de 3 
de desembro de 1043 - (D. O. 6/12/943). 

Decrete-lei ..... oa, de • de dezembro de l9U -
Oi nova redaçlo ao Decreto-lei n.o 5 205, 
tte 19 de Janeiro de 19U - (D. O. 8/12/943). 

Decreto-lei n.• 1 8't, de 8 de dezembro de ou -
Cria o 2.0 aeatmento de Obuzes Auto-Rebo
cado (!). o. i/12/M3). 

Decnto-1111 n.• 1 8'1, de 1 de dnembro de 1943 -
Plaa a contr1bu1olo do Banco do Braall 
8. A., para o Impõato de Renda, e dl. 
outras providlnctaa - (D. O, 8/12/IM3). 

. . 
Decreto-let n.• 1 8'2, de 1 de d-bro de uu

Buprfme tunç&o sratttlcada no Quadro Per· 
manente do lll11lst6rlo da BdllC&çlo e BaMll 
- (D. O. 8/12/MS). 

Decreto-lei n. • 1 0'13, de 1 de dezembro de JIO -
Altera o artigo 1.0 do Decreto-lei n.º 5 Ol5I 
de 8 de demembro de liN2 - (D. o. 
81121 H3). 

Decreto-lei n.• 1 8'4, de '1 de dezembro de iMS -
Dl.9põe eõbre a ft.nalldade,do I!j.B_tltuto Nacio
nal de 8urd011-lludaa e dà outrae provldln• 
elas- (D. O. 9/12/943), 

Decreto-lei 11.• 1 0'15, de 1 de desembro de lNS -
Modifica a Tarifa du Alflnd .... , mandada 
uecutar pelo Decreto-lei n.o ·2 878, de 18 de 
d~bro de 1940 - (D. O. 6/la/IM3). 

Decreto-lei .... 6 116. de a de desembro de l!N3 -
Altera o artigo 2.0 do Decreto-lei n.o 5 361, 

•de 30 de março de 1943 - (D. O. 10/12/943). 

Decreto-lei n.• 1 11'1, de 9 d,ei dezembro de 1943 -
Abre créditos auplementaree aos MIDllltérloe 
d.a Agricultura e da BílucaÇAo e Saúde, para, 
atender às deepesas oom peseoal extranu
meri.rlo mensalista e dà outra.a provldêncllla 
(D. O . 11/12/IM3~. 
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Decreto-lei n.• 8 071, de 9 de dezembro de 1943 -
Prorroga a vigência do erécUto eepeclal aber
to pelo Decreto-lei n.• 4 448, de 8 de Julho 
de 1943 - (D. O. 11/12/943), 

.Decreto-lei n. • 8 079. de 9 de dezembro de 1943 -
Prorroga a vigência do crédito eepeclal aber
to pelo DecretQ-lel n.o 5 112, de 17 de de
membro de ,1.942 - (D. o. 11/12/943). 

Decreto-lei n.o 6 080, de 9 de dezembro de 1943 -
Abre ao Ministério da Viação e' Obre.a Pú· 
bllcas o crédito especial de Ore l 500,00 para 
pagamento de ajuda de custo pela Estrada 
de Ferro de Goiás - (D. O. 11/12/943). 

Decreto-lei n.0 6 081, de 9 de dezembro de 19'3-
Abre ao Ml.n1stérlo da Agrleul~ o crédito 
especial de Crt 80 000.00, para deaaproprla
çlo de terreno, e <IA outras provldêncle.a -
(D. O. 11/12/943). 

Decreto-lei n.0 6 082, de 9 de dezembro de 1943-
Abre ao Ministério dà Agrteultura o orédlto 
especial de Ort 415 028,80, para pagamento 
de Indenização decorrente de deaapropriaçlo 
de terras (D. O. 11/12/943). 

Decreto-lei n. 8 8 083, de 9 de dezembro de 1943 -
Abre ao Ml.n1stério da Fazenda o créditc 
especJa~ de Ore 180 000,00, à verba que es
pecifica - (D. o. 11/12/943). 

Decreto-lei n.• 8 OM, de 9 de desembro tle 1H3 -
Concede penaAo especial à. vta.va e. à Whlt. 
menor de Amadeu PerreJra, vitima de acl· 
dente em serviço - (D. O. 11/12/943). 

Decreto-lei n.• 8 41115, de 9 de desembro de 19U -
Autoriza o prefeito do Distrito Pederal a 
Isentar a "Veneràvel e .Arquteplacopal Ordem 
3.ª de Noese. Senhora do Monte do Ce.l'Iilon, 
do pagamento do impõeto que menciona -

. (D. O. 11/12/943). 

Decreto-lei n.• 8 088, de 10 de· dezembro de 1943 
- Orla funções gratlfleadas nos aprendi· 
zados agrfcolas - (D. o. 13/12/943). 

DeCl'etO-lei· n.0 8 087, de 10 de dezembro de 1943 
- Cria funções gratlflcadas na Escola Agrf. 
cola de Barbe.cena - (D. O. 13/12/943), 

Decreto-lei n.0 8 088, de 10 de dezembro de 1943 
Cria fUnçõee gra~ no Ministério da 
Educação e Saúde e dA outras provldênc1'f 
- (D. O. 13/12/943). 

Decreto-lei n.• 8 089, de 10 de dezembro de 1943 
- Dtspõe o provimento de cargos de dlveraa.s 
cl1111Bes da carreira de Engenheiro do Quadro 
VII - Parte Permanente. Estrada de Ferro 
Golàs, do Ministério da Vtaçlo e Pbras Pú
blicas - (D. O. 13/12/943),, , 

D~to-lel n.o 8 090, de 10 de dezemlíro de 1943 ' 
- Orla um Hospital Mllltar de 4.• cle.aae em 
Santiago do Boqueirão - (D. o. 13/)la/943). 

Decreto-lei n.0 6 091, de 10 de dezembro de 1943 
- Autoriza o prefeito do Distrito Federal a 
vender, em concorrência pública, o Imóvel 
que menciona - (D. O. 13/12/943). 

Decreto-lei n.• 8 092, de 13 de dezembro de 1943 
~ Autortm o provimento lmedlato de ca.rgoa 
vagos no Ministério da Fazenda. - (D. p. 
15/12/943) • • 

Decreto-lei 11.• 8 093, de 13 de dezembro de 1943 
- Abre ao Ministério da Fazenda o crédito 
eepeclal de Ore 11 320 312,00 para pagamento 
de notas de papel moeda - (D. O. 15/lla/943). 

Decreto-lei n.• 8 094, de 13 de dezembro de 1943 
- Cria um hospital de 1.0 classe na 1.a 
Zona Aérea - (D. o. 15/12/94"3). 

Decreto-1.el n.º 8 095, de 13 de dezembro de 1943 
- Cria no Ministério da Marinha, medalbu 
mWtarea - (D. O. 15/12/943). 

Decreto-lei n.• 8 098, ·de 13 de dezembro de 19U 
- Autorllla a doação ao Clube de Enge
nharia do Rio de Janeiro, de terreno na 
Esplanada do Castelo - (D. O. 15/12/943). 

IJ l ' 1 li1 1 1 : o: "1 !11 1 li l IW1111' 1 • •1. i>f· .. 
Decreto-lei n.• 8 097, de 13 de dezembro de 1N3 

- Orla o Quadro de Enfermeiras do Exército 
(D. O, 15/12/943). 

Decreto-lei n,o 8 098, de 13 de dezembro de 1943 
- Altera carreiras no Quadro Permanente e 
Suplementar do Ministério da Agricultura -
(D. O. ~/12/943). 

Deaeto-lel n.• 8 099, de 14 de dezembro 4e 190 
-Altera IM!DI. aumento de deepesa a verba 
5 do Orçamento do lllnlstérlo da Vtaçlo 
e Obras Públicas - (D. o. 15/12/943). 

Decreto-lei n.• 8 100, de 14 de dezembro de 1943 
- Cria a função gratlflcada de .Adminls· 
trador do Hõrto Florestal de Santa Cruz -

(D. O. l.IS/12/943). 

Decreto-lei n.o 8 101, de H de dezembro de 1943. 
- Dà nova delllgDação aos alunos da Escola 
de Aeronl.utlcl\. · 

(D. O. 18/12/943). 

Decreto-lei n.• 8 102,'11e 15 de dezembro de 1943. 
- Orça a Receita e fixa a Despesa do 
Dlstrtto Pederal para o exercfclo de 1944. 

(D. O. 18/12/943). 

Decreto-lei n.0 8· 103, de 15 de dezembro de 1N3 
- Abre ao Ministério da Fazenda o crédito 
suplementar de Ort 395 000 000,00 à verba 
que especlflca. 

(D. O. 17/12/943). 

Decreto-lei n.o 6 104, de i5 de dezembro de 1943. 
- Abre ao Ministério dae Relações Exterlo· 
res, o crédito espectal de Crt 500 000,00, para 
atender às despesaa com a participação do 
BrasU na solução da questão de limites en
tre o J:quador e o Peru. 

(0. O. 17/12/943) • . 
Deereto-lel n.• 8 105. de 15 de dezembro de 1943. 

- Transfere para a propriedade da União; 
denominada "Saltinho", no Estado de Per
nambuco, o BOrto Florestal de ObaJara, no 
Estado do Oee.rà. 

(D. O, 17/12/948), 

Deereto-lel n.º 6 106, de 15 de dezembro de 1943. 
- Estende às escolas de agrqnomla e vete• 
rl.nàrla reconhecidas em caràter permanente, 
a valldsção de d\plomas, .prevista no artigo 
2.º do Deêreto-lel n,o 2 855. de 11 de dezem-, 
bro de 1940. 

(D. O. 17/12/943). 

•Decreto-lei n.• 8 107, de 18 de dezembro de 19'3. 
- Isenta cfe direitos de importação e demall 
taxas aduane1.r&1, pelo prazo de seis mesee, 
came bovina. 

(D. O. 17/12/943), 
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Dec,eto-lel n.0 8 108, de 18 de dezembro de 1943. 
- Autoriza o chefe do abastecimento de 
carne, leite, manteiga, sal farinha de trigo, 
e derivados, a requisitar gado bortno necea- · 
úrlo ao abastecimento do Rio de Je.ÍlelrO, 
Sll.o Paulo e outras cidades da reglll.o do 
Brasil Central. 

(?>. p. 17/12/943). 

Decreto-lei 11.• 8 1•, de 18 de dezembro de 1943. 
- lolodU!oa o artigo 712 do Código do Pro
oe.o Penal. 

(D. O. 18/12/9C3), 

Decnto-le.I n.• 8 110, de 18 de dezembro de 19'3 
- 06 :neva redao&o ao arttso 488, da aon
solldação das Leis do Trabalho. e determtna 
outraa Pl'Ovtdênciaa , 

(D. O. 18/12/H3). 

Deereto-lef :ii.0 1 111, de 18 de dezembro de 1943. 
- Prorroga a vtstnola do ~!to especial 
aberto pelo Decreto-lei n.• o& 060, de 28 de 
Janeiro de 11142. 

(JJ. o. 18/12/M3). 

Decreti>-lef a.• 1 112, de 18 de dezembro de 1943. 
- Prorroga por 1els m818a a ·vtsencia do 
Decreto•le! n.º 5 as, de 28 de JUDllo de 
1M3. 

(D. O. 18/12/943), 

Decnto-lef n.0 8 113, de 18 de dezembro de 1943. 
- Abre ao lltnlst6rlo da Puenda o érédlto 
llllP80ial de Ort 2 000 000,00, para auxilio à 
PUDcl&OIO BruU Otntral, 

(D. O. J8/UllN3). 

Decreto-lei n. • 8 IH. de 18 de daembro de 190. 
- Determina a enoorporaOf,o ao Pu.ndo de 
Inden!Ba9Õ98 doe bena que menofona, e dA • 
outraa provfdênciaa. 

(D. O. 18/12,19i3), 

Decreto-lei n.0 8 115, deo18 de dé:rembro de 1943. 
- Concede penaAo eapeclal à vt'Ova e ttlho 
menor de Joaquim Joe6 Maohado, vfttma 
de acidente em aervl~o-. 

(D. O. 18/12/K3). 

Decreto-11!1 n.• 8 118, de 18 de dezeJllbro de 1943. 
- Dispõe aObre o pagamento aos lnastltu

toas e Calua de Apoasentadorta e PeIUIÕell de 
contr1butção prevista no vtpnte Orçamento 
Gitral da Bepúbi!Ca e da\ outru provldênolae. 

o;'· o. 18/12/H3). 

Decnto-lef n.• 8 117, de 18 de dezembro de 1943. 
- Regula a :tundao&o dos nl1cleoe colon1a18 
e o.A outras provtdênciaa. 

(D. O. 18/12/K3). 

Decreto-lei n.e 8 118, de 18 de dezembro de 1943. 
- Encorpora ao patrlmõnlo nacional todo 
o acervo (material flutuante e proptledadeas 
m6vel8) das emprêsaa, Companhia Vte.9&0 
São Paulo-Mato GrOBBO e BmpJ'êsa Trana- • 
paran& Limitada, e dl. outru pro'Vl4ênclae. 

(D. O. 18/12/9C3). 

Decreto-lei n.0 6 119,' de 18 de dezembro de lllU. 
- Abre ao MlnlBtérlo da Viação e Obre.a 
Pdbl!caa o crédito 1uplementar de Ort 
480 000,00, à verba que eapectflca. 

(D. O. 17/12/943). 

Decreto-lei n.0 1 120, de 17 de dezembro de lNS. 
- ~ nova redao&o ao artigo 1.0 e aseu part\
IP'llfo, do Decreto-lei n,o 3 506, de 14 de 
apto de llHl. 

(D. O. 20/12/Kl), 

Deereto-lef u..• 1 12t, de 17 de dezembro de 1943. 
- Dispõe aObre a cobranoa da "taxa eõbre 
B:w" criado pelo Decreto-lei n.o 2 281, de 5 
de Jwilio de 1940 e eõ'bre a fixação doe valo
res du quotae naspectlvu no exercfclo de 
UM, ,. 
(D. O. 20/12/Kl). 

Decreto-lei n.0 8 122, de 18 4e dezembro de 19'3. 
- Elltabeleoe o contrõle da dl8trlbu10f,o e 
consumo de e.rtefatoe de borracha no paf8. 
e dã outras provfdênolu. 

(D. O. 21/12/K3). 

DeUeto-let n.~ 1 l23, de 18 de dezembro de 1943. 
- Cria o 1.0 Grupo de Avlaçll.o de Oaoa. 

(D, O. 21/12/943), 

' Decreto-lei 11.0 1 124, de 18 de dezembro de 1943. 
- Abre ao Mln18térfo da ViaQAQ e Obna 

Pdbllcaa o crédt~o especial de crt 2 000,00, 
para pagamento de salit.rloe. 

(D, O. 21/12/943). 

Decreto-lei n.• 8 US, de 18 de dezembro de 19'3. 
- Abre ao 111ntast6rto da Bduoao&o e Sal1de 
o aridlto especial de Crt 14 688 898,00, para 
proeeegubnento e concluaAo de obre.as. 

(D. O. 21/12./9a). 

Decreto-lei n.• 1 128, de 18 de dezembro de 1943. 
- Desapropria terrenoe e précUoe fnclufdoe 
nu plantas aprovada& para o deasenvolvf
mento da '1'ea em que estio edU!cado o Pa• 
11.olQ Itamaratt. 

cD.' o. 211121943). 

Deereto-lef 11.0'8 127, de 20 de dezembro de 1943. 
- Modflca dlspoelttvo do Regimento d• 
OU&taa do Distrito Federal. 

{D. O. 22/12/9C3). 

Decreto-lei n.• 8 128, de 21 de dezembro de 1943. 
- Dl8p6e aO'bre a admtnlB~ção do Lólde 
BraallelrO ~ dl\ ~utrae providências. 

(D. O. 23/12/H3). 

Decreto-lei n.0 8 129, de 21 de dezembro de 19'3. 
- Permite a exporta9&0 para as1 rep'ObltoU 
do Prata, do carvão d.- mfna.a, do Bate.do 
de "Santa Catarina. 

(D, O. 23/12/9'3), 

Deereto-let n.0 1 130, de 21 de dezembro de 1943. 
- Abre ao Mln1at6rlo da Educação e Bal1d• 
o oridtto .1uplementar de Cri 61 133,00 à 
verba que espectflca. 

(D. o. 23/12/H3). 
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Decreto-lei n.• 8 131, de 21 de dezembro de 1943. 
- Abre ao Ministério da Educação e Saúde 
o cridtk> especial de Crt 19 920,40, para pa
gamento a trabal.hadoree convocados. 

(D. O. 23/12/943). 

Decreto-lei n.• 6 132, de ,23 de dezembro de 1943. 
- Abre ao Ministério da Justiça e Negóctoe 
Interiores Q crédito especial de Crt •••••••• 
8 000 000.00, para despesas com a admlnta
tração do Terrltóriq do Guaporé e torna 
sem aplicação igual qiiantla no orçamento 
em vigor. 

(D. 01 23/12/943). 

Decreto-lei n.• 8 133, de 23 de dezembro de 1943. 
- Torna sem aplicação Crt 480 000.00, de 
crédito orçamentl\rio do Ministério da Edu• 
cação e Sallde e abre crédito especial de 
ldéntlea lmportãncla. 

(D. O, 28/12/943) • 

Decreto-lei n.• 8 134, de U de dezembro de 1943. 
- Autoriu. a aqulaiçAo de terrenOll na ilha 
do Governador. 

(D. O. 28/12/943). 

Decreto-lei n.• 8 135, de t4 de dezembro de 1943. 
- Abre ao MtnlsUrto da Pazenda o crédito 
eepeclal de Crt 103 193 801,20, para claeei-
11.caOAo de despesa decorrente dos "AcordOB 
tlnallcelnllr de 1940" • 

(D. O. 28/12/943). 

Decreto-lei n. • 8 138, de M de dezembro dé i943, 
- Autoriza o' Instituto de Aposentadoria e 
Pensõea dos Be.nol\rlos e. a8llumlr a obriga
ção de manter aposentados e pensionistas 
de bancos, mandados liquidar pelo Govêmo. 

(D. O. 28/12/943). 

Decreto-lei n.• 8 13'7, de M de dezembro de 1H3. 
- Cria funções gratlflcadas no Quadro ttni
co do Min!stério do Trabalho, Indl'.istrla e 
Comérclo e ti outra& provldênoiaa. 

(D. O. 29/12/943). 

Deereto-let n.0 8 138, se 27 de dezembro de 1943. 
- R41'órganla. o Quadro de Médicos do Oorpo 
de Sawte da Armada. 

(D. O. 29/12/943}. 

~ecreto-lel n.• 8 139, de 28 de daembro de 19C3. 
- Autoriza a emla86o de "Letras do Te-
IOUl'O". 

(D. O. 30/12/943). 

Deerek>-let n.0 8 140, de 28 d6 dezembro de 1N3. 
- Aliera a letra a, artigo 2.0 do Decteto
lel n.º 3 843, de 3!i de.J~o de 1944. 

'(D. O. 30/12/943). 

Demleto-lel n.0 6 141, de 28 de dezembro de 1943. 
..!... Lei Orgânica do Ensino Comercial. 

(D. O. 31/12/943). 

1>ecrek>-lel n.0 8 H2, de 28 de dezembro de 19'3. 
- Dtspos19Ões transltóriaa para execuo&o da 
Lei OrgàplOll do Ensino Oomero1al. · 

(D. O. 31/12/943). 

Decreto-lei n.0 6 H3, de 29 de dezembro de 190. 
- Orça. a Receita e fixa a Despesa Geral 
da República para o a:erck:io de 1944. 

cn. o. 29;121943>. 

Decreto-lei n.º 6 ltt, de 29 de dezembro de lMJ. 
- Institui o Plano de Obras e Equipamento 
e dl\ outrae providênoiaa. 

(D. o. 31/12/943). 

Decreto-lei n.0 6 145, de 29 de dezembro de 1943. 
- Orça a receita e fixa a despesa do Plano 
de 'Obras e .B:quipamellto para o exerciclo 
de 1944. - (D. o. 31/12/943. N. do 8 .P. -
O presente Decreto-lei consta na integra do 
auplemento à edição do DMírio 0/iCllJl -
Secção Ide 31 de d~embro de 1943. · 

1 
Dec>eio-lei n.o 6 H&, de 29 de dezembro de 1943. , 

- Cria no Ministério da Puenda. o cargo 
em comissão de Administrador do Edlficto 
da Fazenda, e dl\ outrae providênola8, 

(D. O. 31/12/943). 

Decreto-lei n.• 6 147, de 29 de dezembro de 1943. 
- 4Jtera a redaçAo do artigo a.o e aeua parà
gratos do Decreto-lei n.o 3 348, de 12 de · 
Junho de 1944. 

(D. O, 31/12/943) . 

Decreto-lei n." 8 148, de 29 de dezembro de 19'3, 
- Pron"Oll& o mandato dos atuais repri:sen

' tal'ltes dOS' empreP<fores e doe empregadOll 
e aeua auplentee no Conselho dg Trabalho 
l\llaritlmo. 

'º· o. 31/12/943). 

Decreto-lei n.• 6 149, de 30 de dezembro de 19'3. 
- Abre ao Mlnh1térlo da Justiça e Negócios 
Interiores o cNclito especial de Crt . ..... 
10 000 000,00, para despesas ·com a admlniS
traçAo do Amapl\, e toma sem aplicação 
Igual quantia no orçamento em vigor. 

(D. o,' 31/12/943). 
1 

Decreto-let.n.• 8 150, da 30 de dezembro de 1943. 
- Prorrop a vigência do crédito especial 
aberto pelo Decreto-lei n.o 4 977, de 19 de 
novembro de 1942. 

(D. O. 3/1/944). 

Decrek>-lel Jl,º 8 151, de 30 de dezembro de 1943. 
- Abre ao Ministério da Educação e Sa6de 
o orédtto especial de Crt 20 ooo 000,00, para 
a aquisição de terrenoe do antigo Derbl-

' Clube. 

(D. O. 3/1/1144). 

Decreto-lei n.• 6 152, de 30 de dezembro de 1N3. 
- Abre ao Minlatérlo de Viação e Obru 
P'llbllcas, o crédito especial de Crt 8 100,00, 
para pagamento de ajuda de ouato pela Ee
trada de Perro Central do Rio Grande do 
Norte. · 

(D. 6. 3/1/944), 

Decreto-lei n.0 6 153, de 30 de dezembro de 1943. 
- Autoriza ao Ministério da Fazenda a acai• 
tar a doação que o Sr. 4rnãldo Guinle fu 
à União de duas l\reas de terras que men· 
clona, situad_as nas Imediações do .ParQue 
Nacional da Serra doa Orgãos no Betado do 
Rio de JeJletro, e d6 outras provid&nolall. 

(D. O •. 3/1/944), 
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Deereto-lel n.• 8 15', de 3t de dnem'bro de 1MS. 
. - Retifica tabela aneu ao Decreto-1111 n.º 

IS 878, de 10 de novembro .de 1941. 

(D. O. 3/1/944). 

Decreto-lei n.• 8 155, de 30 de dnem'bro de 19Q. 
- Beorpnlll& o Oentrt> Nacional de Bna1Jlo 
e Peequtaaa Agronõmlcu do Mlnlatérlo da 
Agricultura., e d6 outraa provld6notaa. 

(D. O. 3/1/944). 

Decreto-lei n. • 8 156, de 30 de de-'bro de 1N3. 
- Abre ao MlDJat.érlo da Guerra, o crédito 
auplementar de Crt 2 400 000,00, à verba que 
especifica •. 

(D. O. 31/12/943). 

Deereto-lel n.• 8 157, de 30 de dezemllro de 1N3. 
- Abre ao MlDlatérto da Juat1ca e Negócloa 
Interlorea o crédito auplementar de Crt 
'1 000,00, à verba q_ue especlflca. 

(D. O. 31/12/943). 

Decreto-lei n.0 8 158, de 30 de desem'bro de.1N3. 
- Abre ao Y:lnlstérlo do Trabalho, Indwnrta . 
e Cmnérc!o o crédito ~lal de Crt •••••• 
40 800 000.00. para atender ao paaamento da 
contribuição devida à Legl&o Btaallella de 
Asalatêncla. · 

(D. O. 31/lli9G)-

i)eento-le n.• 8 159, ºde 30 de desem'bro de 19'3. 
- Orla a Biblioteca do Y:ínlat6rlo da Fa
mellda e d6 outras proVld~taa. 

(D. o. f/11944). 

l»eereto-lel n. • 8 168, de 30 de desembro de 11M3. 
- Suprime tunção gratl!lcada no QuadrO 
Permanente do Mlnlatérlo da Agricultura. 

(D. O. '11/944) • 

..,_to-lei n. • 8 181, de 30 Ge d-'bro de 1N& 
- Altera a redação do<'hrt. 2.0 do Deareto
lel n. 0 1 273, ~e ll3 de fevereiro de 11143. 

(D. O. '11/944), 

-to-lei n.• 8 112, de 30 de d-1!ro de 19'.3. 
- Orla no Mlnlatério da .Agricultura cinco 
8eoo6ee do l!'omento Agricola. 

(D. O. '11/944), 

Decreto-lei n.• e 183, de 31 de desembro de 19'3. 
- P1xa a divla&o admlnllltrativa e JudlçlA• 
ria dl1 Terrlwr10 do Acre, que ·vigorara\, aem 
altaração de 1 de Janeiro de 1944 a 31 de 
dMembro de 11H8, e d6 outras provldênctaa. 

(D. o. '11/944). 

Decreto·lel n.• 8 1M, de 31 de dezembro de 1943. 
- Prorrop o periodo de reorga1úzação do 
Inatltuto de Apomentadorla e Penaoes da 
Estiva. 

(D. O. S/119M). 

DeàeW-lel n.• t Hll, de :U de dnembro de 1N3. 
- Batende aoa MrVldoree da Com1s8ão de 
Marlnha Mercante, o dlapOllto no Decreto 
11.0 13 225, de· :.M c1i9 &&6ato de l.M3. 

(D. O. 8/119M) , 

Decreto-lei n. • 6 188. de 31 de dezembro de 1943. 
- Dispõe aõbre a reorpnlZação do Departa· 
mento Nacional de Portos e Navegação (D. 
N. P. N.) que pa,aa a denominar-se Depar· 
tamento Nacional de Portoe, &os e Oanala 
(D.N.P.R.C.) e dá outr._ provld.ênclaa. 

(p. o. 6/1/944) ~ 

Decreto-lel n.• 8 11n, de 31 de dezembro de 1943. 
- Abre ao Y:lnlatérlo da VlaçãoJe Obrae 
PúblJ.CaB o cridlto eepeclal de Crt ••••••••• 
2 239 412,10, para melhoramentos e apare· 
lhamento da Batrada de :Perro D. Teresa 
Crlatlna. , 
(D. o .. 6/1/944). 

Decreto-lei n.• 8 188, de S1 de dezembro de 1943. 
- Suprime funQÕ81 gratificada• no QuadrO. 
Permanenta do K1.nlllt6i:-lo da Pallenda e dA 
outras prpvidflno1aa. 

(D. O. 6/J/944), 

Decreto-lei n.• 8 188, de 31 de dezembro de 190. 
- Dispõe aõbre a dealsnação do AMl.atente e 
do BecretArlo doa CUraoe de Aperfeiçoamento 
e Eapecl!lcação do 141.nlaUrlo da .Agricultura. 

(D. O. 6/1/944). -, 

. ' 

_.. DtriJa-ae l Secretaria do Conselho Nacional. de Geocrafta. solicitando ...ld..tara dêate 
_... "Boletim" para receber 01 1e111 n'1mero1 em casa. 
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Decreto-lei n.• 6 117 .:.... de 16 de dezembro de 1943 •. 

Jkgula a fu.fld4çllo doa núcleos colon'aa e d4 
""""" ou.ma. provüUncriaa. 

o Presidente da República, us1uulo da atri
buição que lhe confere o artigo lllO da Consil
tulQl.o, decreta: 

Art. 1.0 N11cleo oolonlal é uma reunião de 
lotes medldm e demarcadoe, formando um grupo 
de pequena!' propriedades rurais. 

Art. 2.0 A formaoAo de n11oleos colonlala 
poderi. 111r promovltla: ' 

a) pela União; 
b) pelos Estadoe e Y:unlclplos: 
o) P<>l' emprêll8.B de viao&o ftlrrea ou nuviaJ., 

companhias, aasoolaçõea ou por particulares. 
Art. 3.º O Ministério da Agrlaultura _.. 

para si o direito de Inspecionar os nlicl- colo-. 
nlas fundadoa peloa Eatadoa, Y:unlclploa, em
prêsas de viação férrea ou fluviais, companhias, 
associações e particulares, embora os fundado
res gozem ou não doa auxilloa oficiais. de acõr
do com o Decreto n.o 3 010, de 20 de agõsto 

obras lndlspen8'vela, de acõrdo com o projeto 
aprovado pelo dlrtitor da Dlvl8'o de Terras & 
ColonlzaÇão (D.T.C.). , 

Parágrafo 'lllllco. A sede seri. ~ ponto de 
convergência das wtnclpals estradas do núcleo, 
No caso de já existir. em terras onde se leve a 
efeito a fundação de um núcleo colonial, povoa
ção que satisfaça as exigências constantes dêste 
decreto serã a mesma considerada como sede 
do núcleo. 

Art. T.º °' nJl,cleOll coloniais, além das 
cas .. destinadas a residência do pessoal técnico, 
admlnlatratl•o e operi.rlo e de trabalhadorea 
terão~ 

a) um ~mpo de .demonstração destinado àa 
culturas próJ!rlaa da região ou de outra.a eoo

.Omloa!nente aoonaelhávela: 
b) eaoolaal para ensino rural, de acõrdo com 

os programas estabelecidos pela Superintendên
cia do Emlno Agrfoola: 
• e) pequl!nas oficinas para o trabalho do 
ferro e da madeira:· 

d) serviço médico e farmacêutico: 
- e) cooperatlvas de venda, consumo e crédito. 

de 1938. ' Art. e.o Além do que refere o artigo ante-
Art. 4.0 Os n11oleoa coloniais serio estabe· rlor, o n'Õ.cleo colonial poderá manter: 

leo1doe em monas rurais, deede que re'llllam as 
*8gulnte11 condições: li) estações de monta, cezn reprodutores ae-

leclonadOll e aconsellaa~ t. regl&o; 
a) altuaçAo cllmaiérlca ·li condições asrolõ· b) instalaoão para beneficiamento dos pro-

glcas exigidas pele.a culturas da região: dutos agrlcolas: 
b) conatltulção fialcl!o e ·composição natural c) poatoa meteoro-a ...... rloa,· 

que repreaentezn os tipos principais de terras ,... 
apropriadas t.s culturas da região; d) animais de trabalho: 

c) locallllação ezn ponto próximo de centro e) m6qulnas, Instrumentos e utensWos agri-
de população, servida por ·estrada de ferro, ro- colas, sementes, adubos, Inseticidas e fungk:14aa. 
dovla ou companhia de navegação; • para venda aos colonos, pelo preço de custo. 

d) salubridade: Art. 9.º Pulldado o n11cleo colonla.l, a D. 
e) esil!lt6DCla de curam tiermanentes d'água T. e. entrart. ezn acõnto com o govêrnq, da lo-

ou alatllna de açudagem para lrrlgaOf,o e ouU'Oll oalldade para ser estabelecida, no ponto mala 
mlsteres agrfeolas; convt!Dlente. uma feira livre. 

f) área nuncá Inferior a znll hectares d• Art. 10. No projeto de orpn~ção do nl-
terras de cultura ou cultlvâvela, salvo oasoa cleo ficarão reservadoa os lotes: 
especiais eDl que seja conveniente 0 aproveita• a) em que existirem rique11as naturais explo-
rnento de terras da União. ri.veis ou quedas d'água utlllzâvela em beneficio 

Parágrafo 'llllloo. Nenhum n11cleo colonial coletivo: 
poderi. ser estabelecido sem que tenha sido de• 
niarcado no todo qu na parle destinada t. dlvl· b) que não pOBBuirezn condlçõas especlala 
llf.o em lotes. • para serezn habJtados, podendo, neste caso, ser 

oportunamente aproveitados ou alienados. 
Art. s.o Elloolhlda a localidade para o n'Õ.· 

cleo e organizados e submetidos t. aprovação do Art. 11. Satisfeitas as exigências prevista& 
znlnistro o plano geral e orçamento provável doa no art. 23, e a leglslaOf,o de entrada de eetran-
trabalhoa, serão as terras divididas ezn lotee e gelroe, oa lotes rurais dos n'O.cleos colonial& 
exeoutal1as as respectivas obras. serão d~doa lncllvldualmente a: 

Pari.grafo 'llllico. A tundaOlo ·de n'O.cleoa a) nacionais que que~ dedicar-se t. agrt-
oolonlalB federais seri. feita por decreto. CUltura: 

Art. s.o Se a posloão e lmportAncla do n11-
oleo ex1glrem a formação lle uma sede, seri. 
~. para IBso, área suficiente, bem sltua
dto na parte $18 plana da zona e que preencha 
as condições l!l.ecea'6.J"las de salubridade, reali· 
ando-se Q preparo local e as construções e 

b) estrangelroe agrlaultores. • 
Art. 12. Ficam Isentos os conc~lonárloe 

d!! lotes rurais, durante oa três primeiros anoe 
de sua l~llllaçAO no núcleo, de todos oa lm• 
postos e taxas federal&, estadual& 'e mnnlcipata. 
que lncllliizn ou venham lncldlr sõbre nus lot-. 
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CNIW?u. · veículoe destl.nadoé ao seu traneporte 
e INtalaçõee de beneflelamento d.e M\19 produ• 
a , inclusive 011 impartoe terrltorla!a de trana
mt.ão inier-vtooe e cauaa-morti.r, para ce lotezs 
ranla lntefP'&}mente pagos. 

Art. 13. O produto da venda doa kltaJ, n<>11 •'Cal- oolonlala da Unl&o, pertenom ao Oo
*110 Pederal e constltutn\ fundo .. peclal a 
4ue ee refere o art. 72 do Decreto-lei n,o 406, de 
4 q maio de 1938. 

Art. 14. Oe lotes, nos ndcl- colontala, 
.-lo olualfl.cado. em: . 

a) rurata, destinados à lavoura e crlaç&o, 
cruJo limite variará entre 10 e 30 hectaree, aalvo 
ClallOll especlala. devidamente Justificados e sub
metidos à aprovaçãq do Presidente da República. 

b) urban<>11, elt\lados na lede do n'dcleo, 
deltlnadoa a formar a futura povoação, tendo a 
- frente volta.da para ruae e praças e com 
mna ú-ea mAxtma de 3 000 metros quadrados, 
..ivo ee destl.nados a nna especlala. 

An. 15. Oe botes serão vendldoa mediante 
pagamento a vista ou a prazo, na forma pre
~ no art. 22 e seus parágrafos. 

Art . 16. Os lotes urbanos eerlo vendidos ao 
possuidor de lote rural mantido bem cultivado 
ou beneficiado, e ao estrangeiro ou nacional 
que, dlapondo de recursos, ee obrigue a cona
trulr lme(llatamente easa para residência, ed• 
tabeleclmento de comércio, lnddetrla ou oficina 
de trabalho, de acõrdo com a planta aprovada 
pela admlnlatração do n'llcleo. 

1 1.0 Oe 1<*9 urbanos eerAo cerCadO. pelo 
Mqulrellte, pelo menos na frente, voltada para 
rau e praçaa, de acõrdo com o atatema de oêr
- aprovado pela admln1etração do nQcleo. 

t 2.º Dentro do prazo mhl.mo de sela me
•• a partir da data da expedição do titulo 
provladrlo de propriedade, dever!\ o adquirente 
do lote urbano satisfazer a exliitncla do pari.
srafo anterior e concluir a conetruçãó da res
pectiva -· estabelecendo-se multa de Ort 
100,00 a Ort 500,00 pela falta de cumprimento 
4- obrigações. 

1 3,0 Para garantia du obrlgaç6ee estabe· 
&IOSdae nos parágrafos anwioree, eeri expedido 
1$ t.ftulo provisório de propriedade, o qual eeri. 
nllltltuido pelo definitivo, depois de eatlafelt&I 
u referidas obrigações. 

1 4.º AtJ adquirente de loto urbano oaberi 
a ODDMrvação das r\lae e praças da eede, bem 
~a limpeza das valas que exlattrem no lote. 

1 s.o Quando o lote urbano fõr pretendido 
par mala de uma ~. eerà p&to em concor
l'lncla admlnlatratlva e adjudicado a quem 
malorell tantagene oferecer, 

Art. 17. O preço de venda aer6 eatabdlecldo 
por uma comlseAo ·de ~vaUação, compOllta de 
três funclonf.rlos desll!lladOB pelo diretor da 
D.T.O., para cada IJl'Ul>Ó de lotes componentes 
do nadeo colonial, ,11.ntes de sua dlatrtbulçAo a 
eolonoe, por proposta da D .'l' . O. e aprovação 
do mlnlatro de Estado, observados oa eegulntes 
fatõree: 

a) eltuação em relação acie mercados consu-
midores; 

b) dlatlncla mMla da eede do nQcleo; 
c) vta8 de comunicação; 
d) .alubrldade; 
tl llltema lildrogrf.flco, de forma a ser ve
~ a pcatbWdade da lrrlgaçlo e do traba• 
lbo • ,.., too da terra. 

f) ocmaUtulção fielca e compoelção natural, 
de lllllDe1n a cancterlPal· os prlnctpata tipos de 
....... ~ àa culturas da retrllo: 

1> noreetae: 
b) culturas adaptivete econõmlcamente à 

lllllo: 
1) preço m6dlo doe terrenos llmltrotea. 

j) finalidade aoclal da ooj.onlzação. . 
1 1.0 Tal preço poderi ser alterado perlb

dlcamente, d:e acõrdo com o valor das terras, 
para os lotes va1oe. 

1 2.0 Ao preço do lote seri adicionado, 
quando bouver, o Valor venal das casas, ben
feltorlu e GUlturae, Alvo quando estas JA per
tencerem ao- NIJl8Ctlvo ocupante, que terf. pre· 
fentncla para a aqutato&o do respectivo lote. 

t 3.º O Valor venal, referido no pari.grafo 
anterior, ser6 avaliado de acõrdo com aa lna
truç6ee ba1sa(lal pela D.T.C., lavrando-ee o 
"'9pectlvo Mrmo. 

t 4.º As culturas e benteltorlas, exlstênt.ee 
no lote a ser vendido, serio avaliadas pelo me
nor preço local, pela adm1nlatração do n'O.cleo, 
com aprovação do diretor da D.T. C., preQO que 
serà adicionado ao valar do lote. 

Art. 18. li: permit ido ao colono adquirir, a 
prazO, segundo lote rural de preterêncla oontf· 
guo ou · próximo, desde que obtenha o titulo 
de!lnlttvo do prlmetro e tenha desenvolvido a 
cultura ou beneflclamento do mesmo, a Ju!zo 
do diretor 'da D.T .C. 

Art. 19 . O colono não poderi, sem prévia 
autorização do diretor da D .T.C., vender, hlpo-

1 tecar, transferir, alupr, dar em antlctese, per-
1mutar ou alienar, de qualquer modo, direta ou 
tndt\-etamente. o respect ivo lote, a casa e as 
benfeltorlas, Inclusive matas e quataquer ben.a 
no lote extatentee : 

a) enquanto dever ao nil~, meemo que 
êste esteja· emancipado; 

b) ·mesmo que Ji pouua o respectivo tibulo 
definitivo de propriedade, antes da emanolpa
çAo üo núcleo. 

1 1.º Pica vedado aos notf.rlOll e eecrtvãee 
paear eacrituraa e procunções de qualquer na
iur-, deede que 08 concemlonárlos a que ee 
refere êste decreto-lei nlo exibam a autortmaçAo 
menolODada neste ~tso. 

1 2.0. Oe ato. referido. neste artt10 aerão 
regulados em tnetruOOee eepeclala, baixadas pe}O 
diretor da D.T.O. e aprovadas pelo ministro de 
l!'.atado. 

Art . 20. Ao colono, a partir de um ano 
após a sua locaU.zação no n'dcleo, caberá a llni· 
peza das valas e valetas, até dois metros de 
largura e a conservação das est radas de rodagem 
e caminhos, com menos de set e meti-os úteis de 
platafo~ que atrav~em as respectlvaa 
terras. 

Art. 21. !i'Oll n'O.cleoe cOlonlale poderio ser 
mantidos armaméne ou depósltoe de gêneros all
mentleloa e outro., de primeira neceaaldade, para 
garantia do abaeieoll:aento da população, a pre
ços mócUcoe, por melo de cooperativas. 

Art. 22 . Oe preços doa lotes, com ou sem 
casa, quando comprados a prazo, bem como 
quaisquer auxfllos, quando não aejam remune
ração de trabalho ou claselflcados como gratui
tos, constarão de cadernetas entregues ao 
devedor, organizadas em forma de cG>nta corren
te, e constltulrio débito doe colonos levado • 
conta do chefe da !amnta. 

1 1.0 A amortlllaçAo do débito 40 conc-10-
Qàrlo do lote rural ou urbano leri feita em dez 
preataoõee lguale e anuais, vencendo-se a pri
meira no último dia do terceiro ano e a última 
no !lm do décimo segundo ano de eatabeleol~ 
~ento . Em !alta de pag&Dl'entO, cobrar-ee-f. o 
Juro de mora a rado de 5% ao ano sõbre aa 
prestações vencidas, não sendo permitido atraeo 

.11upertor a dote anos, quando se fari. a cobranÇá 
executiva, na forma da legislação em vigor, a 
julzo da O.T.C. 

1 2.0 O ôonoealonirlo do lote, que solver 
eeus débitos anteolPadamente terà dlre"° à bo-
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nlflcação, calculada à ramlo de 1 % ao mês se o 
reepectlvo prazo fõr Inferior a um ano; e no 
caao de ser Igual ou ·superior a ·um ano o prazo 
do vencimento, ou a venda ee efetuar a vlata, 

• o desconto será de 12% ~bre a soma a ser 
paga na ocaalão. ' 

f 3.0 Até o pagamento da primeira presta
ção anual: o colono aeri oonslderado ocupante 
do lote a titulo precàrlo. 

Art. 23. Só poderão adquirir lotes rurala: 
a) quem, sendo maior de UI anos, .não fõr 

proprletl\rlo de terreno rural, de estabeleclmen
- to de lndWltrla ou de comércio; 

b) quem se comprometer a passar a residir 
com sua familia no lote. que lhe fõr conoedldo; 

Q) quem, aatlafazendo as exigências, da letra 
a, se obrigar a trabalhar e dirigir, no local, os 
trabalhos agricolas do lote; . 

d) quem, aatlefazendo as condições Klgldas 
pelas letras a, b e c, não exercer função ,pública, 
quer como funclonArlo, quer como extranwne
rãrlo. 

Parâgrafo dnloo. Serão respeitadas u con
cees6es Já outorpdae bem como aquelas que. 
decorrerem du legallzaç6es e rqularlzaçõea pre
vtetas no Decreto-lei n.o 893, de 28 de novembro 
de 1938 • 

Art. 34, AOll colonoe adquirentes de Jotee 
serão expedldoe 08 seguintes titulas: 

a) provlÍlórlo, ou de deelgna9f,o do lote rural 
ou urbano, que será entregue ao concesslonArio 
em seguida ao lll!!U estabelecimento no lote; 

b) deflnltlvo, ou de propriedade do lote, que 
será expedido depolB de haver ·o conceàslonArlo 
liquidado Integralmente a sua divida, quer aeJa 
o lote adquirido a vlata ou a prazo, ou quando 
DU condições expressas no artigo 30. 

Art. 25. 08 tftuloe provlaórloe e deflnltlvoe 
lerAo paasadOll pela D.T.C., de acõrdo com oe 
elementoe técnicos ai existentes. 

f 1.0 Do titulo prov1aórto pa8mdo 80 adqul
),nte do 101'8 4everão constar o preço total do 
lote e aa prtn:clpala condições para obtenção 
do titulo deflnltlvo. 

§ 2.0 No vel'llO do talão do titulo detlnltlvo, 
tanto do lote rural como do urbano. serão 
anotados 08 n1lmeroe e as datas dos reclboe de 
pagamento, o nome e a sede da estação flecal 
arrecadadora. dealgnaçl.o do livro e rõlha de es
crituração do ndcleo, onde foram lançados oe 
pagamentos, bem como um esbõçe do lote 
extraido da planta do ndcleo, com Indicação 
dos azimutes verdadelrOs e comprimento d08 
ladoe do pollgono de dlvlaaa. 

1 a.o Quando ocorrerem oe casos prevlatoe 
no artigo 30, serão oe meisnoe anotadoe, 1.gua1. 
mente, no verso do talão do titulo. 

§ t. o Aa anotaç6ea :rafllrldu noe parijp'afoe 
anteriores serão aaalnadaa pelo funclonArlo en
carregado da escrituração da divida colonial e 
visada.a pelos chefes de secção. · 

Art. 28. Os pagamentoe de lotes, cae&s e 
benfeitorias, serão feitos na estação· arreC',ada
dora mais próxima do núcleo, mediante gula do 
administrador ou zelador do n'Clcleo, na qual 
aerá marcado o prazo máximo de quinze dias 
para o recolhimento da lmportAncla respectiva. 

1 1.0 Os recibos expedidos pela eetaçlo 
arrecadadora serão registados em livro próprio, 
no núcleo, designando-se o nome de quem efe
tuou o pagamento, lmportãnolae pagas, dlscrl· 
pilnadaiµ.ente, ndmero dos recibos, nome e sede 
da estação arrecadadora. 

1 2.0 li: eirpressamente vedado aoe aclmlnla
tradores ou zeladores doe ndcleos colonlala rece
berem as lmporU.notas relattvaa u prestaÇÕ81 
dos lotes, ou qualquer ou~. lalTo casos espe
ciais, autorlzad°!' pelo diretor da D.T.C. 

Art. 27. Aoe colonos poderão ser concedl• 
das a.a segulntea vantageill!: 

a) alimentação gratuita, durante oe trls pri
meiros dias da chegada ao núcleo; 

b) trabalho a salário ou empreitada. em 
obras ou serviços do núcleo, durante o primeiro 
ano, a partir do dia da chegada do colono ao 
ndcleo; 

· c) asslatêncla médica gratuita até a e~n-
clpaçlo do ndcl'l°; . 

d) dieta e medicamento&, plantas, aemen• 
adubos, lnsetlcldaa, fungicidas e ferrameaw 
agrfcolas gratuitas, durante o primeiro ano, a 
contar da data da chegada do c.olono ao núcleo; 

e) emprietlmo, durante o pr1i:nelro ano da 
chegada ao núcleo de máquina.a e lnstrumentOI 
agricolae e de animais de trabalho; 

f) transporte da estação ferroviária, põrtio 
marítimo ou nuvlal até a sede 'do núcleo. 

§ 1.0 Apõe o prlmelr9 ano, os forneclmeD.• 
toe especlflcados nas alíneas d e e poderão eu 
feltoe mediantes pagamento, ou levados à conta 
corrente do colono até o llmlte estabelecido pelo 
diretor da D.T.O. 

1 2.0 Oe colonos que derem grande de&eD.• 
voJvlmento àe culturas dOll lotes~ a Jufzo da' 
adbllnlatração, poderão receber reprodutores ou 
máqul.nas acrfcolaa. a Jufzo do ·m.1n1atro. 

Art. 28. Serão caeaadaa as vantagens e 
prtmklf estabelecidos neste decreto-lei aoe· -
lonoe que, nos núcleos oolonlala, tranegredlrem 
ou deixarem de cumprir as dlepoelçõea do Decre· 
to n.o 3 010, na forma de seu art .. 26S. 

Art. 29. Falec!)ndo o chefe da familia, jllD 
cujo nome houver sl(l.o expedido b titulo pro
vlsórlo de propriedade, o lote passará aos her
delrOB ou legatArlOI<, nas mesmas condições em 
que fõra poeauldo. 

Parágralo dnlco. Se o núcleo ainda nAo eetl
ver emancipado, a transferência será feita ad· 
mlnlatratlvamente, por ordem oflclal, sem inter· 
venção Jüdlclária. · 

Art. 30. Qualquer débito que, porventura, 
haJa contraido coin o ndcleo o chefe da familia 
que falecer, de!Undo viúva e õrfloe, será con
siderado extinto, salvo o proveniente da compra 
do lote, casa e benfeltorlall. 

Art . 31. Se o lote, caSà e benfeitorias tive
rem sido comprados a prazo e falecer o adqul'
rente, deixando pagas, pelo menos 3 prestaçõee, 
serão dispensadas, em fa vot da vldva e órfl.oe, 
as demala prestações ainda não vencidas expe:
dlndo-se titulo definitivo de propriedade. 

Parât?afo único. A requerimento doa her• 
delros doe concesslonãrlos de lotes, depola da 
verificada a extrema pobreza, poderá o minis
tro relevar a divida total contrafda, pela aqui
sição do lote, casa e benfeitorias, determinando 
a expedição de titulo deflnltlvo. 

Art. 32. Será excluldo do lote em que esti
ver locallzado, o colono que: 

a) delaar de cultivar o seu lote :por eepago 
de três mesea, salvo motivo de fõrça maior, a 
JuflBo da admlntstraçAo do núcleo; 

b) deixar de cultivar IL área mlnlma dentro 
do prazo mAxlmo, estabelecido pela admlnlll
traçAo, de aoõrdo com as propostas aprovadas 
pelo d~etor da D.T.C., salvo Justa causa, reco
nhecida pela ~ministração; 

c) desvalorizar o lote, explorando matas eem . 
o Imediato aproveitamento agrioola do solo e o 
respectivo renorestamento, .ise _acõrdo com o 
plano préviamente aprovado, bem como del.za.r 
de cumprir as exlg'ênclae constantes do art. 20; 

d) por lnobservf.ncla a quaisquer dos dlapo.: 
sltlvo& dêste dllereto-lel e respectivas lnstruoõea 
em visor. 
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f 1.0 A exclusão, por motivo de.a allneas a, 
b, c, e d d&ste artigo, sem feita depole de lntl• mBd.1 o colono e de proceder-se a vistoria no 
lote, de que se lavram · o tênno . 

f :a.o Cabe ao diretor da D.'.J'.C., de acõrdo 
com <>11 documentos comprobatórios, autorizar a 
exclusão do colono, com recurso ao m1nletro 
de Estado. 

f 3.º .. Autorizada a exclusão, seri o colono 
notl!lcado admlilletratlvamente para, no pre.Zo 
de 10 dle.a, a partir .da .notl!lcação, desocupar o 
lote respectivo. Se não fõr encontrado o colono, 
depois de procurallo em dois dias consecutivos, 
será feita a notlflcação por edital publicado no 
Diárto 0/f.clal, com o-mesmo prazo de dez dias. 

1 ._ 0 Se decorridos os prazos fixados neste 
artigo, n6o fõr o lote desocupado pelo colono, 
a UnlAo reocupA-lo-i administrativamente. 

§ 5. 4s benfeitorias existentes nos lotes 
revertldoe à União serão avaliadas por uma co
m1884o técnica, designada pelo diretor da D. 
T. C., procedendo-se e. respectiva vendt em 
concorrência administrativa aprovada pela refe
rida autoridade. 

. 1 a.o Ao ~lono exclufdo sem entregue a 
tmportãncla correspondente à avaliação a que se 
refere o 1 1.0, deduzido o valor do seu débito 
para oom o ntlcleo. 

1 7.º :t>o ato da exclusão do colono e da · 
execução da reapectfva dectsão não caber6 ação 
~ria, apllcando-11e êste dlepoeltfvo aos 
proceeeos em CJ\U'80 em quaisquer lnat&nclaa e 
fases. 

Art. 33. Serio expulso do lote em que estiver 
locallzo.do o colono que por sua mA conduta 
tornar-se elemento de perturbação para o 
núcleo. 

1 1.0 A expulsão será precedida de Inquéri
to administrativo. 

1 2.0 Ao colono que tõr expulso cabem tão 
sômente a ·restituição das lmportãnclas que haja 
recolhido aos cofres pilbllcos, como pagamento, 
parola! au total, das terr&&, caaaa e outras ben
feltorlalJ. 

§ 3.0 Autorizada a eipulaão, prooeder-se-4, 
quanto ao colono expulso, pela forma estabele· 
clda noe parãgrafos 2.0 , 3.~. 4.º e 'I.º do artigo 32. 

Art. 34. A partir doe pontoe marginais de 
eetradas de rodagem, em tn\tego ou em cons· 
wção; ou dll rios em que houver navepção, 
podem ser estabelecidas ltnhae colonlale. 

Pam~fo tlnlco. A linha colonial a que ae 
refere este artigo li um.a estrada de rodagem 
ladeada de lotes, medidos e demarcados, segui
damente, ou. próxtmos uns dos outros. • 

Art. 35. As linhas coloniais deverão estar 
eltuadas em zonas que satlefaçan:i as condições 
ex1"'4as para, os n úcleoe . 

Art. 36. A emancipação do núcleo colonial 
181'i declarada pelo Qovêrno, quando houver 
Bido expedido a todos os CODCellalonárlos de 
lotes, o titulo definitivo de propriedade ou 
antes. se conveniente. 

Parisrato tlnlco. A emancipação doa ntl• 
cl~ colonlale dar-se-4 por decreto. . 

Art. 37. Emancipado o núcleo, poderá o 
Oovêmo ceder à cooperativa BtP'fcola organizada 
entre 08 colonos do núcleo, aa lnstalaç6e8, 1ns· 
trumentoe, máquinas agrlcolas, animais de tra
balho, reprodutores e material dlspensãvel. 

Art. 311. Emancipado o núcleo, flaem êste 
Integrado na vida autônoma do respectivo mu· 
niclplo, 4'e&llll.l.vado o disposto no art. 19. 

Att. 39. Os lotes vagos nos núcleos eman
cipados serio vendidos separa.da ou· enilobada• 
mente, em concorrencla pilbllca bem como u 

'8rras que forem requeridas e que estiverem por 
medir e demarcar, sendo as condlçõea de venda 
estipuladas pelo mlnletro. · 

Art. 40. Aos colonos do ntlcleo emancipa
do e Ql,le estiverem em dia com as prestações de 
seus lll'tes serà concedida uma redução de 25% 
sõbre. o restante de sua divida, desde que paga 
de um só vez, dentro do prazo de três meses, 
a contar da data da emancipação do nilcleo. 

Art. 41. A cobrança do débito doll conees
slonArlos de lotes dos núcleos emanclpa406. 
proceder-se-A por ~rmédlo da coletoria fe
dera) mais próxima do nõ.cleo, nas condições 
eatabelecidas neste decreto-lei. 

Parãgraffi tull.co. Para o fim Indicado neste 
artigo, a D.T.O. fornecerã à coletoria reapectlva, 
uma relação da divida dos concessionários de 
lotes, da qual deverão constar as datas dos 
vencimentos dos débitos. 

Art. 42. Bavendo terras devolutas no nti• 
cleo emancipado o Govêrno poderá quando en
tender conveniente, mandar dlvldi-Jaa em lotes, 
promovendo para Isso, os neceseárlos meios. 

Art. 43. Os casos omissos dêste decreto-lei 
serão resotvldos por portaria baixada pelo Mt
nlatro de Estado. ' 

Art. 44. o presente decreto-lei entra.ri. em 
vigor na data de sua publicação, ficando revo
gado o Decreto-lei n.o 2 009, de 9 de fevereiro 
de 1940. 

~lo de Janeiro, 15 de dezembro de 1943, 
122.0 da Independêncta e 55.º d& República. 

GETOLIO VARGAS. 
Apol6nto Sales. 
A!e=ndre Marconlfea Filho. 
A. de Sowa Costa. 

(D.O. 22-1-944). 

q,creto-lei n.0 6 132, - de 23 de dezembro de 1943 

Abre ao Mtntatbto da Jwttça e Negóctos lnte
rtores o orddtto eapecial de Cr$ 8 000 000.00, 
para ãespeaaa aom a admln'3_traç4o -da Ter
rttórto do Guaporé e torna sem ap!icaç!20 
tgual quantia no orçame~o em TJtgor. 

O Presidente da Reptlbllca, usando da atrl• 
bulçAo que lhe confere o art. 180 da Constltlil· 
ção, decreta: 

Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Jus
tiça e Negócios Interiores o crédito especial de 
Cr$ 8 000 000,00 (oito milhões de cruzeiros) para 
atender a despesas com " lnstálação, Inclusive 
pessoal e material, da admlnletração do Terrt~ 
tório do Guaporé. 

Art. 2.0 Fica sem aplicação a Importância 
de Cr$ 8 000 000,00 (oito milhões de cruzeiros) 
na Verba 3 - Serviços e Encargos, Consignação 
I - Diversos, Subconslgnação 38 - Territórios, 
01 ~ Gabinete do Ministro, Anexo 11' - Minis
tério da Justiça e Negócios Interiores, do Orça· 

• menio Geral da Repõ.bllca, em vigor (Decreto
lel n.º 5 120. de 19 de dezembro de 1942). 

A,rt. 3.0 tate decreto-lei en1;ra em, vlgÕr 11$ 
data de sua publicação. 

Art. 4.º R~voaam-se as disposições em 
oontri.rlo. • . 

Rio de Janeiro, 23 de demembro de 1943, 122.• 
da Independência e 55,0 da Reptlbllca. . 

GETOLIO VARGAS. 
Alexandre Marconlfea Filho. 
A. cte Sousa Coata. 

(D.O. 23-12·943). 
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Deereto-lel n.• 6 lU, - de 29 de dezembro de 194J 

Orça a Receita e fiza a :Oespen Geral da Be
pública para o e:eercfato de 1944. 

o Prellidente da República, usando ..,_ atr1-
buiefto que lhe confere o art. 180 da Constitu1-
ç&o, decreta: 

Art. l.º O ,Orçamento Geral da Repú.bllca 
dos E;Bta!fos Unidos do Brasil, para o exercício 

de 1944, estima a Receita em seis bllhões, qua
troeentoe e trinta milhões, duzentos e trinta e 
três mil cruzeiros (Crt 6 430 233 000,00) ~ fixa 
a Despeãa em seis bilhões, quatr.ocentos li três 
mllbões, quinhentos e trinta e um mil, nove
centos e dez cruzeir~ (crt 6 40:f 531 9~0,00). 

Art. 2.0 A Receita, conforme AJ!exo n.o J., 
sen\ realizada com o produto do que fOr arreca
~ado aob os seguintes tituloe e sub-titulos: 

Cr$ Crt 

I - Rendas Tribut.érias •. , ....................... , ..••.... , 
5 319 480 ººº·ºº 9 500 000,00 JI. - Rendas Patrimoniais • , ............... .... ... , , ..• , ... , . 

m - Rendas Industriais .... ,, , ................... ., ...•.••.. 
IV - Diversas Rendas ................ , .................... , .. 

356 141 000,00 
257 972 000,00 5 943 093 000,0() 

487 140 ººº·ºº 
6 430 233 000,00 

Renda Extraordln'ria ................................ , .............. . ... . ... , , , 

Total da Receita ...... , ........................ : ............ .. 

Art. S.• - A Despesa, na forma dos Anexos de 1111. 12 a 22, d1Btrlbu1r-.ee-' d9 seguinte modo, 
para satisfação dos encargos da U:u1ão, custeio e manutenção dos serviços públl009: 

Cr$ 

Anexo n.0 2 - Presidência da Repú.bllca .................................... .. 'li 496 800,00 
ie 181 900,oo 
14 501 760,0() 
21 040 000,00 

Anexo n.<> 3 - Departamento Administrativo ........... , ............... .. , .•••• 
Anexo n.0 4 - Departamento de Imprensa e Propaganda ................. ..... . 
Anexo n.0 5 - Instituto Bre.sllelro de Geqgrafia e Blltatistica •...... .. .•.• .•.•• 
Anexo Jl.º 6 - conselho Federal de Coméi'6to Exterior .•• , .•.. , ...•....•. : .• , • 

· Anexo i>..0 7 - Conselho de Imigração e Colonização ....... ,, .......... , .... .. 
l 882 700,00 

470 900,00 
1 504 000,00 

50 021 000,00 
4115 640,00 

11 453 800,00 

Anexo n.0 8 - Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica . • ......•.•... , , 
Anexo n.• 9 - Conselho Nacional do Petróleo .•• , • , ' ,., .•..•.•........... , , , , . , 
Anexo n.0 10 - Conselho de Segurança Nacional . . : ..•.•• , ......... , ..• •• , .. , . , 
Anexo n.• 11 - Coordenação da Mobilização EconOmlca .................... , .. 
Anexo n.• 12 - Comissão Central de Requisições ........ ~ .................... . 407 100,00 1 

535 854 690,00 
236 146 310,00 
428 500 654,00 

Anexo n.• 13 - Ministério da Aeroniutlca ............... .................... .. 
Anexo n.0 14 - MlnJBtérlo da Agriculllura ............................ ; . ....... . 
Anexo n. 0 15 - Ministério da Educação e eaúde ..... 1 .................. . ..... . 
Anexo n. 0 16 - Ministério da Fazenda ...... , .............. ,. •• '. ...... ........ .. 
Anexo n.0 17 - Ministério da Guerra ., ................................. : ...... . 
Anexo n . • 18 - Ministério da Justiça e Negd9tos Interiores ••...•...• .•.•• , •••• 

l 6'72 076 234,00 
1 365 790 163,00 

347 725 239,00 
535 270 568,00 
78 037 355,00 

Anexo n.0 19 - Mlnl.stér!o da Marinha ........................................ . 
Anexo n.0 20 - Mlnl.stérlo das Relações Exteriores . . .. .••.....•.••.•••..••.• , . ·• 
Anexo n.0 21 - Ministério do Trabalho, ·1ndú.stria e Comércio ............... .. 309 458 000,00 

774 217 097,00 Anexo :0..0 22 - Ministério da Viação e Obras Públicas .............. ......... . 

Total da Despesa ................ ,., . , ............... ........ . 6 4Q3 531 910,00 

Art. 4.º Fica o llllnlstérlo de Estado doe 
NegóclOB l1a Fazenda autorizado a realizar as 
operações de cridlto que se tomarem lleceasl.
rtas para a:nteolpaç&o da Receita, até o mútmo 
de Ort 1 000 000 000,00 (um bilhão de cruze1roe). 

Art. 5,0 Bevogam-.ee as dlsposições em ooa-
tn\rlo. f 
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1943, 122.0 

da Indepe!l.dêncla e, 55.º da Repú.bllca. 

CD.O. 

OETúLIO VAROAl!I. 

A. d.e SO'Usa Costa. 
Alexandre Marcon4es Ftlho . .. 
Eu.rico G. Du.tra. 
Henrique A. Gutlhem. 
Joll.o de Mendonça Lima. 
OBVIJldo Aranha. 

• Apolônio Sales. 
Gwtavo Capanema. 1 

Joaqutm Pedro Salgado l'Uh<>. 

29-12-943). 

~ 

• Dellteto-lei n.o 6 149 - de 30 de dezembro 
O.e 1943. 

Abre ao Ministério da Justiça e Negóctos Inte
riores o crédito especial de Crt 10 ooo 000,0() 
para despesa.11 com a ad.mlntatraç4o 4o Ter
rtório do Amapá e torna aem CIJ)licaçio 
igual quantia no orçamento em vigor. 
o Presidente da Bepúbllca. usando da atri

buição que lhe confere o artigo 180 da Co:utl
tlução. decreta: 

Art. 1.º Fica aberto ao Ministério da Justi
ça e Negócios Interiores o crédito especial d& 

Ort 10 000 900,00 (dez mllbões de cruzeiros) 
para atender a despesas com a instalação, in
clusive pessoal e material, da adminlstraçAo do. 
Território do Amapii. , 

Art. 2.0 Fica sem aplicação a lmportãncla 
de Crt 10 000 000,00 (dez milhões de cruzeiros) 

' na 'Verba 3 - Serviços e Encargos, ConslgnaçãG 
I - Diversos, Subconslgnação 38. - Territórios,. 
01 - Gabinete do Ministro, Anexo 16 - Minis
tério da Justiça e Negócios Inter1or1'9, do Orça. 
menta Geral da Repú.bllca, em Vigor (Pecreio
lei n,o 5 120, de 19 de dezembro de 194:1).; 

• Publicado no Dtdno O/lei.ai de 31·12-!Nl 
e reproduzido em 3·1-944, por ter saido com 
l.ncorreç&es. 



LEIS B RESOLUÇÕES 109 

Art. 3,0 late decreto-lei entrari em vigor 
na data de sua pUbHcação. 

Art. 4.º Revogam-seu disposições em con-
tn\rlo. · 

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1943, 122.0 
da Independência e 55,0 da República. 

GET'OLIO VARGAS. 
Ale.:z:andre Marcondes Filho. 
A. de Soma Costa. 

(D.O, 3-1-944). 

Decreto-lei n.• 8 155 - de 30 de dezembro de 1943 

Beorganf.la o Cnt7'o Naclonal de .Bnaúao e Pea
qutaG8 AgronOmwaa, do M'ntstmia da A/lri-
cuztura, e 114 outtaa proqjd6ncM&s. • 

o Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o artigo 180, da Oonetl
tulção, decreta: 

Art. • 1.º O Centro Nacional de Ensino e 
PesquJsas Agronõmlcas '(C.N.E.P.A.), do Minis
tério da Agricultura, lnstltuido pelo Decreto
lei n.o 982. de 23 de novembro de 1938, direta
mente subordinado ao mlnlstro de Estado, tem 
por finalidade ministrar o ensino agrlcola e ve
terinário e executar. coordenar e dirigir as pes
quisas agronõmlCB.11 no pais. 

__ ,_Mt. 2.0 O O.N.B.P.A. compõe-se doe ee
gw.utee órgãos: 

I - UD.lvereldade Rural (U.B.) 
II - Servlça Naclpnal de Peequllae Agro

nõmloas (S.N.P.A.). 
m - Serviço Médico (S. Mêd.). 
IV - Superl.ntl!ll.dêncla de Edlficloe e Par

ques (IS.E.P.). 
V...:.. Serviço de Administração (S.A.), 

VI - Biblioteca (B). 

Art. 3.º - A tr.R. tem por fim: 

I - promover e estimular o progresso do 
ensino da agronomia e da veterlnArla, em todos 
08 seus graus; 

II - ministrar o ensino superior da agro
nomia e da veterlnArla; 

Iq - promover cursos para formação de 
especialistas e pesquisadores para as carreiras 
do Ministério da Agricultura e demais órgãos 
da administração pública, paraestatal e privada; 

IV - formar profleelonals e téc~ nos 
virloe ramos da atividade rural; 

V - promover cursos de extensão e congê
neres para agricultores, criadores e Interessados 
na melhoria de seus conhecimentos de agri
cultura, pecuária e lndüstrl:as rurais, 

Art. 4.0 - A u. R. compõe-se de: 

I - atua,1 Escola ' Nacional de Ai:rro
nomla; · 

n - atual Eeoola Nacional de Veteri-
nária; • 

1'l _. atuale Cursos de Aperfeiçoamento e 
JllPeela:uzação; · 

IV - Cursos d~ Extensão: 
v - serviço Escolar; 

VI - Servloo. de Desportos; 

Art. s.o - os. N. P. A. tem por fim: 

I - dirigir e coordenar as peequleas agrõ
nomlcas li:º paia; 

n - promover, por melo de peequleas, o 
progreBBO "-ª agricultura: 

m - organizar programas anuais de tra
balb08, que correspondam às necessidades na
cionais; 

IV - delimitar as regiões naturais tiplcu 
do paie, tendo em consideração. especialmente, 
as condições agro-geológicas e cllmát!oas; 

V - .uperllltender 08 órgãos de experl• 
meniaQ6o agriooia; 

VI - cooperar com a Universidade Rural nos 
cursos relaoiolUl.(l.os com u atividades de seus 
diferentes In&tltb.tos. 

Art. s.o - O S. N. P. A. se compõe: 
I - dOI atuaía tnatltutos de Bcologia e 

Experimentação Asricolas, que paM&rlo a cone
Ututr um 116 órgão, com a denoml.naçlo de 
Inll1iltuto de' lllcologla e Jllxperlmentação Agrf· 
00111.1 ( I. B. Ell:p. A.): , 

n - do atual Instituto de Quimlca Agrlcol& 
{t. Q. A.}; 

m - do atual Instituto Nacional de óleOB 
(I .. N. O.) que paaell a denominar-se Instituto 
~08 óleos (I. O.); 

IV -, do atual Laboratório central de Eno
logia, que paeeará a denominar-se Instituto de 
Fermentação (I. P.);. 

\1 - do autal Instituto Agronõmlco do 
Norte, com a euli. rêde de estabelecimentos 
experimentais, abrangendo os Estados do Ama
zonae, Par6, Maranh&o, P1au1 e Território do 
Acre: 

VI - do Instituto Agronômico do Nordeste, 
abrangendo 08 estabelecimentos experimentais 
doe Estados do Ceari, Rio Grande do Norte, 
Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia: 

'tTII - do Instituto Agronõmlco do Sul, 
abrangendo 08 estabelecimentos experimentais 
doe Estados do Paraná, f!lanta Catarina e Rio 
Grande do Sul; 

vm - do Instituto .Agronõmlco do Oeste, 
abrangendo ciB eetabeieclmentoe experimentais 
do Estado de Mato Grosso, Minas Gerale e 
Goiás. 

1 Lº - Os Institutos Agronõmlcoe a que se 
reterem os Itens V, VI, VII e VIII dêete artigo, 
se constltuirlo em rêde nacional de experimen
tação agrioola, sob a direção do Seri'lço de 
Peequleaa Agronõmlcae. 

1 2.0 - Oli Institutos .AgronõmlcQS de que 
cogitam os Itens VI, vn e VIII, tl~ste artigo, 
aerAo lnstalad°" diretamente pelo Governo da 
Bep'llbnca ou mediante acõrdo com os govern08 
doe Estados compreendidos nas respectivas 
regiões. 

§ 3.0 - Junto a cada um doe Institutos 
regionais, o Govêrnçi dá. Repúblllla criará, dl· 
retamente, ou mediante acõrdo com os Estados 
ou Instituições lntei:es&adas, centroe reglonale 
de ensino, nos moldes da Universidade Rural 
do Centro Nacional de Ensino e Pesquleas Agro
nõmlcae. 

Art. 7.º - Os estabelecimentos experimen
tal!!- do Distrito· Federal e dos !:atados do Es· 
pirlto Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, ficam 
subordinados ao Inet1t$ de Ecologia e Expe• 
rlml!Dtação Agrioolu. · 

Art. a.o - PaBBarAo à categoria de estações 
experimentais os atuale campao experimentais 
e campos de sementes. 

I - Campo Experimental de Sementes de 
Coqueiro em Aracaju, Sergipe; 

U - Campo de Sementes de Cereais e Le
guminosas em ª'º l!Umlo, Slo Paulo. 

Art. 9:0 - Passaria à."Õategorla de eub-este.
çõee experimentais os atuais campos experimen
tais e campos de sementes: 
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I - Campo de Sementee de Cana de Agõcar 
em Barbalha, e.ri; · 

II - Campo de Beme:otee de Fumo em BAo 
Gonçalo doe Ca.mpoe, Bahia; 

m - campo Experimental de Cat6 em MA-
~o. Minu ·0era111; • 

IV - oam,po Szperlmental de Oat6 em .Anl.• 
polia, Goll.a. 

Art. 10 - O Aprendizado Agr!cola cons
truido nas terras da Fazenda Nacional de Santa 
Cruz. no qull.Ometro 47 da rodovia Rio-São 
Paulo, depois de convenientemente lnstalado 
pela Superintendência do Ensino Agrlcola e 
Veterlnârlo, funclonari em regime e1peclal de 
eolaboração com a Universidade Rural, noe têr
moe de Instruções de aervtço que serão baixadas 
pelo mln.lstro da AgrlcUltura. 

Art. J1 - Ficam criados, no Quadro Per
manen$8 do Ministério da Agricultura. um catgo 
laolado, de provimento em comlAAo. padrão P, 
de diretor da Universidade Rural e um cargo 
laolado, de provimento em comlaaão, padrão P, 
de diretor do Serviço Nacional de Peequlaaa 
Agronômicas. 

Art. 12 - Pica 1uprlmldo, no Quadro Per
manente do Mlnlatérto da Agricultura, o cargo 
laolado, de pro\•lmento em oomia8Ao. pad1'6o O, 
de diretor do In1t1tuto .de Bsper1menaç&o Agrf
oola. 

Art. 13 - a.te decreto-lei entrarà em 'Vigor 
em 1.0 de Janeiro de 1944, revogadas as dlapo-
1lçõee em contràrlo. 

Rio de Janeiro, 30 de del8Dlbro de 1943, 122.0 

da Independência e ss.o da República. 

GETOLIO VAROAS 
Apolõnio saiea. 

(D. O. 3-1-1144. 

-te 
Decreto-lei a.~ 8 1&2, de 30 de dezembro de 1943. 

Cna, no Mintatlfno da AgrlOUlt1'nl, cfnoo 
Secçõu de Fomento Agrlcola. 

O Presidente da Repúbllca, usando da atrl•, 
bulolo que lhe contere o artlso 180 da Cons
'1tulção, decreta : 

Art. 1.0 - Ficam criadas, no MlniBtérlo da 
Agricultura, subordinadas à Dlvl.aAo de Fomento 
da Produçãe Vegetal, do Departamento Naclo· 
nal da Produção Vegetal, cinco (5) Secções de 
Pomento Agrlcolll', localizadas noe Terrltórloe 
Federais do Amapll.. do Rio Branco, do Guaporé. 
de Ponta Porl. e de Iguaçu. 
. 1 1.0 - As Secçõee a que ae refere G1te 

artigo serão Instaladas à medida que forem 
sendo admlnlstl'J'tlvamente orcantzados os Te?rt
iMloe acima referldoe. terão aede nas reapectl· 
vaa capitais e reger-se-ão pelas dlspoelções bal· 
udas com o Decreto n.0 t 438, de 26 de Julho 
de 19311, como órgãos lntegrantea da Dlvlaão de 
Pomento da Produção Vegetal. 

t 2.0 - Enquanto não ror fixada a lotação 
das Secções ora criadas, o dlrt!tor geral do De
partamento Nacional de Produção Vegetal, de-
1lgnarll. 08 servidores técnicos e admlnlatratlvoe 
para nelas terem exerclclo, de acõrdo com as 
neceasldadee doa servlçoe. 

Art. 2.0 - As deepesas .com a manutenção 
das Secçõea aludida& no artigo 1.0 correrão à 
conta das dotações orçamentll.rlas da Dlvlalo 
de Fomento da Produção Vegetal. 

Art . 3,0 - O. trabalhoa de fomento agrf• 
cola nos Terrtt.órtoe mencionados no art. 1.0 

Ml'Ao eucutadoe pelas Secções criadas neaw 
decreto-lei, com a colaboraç&o doe governos 
locais. 

Art. 4.º - O presente decreto-lei en1;r'd 
em vigor a partir de 1 de janelro·de 1944, revo-• 
gad.as as d18poelçõee em contri.rtp. 

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1M3, 
122.0 da Independência e ss.o da República. 

. 

GETOLIO V ARO.AS. 
Apolônio SaZea. . 

(D. O. 4-1-944). 

Decreto-lei n.0 8 183, de 31 de dezembro de 1943. 

FW a dtvia4o·' Gdminutrat1va e /udtoiâna do 
Território do Aore, que fltqoruá, 1etn 1Jlte
raç4o; de 1.• de faneiro de 1944 a 31 de 
cleaembro de 1.S48, e cU outra. JJTO~. 

O Presidente • Bepúblloa, usando da atri-
buição que lhe confere o artigo 180 da Comtl· 
tuição, decreta :· 

Art. 1,0 - A dlvlaão territorial do Território 
do Acre, que vtgorarf. de .1.0 de Janeiro de 1944 
a 31 de dezembro de 1948, 6 a flxada nesta lei. 

Art . 2.0 - A referida divido, dentro do 
menotonado prazo d~ cinco anoe. não sofreré 
qualquer modl!lcação, não •• entendendo como 
tal, porém, 08 atoe Interpretativos de linhas 
divisórias intermunicipais. a interdlstrltals, que 
o Govêrno do Terrltórw poderâ batxar para 
melhor e mata fiel caracterlZ~çh dessas Unhas, 
à luz de documentação geográfica ou· carto· 
gráfica mais perfeita, desde que da Interpre
tação não resulte um deslocamento da divisória 
tal que uma qualquer cidade ou vila saia do seu 
àmblto mu11lclpal ou distrital. 

1 1.0 ~ Comtltuem as únicas exceções ..-
1DaHerab111dade da divisão territorial ora flxada; 

a) a& alterações que o Govêmo da União 
promulgár; 

b) a anexação de um munlclpio a outro 
motivada pelo rato da respectiva Prefeitura 
não apresentar o mapa do território m\l.nlclpal. 
até 31 de dezembro de 11144, desde que o âmbito 
territorial .correspondente tenha sofrido modl· 
ficaçlo, por !Orça ~ presente lei; . 

e) a recondução de uma clrcunscrl9Ao à 
alµi&ção antErlor, ct.vldo at> fato de não bave· rem nela sido preenchldoe 08 requisitos legais 
lndlspensll.vels à sua efetiva tnatalação a 1.0 de 
Janeiro 't'ln.douro. 

1 2.0 - A aneução uu a recondução. pre· 
vista do pari.grafo anterior, serão objeto de 
ato do Govêrno Pederal, que, além de deter
minar uma ou outra. da& provldênctaa. fl.J:ari 
a data e as formalidades para a 1111& efetivação. 

Art. 3.º - A divisão administrativa e Judl· 
clârla do Território, para o perlodo qülnquenal 
citado, compreende: 5 comarcas, 5 têrmoe, 7 
munlo!plos e 14 «UstrltCla, êstea com a categoria 
únlcà de clrcunacriçâo prlmll.rla do Território, 
para todoe os fins da admlnlatração pública e 
da organização Judlclârla . 

§ 1.0 - No anexo n.o 1. parte integrante 
dêate decreto. coru;ta a relação apresentando. 
slstemll.tlca e ordenadamente. 08 npmes de tõdas 
as ClrCUnBCrlções adminlstratlVÚ e Judlc!Arlaa, 
bem como a categoria das respec:,tlvaa sedes, 
tOdas com a mesma denominação da própria 
circunscrição. 

§ 2.0 - Em observância ao disposto no 
1 1.0 do .artr 16 do Decreto-lei federal n .0 311 
ê de acõt'do com aa In struções gerala baixadas 
pelo Conselho Nacional de .G eografla, em vir
tude do mesmo dispositivo, fica também apenso 
a êste decreto-lei como parte Integrante dêle, 
o anexo n .• 2, contendo a descrição sistemática 
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dos llmltes circun~crlclonals, onde se definem, 
para C)l1oda município, o perlmetro municipal 
e cada uma de.11 divisas lnterdlstrltals, quando 
houver. 

1 3.º - O disposto neste artigo não modifica 
o dlll~ nos arts. 1.0 e 3.º, n.o V, do Decreto· 
let n.o li 291, de 8 de Junho de 1940, alterado pelo 
Decreto-lei n.o 4 365, de 9 Junho de 1942. 

Art. 4.º - As autoridades municipais com
petentes. sob pena de responsabilidade, tomarão 
u medidas administrativas apropriadas para 
que, em oada cidade, no dia 1.0 de Janeiro de 
1944, ,em ato p'Obllco solene, se declare efetiva
mente em vigor o quadro territorial f!Xado 
nesta lei, no que concernir, não só às ctrcuns
crlções que tiverem sede na mesma cidade, como 
também aos demais distritos que Integrarem 
o respectivo município. 

§ 1.0 - A solenld"!le prevlata neste artigo 
1erá presidida : 

•> sendo a cidade sede de comarca, pelo 
Juiz de Direito; 

b) sendo a cidade apenas sede· de têrmo, 
pelo Juiz reepectlvo; 

c) aendo a cidade sede de munlclplo sem 
t6ro, pelo prefeito municipal. · 

1 li.O - No caso de Impedimento eventual 
das autoridades referidas a aubstltulção delas 
ae farâ automàtlce.mente na 1egulnte ordem: 

a) a do Juiz de Dl~lto pelo Juiz do têrmo; 

b) a .do Juiz do têrmo pelo prefeito mu
Dlclpal; 

. * 

-c) a do prefeito municipal pelo secretArlO 
da Prefeitura Municipal, cabendo a substitui
ção, dêste, se t.ambém Impedido, à me.Is alta 
autoridade que se encontrar na cidade. 

• § 3.0 - A solenidade Inaugural do novo 
quadro territorial na parte que Interessar ~cada 
cidade do Território, obedecerã ao ritual su
gerido pelo Instituto Histórico e Geogrãflco 
Brasileiro e aprovado pelo Conselho Nacional 
de Geografia, passando a ter, pela sua slmul· 
taneldade e conformidade com as solenldad1111 
congêneres realizadas nas demais cidades bra
sileiras, a Integral significação hlstórlco-civlco
naclonallsta decorrente dos princípios nxados 
na Lei OrgAnlca federal n.• 311, de 2 de março 
de 1938. 

§ 4.º - Da ata da eolenldade realizada em 
Cl8da sede municipal a respectiva Prefeitura en
via.ri. duas cópias autenticadas ao Diretório Re
glonal ·de Geografia, ua capital do Território, 
destinando-se uma a figurar em arquivo próprio 
e a outra a ser enviada ao Instl tuto Brasileiro 
de Geografia e Estatística no Rio de Janeiro, 
cabendo ainda ao Diretório Regional a obriga
ção de providenciar para a publicação de tôd11.11 
as atas no órgão õYlc!al do Território. 

Art. 5.0 - O presente decreto-lei entrara\ 
em vigor na data da sua publicação, revogada• 
as disposições em contrârto, 

Rio de Janetro, 31 de dezembro de 1943, 
122.0 da Independênola, e 55.º da Rep'Obllca. 

GETOLIO VARGAB. 
'Alezandre Marcondes Filho. 

Anexo n.• 1 do Decreto-lei n.0 6 163, de 31 de dezembro de 1943 

QUADRO DA DIVISÃO 'l'EIUUTOBIAL ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA DO TERRITÓRIO PARA 
O QUINQtt2NIO 1944 • 1948 . . 

CIRCUNSCRIÇÕES i:1RCUNSCRIÇÕES CIRCUNSCRIÇÕES 
EXCLUSIVAMENTE EXCLUSIVAMENTE SIMUL T4NEAMENTE 

JUDICIÁRIAS ADMINISTRATIVAS ADMINISTRATIVAS 
SEDES DAS CIRCUNSCRIÇÕES E JUDICl4RIAS 

Comarcas Tlrmoe Munlclploa Dl1trlto1 

N.0 de Nome N.0 de Nome N.• de Nome N.0 de Nome N.• de Nome Categoria 
er.tem ordem ordem ordem ordem 

----- ---
1 Crmeiro do 1 Cruleiro do 1 Crwieiro do 1 Cruuiro do 1 Cru~eiro do Cidade 

8ul Sul Sul Sul Sul 

2 
,Ta1>iim ........ 

2 
Jlpíim: .......... 

Vila Pilrt;o VAiter ... Pôrto Válter ... 
1 3 Taumaturgo •.. 3 Taumatur!!'.,.,. Vila 

4 Rio Branco 4 R..ió Branco vu .. 
2 Rio Branco 2 Rio Branco 2 Rio Bra'noo 5 Plácido de li Plácido de Oçital 

6 Castro 6 Castro Vila 
7 Pôrto Acre .... 7 P5rto Aore ...• Vil• 

a Sena Madu.. 3 Seoa Madu- 3 Beoa Madu- 8 Sena M11du· 8 Sena Madu- Cidlde 
reiJa reira reira reira reira : g Manuel Vrliano 9 Manuel UrtJario Vila 

4 Tamuacá ... 4 TarauacL • 4 Tarauacá ... 10 Tarauacá ...... 10 Tara11&Cá ....•• Cidade 
11 Fos do JO?Gão 11 Fos do Jordão Vil• . li Feijó ..••. • 12 Feijó .......... 12 Feijó ........ .. Cidade 

5 x.rL. .. li Xapuri ..... 6 Xapuri. .... 13 Xapuri. •..•••• ta Xapuri . ...... .., Ciohde 
7 Brasília ..... 14 Brao!lb ........ 14 Brasília ........ Cidade 

. 

• 
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Anexo n.• 2 do Decreto-lei n.• 6 163 de 31 
de dezembro de 1943 

Limites """'fotpGU ~ clftliaaa tnter-diltritma em 
que ae baaeia o quadro territorial allmt. 
ntstratilio e 11'cltofdrto cio Território. . 

I - MUNICll>IO DE BBASfLIA (N.º '1) 

a) Limites municipais 

1 - Com o município de Sena Madureira. 

Começa na fronteira do BrasU com a Repú-
blica do Peru, · no ponto de Intersecção do 
meridiano da nascente do rio Clut,mbulaco com 
o paralelo de lloS, onde existe úm marco In
ternacional; dêsse ponto, segue pelo divisor de 
Aguas dos rios Iaco e Acre, até o ponto em que 
êsae divisor é encontrado, pela linha reta "qul' 
une a cabeceira do Igarapé Jüo de Ouro e do 
Igarapé Jagu&rlbe. • 

' 2 - Com o munlc!plo de Xapurl. 

Começa no divisor de é.guae doa rios Iaco 
e Acre no pontJo em que êle 6 Interceptado 
pela reta que une ae cabeceira.a doa Igarapés 
Rio de Ouro e Jaguaribe; dêsse ponto, segue 
pela reta até a nascente do Igarapé Rio de Ouro. 
pelo qual desce sua foz no rio Xapurl; desce 
pelo Xapurl até o ponto em que êle recebe, pela 
margem direita, o Igarapé R1J2Zlnho do Xapur1 
sobe o igarapé Rlozinho do Xãpur1 até o ponto 
em que e1e é cortado pela reta leste-oeste que 
vem da cab~eira do l.gatapé F!Upln.as; prosse
gue pela Nta para leste, atê a cabeceira d.o 
igarapé pelo ctual desce até eua foz na mar
gem esquerda do rio Acre; sobe por êsse 1llt1· 
mo até o ponto em que êle recebe o igarapé 
Grande do Porvir pela margem direita; proa· 
aegue por êste igarapé até eua cabeceira de onde 
se liga em linha reta à cabeceira do rio Ina; 
dai, por outra reta,' alcança a cabeceira prln• 
clpàl do rio Chlpamanu, nos llm.1tee com a Be· 
pública da Bollvla. 

3 - Com a República da BoUvla 

Comeoa na cabeceira principal do rio Chi· 
pamanu; segue pelo limite Internacional entre o 
Bru11 e Bol!vja, até a foz do arroio IavertJa no 
!"lo Acre. 

4 - Com a República do Peru 

Começa na foz do arrolo Iaverlja. no rio 
Acre; Pro8118JU8 pelos 11m1~ 1nternac!Onals Bra
sU-Peru, até o ponto de Intersecção do meridl· 
ano da nascente principal do rio Chamb111aco, 
anuente da margem direita do rio Purus, com 
o paralelo de 11°8, no marco 1nternac1onal que 
ai existe. 

b) Divisas Inter-distritais. 

Só eldsÍe o dlstrtlo da sede. 

n - MUNiatPIO DE CRUZEIRO 
DO SUL (N.º 1) 

a) Limites municipais. 

1 :..._ Com o Estado do Amazonas 

ComeÇIL na ·cabeceir.. principal do rio Ja· 
qulrana QU Alto Javar1; seguJi pela linha do 
limite estadual até sua Intersecção com o rio 
Campinas,. anuente da margem do)retta do rlO 
JllrllA. 

2 - Com o mun1c!p1o de TarallacA •. 

eomêça na lntersecoão da linha geodésica 
Cunha GomeJ com o rlq Campinas, anuente da 
margem direita do rio Jurui; sobe por êste rio 

' 

até a sua nascente, d.e onde prOBSegue pelo d1• 
visor de Aguas dos rloe R1oz1nho da Liberdade• 
Valparalso, pelo qual alcança o divisor dos r!OS 
Gregório e JuruA pelo qual proesegue até o 
divisor de Aguas Taraucá-JuruA e segue por 
êste último até o ponto de entroncamento com 
o divisor das vertentes meridionais do rio or.. 
rauacá, nos 111\llltes 'internacionais com a Re
pública do Per'u. 

3 - Com a Bepúbllca do Peru. 

Oomeça no ponto de entroncamente do 
divisor de águas TarauacA - Juruá com o divisor 
de Aguas das yertentes meridionais do rio. Ta• 
rauacA, nos limites ln:ternacionals com a Rep11-
bllca do Peru; dêsse ponto prossegue pelo limite 
internacional Brasil - Peru, at6 a nascente prlD· 
cipal do rio Jaqultana ou Alto Javarl. 

b) Divisas inter-distritais 

1 - Entre os distritos de Cruzeiro do Sul 
e Japilm. 

Começa no limite internacional COIJl a Rep11· 
bllca do Peru, no ponto em que êsse é encon• 
trado pelo divisor de AllUBS dos rios Azul e 
Parané. dos Mouras; prossegue pelo divisor atê 
o ponto em que êle confronta a nascente do 
igarapé São Bento, a qual alcança em Unha 
reta; prossegue, para o norte, pelo meridiano 
dessa nascente atê seu ponto de Intersecção 
com a linha CUnha Gomes, no ll.m1te com o 
E.stado do Amamonas. 

2 - Entre os distritos de Cruzeiro do Sul 
e Põrto Válter. 

Começa no ponto em que o divisor de 
àguas dos rios Riozinho da Liberdade e Valpa-

. ra!so é atravessado pela reta que liga as nas· 
cantes do Igarapé Moinho e do rio Valpara!so: 
segue pela reta até a nascente do rio Valpara!so; 
pelo qual desce até a sua foz no rio Juruá: 
sobe por êste último até .a foz do rio Juruá
Mlrlm; prossegue. subindo, dessa foz, pelo JU• 
ruA-Mlrim até sua nascente principal de onde, 
pela linha de men!ll' distância, alcança o limite 
Internacional com a República do Peru. 

3 - Entre os distritos de Põrto VAiter e 
Taumaturgo. 

Começa no ponto de entroncamento do 
divisor de Aguas dos rloa Tatauacé. e· Jurué. com 
o divisor dos rios Branco do Amuacas e Igarapé 
Pedro Gomes; segue pelo dlvi"sor Branco · do 
Amuacas-1garapés Pedro Gomes, até oonfron,ta.r 
a nascente do igarapé GraJaú; alcança eesa 
nascente pela linha de menor distância e qesce 
pelo Igarapé OraJaú até a sua foz no rio Juruã; 
desce por êsse último atê a toz do ParaoA do 

' ouro; sobe por êsse último até a sua nascente, 
donde alcança pela linha de menor distância o 
limite in11ernaclonal com a República do Peru. 

III - MUNICÜ>IO.DE FEIJO (N,O 5) 

a) Limites municipais 

1 - Com o mUíllclplo de TaurauacA. 

Começa no ponto em q.ue o meridiano da. 
nascente do rio Muru encontra o limite inter
nacional Brasil ·República do Peru no divisor 
de é.guas dos rios TarauacA e Plquelaco; alcanÇa 
pelo meridiano a referida. nascente e desce pelo 
rio Muru até a fom do igarapé Copcelção; dêsse 
ponto, liga-se por uma re~ à nascente do Iga
rapé Acaraú, ·afluente na margem direita do rio 
Tarauacé.; desce pelo curso do Jgarapé a.1'J o 
ppnto· em que êste 6 cortado pela linha geod6-
slca Cunha Gomes. 
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2 - Com o Este.do do Ama.monas. 

Começa no po~ em que a l1n,ha geodésica 
CUnha Gomes atravessa o curso do Igarapé Aca
raú, segue pl>lo limite estadual e.tê o ponto em 
que a linha Cunha Gomes atravessa Q rio 
Moe.co. 

3 ...... Com o munlclplo de Sena Madureira. 
1 

Começa no ponto etn que a linha geodésica 
Cunha Gomes atravessa o rio Moaco; sobe êsse 
rio at6 sua naecente, de onde alcança pela 
linha de menor dlstàncla o divisor dos rios 
lmblra e Purus; segue pelo divisor até ·o ponto 
em que êle é Interceptado pelo meridiano da 
llascente do Igarapé Bante. Rosa ou Curunaà; 
11rossegue pelo meridiano para o sul até easa 
ne.scente, no limite lnternaclonal com a Repú
blica do Peru. 

4 - Com a República do Peru. 

Começa na ce.choelra principal do Igarapé 
Santa Rosa; segue- pelo limite Internacional 
Erasil - Peru, até o ponto em que êsse é encon
trado pelo meridiano da nascente do rio Muru. 

b )- Divisas Inter-distritais 

Só existe o distrito da sede. 

IV - RIO BRANCO (N.o 2) 

a) Limites tnun1clpals 

1 

1 - Com o munlclpio de Sena Madureira. 

Começa no divisor de àguas dos rios Iaco 
e Acre no ponto em que é Interceptado pelo 
paralelo da nascente do Igarapé São Francisco 
.ou, Espalha, e.fluente do lge.r11pé Rlozlnl).o do 
Brandão; segue pelo divisor até seu entronca
mento com o divisor de àgue.s Iaco-Antlmarl, 
pelo qual prossegue até defrontar a nascente do 
tge.rap; Sucuntnà, afluente do rio Purus; e.ltan
ça essa nascente pela linha de menor dlstãncla 
e deace pelo Igarapé Sucunlnà, atê o ponto em 
que êle atravessa a, linha geodésica Cunha 
Gomes. 

2 - Com o Estado do Ama.monas. 

Corneça no ponto em que o Igarapé Sucu
nlnà atravessa a linha _geodésica .Cunha Gomes, 
prossegue pela divisa estadual até o ponto de ln• 
tersecção linha Cunha Gomes - rio Iqulrl ou 
lt1.1XI. 

3 - Com o Território do Guaporé. 
1 

Começa no ponto em que o' rio Iqulrl ou 
Ituxl corta a linha geodésica Cunha Gomes: 
prossegue pela divisa Inter-territorial a tê o 
ponto em que o rio Abunã e.travessa a linha 
geodésica ~ Gomee. 

4 - Com a República da Ballvla. 

«:omeça no ponto em que o rio Abunã atra• 
vessa a linha geodésica Cunha Gomes: segue 
pelo limite Interne.clona! do Brasil com a Repú
bllca da Bollvla, até o ponto em que o merl· 
dia.no da nascente do Igarapé Itu intercepte. o 
rio Chtpame.nu. . . 

5 - Com o munlclplo de x:apurl. 

·Oomeça no ponto em que o meridiano da 
D1111Cente do Igarapé Itu Intercepta o rio Chi· 
pàmal:lu; segue pelo meridiano e.tê a nascente 
e desce pelo tgare.pé Itu até o ponto em que 
tltt 6 intieroeptad.o pelo paralelo c;la nascente do 
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lgare.J>é Talpora: dêl!llle ponto, segue para oeste 
pelo referido pare.lelo, até sua primeira Inter• 
secção com o Igarapé. Caipora; prossegue daf 
pelo Igarapé, àguas acima, até sua nascente. 
pelo meridiano da que.! alcança o curso do Iga
rapé Me.pingue.ri; prossegue pelo Igarapé Ma• 
plngue,rl àguas acima até sua nascente; pros
segue pelo pai:alelo dessa nascente, para oeete,; 
até a lntersecç9.o com o Igarapé São Fre.nclSCo 
ou Espe.lhi.; prossegue por êste último sua nas
cente peld" pare.leio da <;1ue.l vai ao divisor de 
àgue.s dos rios Acre e Iaco. 

b) Divisas Inter-distritais 

1 - Entre os distritos de Rio Branco e Põrto 
Acre. 

Começa no divisor de àguas dos rios Ie.co 
e Antimar!, num ponto que confronte. a nas
cente do rio Aaf;lmarl; dêsse ponto e.lcança esse 
nascente pela ,.lnhà de menor percurso para, 
em &egutda, a.Inda por uma reta, e.lce.nçar o 
ponto mais próximo do dlvlsOr de àguas do rio 
Antimar! e Igarapé Rlozlnho de Rio Branco; 
prossegue por êste último tl.lvlsor até seu en• 
tronce.mento com o dlvlsOr de àguas dos lgarapée 
Rlozlnho de Rio Branco e Rlozlnho dos Pontes 
ou Andlrà, pelo qual prossegue e.ti! confrontar 
a nascente do Igarapé Glória; alcança essa nas
cente pela linha de menor percurso e desce pelo 
Igarapé Glória até sua foz no rio Acre; desce 
pelo rio Acre a foz do !gare.pé Bom Destino,, pelo 
qual sobe até sua nascente, segue pelo pare.leio 
dessa nascente ·Bté o rio Iqulrl ou Ituxl. 

2 - Entre os distritos de Rio Branco e 
Plàcldo de Castro. 

Começa no rio Re.pirrã na foz do !gare.pê 
Mlte.rrã; sobe por êste até sua cabeceira pelo 
meridiano da qual e.lce.nça o rio Iqulrl; desce 
por êste último rio até o pc;mto em que êle 
é Intercepte.do pelo pare.lelo da nascente do tge.. 
rapé Barn Destino. 

• 3 - Entre os distritos de ~rto Acre e 
Plàcldo de Castro. 

Começa nó rio Iqulrl ou Ituxl no ponto 
em que é Intercepte.do pelo paralelo da nas
cente do Igarapé Bom Destino; desce pelo rio 
Iqulrl ou Ituxl até a linha geodésica• Cunha 
Gomes. · 

V - SENA MADUREIRA (N.o 3) 

a) Limites municipais 

1 ...., Com o munlclplo de Peljó. 

Começa na cabeceira principal do igarap6 
Santa Rosa ou Curinaà; prossegue pelo meridia
no dessa nascente e;n rumo norte até o ponto 
em que êsse meridiano corta o divisor de àgull.S 
dos rios Purus e Emblra; dêsse ponto segue p<ir 
êsse divisor até o ponto em que êle defronta 

,a nascente do rio Moaco, a qual é e.lce.nçadl\ii 
por linha de menor percuriso; prossegue des
cendo pelo rio Moaco até o ponto em que é 
Intercepte.do pela linha Cunha Gomes. 

2 - Com o Este.do do Amazonas. ' 

Começa no ponto em que a linha. geodésica 
• CUnha Gf>mes intercepte. o curso do rio Moaco: 

prossegue pelo limite este.dual atê o ponto de 
intersecção da linha Cunha Gomee com o tga• 
rapé Sucumlnà. 

3 - Com o muntclplo de Rio Branco. 

Começa no ponto em que a linha. Cunha 
Gomes atravEll!Ba o Igarapé Sucunlnà; sobe por 
êste Igarapé até sua cabeceira; dêsse ponto 



114 BOLETIM GBOGRAPICO 

alcança em reta o ponto mais próximo do 
dlvleor de ãguae doe ri.OI Iaco e Acre; segue por 
e.se divisor até o ponto de encontro com o 
paralelo da nascente do Igarapé Espalha ou São 
Pranclsco, ahuente do Igarapé Rlozlnho de Rio 
Branco. 

4 - Com o munlclplo de Xapurl. 

Começa no dlvleor d.e àguae d~ rloe Iaeo 
e Acre, no ponto de encontro com o paralelo 
da nascente d.o Igarapé Espalha ou BAo Jl'ran
claco, anuente do Igarapé Rlozlnho de Rio Bran
co; segue por êe8e divisor até o ponto em que é 
cortado pela linha reta que une as nascentes do 
Igarapé Rio do OUro, vertente do rio X&purl à 
cabeceira do igarapé Jaguarlbe, verten~e do rio 
Iaco. 

s - com o munlolplo de yan1a. 
Começa no ponto em que o divisor de àguas 

dos rios Iaco e Acre é cortado pela Unha que 
une as nascentes dos lgarap6e Rio do Ouro, 
vertente do rio Xapurl e Igarapé Jaguarlbe, 
vertente do rio taco; prossegue pelo divisor 
Iaco-Acr1; até o ponto em que é encontr&do 
pelo meridiano da nascente do rio Chambulaco 
e da reta· que vem da cabeceira do rio Aore, 
na fronteira com a República do Peru. 

8 - Com a Repúbllca do Peru. 

CoDJeça na lntereeoo&o do meridiano da nas
cente' do rio Chambulaco com a rt1ta que vem 
da nascente do rio Acre. no divisor de é.guas 
dos rios Iaco e Acre, onde existe um marco 
lntemaclonal; proesegue pelo limite lntemaclo
Dal até a nascente principal do Igarapé Santa 
Rosa ou curlnaà. atluente da margem esquerda 
do rio Purus. 

b) Divisas lnter-dlstrltala 

Entre os distritos de Manuel trrbano e Sena 
Madureira. 

Começa no divisor de àguaa doe r1oll Chan
dles e Iaco, no ponto em que êlllle é interceptado 
pelo meridiano da nascente do Cbambulaco; 
prossegue por êaee divisor até o ponto em que 
é atravessado pela linha geodésica Cunha Gomes. 

VI - MtrNIC1PIO DE TABAtrACA (N.o 4) 

a) Limites munlclpa1B 

1 - Com o munlclplo de Cruzeiro do Sul. 

Começa na fronteira do Brasil com a Re-
pú'bllca do Peru no ponto de entroncamento do 
dlvlaor de águas dos rios JuruA e Tarauacà com 

dlvlaor das vertentes meridionais do Taraua
; prossegue por êese dlvlaor, e, em seguida, 

elo divisor dos rl08 Junill e Gregório e por 
se último alcanç" o dlvlaor de Arruas dos rios 
lozlnho da Liberdade e Valparalso, prossegue 

pelo divisor de àguas Rlozlnho da Llberdade
Valparalso até o ponto em que êle defronta a 
nascente do rio Campinas; alcança essa nascente 
pela linha de menor perclll'llO e deace pelo rio 
Campinas at.6 o ponto em que 6 a$ravessado 
pela linha geodésica Cunha Gomes. 

2 - Com o Estado do Amazonas. 

Começa no ponto em que ·o rio Campinas 
Intercepta a linha cunha Gomes; prossegue 
pelo limite estadual até o ponto em q,ue o Igara
pé Acarall atravesea a linha 1eodúlca Cunha 
Qomea. 

3 - Com o munlclplo de Pe!Jó. 

Começa no igarapé Acaraú, na lnt~ção 
da linha geodésica Cunha Gomes; soba por 
êfllle Igarapé até a sua cabeeeira, de onde pros
segue por uma linha reta até a foz do Igarapé 
Conc'elção no rio Muru; dai sobe o rio Muru até 
sua C!Lbeceira e pelo meridiano deaaa caoeceira 
em rumo sul, atinge o limite lnternaclo~l com 
a República do Peru, no dlvleor de àguas dOI 
rloe Tarauacà e Plquelaco. · 

4 - Com a República do Peru. 
Começa no ponto em que o meridiano da 

nascente do rio Muru encontra o dlv1sor de 
àguu dos rios Tarauacà e Plquelaco; segue pelo 
limite Internacional Brasil - Peru até o ponto 
do entroncamento das 'vertentes meridionais do 
Tarauacà com o divisor de àguas dos rios JuruA 
e Tarauacà. 

b) Dlvlaas lnter-d!lltrlta.ls 

-tre os distritos de Tarauacà e POIS do 
Jord&o. 

Começa no dlvleor de é.11\1118 dos rloe Val• 
pàralao e Rlozlnho da Liberdade, no ponto em 
que êle é .Interceptado pelo paralelo da nascente 
do Igarapé do Moinho; segue por êsse paralelo 
em rumo leste até e- nascente e dê8Be pelo 
igarapé do Moinho at.é sua foz no rio Gregório; 
sobe pelo rio Gregório até a foz dQ Igarapé 
Embaúba, pelo qual sobe até sua nascente; dai, 
por· uma reta, liga-se t. nascente do rio Acurauà, 
e pelo meridiano dessa nascente segue em rumo 
sul até encontrar o Igarapé Catuqulra; deece 
pelo Igarapé Catuqulra até sua foz no rio Ta
rauacà, pelo qual sobe até a foz do paranà São 
Lula; sobe pelo paranà São Luis até o ponto 
em que êle é Interceptado pelo paralelo da 
nascente do Igarapé Murlzlnho; segue por êese 
paralelo até a referida nascente e desce pelo 
Igarapé Muruzlnho até sua foz no rio Muru. 

VII - MUNIC!PIO DE XAPU1U (N., 5) · 

a) Limites munklipals 

1 - lllunlclplo de Sena Madureira. 
C'omeça no po.11to em que o divisor de Agua 

dos rios Iaco e Acre 6 Interceptado pela reta 
que une as nascentes dos igara~ Jaguaribe, 
anuente da marsem direita do rio Iaco, e Rio 
do Ouro, anuente da margem esquerda do rio 
Xapurl; segue por ê11se divisor até o ponto em 
que é encontrado pelo paralelo da nascente do 
igarapé Espalha ou BAo Francisco. anuente do 
igafapé Rlozlnho de Rio Branco. 

2 - Com o munlclplo de Rio Branco. 

Começa no dlvleor de àguas dos rios Iaco 
e Acre, no ponto em que é Interceptado pelo 
paralelo da nascente do Igarapé Espalha ou BAo 
Franclaco; prossegue por êslle paralelo em rumo 
leste até a referida nascente e desce pelo tga. 
rapé Espalha ou São Francisco até o ponto em 
que êsee é encontrado pelo paralelo da nascente 
da Igarapé Maplnguarl; prossegue por êss~ pa
ralelo em rumo leste até a referida nascente e 
desce pelo curso do rio Maplnguarl até o ponto 
em que êsse é cortado pelo meridiano da nas
cente do Igarapé Caipora; desce por êsse meri
diano até a nascente do Igarapé Caipora, pelo 
qual desce até o ponto em que seu curso é 
Interceptado pelo paralelo de sua nascente no 
ponto mais próximo do Acre; prossegue da( por 
êsse paralelo até sul\ Intersecção com o Igarapé 
Itu; sobe por êsse último Igarapé até sua nas
C<lnte, pelo meridiano da qual alcança o NO 
Chlpamanu, no limite internacional com a Re
públlca da Bollvla. 
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3 - Com a Rep\lbllca da Bolfvta •. 

Começa no ponto em que o .meridiano da 
naM:ttnte .ela Igarapé Itu atraVMM o rio Chipa• 
manu; proaaegue pelo limite internacinoal, até 
a -te principal do rio Chipamanu. 

-4 - Com o municfpio de Brasflia. 

Começa na cabeceira principal do rio Ohl· 
pamanu, no limite Internacional com a Rep\l
bllca da Bollvia; prossegue da( por uma reta 
a nascente do rio Ina e deaaa nascente por outra· 
reta à nascente do igarapé Gran!fe do Porvir; 
desce por êsse \lltimo até sua foz na margem 
direita do rio Acre, pelo qual desce até a foz 
do igarapé FlllplDas na sua margem esquerda; 
sobe pelo curso do Igarapé Plliplnas até sua 
nascente·pelo paralelo da qual encontra o curso 
do Igarapé Rlozlnho do Xapuri; desc~ por êate 
\lltlmo igarapé até a sua foz no rio X&puri pelo 
qual sobe até a fos do igarapé Rlo do OUro na 
sua margem esquerda: sobe pelo Igarapé Rio 
do Ouro a~é sua nasoente; dai .egue pela. reta 
que une êsse ponto à nascente do igarapé Ja· 
guaribe, ·até o ponto em que ela Intercepta o 
divisor de t.guas entre oe rloe Iaco e Acre, 

b) Dlvlsae inter-distritais 

Só existe o distrito <la aede. 

Anexo n. • 3, do D"creto-lel n. • 8 183, de 31 
de dezembro de 1"3 

.Ritual "7'op<>Bto pelo Instituto Ht11t6rlr.o e Geo
prdffrfo Brarileiro, ·e aprovado pelo Conse
lho Nacional de Geografia, a ser obser-éado 
na celebraç4o das solenidades citncas que, 
na forma da legtsla-;tJo federal e estadual 
bt>lzada sôbre o 1JBaunto, asaínalartJé ·a en
trada Pm vtgor. o 1.• de faneiro de 1944, 
do nOtlO quadro territorial aãmlntstrattvo 
e fudlcidrto da .Repúblico, qw detierd pre
valecer tnalteraão até 31 de dez:embro ãe 
1948. 

I 

Onde e ci:uando se realizarão a.s solenidades 

As sPesões clvlcas que se realizarão a 1,0 de 
Janeiro dP 1944 para Instalar ou confirmar as 
clrcttnrc'1çõee àdm!nlstre.tlvas e judlclt.rle.s da 
B"Pt'.lbllca, com oe llmitP.s, a constituição e e. 
oat•goria fbcad08 nas leis regionais. de a.côrdo 
CO"Tl " Lei Orgânica Nacional promuJ~de. sob 
11.0 311. a 2 ·de março de 1938, terão lugar, em 
tô".le• as sedes das clreunscrlções municipais 
b"Bslleiras j4. instaladas ou por instalar, às 15 
horas. no salão nobre do Forum ou, onde não 
houver, na Prefeitura Municipal. 

II 

Quem pre1ldlrA a solenidade 

Em ceda uma dae localidades que se devem 
IOnflrmar ou Investir nos foros de cidade como 
ee'ies de munlclplos, e. solenidade de efetivação 
4o novo ouadro territorial se realizará sob a 
P1'e5ldi'~c1ã do juiz de Direito. ·ou, na sua falta, 
p!'lo ju!z d<> Tênnê> (ou juiz municipal), na falta 
4êi<te. p·lo prefeito munlcip.e.l. e no 1.mpP.di· 
mento eventual dêste, pelo •ecretário da Pre· 
f 0 1tura ou finalmente, pela mais alta autoridade 
presente. 

Cabera\ às Prefeituras locais, por delegação 
ezpl'el!sa, promoverem e. solenidade Inaugural 
do novo quadro territorial. 

m 
Os objetivos da solenidade 

A aolenldade, cujo ritual estas instr1.1.ções 
visam flur, tem: 

- um sentido Jurfdico 
- uma finalidade histórica: ·e 
- um slgnUtcado ofvtco. 

Juridicamente, ficam ~as as clrcumicrl· 
ções a que se referir o ato, e com os nomes e 
a constituição territorial que a lei lhes_ houver 
atrlbuldo, investidas de modo efetivo noe com
petentes foroe, passando as localidades de lgualt 
denominação, que lhes sirvam de ·sede, à8 cate
gorias e prerrogativas correspondentes. 

Sob o ponto de vl&ta hlatórlco, as aess6ea' 
em aprêço BOleniarão devidamente o Inicio da 
vigência do novo quadro territorial. Os a.con
teclrnentos dessa natur-. - sem embargos da 
constltulrem fatos, de gn,nd.e relêvo, tanto na 
história regional como na( história nacional, 
pois sôbre êles repousa tôda a organização poll
tlca, a<lministratlva, social e econõmica da vida 
nacional. - não tinham até agora a consagra• 
çAo que mereciam, e nem deixaram. via de regra, 
o competente registro noe anais dª história 
pátria. Mas, a pa.rtlr de l.0 de janeiro de 1939, 
eada circunscrição do quadro territorial brasi
leiro pássou ·a ter, na ata da solen!dade aqui 
regulada, a· certidão do seu' registo histórico, o 
qual, jt. pera sua solenidade e natural reper- • 
CU.8São, Jt. pela publicidade que a lei lha assegura, 
nunca se apagará dos arquivos pátrios ao con
trário, de cinco em cinco anos, nos d1as 1.º de 
Janeiro doe anos de milésimo 4 e 9, se reavivara\ 
D88 comemorações qülnqüenais do "Dia do Mu
nlclplo". 

Como objetivo civico, finalmente, MI eole· 
nidades lna.ugurais do novo quadro territorial . 
visarão a con!raternt.zação dos grupos sociais 
braelleiroe. Dando motlvo:â solenidade a outor· 
aa da autonomia e das prerrogativas correlatas, 
àll comunidades lnttreasadas, ao mesmo tempo 
que se poderão aolldanzar e rejubilar sem qual
quer dissonância de sentimento pelo auspicioso 
evento, tambem Se sentirão pen~tradas ,>,)O espi
rita de hierarquia de ordenada distrlbui~ão das 
responsablllde.des e regalias a escola doe valores 
que demarcam o campo social, e assim, e.pren
dendo a cultivar oe justos sentimentos grupais 
vão-se também apercebendo da submissão har
monioea dêsses sentimentos a outros mivs altos 
e mais altrutste.s, e, portanto, me.is nobres, que 
aproximam e fundem os corações, as Inteligên
cias e as vontades na integração da "grande 
alma" da Pátria comum. 1!:, ·pois, de um signi
ficado culminante sob o ponto de vi1ta clvlco 
de q'Ue se vão revestir ae solenidades aqui pre• 
vistas, uma. vem que elas interessarão a todo o 
território nacional, a todos os brasileiros sei:n 
distinção aJ.guma, realizando-se no mesmo dia 
e na mesma hora, com a mesma filialidade e 'º 
mesmo ritmo, como expressão de uma llÓ von· 
tade e de um só sentimento· - e. vontade de 
construir o Brasil maior e o i.entimento filial 
que deseja ver o Brasil cada vez melhor. 

IV 

Em que consistirá a solenidade 

As autoridades administrativas e judic!Arlas 
locais se esforçarão por despertar pelos meloa 
adequados (larga publicidade, festejos populares, 
solenidades religiosas, pe.ss•ata.a cívicas, etc.) 
o maior lnterêsse da população, e especialmente 
da infi\ncla ·e juventude, pelo evento que se 
'Vai celebrar, fazendo com que todos bem com
preendam a triplice signUlcação da aolenldllode• 
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Para assistir a esta, portanto. devem ser 
convidadas as autoridades civis militares e ecle
lllâstlcas, as corporações e as pessoas gradais em 
todo o território a que se referir o ato Inaugural 
a ser celebrado. 

No momento da solenidade, depois de for· 
mada a Mesa que a presidir, tendo ao fundo 
a bandeira nacional, e aberta a sessão, todos 
ouvirão ou cantarão, de pé, o hino nacional. 

A seguir, o Presidente pronunclarA precisa• 
mente as seguintes palavras, a que fica dado 
um sentido rltUllol - civlco, histórico e Juridlco: 
"Na forma da iel, e de acôrdo com o rito pre
'Visto, tendo em mira a salvaguarda Jurldlca dos 
1nterêsses do Povo, o resguardo da tradição 
llJstórlca da Nação e a solidariedade que deve 
unir todos os brasllelroa em torno dos ideais 
superiores de wru. Pátria una e lndlvlsivel; bem 
organizada para bem defender-se, culta e ,pro
gressista para fazer a felicidade dos seus filhos, 
eu, • • • • (mencionar o nome. e qualidade), em 
nome do Govêmo do Estado (ou do Território) 
declaro confirmados para todos os efeitos, no 
quadro territorial desta Unidade da Federação 
Brasileira, segundo o disposto na Lei Orgânica 
federal n.0 311, de 2 de março de 1938, e no 
Decreto-lei estadual n.0 •••••• , tôdas as cir
cunscrições que têm por sede esta localidade, 
que conserva (ou - ora recebe) os foros de 
cidade, bem j\BSlm oa demais distritos do muni• 
ciplo, ficando as respectivas sedes Investidas ou 
mantidas na correspondente categoria de vlla. 

• Assim fique registrado na B1!,tórla Pàtrla, 
para conhecimento de todos os brasllelr08 e 
perpétua lembrança das gerações vindouras. 

Honra ao Brasil uno e 1ndlv1sivell 
paz ao Brasil rlco e forte! 
Glória ao Brasil deeeJoso do bem e do pro

gresso nos melhores senti.mentes de solidarie
dade humanal" 

Será dada depois a palavra a um orador ofÍ· 
clal, préviamente escolhido, que proferirá ums 
oração oivloa alusiva ao acontecimento. 

Segulr"se•á a leitura . da ata da solenidade 
(cujo modêlo consta do capitulo VI destas lnB· 
truções), terminada a qual o Presidente assl• 
nará o competente original, declarando encer
rada a sessão e convidando os presentes a dei• 
:xarem também a sua assinatura nesse lmportan• 
te documento histórico. 

V 

1- Formaildades complementares 
1 

o original da ata será cuidadosamente 
guardado no arquivo do Govêmo municipal. 

Do seu texto e assinaturas, o secretário tira
rá duas cópias que o Presidente autenticará 
com a sua rubrica em todas as páginas, envian
do-as, sob registo, ao Diretório Regional de 
Geografia para os fins de publicidade no órgão 
oficial do Estado e devido arquivamento na 
forma da lei. 

VI 

Modélo da ata da solenidade 

Em livro ou caderno especial, o secre~o 
caligrafará com antecedência a 1$9gulnte ata, a 
ser lida no 'final da solenidade é assinada logo 
após o seu encerramento. 

Ata da SMeão solene Inaugural do QuadrO 
Territorial da Bepllblloa no qüinqüênio de 1944-
1948, realizada na cidade de •••••• , do Estado 
de ••••••••• 

A primeiro de Janeiro de mil novecentos e 
quarenta e quaft'o, no edlficlo , • • ...... (do 
Porum., ou Paço Municipal), nesta cidade 

de . • • • . • . • • (o nome) do Estado (OU. Ter;rltõ
rio) de .•••.••••• (o nbme), sob a presidência 
do senhor .•..••..••.••••• lo nome) ••••••••••• 
(o cargo), na forma da lei, reuniram-se em see
sAo solene as autoridades e pessoas gradas abaixo 
assinadas, com significativa assistência, para o 
fim de se declarar efetivamente em vigor para 
todos os efeitos, a partir desta data, e até trinta 
e um de dezembro de 1948, o novo quadro terri
torial da República fixado, para o Estadg (ou: 
para o Território). com o Decreto-lei núme• 
ro ............. de ..... de ......... · ... •••1 na con-
formidade das normas gerais estabelecidas na 
Lei 01'.gânlca Nacional n.o 311, de 2 de março 
de 1938, na parte referente às clrcunscrlÇõelt 
que têm por sede_ esta cidade (se o mun,tclplo 
tiver mais de um distrito, acrescentar - e aoa 
demais distritos que compõem o seu munlciplo). 
Aberta a sessão e de pé tOda a assistência, foi 
ouvido (ou cantado) o hino nacional, seguJn• 
do-se uma vibrante salva de palmas. O Senhor 
Presidente, ainda de pé a assistência, pronuncia 
então em voz clara e pausada as seguintes pala
vras Inaugurais: "Na forma da lei, e de acôrdo 
com o rito previsto, tendo em mira a salvaguar• 
da Juridlca dos lnterêsses do Povo, o resguardo 
da tradição histórica da Nação e a solidariedade 
que deve unir todos os brasileiros em tôrno doa 
Ideais superiores de uma Pátria una e lndlvl· 
sivel, bem organizada para bem defender-se, 
culta e progressista para fazer a felicidade dOll 
seus filhos, eu • • • • • • • • • . . (mencionar nome e 
qualidade), em nome do Oovêrno do Estado (ou 
do Território), declaro confirmadas para todoa 
os efeitos; no quadro territorial desta Unidade 
da Federação Brasileira, segundo o dlspoato na 
Lei Orgânica federal n.0 311, de 2 de março de 
1938, e no Decreto-lei estadual n.o •• , • • • ree
pectlvamente de •••••••.•••• , tõdas as cl.rcuns
orlçôee que têm por sede esta localidade, que 
conserva (ou - ora recebe) os foros de cidade, 
bem aSBlm os demais distritos do munlciplo 
ficando as respectivas sedes Investidas ou man
tida na correspondente categoria de vila. 

Assim fique registado na História Pátria, 
para conhecimento de todos os brasileiros e 
perpétua lembrança das gerações vindouras. 
Honra ao Brasil uno e lndlvlsivel; Paz ao Brasil 
rico e forte! Glória ao Brasil desejoso do bem 
e do progreSBo nos melhores senti.mantos de 
solidariedade humanal" 

Prolongadas salvas de palmae aplaudiram e 
festejaram o momento em que entrou em vigor 
o novo quadro territorial, exprimindo ao mesmo 
tempo a solidariedade ao alto pensamento da 
fórmula ritual pronunciada. Sentando-se a se• 
gulr, a Mesa e a aSBlstêncla, o Senhor Presl• 
dente deu a palavra ao Senhor ••.•.••• •••••• 
(nome), ....................... (qualidade), que 
proferiu expressiva alocução alusiva aos fins 
e ao sentido da solenidade, sendo calorosamente 
aplaudido. o Senhor Presidente, a seguir, agra• 
dece à assistência o comparecimento à reunião, 
ouJo altçi slgnltlcado civlco enaltece, declarando 
encerrada a sessão e convidando oli presentes a 
ou.virem a leitura desta ata, a qual, depois de 
lida foi_ assinada pelo Senhor Presidente e pelas 
demais autoridades e pessoas gradas presentei 
ao ato. Eu, ............... (nome), ............ . 
(qualidade), funcionando como secretârlo, _... 
crevl esta ata e a ll ao têrmo da sessão solene. 
cuja realização aqul se regista. Cidade dl! ...... 
• • • • • • . , primeiro de Janeiro de mll novecentoll • 
quarenta e quatro. 

O Presidente 

... (~iiie:~. d'°d prei;ld~~~) •••... 

(Seguem-se as demais assinaturas)" 

D.Ô. 4-1·944). 
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Decreto-lei n.0 6 166, de 31 dezembro de 1943 

DiMJ6e ·sôbre a reorganfaaç4o ·do Departamento 
· NactonaZ de Partos e Na-oegap4o (D.N.P.N.), 

qm pa11sa a àenomtnar-Be Departamento 
NactonaZ de Portos, Btos e Canats (D.N.P. 
B 1 C .) , e dei outras provtdlnotas. 

O Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o artigo 180 da Consti
tuição, decreta: 

Art. 1.0 O Departamento Nacional de Por
tos e Navegação (D. N. P. N.), órgão integran
te do Ministério da Viação e Obras Públicas 
(M. V. O. P.), diretamente subordinado ao 
llinlstro de Estado, paBB& a denominar-se Depar
tamento Nacional de Portos, Rios e Canais (D. 
,N. P. R. C.) e tem por finalidade promover, 
orientar e instruir tôdas as questões relativas 
à construção, melhoramento, manutenção ~ ex
ploração doe portos e vias d'i\gua do pais, 

Árt. 2.0 Para cumprimento das atribUlções 
definidas no artigo anterior, o D. N. P. R. C. 
compõe-se de: 

a) Divisão de Hidrografia (D. H.) subdivi
dida em: 

SeooAo de Estudos Topo-hidrogri\flcoe (S. 
B •• T.) 

Secção de Hldri\ullca Experimental (S.B.E~; 
b) Divisão de Planos e Obras (D. É'. O.) 

tubdividida em: 
Secção de Projetos e Orçamentos (S.P.O.) 
Secção de Aparelhagem (S. Ap.) 
Secção de Contabllidade Industrial (S. C. I): 
o) Divisão Econômica li Comercial (D. E. 

O.) subdividida em: 
Becção de Exploração Comercial (S. B. C.) 
Secção de Economia e Estatfstica (S. E. E.) 
Secção de Tomada de Contas (S, T. 0.): 
d) Serviço de Administração (S. A.) subdi· 

Tldido em: 
Secção de Comunicações (S. O.) 
Secção de Material (B. M.) 
Secção de Orçamento (S. 0,) 
Secção de Pessoal (S. P.) 
Portaria (P. ) ; 
e) 19 Distritos de Fl.Bcallzação (D. P.) em 

que f1ca dividido o território nactonal, a saber: 
Primeiro Distrito de Fiscalização (D.F.-1), 

llJDltltuldo do Estado do Amazonas e Territd
rtoa do Acre e Rio Branco; 

Segundo Distrito de F1scallzação (D.F.-2), 
IOllBtltuldo dos Estados do Pari\ e GolAll e 
"'"°!tório do Amapi\; 

Terceiro Distrito de Fiscalização (D.F.-3), 
tDDatituldo dos Estados do Maranhão e Piau1; 

Quarto Distrito de Fiscalização (D.F.-4), 
«matltuldo do Estado do Ceari\; 

Quinto Distrito de Fiscalização (D.F.~). 
ecmatltuldo db Estado do Rio Grande. do Norte; 

Sexto Distrito de Fiscalização (D.P.-6), 
...Utuldo do Estado da Paralba; 

Sétimo Disttito de Plscallzação (D.P.-7), 
oonatituldo do Estado de Pernambuco e Territó
rio de Fernando de Noronha: 

Oitavo Distrito de Fiscalização (D.P.-8), 
oonatltuldo do Estado de Alagoas; 

Nono Distrito de Fiscalização (D,i'.-8), 
ilamtltuldo do Estado da Bahia; 

D6clmo Distrito de Fiscalização (D.F.-10), 
~ndo o Alto e o Médio São Francisco e 
,._anuentes; 

Décimo Primeiro Distrito ' de Fiscalização 
(D,F,•11), constltuldo do Estado de Sergipe; 

Décimo Segundo Distrito de FlscalizaçãQ 
(D.F.-12), constitu1do do Estado do Espirita 
santo: 

Décimo Terceiro' Distrito de Fiscaliza~ 
{D.F.-13), constitufdo do Distrito Federal; 

Décimo Q\l.arto Distrito de Fiscalização 
(D.P.-14), constltuldo dos ~os do Rio de 
Janeiro e Minas Gerais; 

Décimo Quinto Distrito de Fiscalização 
(D.F.-15}, consti.tufdo do Estado de São Paulo; 

D6c1mo Sexto Distrito de Fiscalização 
(D.F.-lfl), coll8tttu1do do Estado do Parani\ e 
do Território do Iguaçu; 

Décimo Sétimo Distrito de P1scelização 
(D.P.-17), constitu1do do Estado de Santa ca
tarina; 

Décimo Oitavo Distrito de Fiscalização (D. 
F.-18), constitufdo do Estado do Rio Grande do 
Sul; 

Décimo ·Nono Distrito de Plscallzação (D. 
F.-19), comtltu1do do Estado de Mato Grosao 
e Territórios de Guaporé e Ponta Porã. 

Art. 3.• As sedes dos D.P. serão fixadas 
pelo Ministro de Estado de Viação e Obras Pú
blicas, mediante proposta do diretor geral do 
D.N.P.R.C. 

Art. 4.0 Para efeito de conservação, repara
ção e distribuição do aparelhamento do .D. N. 
P. R. e,, fica o território nacional dividido em 
duas Regiões de Aparelhagem, a saber: 

I - Região Norte de Aparelhagem (R.N.A.), 
com sede em Recife, abrangendo os Territórios 
do Acre e Rio Branco, Estado do Amazonas, 
Território do Amapi\, Estados do Pará, Goiás, 
Maranhão, Piaul, Ceari\, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco, Território de Fernando 
de Noronh&, Estados de Alagoas, Sergipe, Bahia 
e Alto e Médio São Francisco; 

II - Região Sul de Aparelhagem (R.S.A.), 
cotn sede no Distrito Federal, abrangendo os 
Estados do Espfrlto Santo, Rio de Janeiro, Dis
trito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Territó
rio do .Iguaçu, Estados de Parani\, Santa Cata
rina, Rio Grande do Sul, Territórios de Gua
poré e Ponta Porã e Estado de Mato Grosso. 

Art. s.o 0 diretor geral do D.N.P.R.C. 
poderi\ constituir comissões de estudos e obras, 
de caráter tramt.tório, com sede e fins de!lnldos 
em cada caso especial. 

Art. fl.º Fica transformado em de diretor 
geral (D.N.P.R.C.), padrão R, o atual cargo 
Isolado, de provimento em comis8'o, de diretor 
geral (ó.N.P,N.), do Quatro I - Parte Per• 
manente, do ll41nistér1o da Viação e Obras 
Públicas. 

Art. 7.º Picam cr"ladoe, na Quadro I -
Parte Permanente, do Ministério da Viação e 
Obras Públicas, os seguint1111 cargos isolados de 
provimento em comissão: 

1 - Diretor de Divisão (D,N.P.R.C. - D. 
H.), padrão P. 

1 - Diretor de Divisão (D.N.P.R.C. - D. 
P.O.), padrão P. 

1 - Diretor de Divisão (D.N.P.R.C. - D. 
lr.O.), padrão P, 

Art. B~º Ficam crladas, no Quadro I -
Parte Permanente, do Mlnis~rio da Viação a 
Obras Públlcu, as seguintes funções gratlfi• 
cadas: 1 

1 - Chefe da SecQAo de Estudos Topo-hl
drográficos, com Crt 6 800,00 anuais. 

1 - Chefe da Secção de Hidri\ulica Expe
rimental, com Crt, 6 600,00 anuais. 

1 - Chefe da Secção de Projetos e Oroa
mentos, com Crt 6 600,00 anuais. 

1 - Chefe da Secção de Aparelhagem, com 
Cr$ 6 600,00 qiuals. 
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1 - Chefe da Secção de ContabWdada In
daRrtal, com Cri 8 800,00 anual8. 

1 - Chefe da Secção de Exploraçlo Comer
cial, com Crt 8 800,00 anuais. 

1 - Chefe da Secção de Bconoml& e Esta
tistlca, com Crt 8 800,00 anual8. 

1 - Chefe da Secção de Tomada de ·oontu, 
com 'ert 11 800,00 anuals . 

1 - Chefe de Serviço de Admtntatração, 
com Crt 8 800,00 anuais. · 

1 - Chefe da Beoçlo de Comunlcagõaa, com 
Crt 4 200,00 anuais. 

1 - Chefe da Sacção de Material, com Crt 
4 200,00 anuais . 

1 - Chefe da Secção de Orçamento, com 
Crt 4 200,00 anual8. 

1 - Chefe da Secção do Peaoal, com C!$ 
4 200,00 anuais . 

1. - Chete · de Portaria, com Crt 3 000,00 
anuais. 

19 - Chllfea do Distrito de Plscallaçlo, com 
Crt 9 000,00 anuais. 

2 - Chefes de Begll!.o de Aparalha1em, com 
Ort 9 000,00 anuais. · 

1 - Secretário do Diretor da Divisão de Hi
drografia; com Crt 4 200,00 anuais. 

1 - Secretário do Diretor da Divisão de Pia· 
nos e Obras, com Crt 4 200,00 anualll. 

1 - Secretàrlo do Diretor da Divlaão :a:co
nOmtoa e Comercial, com Crt 4 200,00 anuals. 

Artl. 9.0 Picam auprtmldas, uo Quadro I -
Parte Permanente, c'!o Min18t6lro da Vtaçlo e 
Obras P'llbUcaa. as seguintes funoÕlll gratlfl
cad&B: 

1 - Engenheiro Chefe (2.ª Divisão) D. lll'. 
P. lll'., com Crt 6 800,00 anuala. 

1 - Engenheiro Chefe (3.• Divll&o) D. N. 
P. N., com Crt 8 800,00 anual8. 

1 - Engenheiro Chefe (4.• Divll&o) D. N . 
P. K. , com Crt 8 800,00 anual8. 

1 - Chefe de Secção (S.B.P.7) D. N. P. 
N., com Crt 3 000,000 anuais. 

Art. 10. Pars atender à deepeaa com a 
ezecução ldêate decreto-lei, no período de 1 de 
Janeiro a 31 de dezembro de 1944, fica aberto, 
ao Mlnlstérlo da Vla.;Ao e Obras P-Qblloas, o cré• 
dito eapec:tal de Crt 442 800,00. 

Art. 11. ._ decrt.to-lel entra1' em vl.gOr 
BA data de sua publloaç&o, revogadas as dilp0-
alçi6ea em contrúlo. 

Rto de Janeiro, 31 de desembro de 1943, 122.0 
da Independênela e 55.º da Bepúbltca. 

GETOLIO VABGAS. 
Jo4o de Jlendoftça L'ma. 
A. M 801UHJ Coma. 

(D.O. 8·1-944), 

Decreto-lei n.o 6 170, de S de Janeiro de 1944 

Cria o Serufço d.e E:tpanaclo do 'l'rlgo no Jllfnu
fbio dG AurfcWtura e d4 outraa provt.. 
dlncrial. 

O Presidente da Bep'llbltca, usando da atrt
butçlo que lhe OQDfere o· artigo 180 da Const1-
tutçAo, decreta: 

Art. 1.0 Fica ortado, no Mlnlst6rlo da .Agri· 
cultUra, o 8erYiÇO de Expansão do Trigo (S. E. 
T.), dtretamente subordinado ao Mlnlstro de 
llatado. 

A?t. 2.0 Ao a. B. T. oompettri: 
I - incrementar a produção do trl10 no 

tarrliõrto nacional; 

II - elaborar e realblar um programa de ex
pamão da àrea trlticola nacional bem como de 
aperfeiçoamento doe métodoli agrfcolae aeguldoe 
nu regiões onde atualmente se cultiva o trtgo; 

m - filloall.zar e . orienfo!'r o comércio e a 
lDdustrlállzação do trigo no pais; 

IV - proceder a estUdoe dlill problemas de 
armazenapm a longo pruo e à realização do 
programa resultante d6111es eatudoe: 

V '- proceder à lmtalação de alloe e arma
zéns para eetocagem do trigo nacional, com o 
f1m de regular-lhe a distribuição: · 

VI - promover medldaii para o emtno da 
panificação nacional: 

VII - promonr a assinatura de acordoe de 
fomento da lavoura do trigo com oa Estados que 
os desejarem, noe moldes' estabelectdoe no Re
gulamento aprovado pelo Decreto n.º 11 1118, de 
29 de desembro de 1942. • 

Art. 3.º Picarão a cargo do S .B .T., o eor
noo de dl8tribu1çlo de sementes de trl.gO e a 
experimentação e distribuição de :mAqutnae 
aproprtadu à sua cultura e Industrialização. 

Art . 4.º Ao S. E . T . competirá promover 
Junto ao Instituto de Expe~lmentação Agrlcola, 
do Oentro Nacional do Ensllio e Pesciutsas Agro
nõmlcas, a 1Dten11lflcação dos trabalhos experi
mentais de melhoramento, seleção e adaptação 
de variedades de trigo aos diversos melo& agri
colas brasileiros. 

Parf.grato. -Qnico. o S .E .T . realtzari, em 
cooperação com 08 aertoult!'J'lllll que o desejarem, 
campo11 de demonetraoio de acõrdo com as nor
mas adotadas pelo M1D18térlo da Agrtcultura. 

Art. s.o o S.E.T. promovem a orpntzação 
cooperativista doe pequenos lavradores de trigo, 
de modo a ap~ o eetabeleclmento da grande 
lavoura associada, agindo em cooperação com o 
Serviço de Economia Rural. . 

Art. 8.º o S.E.T. compreendera: 
Secção da Produção 
Secção do Comércio 
Secção da Industr1allzação 
Secção de Adminlstração. 

Art . 7.º A taxa a que se refere o Decreto
lei n .o 3 445, de 21 de Julho de 1941, conttnuari. 
a ser arrecadada na forma do artigo 3.º do refe
rido decreto-lei. 

Art. a.o Pica transformado, no Quadro Per• 
manente do Ministério da Agricultura, o carao 
tsoiado, de provimento em coml886o, padrão P, 
de diretor do Serviço de Plscalt.zação do CGmér· 
cto de Farinhas no carga Isolado, de proTIIDento 
em comissão, padrão P, de diretor do ServiOO 
de Expansão do Trigo. 

Aft. e.o Picam crladu, no Quadro Perm&· 
nente do Ministério da Agrtcultura, as 8'guintell 
funções gratlfloadas: 

1 Chefe da Secção da Produção 
do s;E.T., com a gratlflcação 
anual de • • .. • • • .. • • • • .. • .. • .. • • Crt 5 400,00 

1 Chefe da Secção do Comércio 
do S.E.T., com a gratificação 
anual de • . . .. . • .. • .. . .. • • • .. • • Crt 5 '400,00, 

1 Chefe da Secção de Industria
lização do S.E.T., com a gratl• 
flcaç&o anual da • • • • • • • • • • • • • • Crt 5 400,00 

1 Chefe da Secção de Admlntatra-
oAo do S .B.T., com a gratifica-
ção anual de . .. .. • . • • .. . .. • • • C!$ 4 200,00· 

1 Secretàrlo do diretor do S .B. T., 
com a gratlflcaçlo anual de • • Crt 4 200,00 

Art . 10. Pica extinto o Serviço de Pleca• 
llzação do Comt!rclo de Farinhas do Mln18t6rl0 
da Allrloultura. • . 
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Art. 11. Ficam extintas, no Quadro Per
manente do M1nletério da Agricultura, as tuD· 

. çõea i;ratUloadas de aecretArio do diretor, a.18-
tente técnico chefe de FiacallzaçAo e cbefe da 
Secção de Admint.straçAo, tôdas do Serviço de 
Piacaltzação do Comércio de Farinha, a primeira 
de Crt 4 200,00 anuale e as três últimas de Crt 
5 400,00 anuais cada uma. l 

Art. 12. A atual T.N.M. do Serviço de 
Placa11Ba9f,o do OOmércio de Parlnhal paeaará a 
GOnetitulr a T.N.111. do S.E.T. 

Art. 13. As dotações atribufCas ao Serviço 
de FlecallzaçAo do comércio de Farlnhas no 
Anexo 14 - Ministério da Agricultura - do 
Orçamento Geral da Repllbllca•para o exerclclo 
de 1944 serão utlltzadas pelo Serviço de Expando 
do Trigo. 

Art. 14. Ptca aberto ao M1n18tério da Agrl
cultura o crédito especial de Crt 24 eoo.oo. para 
atender, no eiterclclo de 1944, àa deepesaa reeul· 
antes da criação das tunções gratUlcadu a que 
•refere o artigo il.o dêste decreto-let. 

Art. 15. O preaente decreto-let éntra.n\ em 
vtgor a 1 de Janeiro de 1944, revogada.a as dl.s• 
poalções em contmio. 

Rio de Janeiro, 5 de Janeiro de 1944, 1~.a 
da Jndepêndêncla e 56.º da Repllblica. 

GET'OLIO VARGAS. 
Apoldnto Sai.a. 
Alezandre .lfarcondea 'WKI· 

~D.O. 7·1-944). 

Deereto-lel n.• 8 190, lle 8 lle Janeiro de 1944 

Atdori.1!4 medtd4 J>Ora atender 4• . df/fCUldGdU 
dG lavoura oateetra dos Bifados de 840 P11ulo 
e Paran4 em oonseqalncncJ das si!caa e 
17~. 

O Presldent.e da Repllbllca, Ulando da atri
buição que lhe confere- o art. 180 da Conetitu1· 
"°'e 

Considerando que as dificuldades da lavoura 
cafeeira doa EstadOe de São Paulo e ParanA, 
~!ativas àa possib111dades de tlJlanctamento, to-. 
nJD agravadas ainda uma vez com a seca ~ a 
·geada verificadas no corrente ano, decreta: · 

Art. 1.• - Fica ampliado até 31 de outubro 
de 1946, compreendida a safra 1945/46, o perfodo 
em que o Banco do BrUll eetA autorizado a 
realizar o financiamento das lavouras de café 
doa Estados de São Paulo e ParanA, a que ee 
nterem os Decretos-lelB ne. 3 049, 3 934 e 5 147, 
de 13 de fevereiro e 12 de dezembro de 1941 e 30 
de demembro de 1942, respectivamente. 

Art. 2. • - As d1.spoe1QÕ811 do presente decreto
lei não prejudicam a extenaio de garantia pre
"flata no art. 7.0 , 1 1.0 , 1.• parte da Lei n.0 492, 
de 30 de agõsto de 1937. • 

Ari. 3.• - Apllcam-ae também às lavouras 
l!le caté dos EstadBB de São Paulo e Para~ 
CQJã produtividade tenha sido reduzida em con
-aeq~ da seca e da geada verificadas no 
1101TeDte ano, as dlBposições dos artigos ante
norea e dOa decretos-let.s noe meamos referidos. 

Art. 4.0 -As condições para o financiamento 
•rio ajustadas entre o Banco do Brasil S. A. 
e o Departamento Nacional do caté e aprovadas, 
p:tvlamente, pelo M1n111tro de Blltado doa Negó
doe da Par.enda. 

Art. a.• - o presente decreto-lei entrari em 
vigor na data de sua pubilcação. 

Art. 6.• - Revogam-se as dlaposições em 
oontri.rlo. · 

Blo de Janeiro, 8 de Je.netro de 1944, 123.• 
da Independência e 56. • da Repllbllca. 

GBT'OLIO VARGAS. 
A. ãe Sowa Casto. 

(D. O. lll-1·944). 

Decreto-lei n.0 8 m .. de 13 de Janeiro de IM& 

Abre ao .lftnfat~ da.t Relaçõea B:eteriorea o 
crlldtto eapect11z ãe Crt 15 769,60, p&ro atm
der ao pagamento ele dupeaaa com a tnau
gurap/Jo do monumento ao bar/Jo do Bto 
BTonco. -

O Prealdente da Repllbllca, uaando da atrt
. bulçAo que lhe confere o art. 180 da CODBtl• 

tlu.lção, decreta: 
Art. 1.º Flca aberto ao MinlBtérlo das Rela

çõea Exterlorea, o crédito especial de quinze mll, 
setecentQs e •-nta e nove cruzeiros e sessenta 
cep.tavoà'" (Crt 15 769,60). para atender ao pa
gamento elas despesaa (Servl.909 e Encargos) 
efetuadas com a inauguração do monumento 
ao barão do Blo Branco, ertgtdo na Esplanada 
do Castelo, no DlBtrlto Federal. 

Par61rnto llntco. O crédito a que 1e refere 
êate artigo .será d!.strtbuido ao Tesouro Nacional, 
onde serão liquidadas as despesa.e, à vtata doa 
respectivos oomprovantes,, 

Art. 3.º l!:ste decreto-lei entra~ em vigor 
na data de sua publicação. • 

Art. 3.• Revogam-ae as dilJ>OBl.çõea em oon
t1Vl.o. 

Rio de Janeiro, 3 de Janeiro de 1944, 123,• 
da Independe.nota e 158.0 da Bep1lblloa. 

GETOLIO VABOAS. 
Orvaldo Aranha. 
A. de ~ouaa Corta. 

(D. O. 15·1·944) • 

iC 

Decretos 
• Decreto n.• 14 02, de 3~ de dezembro de lNS 

Aprovo o Begtmento do · Departamento NGcrionql 
de l'ortos, Btos e Canms do Jttnútflrfo 1141 
Vtoç/Jo e ObrCJB PtlbHoaa. 

o Pl"81ldente da Repdblica, usando da atrl
bulção· que lhe confere o artigo 74, alinea a, 
da constltut9lo, reeolve: 

Art. 1.0 Pica aprovado o Betrtu:tento do 
Departamento Nacional de Portal, Rios e ca
naia (D.N.P.R.O.) asalnado pelo Mln.llltro da 
Viação e Obras Pllblicu e que acompanba o 
presente decreto. 

Art. 3.0 :ltste deereto 11ntrara\ em vigor em 
1.0 de Janeiro de UM4, revogadas as d1Bpoelç6em 
em ooii,tràrlo. 

Rio de JanelrO, 31 de dezembro de 1943, 
122.• da Independência e 55.0 da República. 

GBT'OLIO 'VARGAS. 
JolJ.o de Mmdonça Ltma. 

• Beproduzldo por ter aafdo com incorre
ções em IJ-1-944. 
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REGIMENTO DO DBPART.ÚU:NTO NACIONAL 
DE PORTOS, RIOS B CANAIS 

CAPfortrLo J 

Da finalidade 

Art. 1.0 O Departamento N'â~lonal de Por
tos, Rios e Canais (D.N.P.R.C.), órgão Inte
grante do Ministério da Viação e Obras Públlcas 
(M.V.O.P.) diretamente subordinado ao Mi
nistro de Estado, tem por finalidade promover, 
orientar e Instruir ·tõdas as questões· relativas 
à construção,. melhoramento, manutenção e ex
ploração dos portos e vias d'igua do pals. 

CAPfTtrLo u 

Da organtzaç4o 

Art. 2.0 O D.N.P.R.C. compõe-se de: 
Divisão de Hidrografia (D.H.). 
Divisão de Planos e Obras {D.P.O.). 
Divisão Econômica e Comercial (D.E.O.). 
Servlç6 de Administração (S.A.). 
Distritos de Fiscalização (D.F.). 
Região Norte de Aparelhagem (R.J.A.). 
Região Sul de Aparelhagem (B.B.A.). 

Parágrafo 'llnl.co. O Diretor Oenl do D.N. 
P.R.C. poderá cons~ltulr comtaaõea de estudos 
e obras de caráter tr8ll81tórlo, com sede e 
fins definidos em cada caso especial. 

Art. 3.• o D.N.P.R.C. ter6 um mretor Ge
ral nomeado, em com.laaão pelo Presidente da 
Bepúbllca. 

Art. 4.«t As Divisões terão Diretores nomea
dos, em comissão, pelo Presidente da Repú
blica; os Distritos· e Regiões terão chefes, esco
lhidos dentre funclonf.rlos da carreira de Enge
nheiro do M. V .O.P., designados pelo Ministro 
de Estado da Viação e Obras Públicas, mediante 
indicação do Diretor Geral. 

Art. 5.0 As Secçõea das Divisões serão che
fiadas por funclbnt.rlos lotados no D.N.P.R.C. 
e designados pelo Diretor Geral, mediante lndl· 
cação do· respectivo Diretor de Dlvlaão. 

Art. 6.0 O S.A. ter6 um chefe. escolhido 
dentre functonãrloa lotados no D.N.P.R.C., 
designado pelo Ministro de Estado da Viação e 
Obras Públlcaa mediante lndlcaçlo do Diretor 
Geral •. 

Art. 7.0 As Secç(lea do S.A. terão chefes, 
llllCOlhldos dentre funclonãrlos lote.dos no D.N. 
P.R.C., designados pelo Diretor Geral. 

Art. 8. • O Diretor Geral e os Diretores de 
Divisão terão secretãrlos por êles designados. 

Art. 9.0 A :Portaria serã chefiada por um 
fUnclonârlo designado pelo Diretor Geral, me
diante proposta do Chefe do S.A. 

Art. 10. Os órgf.os do D.N.P.R.O. funcio
narão perfeitamente coordenadOB, em regime de 
mútua colaboração, sob a orientação do Diretor 
Geral. 

CAPtnrLo,m 

Da compostç4o e' competlnma do8 6rgtJ.o,11 

BECÇAO l 

Da D. H. 

Art: 11. A D.H. compreende': 
Secção de Estudos Topo-hldrogrt.flcos 

(S.E.T.). 
Secção de Hldrãullca Experimental (S.H.E.). 

Art. 12. AS. E. T. compete: 
1 - zelar pela conservação das vias d'igua. 

estudando as suas condições hidrográficas, pro
jetando os melhoramentos de que. carecerem 
ou Informando sõbre os projetos apresentados 
para melhorá-la!!; • 

II - organ.lzar plantas hldrogrâflcas para 
fa,cllltar a navegação nos portos e nas viu 
d'âgua, coordenar e divulgar os dados hldro· 
gráficos de utilidade para os navegantes; 

m - estudar o regime do litoral, propor 
aa obras necessArlaa à sua proteção e Impedir 
a execução de construções u:i.ue lhe forem pre
Judlclals; 

IV - propor ao Diretor a solicitação det 
providências a autoridades federals1 estaduala 
e munlclpal,, afim de Impedir que sejam ce
didas a terceiros, sob qualquer titulo, as ãreu 
marginais de portos e vias d'âgua que lnteres
eem ao D.N.P.R.C. 

V - estudar a padronização dos aparelh~ 
e Instrumentos destinados aos estudos a cargo. 
da Divisão e controlar o emprêgo doa mesmos. 

Art. 13. A S.H.E. compete: 
1 - proceder a estudos hldrométrlcos para 

orientar os projetos de melhoramentos das via& 
d'igua; 

n - cooperar com a s .. E. T. na execução 
das modlflcaçõea de proJetos sugeridos pelos 
estudoe' hldrométr!cos. 

BECÇAO 11 

Da D. P. O. 

Arb. 14. A D.P.O. compete: 
Secção de Projetos e Orçamentos (S. P. O). 
Secção de· Aparelhagem (S. Ap.). 
Secção de Con.tabllldade Industrial (S,C.I.). 

Art. 15. A S.P.O. compete: 
I - projetar e orçar as obras de acesso & 

de acostagem dos portos e vias d 'igua dellnea
das pela D.H. e opinar sõbre os projetos d& 
orçamento apresentados pelos concesslonãrtoa 
ou autarquias; 

n - submeter à aprovação do Diretor bases 
para o orçamento e cadernos de encargo Pata 
a execução de obras e Instalações nos portos e 
'Vias d'âgua; 

m - organizar e submeter à apreclaç&c> 
do Diretor, para cada põrto, um plano geral d'9 
ampliação e, para o pais, um plano geral d& 
melhoramento de portos e vias d'âgua articula.d!> 
com o Plano Geral de Viação Nacional. 

Art. 16. A S.Ap. compete: 
I - manter o registo de todo o aparelha

mento e Instrumental terrestre e marítimo do 
DepartamBJJ.to; 

II - proceder à distribuição dêsse apare~ 
lhamente e Instrumental, de acõrdo com aa 
determinações do Diretor; 

m - zelar pela conservação e renovação 
do mesmo aparelhamento e Instrumental; 

IV - recolher o aparelhamento e Instru
mental que fôr sendo dlspensãvel aos portos & 
vias d'a\gua. ' 

Art. 17. A s .. C.I. compete: 
I - organizai', em cooperação com a s. T .e. 

da D.E.O., as normas para a execução da con
tabilidade Industrial, que sarão observadas, aos 
serviços e obras do Departamento, depois de 
aprovadas pelo Diretor Geral; 

II - zelar pela observância dessas normat< 
nas reparlllçõea subordinadas ao Departamen~ 
e apurar os custos lJnltârlos e finais dos servls;Gfl; 
e obras do D.N.Jt'.R.C. 
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SECÇAO 111 

Da D. E. O. 

Art. 18. A D.B.C. compreende: 
Secção de Exploração Comercial (S.B.C.), 
SecçAo de EcÓnom.la e Estatfstlca (S.B.E.). 

' Secção de Tomada de Contas (8.T.O.). · 

Art. 19. A S.E.O. compete: 
I - coligir a: legtslaolo atinente a portoe 

e Ylaa .d'ãgua, pl'Omovendo as m0d1!léaçõea que 
a prãtlca aconselhar; 

II - zelar pela fiel obllervAncla das leis por
tuArlas e C11ntiratos de conc81l8ões de portos e 
vias d'll.gua, bem como pela e!lclllncla do apa
relhamento de portos: 

ID - proceder BOI estudoe das tomadas de 
eontae dos concSBSlollll.rioe e doa b&laD.cet. 
JDensal.9 -e semestrais e relatórloa anuais apre
aentadoa pelas l)i!legaoões de CoDtrõl& Junto u 
autarquias de Portos: 

IV - fazer e manter atualizado o hlaiórtco 
de cada põrto. 

Art. 20. A a.E.E. compete: 
I - Paller a estatfstlca do movimento doe 

portos, vlaa d'll.aua por con-.lo e l!Btalelroe 
de construção e reparação naval: 

II - tl.mr, por meto de dados eetatfsttcoe 
apurados, as zonaa de lnfiuêncla doe portos e 
.tu d'Agua; 

III, - fixar oe coeficientes de aproveitamento 
do aparelhamento doa portos: 

IV - fazer a e11tatts1ttca financeira doe por
tos e vtaa d'Agua por conCSl!llAo; 

V - apurar oe dadoa neceasArloe ao cõmputo 
la exploração dos portos e vias d'ãgua por 
OQDCSBslo; 

VI - publicar, .blmestralmente, um boletim 
para a di'V'Ulpç&o doa elementos apuiaclos: 

VII - tnventartar' oe bens dos conceaatoni
'rloa de portos e Vias d'igua. 

Artl. 21. A S.T.o. compete: 
I - estudar e propor oe apertelçoamentoa 

que torem neceall.rlos para que aa tomadas 
de contu H realizem com a maior exatidão; 

II - organizar, em cooperação com a 8.0.I. 
da D.P.O., e propor nonnaa de contabWdade a 
llllftD1 &dotadaa na exploração dos portos e vlaa 
IA&ua para unl!ormtzar a respectiva conta
liülisação e conseguir que os dados econômicos 
• ttnancel,roe apurados spJam homogêneos e te
Pam etgnl!lcaçlo efetiva; 

m - rever as tom.adas de COJltas realtzadaa 
tlltlOB D. F . e propor· as modutcaçõee Julgadas 
~as: 

IV - rever oe balancetes das Delegações de 

~
U'óle daa entidades auiàrqulcas e estudar 
relatórios da gestão das meemaa entidades, 
ormando sõbre a sua exatidão, em face daa 

e reswamentoa vigentes. 

SECÇAO IV 

DoS.A.' 

Art. 22. o a.A. compreende: 
Secção de Comunicações (8.0,). 
Secção do Material (8.M.). 
BecçAo de Orçamento (S.0,). 
Secção do Peesoal (8 .P.) • 
Biblioteca (8.). 
Por111Lrla (io.). 

Art. 23. A a.e, compete: 
I - receber e distribuir papéis; 
II - superintender os trabalhoe de proto

colo e arquivo do D.N.P.R.o.: 
m - atender '8 partea e prestar informa

ções 10bre o andamento e despacho de papéis; 
IV - promover a publicação dos atos e 

dec1B6ea relatj.vos às atividades do D.N .P .R.c.: 
V - pamar certidões referentes àa atlvtda· 

des do D.N.P.B.C., quando autorlzadlis pelo 
Diretor Geral:. 

VI - atender u. deapesaà de pronto paga
mento. 

Art. 24. A S.M. oampete: 
I - prepar~ e encaminhar ê. Dlvlslo do 

Material do Departamento de Admlnl.straçAo do 
114.V.O.P., as requlelç6es do material;' 

II - distribuir o material recebido; 
m - auxiliar a Dlv!l!&o do Material do 

Departamentó de Administração no levanta· 
mento estatfstlco, bem como manter conta cor
rente do gasto ao material pelos diferentes 
órgAoa do D.N.P.B.C.; 

IV - anotar as verb1141 orçamentirlu e de 
crédltQa adicionais destinadas a material dos 
diferentea órgãoe dO D.N.P.B.C. 

V - fornecer dados para o orçamento do 
material necessirlo a todos oa órgioe ·do 
D.N.P.R.C., de acõrdo com as aollcitações feltall 
pelos chefes dos res:pec1;lvos órg&oâ; 

VI - providenciar aõbre a rep~ção e a 
substituição do materlal,em uso, de acordo com 
as requlalções dos chefes de serviços; ) 

VII - inventariar oe móvel.9 e material de 
expediente do D.N.P.R.O., a cargo doe órgão11 
que o Integram: 
. VIII - J>l]'pa.rar o expediente das contas 
•pnaentadaa. . 

Art. 25. A a.o. compete: 
I - manter em dia a eacr111uraç1o das do

tações' orçamentArl$8 ou provenientes de cré
ditos eepectals e adiciODals a favor doe órgãoa 
do D:N.P.B.C.; 

II - eumtnar a aplicação das verbal deB
ttnadu aos diferentes órglos do D.N.P.R.O.: 

m - colaborar com a DlvlsAo de Orçamento 
do Departamento · da AdmlnlstraçAo do M. V. 
O.P .. na elaborliçlo da proposta orçamentária 
relativa aos órgãoe do D. N. P. R. O. 

Art, 26. A S.P. compete: 
I - encaminhar ê. DI visão do Pessoal do 

Departamento de Administração do 1\4.V.O.~ .• 
devidamente IJ1i.truldas as questões referentes 
aos ttinclonll.rlol e extre.numerãrlos do D.N. 
P.R.C.; • 

U - manter, atualizado, !lcbirlo completo 
dos tunctollll.riOll e extran umeril1o8 lotados no 
D·.N.P.R.C.; . 

. m ....... manter atualizado o ementirlo da 
legislação e dos· atoe referentes a pessoal: 

IV - preparar e re!D.8Wr t. Dlvlslo do Pes
llO&l do Departamento de Admlnlatração o bo
letim de freqüência ,io pessoal: 

V - coligir e remeter .l Dlvt.llo do Peasoal 
do Departamento de Adm!Di.ltraç&o, todos os 
dados referentes a pessoal. · 

Art. 27. A :e. eompete: 
I - organ1zár e manter atualizadas as co

leções de publicações nactonala e estrangeire.a, 
eõbre os aaauntoe relaeiOlladoa com as attvlda· 
des do DOP&rtamento: 

n -. seleclollar as publloaçõea a serem ad
qUlrtdas Pare. a Biblioteca: 
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m - regtatar, suard&r ·e comervar aa publi
caoõ• pertenomMI ao acervo da Blblioteca; 

IV·- perinutar publicaçOee com tnatitutções 
naolona18 e ~etraa; 

V - organizar: 
o) os caWogoe para uso p'llblico; 
b) oe caWogoe auxlUaree; 
o) Ustu blbllogrUtcaa para aerem dlltrt· 

bufdM.DO Departamento e entre os inter-dos; 
VI - franquear a sala de leitura e aa 

eetantee de livros e rav18taa, indanpendente
mente de formalidades, aOll lntereaeadoa, deede 
que não perturbem a boa ordem da Biblioteca. 

VII - orlenllar o leitor no uso da Blblloteca, 
prestando-lhe a aulatbcla neoeu6.rta aoe seus 
mtudo1 e peaqu1sas; 

VIII - coopetar com aa demala blbllotecaa 
do aerviço pdbllco federal; 

IX - promover o empl'Nt1mo, por deter
mlllado prazo, dOll llvroe, folhetoe e revtstaa. 

Par6grato únlco. O ·prazo para o empréll
Umo de publlcaçOee e outraa medidaa referentes 
ao funcionamento da Biblioteca "rão objeto 
de 1.nstruçõea de semço. 

Art. 28. A P. compete: 
I - executar oe trabalhoa de limpeza da 

aade dO D.N.P.R.C.; 
II - executar oe trabalhOll de vlgllãncilr. 

interna; 
m - zelar pela conaervaç&o do material em 

uso no ed1flclo sede do D.M .P.R.O. 
Art. 29. O S.A. tunclonari perfeitamente 

artl.QUlado com o D.A. do Mln1et6rlo, devendO 
obeekar1 ~ normaa e m6tod011 de tra'Mlbo por 
lle prescntos~ · 

S8CÇAO V 

Doa D. l". 

Art. 30. Aos D.F. compete: 
I - proceder a observações sObre o regime 

da costa, portos e vias d''8ua, apreseniando, 
anualmente, ál reepecttvaa plantaa e alntese 
daa oblervações; 

1 
II - fazer observaçõee regularea de maHe, 

Ymtoe, temperatura e presd.o. da atmoefera: 
m - fazer observações regulares aObre va

iraa. temperatura e salinidade da água do mar 
e teor das matérias sólida& em e'uapeneão nas 
'8uaa dos portos e das vias d'água; 

IV - far.er obl!Jervaçóee regulares aObre oon
dlçGea de vt.sibllldade da atmoafera; 

V - organtzar e enviar aos óraãoe compe
tentes um moatruirlo -de rochàa, recifes, arel.U 
de dunas e de bancoe e outros mater1&1a de 
comtitulção geológlca local; 

VI - ampliar oe estudos bldrotr6f1COI noe. 
portos e viaa d'água a. seu cargo, apresentando, 
anualmente, trabe.lhos realizados de acordo com 
08 recursos exlstentes; 

vn - melar pela oo~servaçAo da aparelha-
1em e· do 1natrumental técnico, pertencentes ao 
Depanamento ou que estiverem a eeu cargo, 
devolvendo-O& t. Regtão d6 Aparelhagem corres
pondente, dellde que &11teJe,m aem aplicação; 

VIn - zelar pela coneervaçlo da costa, dos 
portoe e dai v1aa d'água a aeu cargo para que 
M mantlenbam em condlç&9 de navepb1Udade; 

IX - zelar pela fiel obluvAncta da legta
laçlo portukla, no que respeita t.s suas flna
lldadee; 

X - impedir o lançamento, nos portos e vias 
d'Agua eob sua Jurladlção, de clDzae, óleos, 
entulhos ou qualaquer matel'lala que preJu
d.lquem. a fauna, a coDHrvaçAo ou o use1o, 

providenciando para que Oll reaponai\ve18 façam 
a neceuárla coleta e transporte para lugu 
conveniente; 

XI - impedir deJ>Óllitos em ca1s ou praiu 
de d-mbarque, quando d1!1cultarem o livre 
trf.naito; • 

XII - flacallzar ou executar a conaUUOlo 
de quaisquer obras de melhoramento ou de 
ampliação doa portos e dM viu d'A&ua; 

XIII - embargar a execuç&o de cm, pon
tes, rampas, aterros e outras qualsquer obrM 
p'llbUcas ou particulares, nos portos ou vi• 
d'água sob a sua JurJ.edição, quando preJud.lctala: 

XIV - zelar pela conservação de tõdas aa 
obras, aparelhqF e l.nstalaç~ dos poria. 11 
V1-aa d'A&ua sob aua Jur18d1ção; · 

XV - ft.acallzar a eçloração dOll portas e 
V1as d'Aaua a seu cargo, acompanbando a 
execuQAo doa 1118l'V1çoe e a aplicação das tarttaa 
estabelecldM; 

XVI - remeter, menaalmente, à D.P.O~ 
\1m relato resumido dos serviços a seu cargo e 
uma demonstração' da.s daspesas efetuadas, for
necendo-lhe oa elemento& necessários para de
terminar os preçoa unltàrios, custo total dOll 
serviços, e conhecer o andamento das obraa. 

SECÇAO VI 

Daa regiões e a~lhagem 

Art. 31. Aa B.N.A. e R.S.A. compete: 
I - entender-se diret.amente com as Dlvlaõee 

e D!atrltoe de Pl.scallzação para o bom anda
mento dos aervlçoa a aeu cargo; 

II - manter um fichário com o reglsto de 
todo o l.nstrumentsl t6cnlco e aparelhagem flu
tuante e terrestre a eeu cargo, especltlcanélo~ 
- natnlrer.a, local em· que se encontram, eficiên
cia, caracterlaticos, utado de-conservação, valor 
atual e todos 08 demais elementos lnd1spenai\ttla 
à sua perfeita 1dentltlcação e situação; 

m - fazer a àrrecadação ou prov1denciar 
sObre .a d1stribulção ~e Instrumental técnico e 
aparelhagem aoe D.P'. de acõrdo com as h:iatru
ções que receber da D .P .O.; 

IV - propor a repl\l'ação, substituição, ba1.za 
ou aqu1sição do instrumental técnico e apare
lhagem, organizando, no caso de reparaçlo, • 
respectivas eapecitlcações e orçamento, e Jue
tltlcando minuciosamente as bailtllll; · 

. V - promo:ver a rep~ração de aparelhoe e 
embarcações do D.N.P.R.O., quando devida
mente auwrlsada; 

VI - organtzarL aparelhar e manter em 
funcionamento as onciD&B de rapamção; 

VII - melar pela eomervaQAo e auarda d9 
todo o lnatrumental técnico e a~relhamento 
sob sua gua1"4a ou Jur111dlção; 

vm - f18C&Hzar a coneervaQAo do 1natru
mental técnico e aparelhamento ·entregues aoe 
D1strltoe localizados na zona de sua Jurled.lçlo; 

IX - apresentar, até .31 de Janeiro de cada 
ano, mapas dlecrlmlnativos de tôdas as aqulel· 
ções, baixas, substituições ou reparações fettaa 
no Instrumental técnico e aparelha1em 'durante 
o ano anterior, além do mapa constitutivo do 
inventàrlo geral; 

:z: - flecallzar o eatabeieclmento e a explo
. ração de eataleiroa e oflcinaa de reparos a, de 

conatrução naval, que gozem de favores dO 
Govêmo. 

cAPfTtn.o rr 

D11a atnb1dçt1e1 do penoal 

Art. 32. .\61 Diretor Geral incumbe: • 
I - dl.rlglr, coordenar e f1acallzar oe tra

balhos do D .N.P.R.O. e representA·lo em suaa 
relaçõea mernaa; 
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n - assegurar a eatretta i:olaboraç&o dos 
diversos órgãos do D.N:P.R.C. entre ai e com 
os demais serviços p'Oblicos que tenham a seu 
cargo atividades de portos e viu d'àgua, coor
denando-os, orientando-os, flsca11zaDdo-oa e 
aUilllando-os: 

Ili - entender-se diretamente e autorizar 
entendimentos com autor!dadea da UnlAo, doa 
Bstados e Munlclplos aõbre assunto da compe
tência do D .N.P.R.C., ·sa1vo quando se tratar 
de Ministros de Estado ou Chefes de Executivos 
Jrstaduals, caao em que o fará por lntermédlo 
do titular da Vlaçlo e Ob1'88 P'Obllcu: 

IV - representar ao Mlnl.stro de Estado. 
augertndo providêimlas do Govêrno Ped~l. t&la 
ve111 que Julgar lmproflcuos seus eatorçoe Junto 
à repartição ou Instituições de porto& e V1aa 
d'(lgua para que tenham cumprimento &11 airt-
buições do D.N.P.R.C.; ' 

v - opinar em todoe oe -untoe que, dl
ando respeito às atlvldadea doe órg&oe do 
D.N.!'.R.C., devam ser aoluelonadoe pelas au
toridades superiores, e resolver OI demais, ou
ndoe OI referidos órgãos; 

VI - autorizar as tnOdiflcaçõea de proJetos, 
da.ti quais n&o resultem aumento de despesaa 
nem alteração fundamental doa planos apro-
vadoll; , 

vn - promover, de acõrdo com a legislação 
em vigor, a remoção daa embarcaçõea encalhadu 
ou naUfragadaa há i:na1s de ae!I meses, em lu
pre.s ·inconvenientes .. naveaação, quando os 
respectivos propr!etArios deliarem de atender 
à lnt!maçAo; 

vrn - em.l.tlr parecer aõbre tõdu as ques
tõea técnicas e contratual.8, referentes aos por
tos, vias d'àgua, submetidas à apreciação do 
Qov6mo: 

IX - aprovar os planos de pesqu!aas, estu
dos, inquéritos e lnvest!gaç~a sõbre assuntos 
de portos e vlaa d'llgua a serem reallzadaa pelos 
Cllterentes órgãos do D .N.P.R.c. : 

X - despachar peeaoalmente com o Ministro 
de Fatado; 

XI - dl!8pachar com os Diretores de D1-
vt81o e Chefe do S.A. do D.N.P.a.c., deter
minando u providências neoemriaa à boa 
marcha doa servtçoa a êles cometidos; 

XII - lnllpeclonar as ativtdadea dos divel'BOll 
â'g&oa do D.N.P,a.c. ou mandar fazê-lo, quan
do Julgar conveniente, por delegados seus; 

XIII - aollcltar a. dlstribulçll.o de créditos 
~entárlos e fazer vertr:car aua aplicação; 

XIV - autorizar despesas, dentro das rea
]leC1tlvas verbas, at6 o llmlte de Crt 100 000,00, 
aclma do qual ser6 neceuArla. prévia a utorlzac;ão 
do Ministro; 

XV - autorlllar. a execução de serviços, para 
ca q~ haja verba prevlsta, até o llm!te de 
Crt 160 000,00; 

XVI - providenciar para a boa tl.scallzação 
das rendas e despesas a. cargo do D.N.P.R.C.; 

xvn - fuer as designações e t:m:UcaçOee 
peVlataa neste Restmento: 

XVIII - movimentar o p-1 de um para 
outro órgão do D .N.P.a.c .. respeitada a lo
iação; 

XIX - admitir e dispénsar, na forma da 
llBlelaçll.o em vi1or, o pessoal extranumerárlo; 

XX - organizar e alterar a escala de férl&ll 
doe Diretores de Divla&o e doe Chefee do 8. A. 
e doa D.li'. e R.A. e QO lk!U aecret6rlo; 

XXI - e:ipedfr boleblna de meredlnento: 
xxn - elogiar e impor penu dlaclpllnaree 

90 pemoaI do D.N.P.a.c., inclusive a de sus
pem&o até 30 dias, e representar ao Ministro 
de Bstado quando a penalidade não couber na 
.. alçada; 

lCClI - apresentar. anualmente, ao Mlnlll-.. 
tro e BBtado o relatório du atividades do 
D.N.P.a.c. · 

Art. 33. Aos Diretores de Divisão e ao Chefe 
da S.A. in~be: 

·x - dirigir, coordenar e flacalizar os tra
balhOll a cargo das reapectlvu Divisões e Ser
vloo: 

n - propor ao Diretor Geral as designações, 
na fozma dêete Rellmento; 

m - propor ao Diretor Geral, medidas ne
CMB6rtu à boa ma.rcha doe trabalhos, quando 
DA.o fõr de sua al9&4& provldenol6-laa: 

. IV - elOl\&r e. Impor penas dleclpllnarea, 
Inclusive a de .-peDllo at6 15 dlas, propondo 
ao "Diretor Geral & aplle&Çl.o de penalidade que 
exceder de aua t.lo-Ga: 

V - orsanl.llar e alterar a escala de férias 
do peaaoal que lhe eatlver mbordlnado dire· 
tamente: • 

VI - expedir boletins de merecimento: 
vn - apl'M8ntar, anualmente. ao Dlrétor 

Geral, relatório daa atividades da respectiva 
Dtvle&o do Servtço. 

Art . 34. Aos Chefes doa D.li'. e das R.N.A. 
e a.a.A., Incumbe: 

I - dirigir, coordenar e fiecallzar os tra• 
balhos a eeu cargo; 

n - reptesentar o llflnletério da Viação . e 
Obra.a P'Obllcaa nu Delegações do Contrõle Junto 
às autarqul&ll de Portos; 

m ~· repre.entar o Mlnlstêrlo da Viação e 
Obras P'Obllcaa nu Delegacias de Trabalho Ma
rltlmo, respectivas: 

IV - correaponder-ee, no lnterêue dos ser
viços, com autoridades p'Obllcaa, dentro das 
suas respectiva.a Jw1adlçõee; 

v - proceder, de acõlõdo com a leglslação 
em vigor, u tomadas de contas contratual.8, 
que serão remetidas para OI devidoa flnll, à 
D.E.O. ; 

V:t - propor a.o Diretor Geral e.à medldaa 
que não forem de eua alçada; 

vn - elogiar e impor penas d!so1plf.naree, 
tnoluslve a de suspensão até oito dias e repre-. 
sentar a.o Duetor Geral, quando a penalldade 
nAo couber na sua alÇada; 

vrn - organizar e alterar a efC&la de férias 
do pessoal que lhe estiver diretamente subor
dinado; 

IX - expedir boletlnll de merecimento: 
X - · apresentar, anualmente, ao Diretor 

Geral, relatório das atividades do reapectllvo 
D!strlto ou !1.egl.&o. 

Art. 35. Aos Chefes de Secção incumbe: 

' I - dirigir, coordenar e fiscalizar a 11ucução 
dpa trabalhos; 

n - baixar instruçõe.s para a orisntaçll.o doa 
traballloe respectivos; 

ru - tnspecionar servtçoa e atividades ofi
ciais e particularea relacionadas com a secção, 
quando aaa!m o determinar a autoridade su
perior: 

IV - propor ao respectllvo Diretor ou Chefe 
as providências adminlatratlvaa, que forem ne
cess6rias à boa marcha dos aervtoos. e que não 
couberem na sua alçada, bem como as de 
ordem técnica que lhe pareçam convir à efi
ciência doa mesmoe; 

V - responder, por Intermédio do cheftt 
!mediato, às consultas feltaa .Sõbre a&11untos que 
se rel~ione111 com as atividades da Secção; 

VI - exercer quaisquer atribuições deter
minadas pelo chefe !mediato; 
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VII - contribuir para as publlcações .do 
D.N .P.R.C. com trsbaJhoa que expressem os 
resultados de &11118 atividades; 

VUI - elogiar e impor penas diacipUnarea, 
de advertência e repreensão ao peasoal que lhe 
fbr subordlDado e representar ao chefe imediato, 
q\l&Ddo a penalidade não fõr de sua alçada; 

IX - organizar a eacala de férias dos ser
vidores de sua Secção, submetendo-a à apro
vao&o do chefe imediato; 

X - expedir boletins de merecimento: 
XI - apresentar, mensalmente, ao chefe 

Imediato um boletim e, .anualmente, um rela
tório clrcull8tanclado dos brabalhos J'eallzados. 

Art .. 36. Ao Chefe da Portaria incumbe: 
I - dirtatr e fiscalizar a execução de todoa 

os trabalhoa a cargo da Portaria; 
II - alM!nder, com presteza, os pedidos e 

reclamações doa órgãoa locallzadoa no ediffclo 
aede; 

m - atender e dar informações às pessoas 
qu41 tiverem interêaaes a tratar no D.N.P.R.C.; 

IV - 1'1Bca.Uzar, peBBOalmeate, ou indicar 
um aervldor sob 1111&11 ordens para acompanhar 
os trabalhos a cargo da Portaria e reall111&dos 
por emprêllas particulares; 

V - providenciar o hasteamento do Pavi· 
lhão Nacional nos d1as em que ls80 fõr oficial· 
mente determinado; 

VI - organizar a escala de férias do1 ser
vidores da Portaria e submetê-la à aprovação do 
Chefe do S.A.: • 

VII - expedir boletins de merecthlento: 
VIII - organ!Zar eecala8 de plantão dos ser

vidores da Portaria .suJllitoa a êsse regime: 
IX - impor aO!I seus .subordinados penas 

d1sclpllnara.s de advertência e representar ao 
Chefe do S.A. quando,,. penalldade não couber 
na .sua alçada. 

Art. 37. Ao aecretAr1o do Diretor Geral e 
dos Dtretol'ell de D1v1.são, compete: 

I - a11ender às pessoas que desejarem 
oomunlcat-se com o Diretor Geral ou Diretor 
de Dlvtiião, encaminhando-as ou dando-lhe co
Ilhectmento do assunto a tratar: 

II - representar o Diretor Geral ou Diretor 
de Divisão, quando para lBBo fõr deeignado, 

IU - redigir a correspondência pessoal do 
Diretor Geral,.ou Diretor de DlvlsAo. 

Art. 38. · Aos aervldore.s, QU4' não tenham 
atribuições especlfloadas ne.ste ~ento, in· 
cumbe encutar os ti:abalhos que lhes forem 
detennlJlad<?8 pelo chefe imediato. 

cAPtnn.o V 

Da lotll(kfo 

Art. 39. O D.N.P.B.C. tera\ lotação apr\>• 
vada em decreto. • 

Pan\lrrafo Witco. Além dos funclonirlOl\, 
constantes da lotai:ão, o D.N.P.a.c. poderi ter 
pessoal extranumerirlo admitido na forma da 
legislação em viaor. 

CAPfTt7LO VI 

Do 11.ordrio 

Art. 40. O horirlo normal de trabalho 1110 
D.N.P.B.C. sen\ !lxado pelo Diretor Geral res
peitado o número de horas semanais ou mensat.s 
estabelecido pa,ra o Serviço Público Clv11. 

Art. 4l. 'IA. freqüência do pessoal, em tra
balhQ fora da sede do D.N.P,B.C • .seri veri
ficada por bolettns diArlos de produção, contro
lados pelo superior imediato. 

Art. 42. O Diretor Oeral não fica sujeito a 
ponto, devendo, porem, observar o hon\rlo 
fixado. 

CAPfroLO VII 

• Das aubatttulçôu 

Art. 43. Serão sublltltufdos, automàtlca
mente, em sua.e faltas e impedimentos eventuaJa. 
atê ao dias; 

I - O Diretor Geral por um Diretor de 
Dlvtslo de sua Indicação, designado pelo Ml
nl&tro de Estado da Viação e Obras Públleas: 

II - Os Diretores de Divisão e Chefe do 
S.A. por um dos Chefes de Secção, deslgnadoe 
pelo Diretor Geral, mediante indicação dos. ree
pectlvos Diretores e Chefes: 

m +- Os Chefeii de Distrito e Regi.Ao pór 
um engenheiro designado pelo Diretor Geral, 
medlanlle Indicação dos respectivos Che!es; 

IV - Os Chefes de Secção das Divisões, os 
do Serviço de Admlnlstracão e o da Portaria, 
por um funclonirlo deslKJ18do pelo re11Peccttvo 
Diretor de Divisão ou Chefe de Serviço de 
Administração, mediante Indicação dos referidos 
Chefes. 

l'arigrafo único. Baveri, sempre, servtdoree 
i;frévtamente des1gnados para as substituições de 
que trata e.te artigo. 

cAPfTt7LO VIII 

Dtl!postções gerata 

M. 44. O D.N.P.R.C. organtzari umRlano 
geral de melhoramento de portos, vias d Agua. 
.submetendo-o ao pronunciamento do Conselho 
de Segurança Nacional e, depois, à aprovaoão 
do Mlnl&~ro da Viação e Obras Pdbllcas. 

Parigra!o único. :tll8e plano dever• harmi:>
n!Zar-ae com o plano geral de viação nacional 
e .seri revlllto de 3 em 3 anos, para a necessirla 
atualização. 
' Art. 45. Nenhum servidor poderi fazer pu
bllcãções,, conferências ou dar entrevistas aõbre 
&B&untos que se relacionem com a organl.Zação 
e as atividade.e do D.N.P.B.c. sem previa auto-
rtzação escrita do Diretor Geral. · 

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1943. -
Joil.o de Mendonça Lima. 

(D. O. 18·1·1944). 

Decreto-lei n.o 14 438, de 5 de Janeiro de 194' 

Concede nollOB pnz.zos para o cumprimento da 
dtapostções do Decreto-lei n.• 5 764, de Jt# 
de agôsto de l943. 

o Ptesldente da República, usando da atrl- • 
bulção que lhe confere o artigo ·74, alfnea a. 
da constituição, e tendo em .vista a Que lhe 
representou o Conselho Nacional de Agua.a e, 
Energia Elétrica, decreta: 

Art. J.. • Para a observAncla do disposto no 
art. 4,0, pari.grafo único, do Decret;o,.lel n.0 5 764, 
de 19 de agõsto de 1943, é coucedldo npvo pre.md, 
de 120 d.ias, a contar da date. da publlcal)Ao 
da.te decreto. 

Parágra!o dnlco. O Gbvernador ~ Inter
ventor que, dentro dêste novo prazo, não fizer 
a comunlsiação a que, por fôrça dessa d.lsposlçlo 
legal, eati obrigado, com respeito à divisão ter• 
rltorlal sob ~u govl!rno, e o Prefeito que, den~ 
do mesmo prazo, não a fizer, com relação ao 
respectivo Muntcfplo, incorrerão em pena de 
responaabllldade, J10I! !êrmos do art. 8.0 , inclllo 
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n, do Decreto-lei n.o 1 202, de 8 de abrU de 
19311, com a moditicaç&o constante do art. 8.~ do 
Decreto-lei n.o 5 511, de 21 de maio de 1943. 

Art. 2.• li: liru&lmente concedido novo p~ 
de 120 dJM, a contar da publicação d6ste de
creto, para o cumprimento do dlspoeto no 
Art. a.•, e eeu parégrafo único, do mencionado 
Decreto-lei n.o 5 764, de 19 de agõato de 1943. 

Partcrafo 11nl.co. Pela inobservêncla dluu 
dllpoeltlvoe . da citada lei, dentro dêeae novo 

1 prazo, aa emprhaa a que êlea ee referem ficam 
,AIUJeltaa ... pena.a prevlatu no artigo único do 
Decreto-lei n.o 3 900, de 5 de dezembro de 1941. 

Art. 3.• O Presente decreto entra em visor 
1;1a data da sua publicação, revogadae aa di.Bpo
llleõel em contrirto. 

1R10 de Janeiro, 5 de Janetro de JJM4, 123.• 
da Independ6ncia e 58.0 da ~bllca. 

GETOLIO VABGAS. 
Apolõnw Sfllu. 
Alezandre .Varoondu Fflho. 

(D. O. 'l-1·9"). 

Decreto n.• H 533, de 18 de Janeiro de 1944 

.Prom~lga a Contienç4o Orlogr4/fca entni o 
· Bnllü e PortM11al, urinada em Ltaboa, a 211 

de ~bro de 1.HJ. 

O Prealde~te da Repllbllca, havendo 81do 
ualnada, na cidade de Lisboa, a 28 de dezembro 
de 1943, uma Convenção entre o Braatl e Por· 
tugal, estabelecendo o mesmo retiJne ortogrifico 
da llnaua portuauêaa: e 

Havendo a. memna Convençlo entrado em 
\rigor no dta 1 do corrente me., lndependente• 
mente de ratitlcação: 

Decreta que a referida Convenç&o, apenaa 
por cópia' ao presente decreto, 1eJa esecut.a1ta 
e , cumprida t&o inteiram.ente como nela ee 
oont6m. 

Rio de Janeiro, 18 de Janeiro de 1944, 123.0 

da .Independ6nola e 56.0 da República. 

GETOLIO VABGAS. 
Owaldo Araftha. 
Guatatio CGJIClnemCI. 

CONVENÇA.O ORTOGRAFICA EN'l'RB O BRASIL 
E PORTUGAL 

Sua Excelência o Senhor Presidente da· 
Repúbllca•dos Estados Unidos do Brasil, e Sua 
Bxoelêncla o Senhor Presidente da Repübllca 
Portugu6sa, com o fim de ae1egurar a defesa, 
expando e prestigio da lingua portuguha no 
mundo, e regular, por mútuo aoõrdo e 4e modo 
eetável, o respectivo a!Btema ortogràtlco, reeol
•eram, por melo de seus Plenlpotenclirtoe, 
U8lnar a presente Convenção. 

e Artigo jlrfmetro 

A8 Altaa Partes Contratantes prometem
lltrelta colaboração em tudo quanto dlp rea
lleltlo à comervação, defesa e upam&o da l1nlua 
portusuêaa, comum -aos dois pal8el. 

Artigo aegundo 

As Altas Partea Contratantes obr.lgam-se a 
mtabelecer, como regime ortogriflco da llngua • 
portu(íuêsa, o que resulta do sistema fixado pela 
Academia Brasileira de Letra.a e pela Academia 
das Ciências de Lisboa, parR organlzaçêo do 
n!Bpectlvo 1'ocabulàrio por acõrdo entre as d\1811 
AcsdemiÍMI. · 

Artigo teroefro 

De harmonia com o eapfrUo desta Conven
ção, nenhuma pl'Gvld6ncta lestaJatift ou regu• 
lamentar, IJÕbre matéria ortoarf.flca, devert. eer 
de futuro poeta em "180r, por qualquer dOI 
doil GoveJ'DClll, eem pnhio acõrdo com outro, 
depois de ouvldaa aa duu AcademJ.aa. ' 

Artigq quarto 

A Academia Brasileira de Letru e a Acade
mia das Ciências de Ll1boa aerêo declarada&_ 
c)rgAoa consultlvoa de ~u.s Governoa, em ma
téria ortogràflca, oompetlndo...!.bes, expressa
mente, estudar aa questões que ae sUBCltarem 
na execução desta Convenção e tudo mais que 
reputem útll para manter a unidade ortogritioa 
da llngua portiugu&a. A presente Convenção 
entrari em vigor, Independentemente de ratl!l
cação, a 1 de Janeiro de 1944. 

Peita em duplicata, em Lilboa, aC(I 28 de 
4ezembro de 1M3. · 

Jo4o Nevu d4 FC>fttoura. 
Antõnw 41 OHtieira SaÜUlar. 

(D. O. 20:..1.1944). 

Decreto n.• 1' 535, de 19 de Janeiro de 19" . . 

o Presidente da Bepübllca, usando da atri· 
bulção que lhe confere o art. '14, letra a, da 
Constltaiç&o, deereta: • 

Art. 1.0 Pica aprovado o aoõrdo de recru
tamento, encaminhamento e colocação de tra. 

· balhadOl'.98 para a Amlisõnia cele~rado entre a 
ComlsBio Adminiatratlva do Encaminhamento 
de Trubalhadores para a Amazõnla (C.A.E.T.A.) 
e o Departamento Nacional de Imigração 
(D.N.IJ. do Mlniltérlo do Trabalho, Indústria e 
Comércio. 

Art. 2.0 :&ate decreto entrarà em vigor na 
data de sua publlcao&o. 

Rio de Janell'Q, 19 de Janeiro de 11144, 123. 0 

da Independência e 58.0 da Repüblica. 

GETOLIO VAROAS. 
A. ... SOtUG Corta. 
Alêandre .Varconde1 Filh.o. 

(D. O. 21·1-944). 
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ATOS DIVERSOS 
• 

Ministério da Agriculrura 

Portaria 11..• 80, de !7 de Janeiro de 1944 . 

O mlnlatro de Estado, tendo em 'fl8ta o 
que d1ep0e o art. 7.º do Decreto-lei n.o li 153. 
de 31 de d:zembro de 11M2, resolve baixar as 
eegútntee Instruções para a deeaproprtaçlo de 
lotes ou Areas de terras nos n1'.lcl- colonial&: 

I - A Dlvlalo de Terras e Colontzaçlo, por 
Intermédio de sua Secçlo de Terras, promo
ven o processo de desaproprtaçlo de ireas re
maneecentes, lotes e benfeitorias existentes nos 
núcleos coloniais onde haja concentração de 
estrangeiros considerados contrArlos ao lnte
rêase e defesa nacional&. 

II - Para organlzaçlo dhte processo, fari 
o levantamento censltArlo de acõrdo com os. 
elementos Ji organizados em virtude das exi
gências expressas no Decreto n.o 3 010, de 20 
de agõsto de 1938, no seu capft'lllo de concen
tração e, bem asalm, na Besoluçlo :n.0 '13. de 
26 de Julbo de 11M2, do Conselho de Imlgraçlo 
e Colonlzaçlo. 

m - Na falta dêstes elementos, provlden
olari 11& forma da leglalaçlo vigente, apllcivel. 

IV - 0rganlt!ado o prooeuo de deeaproprta
o&o. de acõrdo oom o art. 2.0 do Decreto-lei 
n • 5 15:', de H de dlll!embro d!' 19 2. e rela
clonados.....aa 6.reaa de terru, lote9 e benfeito
rias a serem desapropriados, aeri aqulle enca
inlnhado ao ministro da Agricultura, com o ex
pediente o proJeto de decreto neceuArl.oe A 
abertura do respectivo crédito. 

Sempre q,ue posafvel, poderio ser lnclufdae 
no mtlBmo tlecreto duae ou mais desapro
prlaÇõea. 

V - Nos têrmos do an. S.•, letras a e b, 
do Decreto-lei n.0 3 365, de 21 de Junho de 
11Ml, considerada a utllldade públlca de tala 
glebas e, consoante o dt.sposto nos arta. 6.0 

e 7.0 do mencionado decreto-lei, a Dlvlalo de 
Terras e Colonlzação flcari lmltlda na posse do 
imóvel (irea ou lote e benfeitorla.s) 11.ssim 
declarado, podendo 'recorrer ao auxil!o da tõrr.a 
pollcial se houver opoaiçlo à entrega dos Imó
vel& em aprêço. 

VI - Declarada a utllldade p1lblloa e m
vestlda a União na pOBBe da Area ou lote e 
be~eltortae referidas no decreto ds de1apro
pr1açlo, a Dlvlalo de Terras e Oolonlllaçlo fl
can\ autorizada a conceder a brasileira natos, 
na forma da leglalaçlo em vigor, oa lotes desa
propriados. 

vu - A9 lmportbclas correapondentes a 
deeaproprlações de ireaá ou lotes e benfeitorias 
de mllttos do Btxo (alemães, ltallanos e Japo
llêaea) aerlo destlnadoe aos tlns. prevlatos no , 
Decr,eto-lel n.º 4 186, de 11 de março de 1942. 

VIII - Determinados os valores das desa
propriações relativas aos súditos do Eixo. o 
Ministério da Agricultura entrari em entendi
mento otlcial com a Coml.ssAo de Defesa Eco
nõmlca no sentido de ser feita a transter6nola 
dêsRs valores para tJ Banco do Braall ou suae 
agências ou repartições arrecadadoras da União, 
que na espécie regularão tõdas as provldêncJ.as 
qus forem preclBas. 

rir: - Se, do estudo dos processos pertinentes 
às desapropriações, fõr v11rlf1cado pelos Inte
ressados o lnadlmplemento do art. 4.º do De
creto-lei ' n.o 5 153, J)oderi o M!nlstérlo da 
Agricultura, por Intermédio da DlvtEllo de Terras 
e Colonlzaçla, Intervir na admlnlatraçlo das 

entidades a que se refere o art. 1.• do citado 
decn,to-lel. 

A lntenenc;lo a que 11e refere o ltem ante
rior, 11erf. decretad• pelo Presidente da R;p(I. 
bllca. - ApolOnto 8Gl88. 

<D. o.· 2e-1-llff>. 

ir 
MINISTi!:RIO DA. VU.Ç.AO E OBRAS POBLICAS 

EJIPOSl91o de Motivos 

Excelentl&slmo Senhor Presidente da Be
públlca. 

·N; 9-CNMM. O Conselho Nacional de Mlnu 
e MetQlurgla. na sua última reunião por m1m 
presidida, teve oportunidade de apreciar a 
exposição que, a propósito do D Congresso 
Pan-Amerlcano de Minas e Geologia, lhe foi fei
ta pefo conselheiro Antõnlo José Alves de Sousa, 
diretor do Departamento Nacional do. Produção 
Mlnen.I, pedindo sua intervenção no sentido 
de encarecer a VOBlla Excelência a necea~ldade 
da reallzaçlo dêsse Congresso no Rio de Janeiro, 
em outubro de 1944. 

Na referida eapo810I<>, anexa por cópia, o 
conaelheiro Antonio Joeé Alves de Souea ble· 
torta o que ocorreu no I Congresso, salleniando 
a atlvtdade deaenvolvlda pelo n088o repreeen
tante, coronel Juarem do Nascimento Tivora, 
para conseguir apolo das delegações norte
americana, argentina e chilena à proposta do 
delegado argentino, Dr. Luciano B. Catal&no, 
na Coml.saão de Politlca, Economia e Admlnla· 
traoAo Mineiras, para aer realizado na Rla 
de Janeiro o II Congresso. 11: que Ji exlstla uma 
outra proposta, do presidente dessa ComlaaAo, 
representante da Colõmbla, engenheiro Roberto 
Re11trepo, apoiada pelo se'u Govêrno, pleiteando 
a realização do aludido Congresso em seu pal1 •. 
Sem embargo, a proposta do ttelegado argentino 
foi sancionada, ilnlcamente pela Comisslo e, 
na última sessão plenAria do Congre&110, apro
vada por aclamação. 

Estava, Jl(>la, esoolb1do o Brasil para sede 
do D Congreao. 

Nosso representante comunicou, então, à All• 
sembléla, que se achava autorizado a declal'&I' 
que o Govêrno do BrasU recebia com aimpatla 
aquela decisão do Congresso e eeiava dl.spoeto a 
promover oficialmente sua próxima reun1Ao no 
Rio de Janeiro. De tato, o Sr. mlnlatro daa 
Relações Exteriores do Brasil havia telegrafado 
ao nosso embaixador no Chlle naquele sentido, 

Nestas' condições, diante da responsablll• 
dade moral criada para o Brasll par compro
mlaso para nosso pais se essa Iniciativa fõr ef&• 
tlvada, !atos que dispensam qualquer argu
mento no sentido de focalizar sua lmportã.ncla 
e slgnl!lcaçlo, o Conselho Nacional de Minas e 
Metalurgia vem submeter o assunto à consl· 
deração de '1i011Sa Excelência, certo de qut 
Vossa Excelência não tem •úvlda em autorizar 
e patrocinar a reallzaçlo, no Blo de Jane~ 
outubro de 1944. do n 'Congreeso Pai-Americano 
de Minas e Geologia. 

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1943 -
Joao de MendonçG Ltma. 

D!!llPaCho: Aprovado. Em 27-12-943. - .G. 
VABGA!d. 

(D.O. 15-1-IM4). 

·ie 
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Legislação estadual 

, 
Jntegra dos d.ecretos, decretos-leis 

e demais atos de interêsse geográfico 
AMAZONAS 

Decreto-1,1 n.• 1 153, de 15 de dezembro de 1943 

~ ele tdiHda4e ptlbHca o Cen:tro •Tet• 
.:i:lrir11 de Frlrit1!3". desta cidade. 

o Interventor Pederal no Bstado do Ama
mnas, D& 'COQfOl'Dlldade do dlft)oeto DO an. 8.0, 
ltem V, do Decreto•lel federal n.o 1 202, de 8 
de abrll de 111», • 

Decreta: 

Art. 1. • Plca OODliderada 4• utllldade p11-
bllca, a llOOledade Centro "Telxélra de Prelta1", 
oom lede Delta oldade; 

. Art. 2.0 ReVOPDl•lle as dlllpoalçõea em COD• 

"'"°· ~lo Rlo Branco, em Manaua, 15 de de• 
mmbl9 de 1943. 

(D.O. - Amazonas iS-12-943). 

• Decreto-lei n.• 1 11111, de 31 de desembro de 194' 

rim 11 dfvfal!o lldmfnutr11tfv11 e fur:tfcidrla do 
Estado, que 1rlgorard, 1em alteraç~ de t.• 
de fClnefro de l9H 11 :u de duembro de 
1948, e dei outraa provfdt§nmaa: 

O Interventor Federal no Estado do Ama
mnas, Ull&Ddo de atribuições que 'lhe confere o 
ut. 6.o, Item V, do Decreto-lei federal n.o 1 202, 
de 8 de abrU de 1939 e devidamente autorlllado 
pelo Presidente da República •. e 

Considerando os dlsposltlv08 das . Leis Na
cionais ns. 311, 3 599 e 5 991. de 2 de março de 
1938, de 6 de setembro de 1941 e de 21 de outu
bro de 1943, respectivamente, que dispõem sõbre 
a divido territorial do pais, simultâneamente 
admlDlstratlva e Judlclàrla, tanto na dellmlta
Olo e categoria dos seus elementos, quanto na 
reçectlva toponin!la; 

Considerando . que a en«rada em vigor do 
novo quadro territorial brasileiro, de vigência 
qülnqüenal, deverá dar-se no dia 1.• de Janeiro 
4le 1944 com a solene comemoração em t&l.as . as 
cidades brasUelras do "Dia do Munlciplo", noe 
termos do 0€<!teto-lel Nacional n.• 346, de 9 
de novembro de 1938, 

Decreta: 

Art. 1.0 A dlvld.o terrttorlal do Esta.do, 
p vigorará de 1.0 de Janeiro de 1944 a 31 de 
ilaembro de 1948, 6 a fixada nesta lel, 

-~produzido PoT ter sido publicado com 
-~"'Vues em 31-12-943. 

I 

Art. 2.0 A referida dlvle&o, dentro do men
cionado prazo de clDco anos, não sofrerá qual
quer modificação, não se entendendo como tal, 
por6m, os atos Interpretativos de linhas dlvl
aórlas intermunicipais e lnterdlstrltals, que vie
rem a se tornar necessárias para melhor e mais 
fiel car~cterl.mação dessas linhas, à luz de 
documentação geográfica ou cartogrãflca mais 
perfeita, desde. que da Interpretação não resulte 
wn deslocamento da dlvl.aórla tal que uma qual· 
quer cidade ou vila sala do 9eu àmblto munici-
pal ou distrital. · 

1 1.0 Conatltm•m as (&Dlcas· exceções à lnal
ter•bllld4de da dlvld.o territorial ora flllada: 

a) Ali al~rações que o Govêrno da União 
houver por bem promulgar; 

b) a anexação de um Munlclplo a outro, 
motivada pelo fato da respectiva Prefeitura não 
apresentar o mapa do território municipal, até 
31 de dezembro de 1944, desde que o àmblto 
territorial correspondente tenha sofrido modl· 
flcação, por força da presente lei; 

c) a reconel.ução de uma clroÜnscrlçAo à 
• .ituaçAo anterlór. devido ao fato de não haver 

Dela aldo preeiiohidoe oe raqulsltos legais lD
dlapendvels à sua efeUva lD8talação a 1.0 de 
Jane&ro vtndouro. 

1 2.0 A anexaQlo ou a :reoonduo&o, prevista 
no parégra.fçi anterior 1erf.o objeto de ato do 
00v6rno do Estado que, a16m de determinar 
uma ou outra das providêDclu, ft:u.rf. • data 
e as formalidades para a· aua efetivação. 

Art. 3.0 A dlvlslio administrativa e Judlclà· 
ria do Estado, para o perlodo qülnqüenal citado, 
compreende: 16 Comarcas, 24 Têrmos, 24 Muni· 
clploe, 59 Distritos e 274 Subdistritos êstes com 
a categoria única de clreunscrloão prlmãrla 
do território estadual para todos oe flDB da ad· 
ministração púb~lca e da organlzaçlo Judiciária, 

§ l.º No anexo n.o I, parte Integrante dêate 
decreto-lei, consta a relação apresentando, sis
temática e ordenadamente, os nomes de tôdas 
as clrcUDaCrlções administrativas e Judiciárias, 
b'll!l como a categoria das respectivas sedes, 
tõdas com as mesmas denomlDações da própria 
circunscrição. 

1 2.0 Em observàncla ao dlspoeto no 1 1.0, 
do art. 16 da Lei Nacional n.o 311 e de acõrdo 
com as IDBtruções gerais baixadas pelo Conilelho 
Nacional de Geografia (Res. n.o 2 do Diretório 
Central), em vlrt;ude do mesmo dispositivo, fica 
também apenEo a êste decteto-lel como parte 
Integrante dêle, o anexo n.0 2, contendo a des
crlrlo slstemàtlca dos limites clrcun-crlc!on~IB, 
onde se definem, para cada MUDlclplo, o perl
metro munmlt>al e cada uma das divisas IDter
dlstrltals, quando houver. 

Art. 4.0 As autoridades munlclpala. compe
tentes, sob a pena de reaponsabllldade, toma
rão as medidas 'admbilstratlvas apropriadas para 
que em cada cidade (sede municipal), no dia 
1.0 de Janeiro de 1944, em ato público solene, 
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se declare efetivamente em vigor o quadro ter
ritorial fixado netta lei, no que concernir, n&o 
só às clrcuneorlções (Dlstrito, Munlciplo, Têrmo 
e Comarca·) que tiverem sede na melllll& cidade, 
como também aos demais dlstrltoe que Integra
rem o respectivo munlciplo. 

1 1.0 A 11<>lenldade prev1sta neste artigo een\ 
presidida: 

a) sendo a cidade sede de Comarca, pelo 
Juiz de Direito; 

b) eendo a cidade apenae sede de Ttrmo, 
pelo JulB respectivo: 

o) eendo a cld&d.e sede de Munlcfplo sem 
fõrp, pelo ptefelto municlpa.J. 

f 2.0 No caso de Impedimento eventual dae 
autoridades referidas, a eub8titui9'o delas ee 
fan\ automàt1camente na seguinte ordem: 

a) a do Jul.z de Direito pelo Ju!JS do Têrmo: 
b) a do Juiz do Têrmo pelo prefeito muni

cipal; 
, c) a do prefeito mwucipal pelo secrettrio 
da Prefeitura Municipal, cabendo a substituição 
dêate, se também lmpédldo, à mais alta aut.od· 
dade que ae encontrar na cldade. 

t 3.º A solenidade tnaulflll"&l do novo qua
dro territorial, na parte que interessar a cada 
cidade do Estado obedecen\ ao ritual sugerido 
pelo Instituto Histórico e Geogi'áflco Braslletro 
e aprovado pelo Conselho Nacional de Geogra
fia, passando a ter, pela sua elmultanetdade e 
conformidade com as solenidades congêneres 
realizadas nas demals cidadea braallelraa, a lnte• 
gral signlflcação hlatórleo-civico-nacionallstà' de-· 
correntes dos prlnciplos flxados na Lei 0r1&nlca 
feãeral n.0 311 de 2 de março de 1938. 

f 4.0 Da ata da solenidade realizada em 
éada sede municipal a respectiva Prefeitura en· 
"f1an\ duas cópias autenticadas ao Diretório ae-. 
glonal de Geografia, na capital do Está.do, desti
nando-se uma a· figurar em arquivo próprio e 
a outra a ser enviada ao Instituto Brasllelro de 
Geografia e ~tlstlca no Blo de Janeiro, ca
bendo ainda ao Diretório Regional a obrigação 
de providenciar par" a publicação de tõdae aa 
atas no órgão oficial do Estado. 

Art. s.o Das dlsposlcões da leglalação esta
dual que regularem e.a modtflcacões do quadro 
territorial continuarão em vigor aa que nem 
direta nem Indiretamente coUdlrem com as nor
mas dêste decreto-lei. 

Art. e.o O presente decreto-lei entran\ em 
Vigor na data de eua publicação, revogadas as 
dlsposlções em contn\rlo. 

Pa16olo Rio Branco, em Mll(llaus, 31 de de-
11e111bro de 1D43. - Alvaro Botelho Mala, Inter
ventor Federal. - Bu' Araúto," Secretário Geral 
do listado. 

(D. o. - Amazonae s-~·ett). 

-te 
BAHIA 

Decreto-lei n.• 108, de 7 de dezembro de 19t3 

Abre "" Secretaria da Fa.zenda, 4 Secretaria de 
Vfo940 e Obraa .P1UJHcos, o crédito eapeciaz 
de Crt 20 000,0I. 

O Interventor Federal, interino, no EBtado 
da Bahla, na conformidade do disposto no Art. 
e.o, n.o V, do Decreto-lei federal ~.o 4 202, de 
8 de abril de 1939, 

Decreta: 
Art. 1.0 Pica aberto, na 8ecretarla da l"a

Mllda, à 8ecretarla de Viação e Obl'Bll P(&bllcaa, 
o crédito especial de vinte mu crwieiroe (Cri 

1 
20 000,00), para ocorrer ao pagamento dos ho-
nor.ãrioa do Eng.o Paulo P.,Jtier de Queirós, peloe 
serviços d" elaboração do plano de urbanlsmo 
da EstAncla Hldro-Mineral de Itaparlca, apro
vado pelo Decreto n.0 12 880, de 28 de setembrO 
do corrente ano. 

Art. 2.0 - Para suprir o cr6dito ora abeno, 
o Govêrno utlllzará os recur- prevlstoe no 
n.0 4, t 3, art. 11 do Decreto-lei federal n.• 
2 416, de 17 de julho de llHO. • 

Art. 3.º - :Revogam-se as disposições em 
llontr~rio. 

Palácio do Oovêrno do Estado da Bahla, em 
7 de dezembro de 1943. - Artur C'sar Berenguer, 
Interventor Federal interino. - 01valdo CNllr 
Btoa. - G1dlherme Jllarback.' ' 

(D.O. - Bahia - 15-12·943), 

-te 

Decreto-lei '11,• U!I, de 15 de deumbro de 1"3 

Altera o Decreto- lei n.• 11 #IZ, de ll de novem
bro de 1939, que dUpõe 11>bre a organU:aç4o 
da E1cola PoHtknica da Bah.la. 

O Interventor Pedêral no Bltado da Bahia. 
na conformidade do dlspQSto no art. 5.0 , do 
Decreto-lei federal n.0 1 20Q, de 8 de abril de 
1939 e, devidamente autortzado pelo Senhor Pre
Bldente da Bepúblloa, decreta: 

Art. 1.0 - A Escola Politécnica, ·mantida 
pelo BBtado e diretamente subordinada à Secre
taria de Educação e Sadde, continuara a ter 
como flnalld&d.e o ensino 4" Engenhajrla em 
seus diversos ramos. 

Art. 2.0 - Baverf. na Escola Politécnlca da 
Bahla os seguintes cur808: 
• "I: - Curso de Engenheiros Chia ( clnoo 

anos). 
II - OurBo de Engenheiros Eletrlclstas (o1D.

co anos) . 
m - OUreo de Engenhelroe Qwmlao-indua· 

triala (cl.Dco anos). 
IV - OUreo de Engenheiros Y:ec&nico-lndus

trlals (cl.nco anos). 
• V - Curso de Bngenhelroa de Mlnaa e Me

talurgia (cinco anoe). 

Art. 3.º - Em cada um doa Curaoa I, II. 
m e IV do artigo anterior serão exigldae u 
cadeil'Bll mencionadas no Decreto n .0 19 852 de 
11 de abrll de 1931 e no Curso V, as cadelraa 
que constam do presente decreto; deacrlmlna• 
das da segul,nte forma: 

a) isoladas. 
I - Complemeptoe de geografia deecrlU'9& 

e elementoe de geografia projetiva - Perspec-
tiva, l\PllcaçOea téoni()&B. · 

II -' Meclnica - preceaido de Elementoe 
de, cAlculo vetorlaJi. 
. III - Topografia. 

IV - ·Geodésla elementar. Astronomia de 
campo •• 

V - Hldl'áullca teórica e aplicada. 
VI - Materiais de construção. Têcnologla 

e processos gere.ls de conatruçlo. 
vn - Construção clvll ._ Arqulttt.urã. 
VlII - Higiene geral. Higiene lnduetrial • 

dos edlficlos. · Saneamento e traçado das cl• 
dades. 

IX - Resietêncla doe materlats. Gratoet&
tloa. 

X - Termodlnlrnica - Motores térmicos 
e de ar comprimido. 
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XI - Estradas de ferrp e de rodagem. Par6grafo '6nico - A cadeh v"aa, no perfo-
XII - Portos de mar, rios e Q8.Il&IB. do lettvo, ._,. Imediatamente provida, em cam-
XIII _ Batatf.st1ca, economtca., politica e . ter Interino ou teuiporàrlo, pelo Oov6rno, me-

tlnancelra. ::.ID.dlcação do Conaelho Técnlco-~ls-

XIV - Organ!za.ção du l.DdlDtriu, Conta- Art. 10 - Pica mant1da a. doc6DC1a llVJ'fl. 
llllfdade pdbllca e lnduatrlal. Direito admlnls- cujo titulo.*' obtido por concurao, na forina 
tratlvo • lellalaçAo de terras . da. lellalação fedsral. Oe direitos e atrlbulçõem 

XV - Desenho a mão llvre. doe docentes llvrea serão d1.eerim1nadoe no re-
XVI - Desenho t6cnlco. gulamento d8t Bllcola. 

1 
· 

XVII - Eletrotécnica geral. Art. 11 - Oe IUl8lstentea Ili.o auxiliares de 
XVIII - Apllcaçõee lnduatrtala da eletrt- conttança doe profeuõree catedrâtlcoe, caben.do-

Gldllde. lhee uecutar oe trabalheis dlditlcoe ou atenti-
b) Reunidas. flCO. que lhes forem collfladoe, de aoõrdo CO!D. 

XIX - Plalca, l"1ll1ca Industrial. o reirulamento. 
xx - Qu.tm1cr. tecnológica e analltlca. Quf- Art. 12 - Oe uai.tente. serão nomeadoe, 

mtca analltlea. em com188An, pelo Gov6rno, mediante propostà 
doe profeaaõree da.a cacl.elru a que tiverem de 

XXI - Geologlá econõmlca ·e noç6em de servir ao Comelho Técntco-Adm1nlatrattvo. 
~urata. Complementos de mineralogia, Pe-
;INll'afla, Geologia e taldnomta paleontólogtoà. Art. 13 - ·o ndme.ro de U8lstentee depen-

XXII - Mec&ntca a.plicada, Bombas e moto-' dm das neceealdadee dldAttcu e du po1181bl-
res htdriultcoe. Tecnologia mecAnlca e !.Dsta- lldadee flnancelrae do Elltado. 
leçõea ln.duatrtals. Parigrafo '6nlco - Desde jà o ndmero de 
• XXIII - Cileulo ln!lnltesl.m.al. Oomple- &881stentes da. Escola. não llerf. Inferior a. qua.trQ. 

JDel1toB de geometria analittca e noções de Àrt. 14 - Serão órdos da. dlre~o e da 
tlDmOllrafla. • adm1nla~ da Ellcola: • 

XXIV - EBta.bllldade da& comtruçõee. Pon- a) 0 diretOr; ·• 
te&. Grades. Batruturas meta\Ucaa e em con- b) o Conaelho Técnlco·AdminJlltrativo; 
ereto armado. 

rz.v - Blementoe de eletrot6onica. Me- o) a Congrepçio. 
,pdu elétrlcaa e ma~6t10llll. Estaçõea géradoraa Art. 15 - O diretor, órgão executivo da 
TJ&mml88õea de energia. e16trtca. direção *1úca e admintatrattva da. Escola Poli-
~ - Qu1mlca.1norgfm1ca. Qutmlca f111ca téonica, sera de llvre.nomeaç&o e demissão pelo 

e ~ufmlca. Governo, denve '!8 proteuõtee catedràtlcoe. 
XXVII - Qutinlca orgântca_ e elemeiltoe de Pa.rigrafo 'Õll!CO - O diretor aeri substituf-

tl&oqutmlca. ZooloSla e botãntca tecnológtcu do nas sua.a faltas e 1mpedlmentoll pelo membro 
XXVIII _ Qutmlca lnduatrial. Teonologi& do Comelho Tknlco-Adm.ln1atrat1vo deelgn&dO 

611)etr41eo. pelo eecretArto de Educa.Cio e Sadde. 
SXD1: - Jazida.a mtnera.18. Leg1a1açAo de An. UI - O Comelho T6cn1co-AdJl:l..ln1stra 

llllnAs. Lavras de mtnaa. Preparação meo&mca tlvo, ÓJ'8AO deUbera~vo, oampor ...... à de aeJa 
doa mln6rl01 e combwrtlvels. Profeeaõrea .catedràtlcos em uercfoto, tendo per 

presidente o dllretor da. Baaola. 
XXX - Metalurgia geral e metalografla. 1 1.• - o presidente tera apena.a o voto de 

J(etalursta dos metais não !el.'roeos, Siderurgia. qualldacle; 
XXII - Geof1&1ca a.pUcada., Geologia do t 2.0 - SerA de tr6a a.nos o manda.to doe 

~eo. membros do Colllelho que ee renovart., pelo 
Art. 4.º - A seriação du dlactpllD1111 doe iarva. anua.lme11te; · 

CUl'BOll aerà ftxada pelo Conselho Téc- 1 3.0 - Oll membroe do COll8elho eerão ea-
dmlnlstrattvo. Imediata.mente apó& a. en- OOlhldoa, pelo Governo, de um.a. llata organizada 
em vlBOr do presente decreto-lei. pela. Congrep91Lo, contendo um ndmero de 

noll'.le9 duplo do que fõr neceeaárto para reno-
Art. 5,0 - o regulamento da Escola ee~ var ou completar o Ooneelho. 

"1ecera a organl.llação dldAt1ca e o regime k 
9e0lar, respeitada.a 1111 extg6nc1&8 JD!nlluaa n- 1 t.0 

- A eleição ta.r-se-i por eecrutlnlo 
A--• HC1'8to, devendo cada membro da. Congregação 

DdaB na lei -te......... vo~ em tantoe nomee d11t1ntoe qua.ntaa forem 
Art. CI.º - o corpo docente da. Ellcola Poli- u vaga.a. 

'6cntca da. B&h1& constltuJr-ee-1., de acõrdo com Arti. 17 - A Congregação órdo superior 
a leglslação federal, de: da direção da. Escola., aerà c0Il8t1tulda. peloe 

a) profelll!Õres cstedrâttcos e, eventualmen:. profe811Õres cated.ri.tlcoe em exerclcto, peloe do-
te, de professores lntertnoe e oontra.tadog; centee llvrea na regéllcle. dae reepectlva.a c&deÚ'IMI 

b) docentes llVTes; e por um representante doe 'docentes livres não 
em,, exerclcto. · 

c) &BBlstentes. Art. 18 - o q~o do ~ admlnls-
")rt. 7,0 - o ·provimento do cargo de pro- tratlvo e ~oo aerà, ho mitllmo, o seguinte: 

f!11BOr ca'8drfotloo far-ae-i. por concurso, na 1 .imoxarlfe, 4 eecr1tunt.r10ll, 3 Inspetores de 
torma da. legislação federal. alunoe, 3 118ladorea, 1 mecãntco eletricista, 3 

au.xlll&rea de ensino, 3 oontlnuoe e 5 aerventee. 
Pt· a.o -;- Poeta em concurao 1lll1B cadeira, Pari.grafo dntco - oa carsoe federais: • · 

1e Dão ee apresentarem candidatos ou, apre- medida em que forem vagando- tra.natorma.r-ae-
fllltado-se, nenhum fõr tndlcado pela comlsllAo lo elJl cargos eelllldua!ll oorrespondeiitea. 
lllJPdora, poderà o Govêmo nom11&r Interina.· Art. 18 - O eqenheiro 1ecretArto seri e 
IN!lte ou contratar, para res&-la, cientista ou imediato auldllar do diretor, na sµperlntendêl:l-
a-on-iona.1 de reconhecida. oompetencla, medi- ela de todoe oe eervtp t.kntco-aull:tllarea. • 
aQ&e propoeta do Conselho T6cDJco-Adm1DIB• Art. 20 - o diretor ~bU1rá oe func1onA-
'tlat.1vo. rlOll admlnilltrativoe e t6cnlco-a.uxllla.res, de 

Art. e.o - Vagando-se uma cadeira deved acõrdo com a oonvenJ6nole. do iJervtoo e a ce.W-
181' poeta em concurso dentro de 90 dlae, gorta de cada qWll. 

li-
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Art. 21 - Enquanto n&o fõr aprovado pelo 
Conselho Nacional de Educação b regulamento 
da J:Bcola Politécnica, esta reger-11e-ê. pelo regu
lamento da Escola de Engenharia, no que Dão 
contrariar o presente decreto e aa leis federais 
que se referem ao enalno aupertor da enge
llharla. 

Art. 22 - Haverll. na B&oola Polltécnlca uma 
otlclna mec&nica de precisão, sob a responsa
bilidade de profissional habilitado, Indicado 
ao Govêrno pelo Conaelho Tknlco-Admlnlstra
tlvo e subordinada a um regulamento especial. 

Art. 23 - Anel[o à Bicola Pollt6cnlca fun• 
elonar6 um Instituto de T6cnolo11&, que se 
regera\ por regulamento ea~al. 

Art. 24 - DlapQs!ç&o transitória: logo ·que 
llOAfvel o aov&rno, p0r proposta do Conselho 
'l'tenlco-.Admlnlstratlvo, tornarll. reunidas u ca
delraa m e IV; XV e XVI; XVII e XVIII. 

Art. 25 - o profeaeor de cadelraa reunidas 
116 perceberll. o vencimento total, quando no 
uercl01o Integral de tOdae u dlsc1plluaa 
componentes. 

' Art. 26 - tite decreto entrarll. em vigor, 
a part;!r de 1 de Janeiro de .19". 

Art. :ri - Revop.J.n-88 aa dlapOllQÕ811· em 
~trúio. . 

PalAclo do Governo DO Eatado da Bahia, 
em 15 de d911embro de 1943. - Benato Al~, 
Interventor Pederal. - Ariatida Noma. 

(D. O. Bahia, 16-12-943). 

iC • 

Decreio-lel n.• Hl, de 31 de dezembro de 19'3 

~ a IUVW4o admtAutrat«tia e 1114fo«drla do 
lf1tado da Bahta, que vtgorard, eem aitera
ç4o, de l.• de fo'Miro de 1H4 a 31 de daem
bro de 1H8, e dd outnst Jl"otlMUACfae. 

O Interventor Federal no Eatado da Bahia, 
usando de eu11B atribuições: 

Considerando o que preceituam u Leis Na
cionais ne. 311, 3 599 e 5 901 de 2 de março de 
1938, de 6 de setembro de 1941 e de 21 de outu
bro de 1943, respectivamente, qu• dispõem eôbre 
a divisão terrttortal do pais, almultãneamente 
administrativa e judiei.ária, tanto na del1m.1ta· 
ção e categoria dos seus elementos, quanto na 
respectiva toponlmla; 

Considerando que a entrada em -.1gor do 
novo quadro territorial braellelro, de vigência 
qülnqüenal, devem dar-se no dia 1.0 de Janeiro 
de 1944 com a solene comemoração em tõde.a 
as cidades braallelraa do "Dia do Munlolp1o", 
noe têrmos do Decreto-lei ·Nacional n.• 846, de 
li de novembro de 1938. 

Decreta: 

Art. 1.0 - A divisão territorial do l!'atado da 
Bahia, que vJ.gorad. de 1.0 de Janeiro de ~ 
a 31 de dezembro de lllfll, é a filiada neata lei. 

Art. 2.0 - A referida divisão dentro do men
cionado prazo de clnoo anos, não sofreri qual
quer modificação; não ee entendendo como tal, 
porém, oe atos Interpretativos de linhas dlvlsó· 
rias Intermunicipais e lnterdlstrttals, que Vierem 
a se tornar necessé.rlas para melhor e mais fiel 
caracterização dessas linhas, à luz de documen
tação geogrê.flca ou cartogril.flca mais perfeita, 
desde que da Interpretação não resulte um 
deslocamento da divisória tal que uma qual
quer cidade ou vtla sala do aeu &ui.bito muni
cipal ou dlBtrt tal. 

1 1.0 - Constituem as "dnlcae uceçõee à 
Inalterabilidade da divisão territorial ora ftzad.a: 

a) as alterações que o Govêmo da Uni.lo 
houver por bem promulgar; 

b) a aneução de um mun1clpio a outro, 
• motivada pelo fato da respectiva Prefeitura 
não apresentar o mapa do t'!rrltórto mun!cipal, 
até 31 de dezembro de 1944, deede que o Amblto 
territorial correspondente tenha sottido modifi
cação por fõrÇa da presente lei; · 

c) recondução de uma clrcW18Crlç6o à 11-
tuaoAo anterior, devido ao fato de não haver 
nela eldo preenchidos os requisitos legais lndls
pensll.vels à sua eteUva IDBf;&lação a 1.0 de janei
ro vindouro. 

1 2.0 - A .anexação ou a recondução, pre
vista.a no f anterior ~rão objeto de ato do 
Govêrno do Bltado que, al6m de deliermlnu 
uma ou outra das providências, tlurã a data 
e as tormalldades para a sua efetivação. 

Art. 3.º - A divisão administrativa e Judi
cl.ê.rla do Blltado para o perlodo qülnqüenal 
citado, compreende 58 comarcas, 137 têrmos, 
139 munlcfplOll e 527 distritos, estes com & 
categoria única de circunscrição prlmirla do 
território estadual para todos os flnB da adml• 
nlstração pública e da organ1Zaç6o Judlc!Arla .• 

f 1.0 - No anexo n .o 1, parte Integrante 
• dêste decreto, c<>D&ta a relação apresentando, 
slste~a e ordenadamente, os nomes de tOdas 
as clreliDllcriçõee admlnlstratlva.s e Judiclàrlas, 
bem como a categoria daa respectivas sedes, 
tOdaB com a mesma denominação da própria 
clrcun8arlção. 

1 2.0 Em obaervãncla ao disposto no § 1.0 
do art. 16 da Lei Nacional n. • 311 e de- acõrdo 
com as Instruções gerais baixadas pelo Conee
lbo Nacional de Geografia (Resolução n.o 2 do 
Diretório Central), em vlrtud~ do meamo· dispo. 
altivo, fica também apenso a êste declreto-lel 
como parte Integrante dêle, o anexo n .o 2 con-. 
tendo a descrição slstemê.tlca doe limites clr
cunscrlclonals, onde 88 definem, pafa cada 
munlcfplo, o perimetro municipal e cada uma 
das divisas lnterdlatrltals, quando houver. 

Art. 4,D As autoridades municipais com
petentes, sob pena de responsabilidade, tomarão 
aa medidas administrativas apropriadas pera 
que, -'m cada cidade (sede municipal), no dia 
1.º de Janeiro de 1944, em ato p1lbllco 1olene, 
se declare efetivamente em vigor o quadro ter
ritorial f!Jcado nesta lei, no que concernir, Dão 
só às clrcunscrlçõee (distrito, munlclpio, têrmo 
e comarca) que tiverem sede na meisma cidade. 
como também aos demais dlstrttoa que Integra.. 
rem o respectivo munlclplo. 

f 1.0 A solenidade prevista neste artigo ser6 
presidida: 

a) aendo a cidade sede de comarca, pelo Julll 
de Dlrelto; • 

b) aendP. a Cidade apenas sede de t6rmo, 
pelo pretor rSBpectlvo; 

e) aendo a cldacte sede do mumcfplo sem 
, fôro, pelo prefeito municipal. 

f 2.0 No caso de Impedimento eventual dae 
autoridades referidas, a substituição delaa se 
farll. automàticamente na selflllnte ordemf 

a) a do Julll de Direito pelo pretor: 
b) a do pretor pelo prefeito mumclpal; 
e) a . do prefeito municipal pelo secretârl.o. 

da Prefeitura Municipal, cabendo a substttul
ção dêste, 88 também Impedido, à tnals alta 
autorldalie que se encontrar na cidade. 

1 3.0 A solenidade Inaugural do novo qua
dro territorial, na parte que Interessar a cada 
cidade do Estado, ·obedeceri ao ritual sugerido 
pelo Instituto Histórico e Geográfico BrasllelrO 
e aprQvac:IO pelo Conselho Nacional de Geogra
fia (anel[o n.• 3) ·oomo parte Integrante deet.a 
lel, passando a ter, pela sua 11lmultaneld&de e 
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QOllformtdade com as 11olen1de.dee congêneres 
realtza.das nas demais cidades brasileiras, a 1nte
gral..11gnlflcação hlatórico-cívlco-µacionallata de
corrente dos princípios fixados na Lei Orgânica 
federal n.0 311, de 2 de me.roo de 1938. 

1 4.0 Da de.ta da solenidade realizada . em 
cada sede municipal a respectiva Prefeitura 
enviará duas cópias autenticadas e.o Diretórto 
Regional de Geografia, na capital do Estado, 
destinando-se uma a figurar em arquivo pró
prio e a outra a ser envie.de. ao Instituto Brasi
leiro de Geografia e E&tatlstica no Rio de Ja
neiro, cabendo ainda ao Diretório Reglon11l a 
obrigação de ptovidenciar para a publicação de 
tõdas as atas no órgão oficial do Estado. 

Art. s.o De.e dlapoetções da legtllle.Qão esta
dual que regularem as modlflcações do quadrO 
terrltorla.l continuarão em vigor as que nem 
direta nem indiretamente colldtrem com as nor
mas dêste decreto-lei. 

Art. e.o o presente decreto-lei entrará em 
Vigor na da.ta da sua publicação, revogadas as 
dlapoeiçõee em contrirlo. 

Pall\clo de Governo do Estado da Bahia, 
em 31 de demembro de 1943. - Renato Alezo, 
Intervei;itor Pederal, - Artur César Berenguer. 
- Artattctea N""'8. - Boche Pulqulfrio. - oa
wldo César BW.. - Gvtlh.erme Marback. 

D.O. - Bahia - 1-1-1944). 

(Nota: o e.nexo a que se refere o decreto 
acima !01 publicado na mesma edição do D'4rto 
O/MM!). 

Decreto-lei n.0 143, de 31 de dezembro de 1943 

Autort.i:a a encampaç4o da empr'aa Aguaa Mi
nerais ltapartca Ltda. 

O Inten'entor Federal no Estado da Be.hle., 
na conformidade do disposto no e.rt. e.o, n.o V, 
do Decreto-lei federal n.o l 202, de 8 de abril 
de 1939, \ 

Decreta: 

Art. 1.0 Plca o Govêrno do gste,cto e.utorl• 
meio a. encampar medle.nte e.cõrdo, os. serviços 
relativos t. exploração das é.gue.s minere.la da 
lJha de Itape.rlce., assim como os bens e dlreltoe 
pertencentes à emprêsa Aguaa Minerais Ita
par!ca Ltde.. 

Art. 2.0 o secretArio da AgrlcuJ.tlU'&, In• 
4tlstrla e Comércio, fica autorize.do a designar 
a comlasão destinada e.o exame, estudo e e.va
llaçAG dos bens e direitos a serem encampe.doe. 
.._._ Art. 3.º Bevoge.m-ee às dlapoelções em con-
.....,.10. . 

Pah\clo do Govêrno do Estado da Bahia, 
'tm 31 de demembl'o de 1943. - .Renato Alefzo, 
IJlaterventor P'ederal. - Otvaldo César Btot. 
IJ&utlherme Marback. -

(D.O. - Bahia 1-1-944). 

Becreto-lei n.!' 157, de 18 de janeiro de 19" 

Z.tbera a u:portaç4o· de coqutlhoa de den(U, 
babaçu, ourtcurt e demais . aementea ozea
gtnosas nattvas e d4 outras prOVidilncnas. 

o Interventor Federal no Estado da Bahia, 
no uso de suas atribuições e otiservado o dis
posto no artigo 17, letra à, do Decreto-lei n.o 
l 202, de a de abril de 1939, · 

Decreta.: 

Art. 1.0 :fl livre a exportação de coqullhoe 
de dendê, be.baçu, ourlcur1 e outras sementes 
olee.gtnaaae natlwa. 

Art. 2. • Os preQOB da ma.téila prima serio 
fixados pel& B&sa de Mercadorias e Valores da 
Bahl&, de ac.Ol'do oom as cotações verUlcada11 11&8 
diversas praças do pais. 

Art. 3.0 o presente decreto-te! 81).~ em 
vlgbr na data de sua publloaç&o. 

Art. 4.0 ;Revogam-se as disposições em con
tràrlo. 

Paliclo do Govêmo do Estado d4l Bahia., 
em 18 de Janeiro de 1944. - Benáto AleU:o, 
Interventor Federal. - P. Campoa POrto. -
Guilherme Marback. • 

(D.O. - Bahia 19-1-944). 

iC 

Dec.reto-lel n.0 158, de 24 de janeiro de '19'4 

Man~ém o Prilmto Stlva Campos, no valor ele 
Ort 5 000,00 ao parttcular que apruentar at~ 
31 de dezembro ele 1944 a melhor monografia 
munictpal do Estado ela Bah.Ca. 

O Interventor Federal no Estado da. Bahia. 
na conformidade do dlapoeto no a.rt. e.o, n.o IV. 
do Decreto-lei federal n.o 1 202, de 3 de e.br}l ' 
de 1939, 

Decreta: . 

Art. 1.0 Fica mantido o "Prêmio Silva 
campos", no valor de Crt 5 000,00 (cinco mU 
cruzeiros) a.o particular que apresentar, até 31 
de dezembro de 1944, a melhor monografia do 
Estado da Bahia, obediente às normas traçadas 
pelo Conselho Nacional de Geografia e conslde
radu u sugestões oferecidas pelo Diretório Re
gional de Geografia, ficando o JUlgamento a 
cargo dêste Diretório. 

Art . :a.o O Diretório Regional de Geografia 
e.presentarâ a.o Govêmo as condições do con
cul'llO até o lllt!mo dl& do mês de fevereiro de 
1944, afim de merecer a. final a.provação e eer 
de.da a necessária divulgação: 

• Art. 3.º o Govêrno d9 Estado a.brlri,- opor-
tunamente, o crédito necéssã.rlo da despesa. 

. Art. 4.º o presente decreto-lei entre.rã em 
vigor na data da eua publicação. 

Art. 5.º Bevogam-ee u dlaposloões em con
trârio. 

Palicio do Govêrno do J!lstado da Bal:lla, 
em 24 de janeiro de 1944. -- .Renato Aldzo, 
Interventor Federal. - Artvr César BerengTJAr • 

(D. o. - Bahla 25-1-944). 

iC 

Decreto-lei n.o • 162, dé 27 de janeiro de 19M 

Autorl.za a encampaç4o da Empri!aa ·Telef&n.foG 
de Arlria. 

O Interventor Federal no Este.do da Bahia, 
na con!ormkle.de do disposto .no a.rt. e.o n.o V, 
do Decreto-lei federal n.o 1 202, de 8 de abril 
de 1939, 

Decreta: 

Art. 1.º Fica. o ·Govêrno do Estado autorll!ado 
a encampar, dt1Bpend1pido na operaoão até a 
Importância de duzenlBB e oitenta e dois mil 
cruzeiros (Cri 282 000,00), todo o ,patrimônio de 
propriedade da Emprêca Telefõnlce. de Areia, 
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que explora oa servlçOs de comwilcação tele
fõnlca, e:dtre os munlciplos ._te LaJe, Mutulpe, 
Jequlrlç6, Areia, Sant11o Ine., Itaquara, Jagua-
qua.ra e Ittruçu. . 

Art. 2.0 As despesas com a respectiva en
oampaçlo, correrão por verba orçament6r1a pró~ 
pr1a ou recul'llOll ouVo&, a Julzo <10 Govênlo. 

Art. 3.º Revopm-ee as disposições em con
trúto. 

Cidade do Salvlldar, em 27 de Janeiro de 
1944, - Bmato Aletxo, l):lterventor Federal. -
Osvaldo c•nr Btoa. - GuUll.erme Marbaak. 

(D.O. - Bah2a 28-1-844), 

Decreto-lei n.0 12.920, de 23 fie dezembro de 1943 

~odi/fc4 a. nb-aonstgnaç6es ZSOO e 1502 da 
verba 507, do orçamento vigente. 

O Interventor Federal no Batado da Bahia, 
no uso de suas atribuições, 

Decreta: 

Art. l.º Ftca reduzida da lmportAncla de 
Crt 20 000,00 (vinte mU cruzelrOB) a sub-con
elgnação 2 500 (Diárias.- ao pessoal quando em 
serviço fora da sede dll verba 507 do orçamento 
vi.gente - Departámento de Terraa e Proteção 
à Natureza) e acrescida de Igual quantia a sub· 
consignação 1 052 (Percentagens sõbre a arre
cadação e legitimação <1e terras, etc.) da mesma 
verba. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con
tri.rlo. 

Palàclo do Govêrno do Estado da Bahia, 
em 23 de dezembro de 1943. - &mato Aleixo, 
Interventor Pederal: - Osvatdo Cúar Rios. -
Gt.dlherme Marback. 

(D.O. - Bahia 24-12-943). 

ESPmrro SANTO 

Decreto-lei n. o 15 177 

Ftza a dlvb4o administTatwa e fudlciána do 
Estado do Bapfnto Santo, que vigorará, sem 
alteraç4o, de J. . 0 de fanetro de 1944 a 31 de 
de.11eml:lro de 1948, e dá outTaa provtit•ncüu. 

O Interventor Federal no Estado do Espírito 
Santo, na conformidade do dispos1;o no art. e.o 
do Decreto-}el n .0 1 202, de 8 de abril de 193Q 
e devidamente autorizado pelo Benhor. Presi
dente da Rep.úbllca, 

Decreta: 

Art. t.o A divisão terrltorlal do Estado, que 
vlgoran\ de 1.0 de Janeiro de 1944 a 31 de desem
bro de 19'8, t a fixada nesta lei. 

Art. 2.0 A referida divisão, dentro do men
cionado pl'&l'lo de cinco anos, não sOfrerá qual
quer modificação, não se entendendo como tal, 
porém, os atoe Interpretativos de linhas dlvl
sórlaa Intermunicipais e lnterdlstrltals, que vie
rem a se tornar necessárias para melhor e mais 
fiel caracterização dessas linhas, à luz de 
documentação geográfica ou cartográfica mais 
perfeita, desde que da Interpretação não resulte 
um deslocamento da divisória tal que uma qual· 
cruer cidade ou vila sala do. ~ âmbito munl
cipál ou distrital . • 

1 l.º Constituem as únicas exceções à lnal
terabllldade da divisão territorial óra fixada: 

a) as alterações que o Govêrno da União 
houver por bem promulgar; , 

b) a anexação de um munlclplo a outro. 
motivada pelo !ato da • respectiva Prefeitura 
nAo apresentar o mapa do território munlclpál, 
até 31 de dezembro de 1944, desde que o âmbito 
territorial correspondente tenha aotrldo modi
f icação, por fõrça da presente lei; 

e) a recondução de uma clrounscrlçlo à sl
TIJaç&o anterior, devido ao :rato de não bavar 
nela sido preenohldoa oe requlsltoé legais Indis
pensáveis à sua efetiva lnatalação a 1.0 de 
Janeiro vl.Ddouro. 

1 2.0 A anexação ou a recondução, previs-
tas no pari.grafo anterior, serão objeto de ato 
do Govêrno do Estado, que álém de determina~ 
uma ou outra das pro\'ldênclas, fixa.ri a data e 
as formalidades para a sua lfetl'façAo. 

Art. 3.º A dlvls&o administrativa e Judiciá
ria do Estado, para o perlodo qülnqüenal Citado, 
compreende 23 comarcas, 23 têrmos, .33 munlcl
plos e 132 distritos, êstes com a categoria única 
de circunscrição primária do território eatadual 
para todos os fina da &dmlnlstração públiea e da 
organização• Judiciária. 

1 2.0 No anexo n .o 1, parte Integrante dêste 
decr.eto, consta a relaçlo apresentando, siste
mática e ordenadamente, os nomes de t6da.s as 
clrcunscrtções administrativas e Judiciárias, bem 
como a categoria das respectivas sedes, tõdae 
oom a mesma denominação da própria clrcuns-
crtçào. 

§ 2.0 Em observância ao disposto no 1 1.0 
do art. 18 da Lei Nacional n.o 311 e de acõrdo 
com as Instruções gemlá baixadas/pelo Conselho 
Nacional de Geografia (Res. n.o 2 do Dlretó:r-lo 
Centrál). em virtude do mesmo dispositivo, fica 
também apenso a êste decreto-lei, como parte 
ln11egrante dêle, o anexo n.o 2, contendo a des
orlçAo sistemática dos limites clrcunacrlclonals, 
onde se definem, para cada munlclplo, o perf· 
metro municipal e cada uma das '\IV!saS Inter• 
distritais, quando houver . 

Art. 4.º As autoridades munlclpalS compe
tentes, sob pena de responsabilidade, tomarão 
as medidas administrativas aproprla,das pare 
que, em cada cidade (sede municipal), no dla 
1.0 di/ Janeiro de 19'14, em ato público solene, se 
declare efetivamente em vigor o quadro territo
rial fixado nesta lei, no que concernir, não só 
às circunscrições (distrito, munlclpio, têrmo e 
comarca) que tiverem sede na mesma cidade, 
como também aos demais distritos que Integra
rem o respectivo mu.ntciplo. 

§ ).0 - A solenidade prevista neste artigo 
será presidida : 

a) sendo a cidade sede de comarca, pelo Jul.ll 
de Direito; i 

b) sendo a cidade apenas sede de têrmo, 
pelo Juiz respectivo; 

c) sendo a cJdade sede de munlclplo sem 
fõro. pelo prefeito municipal. 

§ 2.0 No caso de Impedimento eventual daa 
autoridades referidas, a substituição delaa se 
fará automàtlcamente na seguinte ordem: 

a) a do juiz de Direito pelo Juiz do t6rmo; 
b) a do Juiz do .têrmo pelo prefeito muni

cipal; 
o) a .do prefeito municipal pelo secret.i\rlo 

d& Prefeltlll'a Municipal, cabendo a substitui
ção dêste, se também Impedido, à mais alta 
autoridade que se encontrar na cidade. 

§ 3.º A solenidade Inaugural do novo qua
dro territorial, na parte que Interessar a cada 
cidade do Estado, obedecerá ao ritual sugerido 
pelo Instituto Histórico e Geográfico BraaUelro 
e aprovado pelo Conselho Nacional de Geografia, 
passando a ter, pela sua simultaneidade e con
formidade com as solenidades congênere& reall-
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lld88 n&B demais cidades bre.sllelra11, a Integral 
!llpltlcação hlstórico-clvlco-naolonalls~rd,ecor• 
rente dos pr!Dcfplos f!Xados na Lei grg&nioa 
flderal n.o 311, de 2 de ,mar90 de 1938i 

f 4.º Da ata da. solenidade realizada em 
Clda sede municipal a respectiva Prefeitura en
mri. duas cópl&B autenticadas ao Diretório Re
lional de Geografia na capital do Estado, destl
ll&lldo-ae uma a figurar em arquivo próprio e a -.tra a eer envladà ao Instituto BraeUelro de 
Geografia e Eetattstlca no Rio de Janeiro, 
oabendo ainda ao Diretório Regional a obrigação 
de providenciar para a p~bllcação de todas 88 
atea no órgão oflclal do Estado. 

~rt. s.o Das dtsPoslçõea. da legtalação eeta
fual que regularem as modlflcaçõea do quadro 
tlrrltorial continuarão em vigor as que nem 
dtreta nem !Ddlrlltamente colldlreDl com as 
normas dêete decreio-lei. 

Arb. 8. • O presente decreto-lei entrart. em 
.icor na data da sua publicação, revopdae 88 
~lçõee em contrário. 

Vitória, :n de dezembro de 11"3. - lona doa 
:lllntoa N611u. - M4rio A. Freire. 

(D.O. - Espirita Santo 4-1-944). 

-te 

MATO GROSSO 

Decreto-lei n.• 534, de 3 de dezembro de 1943 

Amplla ci 4reci de ternu ruervcida pelo Decreto-
• lcri n.• 456 d1t 10 de ag(lato ele l94Z. 1 

O Interventor F'ederal no Estado ~e Mato 
(Jroeeo, na conformidade do d1spoeto no art. 8.0 , 

, n.o V. do Decreto-lei n.0 1 202, ·de 8 de abril 
de 1939, 

Decreta: 

.vi. 1.0 1"1ca ampliada para 443 hectares a 
6rea de terras reservada pelo Decreto•lel n .o 456, 
de 10 de agõsto de 1942, para patrimônio da po
voação de Pequl no munlclplo de Aquldauana, a 
qual tera os seguintes limites: ao norte e poen
ie, terras devolutas; ao n&BCente, o rto Aqul
dauana, e ao sul a fazenda Pulador. 

Art. 2.0 l:llte 41!Creto·lél entrari em vigor 
,.. data de sua publicação, revopda& as d1spo
llçõee em contr61'1o. 

PalAclo Aleneastro, em Culabi, 3 de dezem
mo de 1943, 122. o da Jn. dependência e 55.• da 
Bepúbllca. - JtlHo lii!trlJ.btng M'IUZer. - J'. 
Ptmoe de ArMLctG. 

(D. ,o : - Mato GrOlllO - 15·12·"3). 

~ 

Decl'eto-lel p.• 545, de 31 de dezembro de 1943 

ftm 11 dfms4o Gdmtntatr11ff1111 e 1udfci4na do 
Ratado, que vtgorar4, rem cilter'açllo, de 
l.• ele fandro de 19" ci 31 de dezeml>rO de 
1948, e d4 outr11a fm)llfdlncfaa. 

o Interventor Federal no Estado de Mato
Grosso, usando das suas atribuições, 

Considerando o que preceituam as Le1s Na
cionais n.s. 311, 3 ~99 e 5 901, de 2 de março de 
1938, de 6 de setembro de 1941, e de, 21 de 
outubro de 1943 respectlvame:f>.te, que d1spõe • 
aõbre a divisão territorial do pala slmultAnea
Diente administrativa e Judlc1'rla, tanto na 
delimitação e eategorla dos seus elementos, 
quanto na respectiva toponímia; 

Considerando que a entrada em vigor, do' 
11.QYo quadro territorial brasileiro, de vl.gêncta 
4fl!Dqüenal devera dar-se no. dia 1.0 de j1U1elro 

de 1944 com a solene oomemoração em tMas as 
cidades braeUelraa do "Dia do Muntcfplo". noe 
têrmos do Decreto-lei Nacional n.0 846, de 9 de 
novembro de 1938, 

Dflcreta: 

Art. 1.0 A dlv1Blo territorial do Estado, que 
vigoram de 1.0 de Janeiro de 1944 a 31 de de
zembro de UN&, 6 a fbcada nesta .Jel. 

, Art . 2.0 A referida divido, dentro do men
cionado prazo de cinco anos; nAo sofrera qual• 
quer modltlcaçlo, não se entendendo como tal, 
porém os atos Interpretativos de llnhae dlvtsõ
rios IDtennunlClpals e 1nterd1strlta1B, que vie
rem se tomar necessàrlas para melbor e mais 
fiel caracterização dessas linhas, à ÍWI ae 
docume11tação geogriflca ou cartográfica ma1B 
perfeita, desde que da Interpretação não resulte 
um deslocamento da divisória tal que uma. qtJal. 
quer cidade ou vila sala do seu Amblto munl
Clpal ou d1Btrital. 

1 1.0 Oonatltuem ae únicas exceções à !Dal
térabllldade da divisão Wrrltorlal ora fixada: 

a) as alterações que Q Govêrno da Unllo 
houYer por bem promulgar; 

b) a anexaçio de um municlplQ. a outro, 
motivada pelo fato da respectiva Prefeitura não 
apreeentar o mapa do território municipal, at6 
31 de dezembro de 1944 desde que o Amblto 

, territorial correspondente tenha sofrido modl· 
flcação por fôrça da presente lei; 

d) a reccmduo&o de uma clrcuDlorlção à si
tuação anterior, devido ao fato de não haver 
nela sido preenohldoe oe requ1sltoa lep1s indla
penávels à sua efetiva !Datalação a 1.0 de Janei
ro vindouro. 

f 2.0 A anexação ou reconduoAo previ.tas 
no parigrafo anterior serio objeto de ato do 
Govêmo '10 Estado que, além de determinar 
uma ou outra das provtdênclal, flori a data 
e 811 formalidades para a ºsua efetivação • 

Art . 3.º A dlv1BAo adm1n1stratlva e Judl· 
ctiria do Batado para o perfodo qttlnqüenal 
citado, compreende 15 comarcas, 8 têrmoe, 23 
munlolplos e 711 distritos, êstes com a categoria 
\'.lnlca de circunscrição prlmárla do território 
estadual para todos os fln.s da admln1stração 
ptl.bllca e da crganlza.çAo judlc1'ria. 

f 1.0 No anexo n.0 1, parte Integrante dêst:e 
decreto, consta a relação apresentando, slstemà~ 
t&ca e orl!.enadamente os nomes de tõdas as clr· 
cunscrlções admlnlstratl!VBll e Judlc1'rias, bem 
oomo a eategorta das. respectivas sedes, tõdas 
com a mesma denominação da própria clrcUllB-
crlção. • 

f 2.0' Em observllncla ao disposto no 1 1.0 
do art. 16 da Lei Nacional n.o 311 de acôrdo com 
as tnstruções geral9 baixadas pelo Conselho 
Nacional de Geografia (Rea. n.o 2 do Diretório 
Central) em virtude do mesmo 'dlsposltlvo fica 
também apenso a êste decreto-lei como parte 
integrante dêle o anexo n.o 2, contendo a des
crição s1Btemàtlca dos limites clrcunscrlclona1s, 
onde se definem, para Oada munlclplo o perí
metro munlelpal e cada uma das divisas lnter
dlatrlta1B, quando houver. 

Art. 4.º As autoridades municipais compe
tentes, sob pena de responsabllldade. tomarão 
as medldaa administrativas apropriadas para 
que, em cada cidade (sede municipal), no dia 
1.0 de janeiro de 1944, em ato ptl.bllco solene, 
se declare efetivamente em vigor o qua<tro 
tel'ritorlal fixado nesta lél, %lO que concernir, 
não só às clrcunscrlçõea (distrito, munlclplo, 
liêrmo e comarca) que tiverem sede na mesm& 
cl,dade, como também aos demais d1strltos que 
Integrarem o respectivo munlciplo . 

1 1.0 A solenidade prevista neste artigo eerà 
preidd~: 
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a) sendo a cidade sede de comarca, pelo 
Jullll de Direito; 

b) sendo a cidade apenas sede do termo, 
pelo Jullll respectivo; 

o) eendo a cidade sede de mUnlcipio sem 
fõro, pelo ]>refeito municipal. 

1 2.0 No caso de impedimento eventual das 
autoridades referidas, a s-qbstituição delas se 
fari. automàtlcamente na seguinte ordem: 

a) a. do Juiz de Direito pelo Juiz do têrmo; 
b) a do Jufz do têrmo pelo prefeito muni

cipal; 
c) a do prefeito municipal pelo secretãrio 

da Preteitl.\I"& Municipal, cabendo a substituição 
dêste, se tamb6m impedido, à mala alta auto
rldade que se encontrar na cidade. 

1 3.º · A solenidade Inaugural do novo qua
~ro territorial, na parte que interessar a cada 
cidade do Estado obedecem 1&0 rltUal sugerido 
pelo Instituto Histórico e Geogrãfloo Brasfielro 
e aprovado pelo Conselho Nacional de Geogra
fia (anexo n.o 3, como parte integrante desta 
lei), passando a ter, pela sua simultaneidade e 
conformidade com as solenidades congênereit 
realizadas nas demais cidades brasileiras, a in
tegral sl&nlflcação hlstórtco-clvlco-naclonallsta 
decorrente dos pr1Dc1plos fixados na Lei Orgâ
nica federal n.0 311, de 2 de março de 1938. 

f 4.º Da ata da solenidade realizada q 
cada sede municipal a respectiva Prefeitura 
enviará duas cópias autenticadas ao Diretório 
Regional de Geografia, na cap!tal do Estado, 
deetlnando-se uma a figurar em arquivo próprio 
e a outra a ser enviada ao Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatlstlca no Rio de Janeiro, 
cabendo ainda ao Diretório Regional a obriga
ção de providenciar para a publicação de tõdas 
as atas no órgão oficial do Estado. 

Art. s.o Das disposições da leglslaçlo es•
dual que regularem as modificações no quadr<> 
territorlal continuarão em vigor as que nem 
direta nem litdlretamente colidirem com as 
normas dêste decreto-lei. · 

Art. 6.º O presente decreto-lei entrará em 
Ylgor na data da iua publicação, revogadas as 
disposições em contrãrio. 

Palácio Alencastro, em Oulabá, 31 de dezem
bro de 1943, 122.0 da IndepeQ.dência e Sll.0 da 
República. - .11iHo Stntbtng Mi!ller. - J. 
Ponce de Arruda. · 

. <D.O. -· Mato Grosso 31-12-943). 

(Nota: o anexo a que ref~ 1> decreto-lei 
acima foi publicado na .mesma edlçlo do D.O.). 

i( 

MINAS GERAIS 

Decreto-lei, n.• 978, de 7 de dezembro de 1943 

Ãbre 4 Secretaria 4a V«aç4o e Obras P.úb?tcas, 
o .crédito ~eoial de Crt 629 674,00. -O Governador do Estado de Minas Gerais, 

UBIUUfo da att1bulçlo que lhe confere o artigo 
6.º n.o V, do Decreto-lei federal n.o 1 202, de 
a ..de :abril de 1939, 

·necreta: 

Art .. 1.0 Fica aberto à Secretaria da Viação 
-e Obras Públicas, o crédito especial · de Crt 
629 674.00 (.seiscentos e vinte e nove mil seiscen
tos e setenta e quatro cruzelroe), para ocorrer 
M> pagamento das despesas feitas com as obras 1 

"de saneamento da cidade de Dl1'inópoll.s. 
Art. 2.0 Revogam-se as dlsposlções em con

trãrlo, entrando êste decreto-lei em vigor na 
data de sua publlcaçlo. 

Palãcio da Liberdade, em Belo Horlllonte, 
aos 7 de dezembro de 1943. - Bened«to Vaiadarea 
B«be«ro. - Dermeval JoatJ .Pimenta. - .ll:diaOB 
Alvarea da SUva. 

(D.O. - Minas Gerais 8-12-943) . 

PARA 

Dec~to-lei n.• ' 497, de 13 de dezembro de 1943 

Abre o crM«to e""6c«al de Crt 40 000,00. 

O Interventor Federal, usando de suas atri
buições e na conformidade do disPo&to no art. 
6,0 , n.0 V. do. Decreto-lei n.0 1 202, de 8 de 
abrU de 1939, 

Decreta: 

Art. 1.0 Pica aberto o crédito especlal de 
quarenta mil cruzelros (Ci'I 40 000,000), desti
nado à impressão do livro intitulado O Estado 
do Pard - A Terra, a~lt1ÚI e o Ar de autoria 
de Paul Le Colnte, po1- companhia EdltOra 
Naoion.al.. · • Art. 2.0 Ae despesas decorrentes do art. 1.0, 
correrão à conta dos recursoe financeiros do or
O&Jl\ento em vtaor. 

Art. ).º Revogam-se as disposições em con
trf.rto. 

O Secretãrio Geral do Estado assim o faça 
executar. 

Palácio do Governo do Estado do Parà, 13 
de dezembro de 1943. - Joaquff7l de Jiltaga
Zh.4es Cardoso B~rata, ·interventor\ Pederal. - • 
José Jo4o da Coita Botelho, Secretário Geral 
interino. 

(D.O. - Pará 14-12-943) . 

Decreto-lei n.• 4 503, de 28 de dezembro de 19'3 

Concede, de modo defín«tivo, aos fnd«os "Ga
. v«ÕBS" um lote de terras devolutas do EB'tado, 

situado no rio TooantinB, no munic«pto ~ 
MaraM . 

O Interventor Federal, na conformidade· do 
dlsPOl!lto no art. 6.o, n.o V, do Decreto-lei n.o 
1 202, de 8 de abril de 1939, e Resolução de 5 de 
novembro do corrente ano, da Comissão de Es
tudos doe Negócios Estaduais e devidamente 
aprovado pelo Exmo. Sr. Presidente da Repú
blica, 

Decreta: 

Art. 1 ... São concedidos aoo índios .Gaviões, 
no munlcfplo de Marabá, o uso e gõ1110 de um 
lote de terras do Estado, com dll&8 léguas de 
frente por quatro de fundo, e limitado: na· fren
te, peloo travessões das propriedades demarcadas 
sob as designações de Mãe Maria e Jacundá de 
Cima; dos lados, pelos igarapés Jacundá de 
Cima e Flechei.tas; nos fundos, por uma linha 
imaginária tirada entre êssea dois Igarapés. 

Art . 2.0 ltsse lote fica sujeito ao regime 
• estabelecido pelo art. 154 dS: Constituição para 

as terras em que os lndloe Já se achassem loca
lizados em carãter permanente. 

Art. 3 ,0 o Govêmo do Estado para a per
.feita eiceoução dêste decreto, entrara em enten
dimento com o Serviço de Proteção aoa :tndloa 
e porà em pratica as medidas que se tornarem 
necessárias. 
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Art. 4.º Revogam-se aa disposições em con
tnrlo. 

O secretário Geral do F.stado aaa!m o taça 
ezecutar. 

Pa!Aclo do Govêmo do Estado do Pam, 28 
lle eezembro de 1943. - Joaquim d.e Jllaga
MBB Cardoso Barata, Interventor Federal. -
~ Guilherme Lameira Bittencourt, Becretãrlo 
Geral. 

(D.O. - Pam 30-12-943). 

-te 
*Decreto-lei n.0 4 505, de 30 de dezembro de 1943 

lfu a dlvisão admintstratttia e iud.tcidrla d.o 
~trtad.o, que mgorará, sem alteraçiSo, d.e 
1.• de jan.ef.ro de 1944 a 31 d.e dezembro de 
1948, e d4 outraa provid~ncCas. • 

o Interventor Federal, oonalderando o que 
preceituam as Leis Nacionais ns. 311, 3 599 e 
li 901,. de 2 de março de 1938, de 6 de setembro 
de 1941 e de 21 de outubrb de 1943, respeotlva
,Jlléllte, qu11 d1spõem sõbre a dlvtsão territorial 
do pais, simultâneamente administrativa e JU• 
cllclArfa, tanto na delimitação e categoria doa 
seua elemelitOs, quanto na. respectiva topo
nlmla; 

Considerando que a entrada em vigor do 
novo quadro territorial brasileiro, de vigência . 
qülnqüenal, deverá dar-se no dia 1.0 de Janeiro 
de 1944 com a solene comemoração em tõdas as 
cidades brasileiras do "Dia do Munlciplo", nos 
têrmoe do Decreto-lei Nacional n.0 846, de 9 de 
novembro de 1938, 

Decreta: 

Art. 1.0 · A divisão territorial do Estado, que 
vigorará de 1.0 de Janeiro de 1944 a 31 de de
membro de 1948, 6 a fixada nesta lei. 

Art. 2.0 A referida. divisão, dentro dó miui
clonaclo prazo de cinco anos, nlo sofrem qual
quer modificação, nAo se entendendo como tal, 
~m. os atos Interpretativos de linhas divisó
rias Intermunicipais e lnterdlstrltals, que vie
rem a se tornar neceaeárlas para melhor e ma1S 
tlel caracterização dessas linhas, à luz de 
documentação geogrãtlca ou cartográfica maf.B 
perfeita, desde que da Interpretação não resulte 
um deslocamento da divisória tal que uma qual~ 
quer cidade ou vila aala do seu Amblto muni· 
clpal ou distrital. 

§. 1.0 Constltul!!Jl as 'llnlcas exceções à 1na1: 
terabllldade da dlvlslo territorial ora fixada: 

a) as alterações que o Govêmo da Unl&o 
,houver por bem promulgar; 

b) a anexação de um munlciplo a outro. 
motivada pelo tato da respectiva Prefeitura não 
apresentar o mapa do território municipal, até 
31 de dezembro de 1944. desd11 que o t.mblto ter· 
ritorlal correspondente tenha sofrido modifi-
cação, por fôrça da presente lei; , 

· c) a recondução de uma clrCunlor1ção à 81-
tuaçio anterior, devido ao tato de não haver 
neta sido preenchidos os requleltoe legais lndls· 
peDSàvelS à sua efetiva Instalação a 1.0 de Jane!· 
ro vllldouro. 

§ 2.0 A anexaçãq ou a recondução, previs· 
tu no parãgrato anterior serio objeto de ato 
do Govêrno (l.o Estado que, além de determinar 
uma ou outra das providências, tlxart\ a data e 
aa tormaltdades para a sua efetivação. 

Art. 3.º A dlvlslo administrativa e Judiciá
ria do Estado, para o peiiodo qülnqüenal cll;ado, 
compreende 24 comarea.s, 57 ~rmos, 57 munt-

• Reproduzido por ter "'ido com lncor
?e9Ões· 

ciplos e distritos, êstes com a catêiiorla 1lllloa 
de clrcunscrtc;lo prlmãrla do ten1tólro estadual 
para t.odoa os fins da administração p\lbllca e 
da orpnlzação Judiciária. 

• I 1.0 No anexo n.o 1, parte Integrante dêste 
decreto, consta a relação apresentando, slstemt\
tlca e ordenadamente, os nomes de tOdas as cir
cunscrições administrativas e Judlclãrlas, bem 
como a categoria das respectivas sedes, tõdaa 
com a mesma denominação da própria ctrcuns-
crlc;lo. · 

§ 2.0 Em observância ao disposto no 1 1.• 
do art. 16, da Lei Nacional n.o 311 e de acõrdo 
com as Instruções gerais baixadas pelo Conselho 
Nacional 411 Geografia; em virtude do mesmo 
dlspoe1tl,vo, fica também apenso a êate decreto
lei como parte Integrante dêle, o ' anexo n.o 2, 
contendo a dB11Crlc;Ao eletem6tlca doe limitei 
clreunecrlclonals, onde definem, para cllda mu
nicípio, o perimetro municipal e cada uma das 
divisas lnterdlstrltalá, quando houver •. 

Art. 4.º As autoridades municipais compe,. 
tentes, sob pena de responaabllldade, tomarão 
as medidas administrativas apropriadas para 
que, em cada cidade, no dia 1.0 de Janeiro de 
1944, em ato público solene, se declare efetiva
mente em vigor o quadro territorial fixado nesta 
lei, no que c_oncern'1', nl!.o só àe clrcunscriçÕllll 
que tiverem sede na mesma cidade, como tam
bém aos demalll dllltrltos que Integrarem o res-
pectivo munlcip)o. · 

1 1.0 A solenidade prevista neste artigo 
será preald.lda: 

a) sendo a cidade sede de CO!l)&rca, :Pelo 
Juiz de Direito; 

b) sendo a cidade apenaa eede de termo, 
pelo Juil!l reapect.tvo; 

c) eendo ·a cidade sede de mun1o1plo sem 
tõro. pelo prefeito mun!Clpal. 

t 2.0 No caso de Impedimento aventual das 
autoridades referidas, a eublltltulção delas se 
fará automàticamente na aegulnte ordem: 

a) a do juiz de Direito, pelo Juil!l do têrmo: 
b) a do Juiz do têrmq, pelo prefeito muni• 

clpal; 
e) a do prefeito municipal pelo eecretãrto 

da Prefeitura Municipal, cabendo a substitui
ção de.te, se também Impedido, à malll alta 
autoridade que ee encontrar na cidade. 

§ 3,0 A solenidade Inaugural do novo qua
dro territorial, na parte que Interessar a cada 
cidade do Estado, obedecem ao ritual sugerido 
pelo Instituto Histórico e Geográfico Braellel• 

• ro e aprovado pelo Conselho Nacional de Geo
ll'afla (anexo n.o 3, como parte Integrante desta 
lei}, paaaando a ter, pela sua simultaneidade e 
conformidade com as solellldades congêneres 
realizadas nas demais cidades braellelras a In
tegral slgnltlcação hlstórlco-civlco-nactonallsta, 
decorrente dos princlplos fixados na Lei Orgâ
nica federal n.o 31~, de 2 de março de 1938. 

li 4.º Da ata da solenidade realizada em 
cada sede municipal a respectiva Prefeitura en
vlan\ duas cópias autenticadas ao Diretório 
Regional de Geografia, na capital do Estado, 
destinando-se uma a 11gurar em arquivo pró
prio e a outra a ser enviada, ao Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatietlca no tuo i'le Ja
neiro. cabendo ainda ao Diretório Regional a 
obrigação de providenciar para a publloaçl!.o de 
tôdas as atas no órgão oficial do Estado. 

Art. s.o Das dlspoalQ6es da legislação eàta
dual que regularem as modltlcações do quaclrO 
territorial continuarão em vigor as que nem 
direta nem Indiretamente colidirem com as nor- · 
mas dêste decreto-lei, 



Art. e.o o prllll8Dte decreto-lei entrari em 
Tiior na data de sua publlcaof.o. revosadaa 
as dlsPOlllQ6ea ~ contrVio. 

o eecniiArlo pra! do Estado ase1m o taça 
ezecutar. 

Pal.ác1o do Oovêmo do Estado elo Par6, 30 
de dezembro de 1943. - JOGqtdm de Jlaga
lhilea CardOlo BaratG, Interventor Pederal. -
Jo«o G1dlherme .tameva BHtencourt, 8ecretAr:lo 
Geral. 

ct>.à. - :Pan t-1-Mfil. 

... 
:Resoluçlo n.• 2 289, de 18· de novembro de 1943. 

Aprova um projeto de deorMo-lef da Interven
torta Federal no B'atado, que ffza a dt""4o 
terntmial do ••todo, J14ra o q1Unq1Un•o de 
1944 a 1948. (Parecer n.• 3 384, de 11 de 
not1eml>ro de 1HJ) • 

O Conselho Administrativo elo F.stado do 
Pará, Criado pelo Decreto-lei federai n.o 1 202. 
de 8 de abrU de 1939, no uercfclo pleno de auu 
atrlbutçõea e de acõrdo com a declsão tomada 
em seedo plenArla n1111ta data, 

Beaolve: 

Aprovar, noe próprios têrmoe em que se 
encontra redigido, conatantee do panicer n.o 
3 384, o proJeto de decreto-lei, de Iniciativa da 
Interventorta Federal no Estado, que fixa a 
divisão territorial do Estado, para o qülnqü6nlo 
de 1944 a 1948. 

Sala das -- do Ooneelho AdmlJJJ.strativo 
do l!llltadO do Pari, em 18 de novembro de 
11M3. - ), B. l'errlrini de Souaa, Pr1111ldente. -
B-iúl Bangel de Borborema, Secretll.rlo. 

{D.Q, - Par4 10-12-HS), 

PARAN.l 

Decteto-lel a.• 199 

O Inter?entor Pederal no Blltado do Paraná, 
na conformidade do dlapoeto no art. e.o n,o IV, 
do Decreto-lei n. • 1 202, de 8 de abril de 1939, 

Decreta: 
1 

Art. 1.0 Pica restabelecido no Museu Para
naense, o cargo de taxldermlsta, com oe venct
mentoe anuais de Ort 9 000,00. 

Art. 2.0 Pua atender u desp- oriundas 
da naeuolo do premente deol'eW-lel, no corren
te ez.aralolo ttn&noeúo, fica aberto • Yerba 1~. 
-netgnaqlo 8.H.O, um cr6clito suplementar de 
Clf 1 "10,00. 

Art. :i.o o PreMote deonito-lel entrar& em 
visor a partir de 1.• do corrente m&I, revogadaB 
u 11111poe1,.pes em oontrirto. 

Curitiba. em 26 de novembro de 1943, 122.• 
da Independência e 55.0 da Rep\lbllca. - 4fa
nuel Ribll8. - Cap. Fernando Florea. - Boa~ 
G. àe Melo Leit4o. . 

(D.O. - Parani 1-12-943), 

Decreto-lei n.• 199 

Flza o dl"'84o admlnutrca«iio e fÍMl'°'4rla CIO 
Eatado, qtur 1'1gorard, aem alteroçllo, de 
J.• de 1a1Wriro de 1944 a 31 de dezeml>ro de 
1948, e àá outra.a provtcUncü&a. 

O Interventor Pederat no Estado do l>a~ 
na conformidade do cllspoeto no art. 5.et clOI 
Decreto-lei n.o 1 202, de 8 de abrU de 11139 e d .. 
v1damente autorizado pelo Senhor Presidente dá 
Repúbllck, 

Decreta: 

Art. 1.0 A divisão territorial do Estado, quir 
vlsorarA de l.0 de janeiro de 1944 a 31 de d-
bro de 11M8, é a f!Dda nesta lei. J 

Art. 2.0 A reterlda dlvlaão, dentro dó prazo 
de cinco anos, não sofrerá qualquer moditlca
ção, não se entendendo como tal, porém, os 
atos Interpretativos de linhaa dlvtaórlas lnter
milnlclpals e interdlstrltals, que vierem a ee 
tornar necessárias para melhor e mate fiel carac
ter!Zação d8111188 11.nhas, à luz de documentação 
geogrinca ou cartográfica mala perfeita, de.sde 
que da tnterpretação não relllllte em desloca
mento da divlaórla tal que uma qualquer cida
de ou vila eala do eeu Amblto municipal ou dis
trital. 

'g.;;.,, Oodatituem as -Qnlcas exceooes .. im.1-
terab e da divido territorial ora f!Dda; 

a) as alteraçõee que o Govêmo ela Unllo 
houver por bem promuls&r: 

b) a anexação de um munlcfplo a outro, 
motivada pelo tato da respectiva Prefelturw. nAo 
apresentar o mapa do território municipal, at6 
31 de dezembro de 1944. deede que o Amb1to 
territorial corrmpondente tenha sofrido modi
ficação, por tõrça da presente lei: 

e) a reconduçlo de uma c1":unscr10f,o à 
•ituaçlo anterior, devido ao tato de nlo :baver 
nela s1do preench1doe os requisitos legais tn
dlapens6vels t. sua etettva instalação a 1.0 de 
Janlltro v1Jldouro. • 

1 2,0 A aneaa9'o ou a reconclução, prevla&as 
no 1 anterior .ert.o obJeto de ato elo Qov6rn0' 
elo &w.do que, aiem ele .C1$rmlnar uma ou 
outra elas pro,lcl6nclaa, n~ a Gata e as for
maI1da<les para 81.18 etetlvaç&o. 

• , Art. 3.0 A divido adminlatrativa e JudU:IA· 
ria do Eata<1o, para o periodo qütnqüenal citado, 
compreende 36 comarcas, 46 têrmoe, 53 munt
cfptos e 161 d!Strt tos, êstes com a ca tegorta 
única de circunscrições primárias do território 
estadual para todos os f!D.e ela aclminlatração 
pública e da orpnlzaçlo judiciária. 

1 1.0 No anexo n.o 1, parte tnteg:ra~ dêste 
decreto-lei, consta a relação, apresentando, ala
temAtlca e ordenadamente, ol! nomes de tõdaa 
aa clrcun11Cl'lç6ea adminlatratlna e Judlcl_~_l,u. 
bem como a categoria das respectivas eeues, 
tõclaa com a mesma clenoml.nação ela próprl.. 
circunscrição. 

1 2.0 Em observAncla ao disposto no t t.o 
do a!'t. 16 da Lei Nacional n.o 311 e de ~G 
com as tnstruções praia bal..mdas pelo Oon
aelho Nacional de Geogro.fla (B.ea. n.0 2 elo Dire
tório Central), em vtrtµde elo mesmo dlbpoe!ti
YO, nca também apensa a êete decreto-lei co~o 
parte Integrante dele, o anexo n.0 2, contendo 
a deecrlçio elatemitlca doa limites clrcunscrlclo
nals, onde Btl deflnem, pa$ cada munlc!Jlw o 
perímetro municipal e cada uma das dlv._ 
tnterdlatritala, quando :tio_uver. 

Art. 4.º A8 autorldade11 municipais compe
tentes, sob pena· de responsablltdade, tomarão 
as medidas administrativas apropriadas para 
que, em cada cidade (sede municipal), no cll.a 
l.• de jamelro de 1944, em ato público aolen11. 11e 
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declare efetivamente em vigor o quadro terri
torial fixado nesta lei, no que concernir, não 
8Ó as circunscrições (distrito, munlcipio, ter
mo e comarca) que tiverem sede na mesma ci• 
clade, como também aos demais dlstritae que 
Integrarem o respectivo munlcfpj.<>. 

f 1.0 A solenidade prevista neste artigo serà 
lfNBidlda: 

a) sendo a cidade sede d~ coma~a. pelo 
Juiz de Direito; 

b) sendo a cidAde apenas sede de tênno, 
pelo Juiz reçectlvo: 

o) lleJ!do a cidade sede de munlclpio, sem 
f6ro, pelo prefeito municipal. 

t 2.0 No caso de Impedimento eventual ..das 
autoridades re.ferldts; a substituição dela& se 
fari automi\ticame:dte na seguinte ordem: 

a) a do Juiz de Direito, pelo Juiz do t6nno; 
b) a do Juiz do tênno pelÔ prefeito munl

olpal; 
c) a do prefeito municipal pelo aecretãrio 

cla Prefeitura Municipal, cabendo a aubetlíuição 
4MaH, se também Impedido à mais alta. auto
-rldade que 1e encontrar na cidade. 

1 3.0 A lsalenldade inaugural do noro 
QUaelro territorial, na parte que Interessar a 
oeda cidade do Eeta<jo, obedecerá ao ritual suge
rido pelo Instituto Histórico e Geográfico Bra
llle1ro e aprovado pelo Conselho Nacional de 
Geografia (anexo n.º 3, como parte Integrante 
dMa lei), passando a ter, pela sua simulta
neidade e conformidade com as solenidades 
oongêneres realizadas nas demais cidades brasl
lelrae, a Integral significação histórlco-civlco
naclonallsta decorrente dos princípios fixados 
na Lei Orgànlca federal n.o 311, de 2 de março 
de 1938. 

§ 4.º Da ata da solenidade realizada em 
~ sede municipal a respectiva Prefeitura 
aviará duas cópias autenticadas ao Diretório 
8elional de Geografia, na capital do Estado, 
"-t!nando-se uma a figurar em arquivo próprio 
• a outra a aer enviada ao Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística no Rio de Janeiro, 
•bendo ainda ao Diretório Regional a obrigação 
de providenciar para a publicação de tõdas as 
atu no órgão oficial do F.etado. 

Art. s.o Das dlsposi~es da legislação esta
tual que regularem as modl'l'lca~ee do quadro 
terrttorlal oont!Iiuarão em vigor as que nem di
nta nem indiretamente colidirem com as nor
mae dêate decret.o.,lel. 

Art. ·11.0 o presente decreto-lei entrari em 
'ft8or na data d& sua publlclação, revoa;ada& as 
.dlaposiçõea em contrArlo. 

-Ourltlba, em 30 de dezembro de 1943, 122.º 

~
Independência e 55.0 da República. - Ma

Btbas. - BOBaldo Gomes de Jllelo Leitão. 
Angelo Lopes. - .Cap. Fernando Fk>res. 

(D.O. - Pari 13-1-944). 

(Oll anexos a que se refere o decreto foram 
il*bllcadoe na mesma edição do D.O.) . 

-te 
PE~AMBUCO 

.Decreto-lei n.• 9521 de 31 de dezembro de 1943 

G 1Hvtsdo .administrativa e judictárta do 
•tado, que vtgorará, sem alteracao, de 
.• de- 1anetro de 1944 a 31 de ãuembro de 

19~8. e ãá otara,, pro11MUnclAt. 

49 interventor Federal no Estado, UB&ndo da 

R que lhe confere o art. 8.0 , n.0 V', 
o-let federal n.o 1 202, de 8 de abril 

e devlda'mente autorizado pelo Pree1-
8ep'llbll.Qa, • , 

Decreta: 
1 

Art. 1.0 A dlvtslo terrttorlal do Estado, que 
vigorará de 1.0 de Janeiro de 1944 4 31 de de
zembro de 1948, é a fllada nesta 1el. 

Art. 2.0 A referldâ dlvlsAo. dentro do men
cronadD prazo de cinco anos, não &ofrerá quatqmir 
mOdlflcação, não se el1tendendo como tal, p0rém 
os atos interpretativos de linhas divisórias Inter-' 
municipais e lnterdlstrltats, que vierem a se 
tornar necessárias para melhor e mais fiel ca
racterização dessas Unhas, à luz de documenta
ção geogrf.flca ou caTtográflca mais perfeita, 
desde que da Interpretação não reeulte um 
deslocamento de· divisória tal que uma qualquer 
cidade DU vila sala do seu àmblto municipal ou 
distrital. 

1 1.° Constituem e.a tmicas exceções à inal
terabllldade da dlvlaAo terrftorfal ora fixada: 

a) as alterações que o Govêrno da Un.IAo 
houver por bem promulgar; 

b) a anexação de um municfplo a outro, 
motivada pelo fato da respectiva Prefeitura não 
aprf1Sentar o mapa do território municipal, até 
31 d~ dezembro de 1944, desde que o âmbito 
territorial correspondente tenha sofrido modifi
cação, por fõroa da presente lei; 

c) a recondução, de uma circunscrl!(l.O à 
aituaçAo anterior, pelo fato de não haver nela 
sido preenchidos 08 re<i.ulsltoe legais indispen
sáveis à 11'\lA efetiva 1Datal.ação a 1.0 de Janeiro 
vindouro. 

f 2.0 A anexaçAQ ou a reoonduçl.o, prevtstas 
no 1 anterior serà objeto de ato do Govêmo do 
Estado que, além de determinar uma ou outra 
4ae provldência8, flxan a data e as formalida
des para a sua efetivação. 

Art. 3.º A dlvlBAo administrativa e Judi
ei.ária do Estado, para o período qüinqüenal 
citado, compreende 66 comarcas, 19 têrmos, 85 
municípios e 2114 distritos, êstes· com a cate~orta 
llnlca de clrC\Ulscrlção primária do território 
estadual p'ara todos os fl.ns da administração 
pública e da organização Judiei.ária . 

Parágrafo único - No anexo n.o 1, parte 
Integrante dêete decreto, consta a relação apre
sentando, sistemática e ordenadamente, os no
mes de tõdas as clrcunecrlÇões administrativas 
e Judlclária8, bem como a categoria das respec
tlviu; sedes, tõdas com a mesma denominação da 
própria clrcunacrlção. 

Art. 4.0 :As autortdadéll municipais compe
tentes, sob pena de responsabilidade, tomarão 
as medidas admln!Strativas apropriadas para 
que, em cada cld!Mfe (sede municipal), no dia 
1.0 de Janeiro de 1944, em ato público solene, se 
declare efetivamente em vigor o quadro terrltó
rlal fixado nesta lei, no que concernir, l!lo e6 
às circunscrições (distrito, município, têm11> e 
comarca) que tiverem sede na mesma cidade, 
como também aos demais distritos que integra
rem o respectivo município . 

1 1. 0 A solenidade prevista neste artigo aer6 
presidida: 
· a) sendo a cidade sede de coma..r<JS, pelo 

Juiz de Direito: 
~ sendo a cidade sede de mµnlclplo que 

não seja sede de comarca, pelo pr.ifelt.o muni
cipal. 

§ 2.0 No caso de Impedimento eventual dae 
autoridades referidas, a substlttdçAo delas se 
farà automàtlcamente na segUlnte ordem: 

a) . a do Juiz de Dl.retto pelo pref~ito do 
munlcf.Qlo da secte; • 

b) a do prefeito municipal pelo secretário 
da Prefeitura Municipal, ~bendo a substituição 
dêste, se também impedido, à mais alta aut.orl
-dade que se encontrar na cidade. 
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§ 3.º A solenidade Inaugural do novo qua
dro territorial, na parte que Interessar a cada 
oldade do Estado, obedecem ao ritual sugerido 
pelo Instituto Histórico e Geogrê.flco Brasileiro 
e aprovado pelo Conselho Nacional de GeograflB, 
passando a ter, pela sua simultaneidade e con
formidade com as solenidades congêneres reall
Badas nas demais cidades brasileiras, a Integral 
slgnltlcaçAo hl.stórlco-civlco-naclonallsta decor
rente dos prlnciploe ftxados na Lei Orgànlca 
federal n.0 311. de 2 de março de 1938. 

1 4.º Da ata da solenidade realizada em 
cada sede municipal a respectiva Prefeitura en
viam duas eóplaa autênticas ao Diretório Re
gional de Geosrafla, na capital do Ellpdo, delltl· 
nando-se uma a figurar em -arquivo próprio e 
a outra a ser enviada ao lnstltuto Brasileiro de 
Geografia e Estatistlca no · Rio de Janeiro, 
cabendo ainda, ao Diretório Regional a obrl
gaçl.o de providenciar para a publicação de tOdas 
as atas no órgão oficial do Estado. 

Art. 5. o Das dlBposlQÕes dll' leglslaçAo eata
dual que regularem as modificações do quadra 
territorial oontlnuarl.o em vigor as que nem 
direta nem Indiretamente oOlldlrem com as nor· 
mas dêste decreto-lei. 

Art: 6. • Continuam em vigor os llmltes 
Intermunicipais e lnterdlstrltas do Decreto-lei 
n. • 235, de 9 de dezembro de 1938, com as mo
dl!lcações do Decreto n.0 503, de 19 de Junho de 
llMO, publicadas no Di4no O/f4ial, de 20 e 22 
de junho de 1940 e as retlflcaçõe8 segulutes, a 
serem lnclu!das no quadro n.o 2, parte lntesran
te déste decreto: 

I - da limites entre os dlstrltoe de caJlho
tlnho e Qaloado e do Canhotlnho e Lajedo, tem 
como ponto de partida o centro da lagoa da 
·cruz doa· Clpnoe. 

n - Os limites entre o munlciplo das 
Correntes e do Angeltm-termlnam no ponto mais 
·alto da serra dos DOls Galhos. 

ln - Nos llmltea entre os distritos de Ga
ranhuns e de Itacatu a linha divisória vai ao 
centro do açude de ·Belamente. 

IV -A linha de divisa dos dlstrltoil de Iga
raçu e Itaplsauma vai ao centro do aoude do 
riacho Piedade. 

V - Nos llmltea entre os munlciplos de Ja
boatlo e do l!teclfe &11 llnhall que procuram aa 
lagoas do Jord&o vil.o ao cenb'o das reterldaa 
lagoas, 

VI - Os limites entre os munlciplos de 
Orobó e Surublm, têm a seguinte redação: a 
partir da fOlll do riacho de Gado 'Bravo, no 
Trao~at!m, sobe por êste até encontrar seu 
afluente conhecll;to como Vertente do Herê.cllto, 
subindo por êate até sua naacente, na cordi
lheira Interestadual; dai galga o ponto mais 
próximo desta cordilheira. 

vn - Os limites entre Oll munlciplos de 
Bom Con1elho e de Aguas Belas si.o os seguin
tes: a partir 408 llmltee Interestaduais segue 
pela linha de cumlada da serra doe Cavalos até 
a aua ponte norte; dai em linha reta pas11&ndo 
pela serra dos Mares, até o antigo marco, no 
luga.r d~omlnado Plndoba; segue em linha reta 
passando pelo ponto mais alto da parte ociden
tal da serra da Prata; dai segue em linha rets 
para a nascente do riacho Cachoelrlnha, marco 
de canto com o munlc!plo de Garanhulls. 

VIII - llJ transferida, com o mesmo nome, 
a vila /Livramento do Tlúma, no munlcipl01' de 
Tlmbaúba, para a povoaçl.o São José do Livra
mento que a11Blm fica elevada a vila, ficando o 
pretelto autorlzado, ouvida a Coml88Ao da Dl
vlBILo Admlnlatratlva, s dar· novo nome àquela 
que perdeu s categoria de vila. 

IX - li: criado, no munlclplo do 0Urlcur1, o 
distrito de Iput>I, que terê. como sede a antlp 
povoaol.o Poço Verde, com oe segulntee limites: 
Entre oe distritos de Otl.rlcurl e Ipubl: comeoa 
no ponto mais alto da serra Preta, noe llmltee 
com o munlofplo de Ararlplna, daf em linha 
reta para a lagoa da Domlnga, daf por outra 
reta para o ponto mais alto da serra do Sitio 
Novo, nos limites com o munlcipl6 do Bodocó. 
Entre os distritos de Ipubl e serra Branca: co
meoa na ponta sul da serra do Tomê.8, nos limi
tes com o munlciplo de Ararlpln1Po, a dai por um 
linha leste-oeste até encontrar a linha dlvis6rla 
com o munlclplo do Bodocó. 

X - li: alterada do HgU!Dte modo a linha 
dlvlllór1a entre os munlciplos de Aliança e 
Goiana; a partir da foz do riacho lllatarlmlrlm, 
no rio Tracunhaém, uma reta até a nascente 
do riacho Condàdo, no ensenho do mesmo 
nome; dai por uma reta à fOlll do riacho Limei· 
rlnha, no rio Slrlgl; desce o SlrlgÍ. até a sua tos 
no C&plbarlbe Mlrlm. O terreno adquirido por 
Goiana fica pertencendo ao distrito de con
dado, cuJos llmltee ficam alterados nesta parte. 

XI - O prefeito do muntciplo de Flores e 
o do munlcfplo de Pesqueira provldenclart.o, de 
acõrdo com o Decreto-lei n.o 115 901, o envio de 
elementos, que nl.o ohegaram a tempo de aer 
lncluldOB neste decreto-lei, para a dellm1taç&o 
de subdistrito&, onde hoJe se oompretindem OE 
povoadoe Sitio doe Nunes, Santa Tereslnha e 
Socorro, o que eem feito em ato eçeclal, ouvida 
a Coml881.o da Oivlaão Admlnl.lltratlva. 

XII - li: transferida no muntclplo de Lagoa 
doe Gatos, a sede do dlatrlto de Igarapeaçu para 
Lagoa dos SoUBa.· 

Art. 7.0 Oa munlciplos cqjos limites foram 
alM!radoe em virtude dêste decreto farão correr 
nova linha, colocarão marcos onde fõr necessA
rlo e na. nova carta f!Xarl.o os engenhOB ou 

.fazenda& que ficam nOB llmltee, localizando as 
respectivas sedes. 

Art. a.o A propriedade que ficar noe llm1~ 
das linhas divisórias munlclpala paga.rê. oe l'B'I• 
pectlvOB ·1mpostoe ao munlofplo onde estiver lo
cal!Za.da a"sede da mesma. 

Art. o.o De acOrdo com o Decreto-lei fe
-deral n.o 311, de 2 de marco ele 1938, tõdas aa 
f.reas munlclpala e dlatrltals llo continuae, eD
tendendo-ee que a jurisdição se exerce em cada 
munlclplo ou distrito sObre toda a superticle 
abrangida pela descrlçl.o dBI! divisas clrcunserl
clonals, não podendo haver, de scõrdo com "O 
art. 9.º do mesmo decreto-lei federal. nenhum 
trecho ou parte de território do distrito ou do 
munlciplo submetido a.qualquer titulo, à Jurla
éUçAo ·de outro. 

Art. 10. A Cmp1s81o de DlvlsAo Admlt1111-
tratlva manter-se-A como órgão consultivo dU· 
rante o qüinqüênio. 

Art. 11. Os prefeltoe oolocarl.o em ponto 
vislvel, à entrada das cldadee ou das vllas, me
dida que deve ser extensiva u povoaQÕ88, r 
nome por que são conhecidas, de acOrdo com 
êste decreto-lei. 

Art. 12. Revogam-se as d18p0elç6ea em con· 
tmrlo. • 

Age&f&Wlmn<m Me&ge&lhlJu • ..,.- Joa' Maria C. de 
Albuquerque e Meki. - 8telvlno Lina de Albu
querque. - José do Blgo Maciel. - Gercíno O. 
Pontes. - Manuel Bodn~ea Ftlh.o. 

(D.O. - Pernambuco 1·1·9"). 

.fc 
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PIAUJ 

Decreto-lei n.• 75', 1111.Ddonado ~ 30 de 
dezembro de 1943 

IWlll a cH1'U4o admtniatrati1111 e iudtcidria do 
~lfodo, que vtgorurd, •em alteraçclo, dll 
J.• de 1anmro de l944 a 31 de c:teaembro de 
lHB, e cU outraa protrlcUnc'fa.t. 

O Interventor Federal no Estado do Plauf, 
ueando da at?lbul~ci que lhe oonfere o artigo 
I.•, n.0 IV, do Decreto-lei federal n.0 1 202, de 
1 de abril de 1939, e devidamente autorizado 
pelo Pr81Jde1,1te da Rep'llbltca, 

Decreta: 

Art. 1.0 A dlvla&o territorial do F.atado, que 
'fllorarà de i.o de JaD,elrO de 1944 a 31 de dezem· 
bro de 1948, 6 a f!Dda n~ lei. 

Art. 1.0 A referida divisão, dentro do men
eJonado prazo de cinco anos, não sofrem qual• 
quer modificação, não se entendendo como tal, 
porém, oe atos Interpretativos de 11.nhaa dlvtaó· 
rias Intermunicipais e lnterdlstrltals, que v1e· 
rem a se tomar neceS116rias para melhor e mais 
fiel caracterlza.çlo de888.S linhas, à luz de 
documentação geogi'àflca ou cartogritlca mala 
»erfelta, desde que da Interpretação não reeulte 
'UDl deslocamento da divisória tal que uma 
qualquer cidade ou vila sala do seu Amblto mu-· 
Dlclpal ou distrital, 

1 1.0 Constituem as tm.Jcaa exceçõee à l.nal· 
-.bWdade da d.lvWlo territorial ora flzada: 

a) u alterações que o Govêrno da União 
llOuver por bem promulgar; 

b) a iuiexação de um munlcfplo a outro, 
motivada pelo fato da respectiva Prefeitura não 
apresentar o mapa do território municipal, 
at6 31 de dezembro de 1944, desde que o Ambito 
1err!Ur1o correllpondente teilha sofrido modlfl· 
caçlo, por !Orça da precien'«! lei; 

c) a recondução de um c!rcUJ18CriOAo A ai· 
1aaç6o anterior, devido ao fato de não haver 
Jl9la sido preencnldoe oe requ.lsltoe legais lndls· 
'feDBAvels A sua efetiva Instalação a 1.0 de Ja• 
iaetro 'ftndouro. 

1 2.0 A anexação ou a r8COilduo&o. previs· 
1la no 1 anterior, serão objet.o de ato do Qovêr· 
llO do Estado que, além de determinar uma ou •tra das providências, f!Drà a data e aa 
bmalidadee para a sua efetlvagão. 

Art. 3.0 A dlvtsf.o administrativa e Judi· 
e1ir1a do Estado, para o periodo qülnqüenal 
Uado, compreende 37 comaTCas, 47 d!Stritoe 
fadic16rlos, 47 munlciPlos e 47 dlstrttoa muni· 
91Pals, êstes com a categoria única de dr· 
-.cr1ção Prlm6r1a do território estadual para 
:9Ddoe oa tlns da admlnistrar;iAo p'llbllca e da 
jllr&&nlu.çAo jud.lcl6rla. 

1 1.0 No anexo n.o 1, parte Integrante dêete 
lllecreto, consta a relação apresentando, sistema.• 
"1lca e ordenadamente, dll nomes de tõdiie as 
elrcunscrlções administrativas e Judlol6ttae, bem 
como a categoria das respectivas sedes, tõdas 
eom a mesma denominação da própria c!r-
jamsor!ç&o. • 

1 2.0 Como cumprimento ao disposto no 
f J,.0 do art. 16 da Lei Nacional n.0 311 e de 
íOOrdo com as Instruções gerais balxad's pelo 
)Jonselho Nacional de Geografia, 6 mantida a 

ção slitem6~1ca doe limites clrcunacrlclo
do Decreto-lei n. <> 147, de 15 de dezem
e 1938, onde se define, para cada munl-

elplo, o perfmetro municipal. 

Art. 4.º Aa autor1da4et1 munlolpala oompe· 
iell1es, eob pena de reaponaabll!dade, tomarão 
as medidas adJnln1etrativas apropriadas para 
•ue, em c..aa cidade '88de municipal), no dia 

1.0 de Janeiro de 1944, em ato p'llbllco eolene, 
ee declare efetivamente ein vigor o quadro terrl· 
torlal fixado nesta lei, no que ooncemlr, não llÓ 
às circun.scrlçõea (d1etrtt.o, munlclpio,.d!strlto e 
comarca) que tiverem !lllde na mesma cidade, 
como também aos demais dletrltoa que Inte
grarem o respectivo município. 

1 1.0 A solenidade prevista neste artigo aeri 
presidlda: 

a) 1endo a cidade aede de com.arca, pelo 
lul..lil de D1te1to; 

b) eendo a cidade apenas sede de distrito, 
pelo juill respectivo; 

t 2.0 No caso de 1mped1mento eventual d&8 
autoridades referidas a eubstltul.çlo delae se 
fari automàticamente na seguinte ordem: 

a) a do JUIZ de Direito, pelo Juill de dia
trtto; 

J b) a do julll do distrito pelo prefeito m~
JikllpaJ.; 

o) a do prefeito mun1ctpal pelo secret6.rlo 
da Prefeitura Muntelpal, cabendo • eubatitulçio 
dl!ete, se também impedido, A mais alta autorl· 
dade que se encontrar na cidade. 

§ 3.º A aolenldade Inaugural do novo qua
dro territorial, na parte que Interessar a cada 
cidade do Estado, obedeceri ao ritual sugerido 
pelo Instituto Histórico e Geogr(tJ'ico Brasileiro 
e aprovado pelo Conselho Nacional de Geografia, 
passando a ter, pela irua simultaneidade e con· 
fonnldade com QS solenidades congêneres reali
zadas nas de1111als cidades brasileiras, a Integral 
slgnttlcaÇão htstórico-civico·naclonallsta decor
rente dos princípios flxadoa na Lei OrgAnlca fe. 
deral n.º 311, de 2 de marça de 1938. 
· § 4.º Da. ata da solenidade realizada em 
cada eede municipal a respectiva Prefeitura 
envtarã duas cópias autenticadas ao Diretório 
Beatonal de Geografia, na capital do Eetado, 
destinando-se uma a figurar em arquivo 11róprlo 
e a outra a aer enviada ao Instituto Braslle1r0 
de Geografia e Estatfatlca no Rio de Janeiro, 
cabendo ainda ao Dlretóno. Regional a obriga
ção de provtdeno!ar para a publicação de todas 
as atas no órgão oficial do Estado. 

Art. 11.0 Daa dlep011IQ6ee da legtalação esta• 
il.ual que regularem aa modJt1caQ6ee do quadro 
terrl:<lrial contlnuar&o em v11or aa que nem 
direta nem indiretamente colldlrem com as 
normas dêate decreto-lei. 

.,ut. e.o o preeente decreto-lei entrará em 
vigor na data d& eua publtcação, revo8'M1&8 as 
dlapoeições em contrário. 

O Secret6.r1o Geral do Estado asa1m o faça 
executar. 

Palácio do Governo dó Estado do P1auf, em 
Teresina, 30 de outubro de 1943; 55.• da Repd· 
bllca. (L. do S.) - Leónidu de Outro Melo. -
Oto Tito i:le OHtisirG. 

(D.O. - Plauf 31-12-943). 

• 
Decreto-lei n.0 765, sancionado em 3 de 

Janeiro de 194" 

Adot11 nova orgcin'2aç4o 1udectdna 4<> Enado, a 
vtgorur no q1Unqflm(o de 1944 • 1948. 

O Intervent.or Pederal no Betado do Plau1, 
usando da a,trtbulção que lhe confere o arttso 
8.P n.0 IV, do Decreto-lei federa,l n.0 1 202, de 
8 de abril de 1939, e à vtata d~ propoeta do Sr. 
Presidente do Egrégio Tribunal de Apelação, 

Decreta: 
Art. 1.0 Para oe eteltoe da admlnlstraç&o 

Judlc!Arta, no qWnqüê.nlo de 1944 a 1948, dlv1· 
de-se o lllltado em 37 comarcaa e 47 dlstrl.toe, 
aaulm dlscrlmlnadoe; 
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COMARCAS Art. 3.o Bevopm-ee a.e ~ções em COD• 
trãrto. 

Terealna 
Altos 
Amarante 
Barras 
Berlengu 
Bertolfn1a 
Bom Jesus 
Bur!t1 doe LOpea 
Campo Maior 
Canto do Burltl 
Corren•e 
Floriano 
Gilbués 
Jalcóe 
Jerumenha 
J~ de P'rettas 
Lua114ndla 
Marvão 
Miguel Alyee 
Oeiras 
Palmeira la 
Parnaguj. 
Pa.rnafba 
Paulistana 
Pedro II 
Perlperf 
Picos 
Pio IX 
Plracuruca 
Santa Jl'Uomena 
São João do Plauf 
São Miguel do Te.pulo 
São Raimundo Nonato 
81mplfclo Mend"8 
Un11o 
Uruçul 

DISTRITOS 

TereslDa 
Amarante e :Regeneração 
Altos e Beneditinos (ex-São Benedito) 
Barras e l!lllperantlna (ex-Boa Eeperanoa) 
Berlengas (ex-V&lença) 
Bertolfnla (ex-Aparecida) 
Bom Jelius · • 
Burltl dos Lopes 
Oampo Malor e Alto Longã 
Canto do Burltl 
Corrente 
Plorlano 
Ollbuéa 
.1.alc6a 
Jerume~ e Guadalupe (u-J:Í6rto Seguro) 
J~ de Preltas • 
Lusll4ndla (ex-Põrto Alegre) 
Marvão (ex-Oastelo) 
Mleuel Alves e Põrto (a:-Jolo ~) 
Oc.iraa 
Palmeira& (ex-Belém) 
Parnaguj. 
Parnalba e Luls Correia 
Paulistana (ex-Paulista) 
Pedro II 
Perlperf 
Petrol4ndla (ex-S6o Pedro) 
Picos 
Pio IX (ex-Patrocinlo) e Fronteiras (ex-Soclorro) 
Plracuruca e Batalha 
Santa Jl'Uomena 
Slo Joio do Pie.ui 
8'o Mlguel do Tapu1o 
810 Raimundo Nonato 
Slmpliclo Mendes 
Un11o 
Uruçuf e Ribeiro Gonçalves 

Art . 2.0 Atendendo-.e ainda aoe lntere
da JUltlça fica c:rlada a comarca do mun1c1pto 
de Palmell'llll (ex-Belém) e tranaterlda a eede 
da comarca do munlcfpto de Prontelrlle (ex• 
Socorro) para Pio IX (ex-Patrooinlo). 

O Bec.retl.rto Geral do Estado U81m o faça 
executar. 

Palido do Gov6rno do Blltado do P1auf, eui 
TereslDa, 29 de dezelnbro de 11143, 5.5.0 da Re
p11bl1ca. (L. do 8.) - LeOnfdaa ele CaatTo Melo. 
- Oto Tfto de Olftldra. 

(D.O •• - Plauf 4·1-944). 

RI~ GRANDE DO NOkTE 

Decreto-lei n.• 258, de 20 de dezembro de l!MS 

Bctifica o conv~mo Batadual de Ennno Pri
mdrlo, 

O Interventor Pederal, no !'.atado do Rlo 
Grande do Norte, uaando da atrlbulçf.o que lhe 
confere o art .. 6.0 , n.0 V, do Decreto-lei fe
d11ral n.o 1 :.1(12, de 8 de abril de 1939, 

..,Decreta: 

Art. !.º Fica ratificado o Conv6nio Estadual 
de Ensino Prlmârlo, celebrado na :forlJla da 
legl.slação :federal vtgente, entre o Govêrno dAllte 
Estado e oe munlclplos. do Rio Grande do 
Norte. 

Art. 2.• O texto do Convênio Estadual d• 
Bnalno PrlmArlo referido no artigo anterior, 6 o 
meamo que 11e anexa ao presente decreto-lei 
como pane bltegrante do mesmo • 

Art. 3.º O .s--nte decreto-lei entrari em 
vigor na data da 11ua publlcaç&o, revogadu aa 
d!aJ>Olllções em contrirto. 

Natal, 20 de deeembro de 1943, 55.0 da a.. 
pública. - Du. Jo4o Dlonf.rio Fllgudra. - Wto 
Augusto lloarea d4 C4mara. 

CONVtNIO ESTADUAL DE 
ENSINO PRIMARIO 

(Decreto lei n.• 258, de 20-12-43) 

o Estado do Blo Grande do Norte, repreeen• 
te.do pelo dlretor geral do Departamento CS. 
Educação, por uma parte e, por outra, os muni .. 
ciplos de NaWJ, Acaral, AleXap.drta, ADgtcoa, 
Apodl, Areia Brànca, Ares, Açu, Augusto Severo. 
BalXa Verde, Calcó, Canguaret.ama, cara<ii.m. 
Cearà-Mlrim, Curraia Novos, Flores, Goianlnba, 
Jardim do Sertdó, Jucurutu, LaJes, Luís OOm•, 
Macaiba, Macau, Martins, Mossoró, Nova CruB, 
Papar!, Parelhas, Patu, Pau dos Ferros, Pedro 
Velho, Portoalegre, Santana do Ma.tos, Santa 
Cruz, Santo Antõ.nlo, São Gonçalo, São Jos6 dl 
Mlp!bu, S6o Miguel, São Tomé, Serra Negra, 
Ta!pu e Touros, representados pelos sel.111 
prefeitos, delegados autorizados, pr8'entea na 
sede do Departamento de Educação, aos dez dlu 
do mês he novembro corrente, resolvem firmar 
o 11eguln.te Conv6nlo Estadual de Ensino Prl .. 
mário. • 

f A realizaçlo do presente Convênio decorre 
do e.c6rdo firmado no Rio de Janeiro em 16 de 
novembro de 1942, entre a União e os EBtadGÍ' 
para execuçf,o, em todo o pafe, do Conv41DM1 
Nacional de Ensino Prlmãrlo, que, depois d~ 
"-tl:flcado pelo Decreto-lei n .• 5 293, de 1.0 dei 
março de 1943, do Sr. Presidente da Rep11b~ 
:foi p~bllcado no Dldrlo Oficfal de 3 ·do melUllO 
me&. . 
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CZdusula pnmetra 

Pelo referido Convento, ol!satacto do Rio 
Grande do Norte, um doe seua lltg:naté.rtoa, com
JllOmeteu-se perante a Un.tlo a aplicar em 1~. 
pelo menoe quinze por dento da renda prove
.niente dos seus tmpoetos na manutenção, am
Dllação, assistência de ordem técntca e aper
htçoamento do seu sistema escolar prtmArto, 
percentagem que, aumentada de um por cento 
em cada ano subseqüente, estarã elevada a 20% 
em 1949. 

Cicluaula aeguncta 

Eu& percentagem deveri figurar na Let Or-

E tãrla do Estado para 1944 e nas doa anos 
• lhe aegutrem, até 194•, oom a rubrica 

lva. 

Clduaula tmietra 

Os muntctptos, slgnatãrios do JÚ\'Bente Oon
'tfnto, tlcam obrigados a contribuir no ano de 
1944 pelo menos com dez por cento de sua 
receita ordlnãrla, como auxilio ao desenvolvt
lllento do ensino prlmirlo no Estado, contrt
butção que 1e elevari a ODlllJ. doze, treze, qua
·wrze e qútnze por cento respectivamente em 
1M5, 1946, 1947, 1948 e 1949, figurando no res
pectivo orçamento. Em virtude de não ter sido 
a quota correspondente ao exerclclo de 1944 
tnclulda nos orçamentos muntclpats, por Jã esta
leln os mesmos elaborados e aprovados, seri 
.ia recolhida mediante a abertura de créditos 
11119Ctais, em época oportuna. 

Clduaula quarta 

As contribuiçOes doe munlclplos serão des
itnadas à construção • de prédios escolares em 
Natal e no Interior, conservação dos que Jã são 
de sua propriedade ou do Estado e seu melhor 
aparelhamento técnico e pedagógico, tudo sob 
a orientação e fiscalização do oovêmo do Es
tado. 

As tmportAnctas correspondentes a easu 
lllllaâ'tbutções serão recolhidas, mensalmente, 
lllu Prefetturu, até o dia ·10 se!Í\linte ao mês 
TencJdo, diretamente ao Tesouro -do Estado ou 
llD;1' tntermMto de suas Mesas de Rendas. 

CZduaula ama 

O recolhimento e aplicação das contrtbu1-
dl8 constarão do orçamehto do Estado e a sua 
tjlllrt1uraçlo eeri feita de acõrdo com as normu 
JllDl;adlls pela Contadoria Geral do EJJtado. 

CZduaula 1ttttma 

O Batado, sempre que fOr possfvel e na con
ldade doe recursos que lhe fornecer a 

pelo Fundo Nacional de Bnlllno Prlmà
paderã auxlltar os ml.inlcfploe na constru· 
4e prédios escolares . 

Cicluaula oitava 

o Oovêrno do Estado, pelos seus órgf.'9 com.-
119*entel, artlcular-se-ã com as Prefeituras Mu
Dlclpa.tl no sentido de ser dado o melhor c~
prlmeDto • execução do presente Cotivênto. 

Cicluaula nona 

Aa obrtpções aBllWllldas neste OoDv&nto nlo 
lalbem oe muntclptos de darem maior amplitu
de, por outros meloe legais ao alcance, ao seu 
llláno prlmàrto. 

Clduaula dllo4ma 

O presente Convênio, que vai asstnado pele) 
diretor geral do DaparllBmento de Educaçlo e • 
por 1ioeloe oa -prefeitos municipais, começarf, a 
vigorar a 1.0 de janeiro de 1944, e serà ratw
cado, sem perda de tempo, de uma parte por 
decreto-lei estadual, e, de outra parte por de· 
eretos-leia municipais, ficando cópias :ho Gabl· 
nete da Interventorla Federal, nos Departamen
tos de Educação e das Municipalidades e ,endo 
o seu texto enviado ao Sr. mlntstro da Educa
ção e Saúde. 

Natal, 10 de novei:nbro d.e 1943. - severtno 
Bezerra de Melo, Diretor Geral do Departamento 
de Educação. ,_ Joaquim ae Fártas Coutinho, 
respondendo pelo expediente do diretor geral 
do Departamento das :Municipalidades, por de
legação dos senhores prefeitos municipais do 
interior do Estado. - Joall Augusto Varela, pre
feito de Natal. 

(A BeSl'tlb1'°41 - Rio Grande do Norte 
21-~) •. 

Decreto-lei n.• 288, de 30 de dezembro de 1943 

rim a diiitlc1o adm(n'8trattt1G e 4ud""'1na do 
•atado, que vlgorar4, eem a1Hraçr2o, de 
1.• de tanttro ãe 1944 o 31 de dezembro de 
1948, e d4 outras JJ'l'O'l1td'1icri48. 

O Ú1terventor Pedsral no Estado do Rio 
Grande do Norte, usando da atribuição que lh.e 
confere o art. 6.0 n.0 V, do Decreto-lei federal 
n.o 1 202, de 8 de abrU de 1939, e devidamente 
autortzado pelo Presidente da Repúbltoa, 

Decreta 

AR • 1.0 A d.lvtlllo· terrttortal do Estado, 
que vigoram de 1.0 de Janeiro de 1944 a 31 de 
dezembro de UM8, é a ftuda nesta 1111. 

Arfl. 2.• A referida dtvl.lllo dentro do :i:nen
olonado prazo de cinco anos, não sofrerà qual· 
quer mOdlftcação, não se entendendo oomo tal, 
porém, os atos interpretativos de linhas dlvlll6· 
rias Intermunicipais e lnterdlstrltals, que vlé· 
rem a se tomar necessárias para melhor AI mata 
fiel caracterização dessas linhas, à luz de 
documentação geogrãflca e cartogrãflca mais 
perfeJta, desde que da lnte11>retação não resulte 
um deslocamento da divisória tal que uma qual
quer cidade ou vila sala do seu 11.mblto muni
cipal ou dlBtrttal. 

t 1.0 Conetltueai as 'dnJoaa exceç6w • 1Dal
terabU1dade da divisão tarrttortal ora fixada: 

a) as alteraQ6es que o .Oovêrno da União 
houv.- por bem promulgar. ' 

b) a anexação de um munlclpto a outro, 
motivada pelo fato da respectiva Prefeitura nlo 
apresentar o mapa do terrltólro municipal, até 
31 de dezembro de 1944, desde que o 11.mblto ter
rltQrtal correspOD.dente tenha sofrido mOdlflca
ção, por !Orça da presente lei: 

o) a recondução de uma ctrcunscriçã<>, 11. si
tuação anterior, devido ao fato d4' não haver 
nela 'sido preenchidos os requlsl.tOll 1egals tndlB· 
pén8've!B li. sua efetiva lnsta.laç&o a 1.0 de Ja· 
neiro vindouro. 

§ 2.0 A anexação ou a recondução, prevts
tas no ,pàrãgrafo anterior, serão objeto de ato 
do Oovêmp do Estado quf!, além de determl.nal' 
uma ou outra das pro,.ldênotas, flxarã a data o 
as formalldlMies para a sua efetivação. 

Art. 3."' A dlvlsão admln!Stra111.va e Jud1-
cl.ãr1a do Estado para o periOdo qülnqllimal 
citado, compreende 25 comarcas, 42 têrmoe, 42 
muntcfploe e 84 dlstrltoa, êstes C<!m a categoria 

I 
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dntca de clrcUll.ICl'l.çlo prtm&rSa do território 
eetaclual para todOll Oll fins da admtntatrao&o 
pdbUca e da orpntraçlo Jud1oll.rta. 

1 1.• No anexo n. 0 1, parte Integrante de&te 
decreto conata a relação apresentando atatemA
ttm e ordenadamente, os nomes de tôdaa aa clr
cunecrlçõee admintatratlve.s e judlc!Arlaa, bem 
oomo a categoria das respectivas sedes, tõdaa 
com a meama denominação da própria clrcum
crtção. 

1 2.0 Em obllervl\ncla ao disposto no 1 i.o do 
art. 18 da Lei Nacional n.0 311 e de acõrdo oom 
as lnatruçõee gerata baixadas pelo Conselho Na-
cional de cieogratla (Ree. n.o 2 do Diretório 
Central), em virtude do meemo dlapOllltlvo, fica 
também apenso a hte decreto-let como parte 
integrante d@le, o anexo n.o 2, contendo a dee
crlçlo Blateml\tlca doa limites clrcunacrlolonata, 
onde ae definem, para cada munlcfplo, o perl
metro municipal e cada uma das dlvtaaa inter
dtatrltale. quando houver. 

Art. 4.º As autoridades municipal.e compe
tentea, sob pena de responsabilidade, tomarão 
as medidas administrativas apropriadas para 
que em cada cidade (sede municipal), no dia 
l.º de janeiro de 1944, em ato pdbltco 90lene, ae 
declare efetivamente em Vigor o quadro territo
rial fixado nesta lei, no que concernir, nAo 116 
às circunscrições (dlatrtto, munlcfplo, têrmo e 
comarca) que tiverem aede na mesma cidade, 
como também aos demais dlstrttoe que Inte
grarem o respectivo munlciplo. 

1 1.0 A solenidade prllViata n~te artigo aeri 
preatdtda, 

a) aendo a ddade aede de comarca, pelo 

Art. e.o O pr-te decreto-lei entrari em 
vtgor na data 4e eua publtcaçlo, revogadas u 
dJall08fg6es em 8ontrú1o. 

Natal, 30 de dezembro de 11143, 55.0 da Re.. 
pdbltca. - Dea. Jo4o Dtonúio l'ilguefta. - LcfHo 
A1'9U'to Soaru dll Ccf"mara. 

f'I). O. - Bto Grande do Norte, 31-12--IM3). 

(Os anexo.s a que se refere o decreto actmàr 
fo:nun publicados~ mesma edição do D.O.). 

RIO DE JANEIRO 

Decreto-lei n.0 1 015, de 21 de dezembro de 19U 

O Intervenior Fedeml no Estado do Rio de 
Janetro, uaando da atrtbul.o&o que\lhe oontere o 
art. 8.0 , n.• V, do Decreto-lei federal n.0 1 :!OI, 
de 8 de abril de 1939, 

Decreta: 

Art. l.º Fica declarada de utilidade pllbltca 
e de1111proprlada, por conta e favor do Estado, noe 
têrmos doa arta. 2.0 e e.o e alinea m, do art. s.• 
do Decreto-lei federal n.0 3 365, de 21 de junbo 
de 1941, uma l\rea de terra de forma poligonal e 
benfeitorias, com ceroa de 5 ooo ooo m•, locau
zado em Pendotilba, 6.0 distrito do muntclp!G 
de Niterói, para o fim especial de ser construi
da a "Cidade Universitária do Estado do Rio 
de Janeiro'.'. 

Jul.11 de D!Jlelto: Parigrafo dnleo. A poll.gonal referida nea-
b) sendo a cidade apenaa aede de tArmo, te arUgo é detlnlda pelas 1tDhaa e~tee: 

pelo Julll reepeotho; Por uma reta que, partindo de um pontlO 
c) aendo a cidade apenaa l8de de muni- .al.tuado na estrada da Atalaia, dl.atante do 

ofPlo sem fõro, pelo l>retelto muntolpal. largÓ da Batalha l 200 m mala ou menoe, 1111 
1 2.0 No caeo de lmpedlmento evenWal das estende at6 atingir a estrada de Italpu, em 

autorldadee referldaa, a subatltuição dele.a 1111 pontq afastado aproxlmadameate 1 000 m. do 
fatA automt.tlcamente na setrUinde ordem: referll1o largo: daf, por uma segunda reta., 

a) a do julJI de Direito pelo julll! do têrmo; at6 atlngtr a estrada de 01111tagalo, em ponto 
b) a do Julll! do termo pelo prefeito muni- que dlata' l 300 m mais ou menos da estrada 

olpal.; caetano Monteiro, dai, por uma terceira reia, 
o) 'a do prefeito municipal pelo eecretl\rio até atingir a estrada Caetano Monteiro, em 

da Prefeitura Municipal, cabendo a sublrtttulc;Ao ponto dlatante 2 500 m mata ou menoe do larso 
d!ate, ee também Impedido, t. mate alta autori- da Batalha: dêete ponto, por uma quarta reta, 
dade que 1111 encontrar na cidade. até atingir a estrada do Badê, em ponto que 

f 3.º A eolenldade Inaugural do novo qua- dtata 1 900 m mala ou menoe do J8lgO da Ba· 
dro territorial, na parte de intereaaar a cada talha e, finalmente, por uma lllttma reta que, 
cidade do Estado. obedeceri ao ritual BUgerldo partindo de.e ponto, .vai fechar a poligonal na 
pelo Instituto Btatórlco e Geogrê.flco Brasileiro estrada da Atalata, no JIPnto de partida lnlcialio 
e aprovado peló Conselho-Naclona1 de Oeografla - mente lndloado. 
(anl!xo n.o 3, como parte Jntegrante desta lei), 
paasando a ter, pela aua simultaneidade e con• Art. 2.0 A Secretaria de Vlao&o e Obru 
formldade com as solenidades congêneree real!· Põbllcaa levantari e depoeltarA, em tempo dtU. 
mdaa nas demats cidades braslletraa, a Jntegral a planta definitiva do Imóvel para conheot• 
11.gnltlcac;Ao hlstór1co-cfv!co-nactona1tata decor- mento dos lntereeeadoa e outros efeltoe Jegale, 
rente dos prlncfplos fixados na Lei Orglnlca fe-
deral n.• 311, de 2 de marça de 1938. Art. a.o A desaproprtac;Ao a que H refere 

da Jlf o preaente cSeoreto-lel é declarada de carl\ter f e.o Da ata da aolenldade realiza 8'dl urgente, para 08 efeltoa do art. 15 do citado 
oada sede municipal a respectiva Prefeitura Decreto-lei ·federal n.• 3 365, de 1941. 
envlari duas cópias autentlcadaa ao Diretório 
àegtonal de Geografia, na capital do Estado, Art. 4.º, o presente decreto-lei entrad. em 
deetlnando-ae uma a ·ftgurar em arquivo próprio vtgor na data da ~ pubUaao&o. revopdal li.li 
e a outra a ser env!ada ao Instituto Braalletro dl.apoatções em contrãrto. 
de Geografia e Estatiatlca no Rio de Janeiro, o secretl\rio de Vlao&o e Obras PúbUClll 
cabendo ainda ao Diretório Rêglonal a obriga· &B81m o tenha entendido e faça executar. 
çlo de providenciar para a publicação de tOdaa Pa1'clo do OOvêrno, em NlteróJ, 21 de de-
6' atas no órgão oficial do Estado. zembi'o de 1943. _ &mane do Amoral Pelzolo, 

Arli. 5.º Das dtapoalções da legtalaçlo es- - Haw 411 .lllll()edo Soarea e Sfü1a. 
tadual que regularem aa modificações do quadro 
WrrtWJ'lal continuarão em vtgor aa que nem (D.O. - Rio de J1111elro 22-12-943). 
direta nem indiretamente colidirem com as nor-
mas dêste decreto-lei. 
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S&O PAULO 

Rnolnelo n.• 2 638, de 1943 

~. com otL"tra re~çllo, pr01eto de de.ereto
,_ da lnter11e11tona Federa~. que dtapõe 
.Obre levantamento cadastral, 9lano de W'• 
INlnisaç4o, obras e melhoramentoa· da est4n
ola' balnedna da Prefeitura Sanltdna de 
G'Ullruf d. . 

O Ooneelho Admlmatrattvo do lllltado de 
11(1 ,Paulo, em llemAo de 30 de dmembro de 1943, 
ldOtol1 a 11egutnte 

Belloluç&o: 

• aprovado, com outra rectaoão e noe tir
am abalxo, o projeto de decreio-lel da IJ:l&er., 
WDtorla Pederal, remetido com o oficio n.o 
U 783/'3, do Departamento daa Mu.nl.clpalldadee. 

Teor do preJeto de decreto-lei noe termos 
em que 6 aprovado: 

O Interventor Pederal do Batado de 8lo 
Faulo, na conformidade do dl8p09to no llZ't1llO 
e.o n.o IV, do Decreto-lei n.o 1 202, de 8 de 
abrU de 11139 e noa têrmoa da Resolução n.o 
1 838, ele 11N3, do Conselho Admlilletratlvo do 
llltado, 

Decreta: 

.&rt. 1.0 Pica a Prefeitura Sanltàrla de Oua· 
ruJ' autorizada a proceder ao levantamento ca
Wà'al, plano de urban.l.zacão, obraa e melhora
mmtoe da eet&ncla balne'11a. 

l'arisrafo "6nlco. . 08 trabalboe de cadastro 
e arbanlemo deverão eer confladoa a proflmlo
llall eepeclal~os. eecolhJdoe em ooncorrtncla. 

Art. 2.• A fim de ocorrer às despesae com a 
~uoão do preeente decreto-lei, fica aberto, na 
Qintadorla da Prefeitura SaúltArla de OuaruJ,, 
-.a vigência até 31 de dezembro de 1944, um 
cftdlto especial de Crt 2415 000,00 (duzentoe e 
f&'Ul8nta e cinco mil cruzelroa). 

Parisrafo -cm.100. O valor do presente cr6-
dlto lll!ri coberto com oe recuraoe provenlentee: 

a) do l&ldo flnanoeiro traurirrt· 
Cr$ 

do para êste exerolcto . • . • 144 989,40 
b) do exoeNO de aJT!IClldaoAo ji 

verlfl(!IMl.o ..... •. ... ........ 100 010,80 

.Art. 3.• l8te decretÓ-lel entrari em VlSol' 
11&· data de aua publl.caçlo, ~ aa d!a· 
JOlloOea em oon.tràrto. 

BAo Paulo, ~ de dellembro de 11143. - . 
IOdo/redo T. da Silva Tela, Prllllld'ente. 

Publicada na Secretaria do Conaelho Adm1· 
lllltratlvo do Estado, em 30 de dezembro de 
DG. - Jo4o Franco de SOUBCJ, Diretor Geral 
IUbltltuto. , 

(D.O. - S6o Paulo 31·12-943). 

SERGIPE 

Deereto-lm n.• 363, de 31 de dezembro de lMS 

ltforgan~a . 01 aenifçoa da Prefeitura Munfcfpal 
de ArCJOOfU. 

O Interventor Pederal no B8tado de Sergipe, 
'lllalldo da atribuição que lhe confere o an. e.o, 
n,o V, do Decreto-lei n.o 1 202, de 8 de abrU 
de 1939, 

Decreta: 

Art. 1.0 A Prefeitura Municipal de Ara• 
caju passa a aer aaatm oonatltui4a: 

I - Gabinete do Prefeito; 
n - Procuradoria -da P'azenda (P.P.); 

m - Diretoria de Admtniltração (D.A.); / 
IV - Diretoria. de Obr ... (D.O.); 
V - Diretoria da PueJ>4& (D.P.): 
VI.- Dlfetarla de BBtat!atlca e Estudoe Eco

nõmlcoe (D.B.); 
VII - Dlre'°1'1a de Bclucaçlo e Sa'Ode (D. 

B. S,), 

t 1.•. Junto ao Gabinete do Prefeito ~veré ' 
uma Secretaria. 

1 2.0 A Oompanhta de Bombetroe e a o~ 
da Munl.cll>lll tl.carlo diretamente aubon11nadlla 
ao Oabl.nete do Prefeito; 

Art. 2.0 A Diretoria da .A4m1n111Íração com-
preend.eri: • 

a) Secção de Peaaoal (S.P.): 
b) Secção de Material (S.11.): 
c) Servioo de Comunlcaçlo (8.0.). 
Parãgrafo Quico. O 8erVIOO de Comunk:&· 

ção se eubdlvldtrf. em: 
{ Protocolo e Arquivo: 
2 Portaria. 1 

Art. 3.º A Diretoria de Obras compreenderi: 
a) Seoção de Bnpnharta (S.B.); 
b) Serviços Dlversoe (8.D.). 

Pal'l\grafo 'dnloo. Os 1erviooe divereoe com-
preenderão: 

1 Parque e Jardina; 
2 Eletricidade; 
3 Depósito e Garage; 
4 Carpintaria; 
5 Oflctna Meoinlca; 
e Sementeira. 

Art. t,o A Diretoria de Pazenda oompreen-
d8l'i: 

a) Secção de Receita (S.R.); 
b) Secção de DeePM& (S.D.); 
C) Secção de Contabllldade (S.O.); 
d) ~eeourarla (Te.); 
e) Mercadoe :1:>0.bllcoe (M.P.): 
f) Depósito de Inflamâvele (D.I.); 
1) Secção de Plecallmçl.o (S.P.). 

Art. s.o A Diretoria de Bducaç&o e Sa'll.de 
comprHllderf.: 

a) Serviço de Bducaoão (S.l!:.): 
b) Serviço de Sa'O.de (S.S.); 

Art. e.• Cada uma Dlretotta terA rq1mento 
~119 pelo prefeito do munlciplo. 

Art. '1.º O preeente decreto-lei entrari em 
vl.gW em l.º de Janeiro ele 1944, revopd&11 aa 
dfçaeloÕllll em oontrf.rlo. 

Paaolo do Oovêrno do BBtado de Serslpe; 
AraoaJu. 31 de desembro de 19t3. M.0 da Rep'O
bllca. - Auguno Jr..,.af'1'. Gomea. - Franctaoo 
Lllfte Neto. 

(D.O. - Sergipe 1·1-MI), 
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Decreto n.• 311, de n de dezembro de 1943 

ria a 1Hm.cto a4wdntatrativa e tu41cf11rfa do 
Bn.tcro, qt&S vigorarei, sem alteraç4o, de 
.i.• de tanefto de 1944 a 31 de dsaembro de 
1.948, e 114 outraa J>f'Ollidh&ciaa. 

• O Il:lterventor Federal no Estado de Sergipe, 
usando das suas atribuições; 

Considerando o que preceituam as Leis Na
cionais na. 311, 3 .:;99 e 15 901, de 2 de maroo 
de 1938, 6 de setem"'bro de 1941 e 21 de outubro 
de 1943, respectivamente, que dispõem llÕbre a 
divisão terrltoi"lal do pais, slmultãneamente 
administrativa e Judlclàrla, tanto na delimita
ção e categoria dos seus elementos, quanto n~ 
respectiva toponimla; 

-Considerando que a entrada em vigor, do 
novo quadro territorial brasileiro, de vigência 
qttlnqüenal, deverá d&r-se no dia 1.0 de Janeiro 
de 1944 com sole~e· comemoração em tõdas as 
cidades brasileiras do "Dia do Munlcfplo", noe 
tiêrmos do Decret.o-lel Nacional n.0 846, de 9 
de novembro de 1938; 

Decreta; 

Art. 1.0 A divido terrltoi"lal do Estado, 
11ue vigorará de 1.º de Janeiro de 1944 a 31 de 
dezembro de 11148, é • fixada nesta lei. 

Art. 2.º A referida divido, dentro do men
cionado prazo de cinco anos, não sofrerá 11.ual
quer modificação, não se entendendo como tal, 
porém, os atos Interpretativos de linhas divisó
rias lntermúnlclpals e lnterdlstrltals, que vie
rem a se tornar necessàrlas para melhor e mais 
fiel caracterização deBBaB llnh-.s, à lUB de 
documentação geogrll.flca ou cartogri!.flca mais 
perfeita, desde que da Interpretação não resulte 
um deslocamento da divisória tal que uma qual
quer cidade ou vila sala do seu Amblto muni
cipal ou distrital. 

. f 1.0 Constituem as únlcaá eJ:ceções à lnal
terabllldade da dlvtdo 1'errltprlal ora fixada: 

a) as alteraçõeâ que o Govêmo da União 
houver por bem promulgar; 

b) a anexaçllD de um município a outro, 
motivada pelo fé.to da respectiva Prefeitura não 
apresentar o mapa do território municipal até 
31 de dezembro de 1944, desde que o &mblto 
territ.orlal cOl"l'espondente tenha sofrido modifi
cação, por fôrça da preeente lei; 

e) a recondução de uma clnrunser1ção à 
1ituação anterior, devido ao fato de n&o haver 
nela sido preeni:hldos oe requiBltoe legais lndls
penávels à eua efetiva Instalação a 1.0 d& Ja
neiro vindouro. 

f 2.0 .A ane:mção ou a recondução, prevista 
no f anterior, serão objeto de ato do Govêrno 
do Batado que, alêm dê determinar uma ou 
outra das provldfnclal, fixará a dai& e as for
Illalidadee para a sua efetivação. 

Art. 3.º A divisão administrativa e Judl
c1Arta do Estado, para o perlodo qülnqüenal 
citado compreende 20 comarcas, 20 tê?lllOS, 42 
muatclplos e 53 dlStrit.os, êstes com a categoria 
única de circunscrição prlmt\rla do terrltorlo 
estadual para todos os fins da admlnlstraçAo 
pllbllca e da organização JudlelArla. 

1 ~·º No anexo 1.0, parte Integrante dêste 
decreto, consta a r~ão apresentando, slstemá
'1ca. e ordenadamente, os nomes de tôdas as 
circunscrições admlnlstratlvu e Judlclàrlas, bem 
como a categoria das res,Pectlvas sedes, tõdas 
com a mesma denominação da própria clrcuns
criçl.o. 

f 2.0 Em observ&ncla ao dlspoeto no f 1.0 
do artigo 16 da Lei Nacional n. • 311 e de aoõrdo 
com as lnstruçõee gerais .baixadas pelo Conae-. 
lho Nacional de Geografia em virtude do mesmo 
dlspOllltlvo, fies também apenso a êste decreto
lei, como parte Integrante clêle, o anexo n.0 2, 
contendo a descrição slstemll.tlca doe limites clr
cunscriclonals, onde se definem, para cada mu
nlclplo o perlmetro municipal e cada uma das 
divisas lnterdlstrltals, quando houver. 

Art. 4.º As autoridades municipais compe
tentea, sob pena de responsabllldade, tomarão 
as medidas administrativas apropriadas para 
que, em cada cidade (s.ede municipal), no dia 
1.0 de Janeiro de 1944, em ato público solene, 
se declare efetivamente em vigor o Quadro ter
ritorial fQc&dô neeta lei; no que concernir, não 
scS às circunscrições (distrito, mUDlclplo, termo 
e comarca) que tiverem sede na meama cidade. 
como também aoe demais dlstritoe que Integra.. 
rem o respectivo munlciplo. 

f 1.0 - A solenidade prel'lsta neste artigo 
será presidtde. : 

a) sendo a cidade sede de comarca, pelo 
Juiz de Dlretto; 

b) sendo a cidade apenu sede d& têrmo, 
pelo Juilll respect1 vo; 

e) .nndo a cidade sede de municiplo sem 
fôro, pelo prefeito municipal. 

1 2.0 - No caao de Impedimento eventual 
'1u autarklt4• referidas, a subtltulçAo delaa se 
tari automàtleamente na seguinte ord&m: 

a) a do Jubl de Direito pelo prefeito munt-
01P&l: 

b) a do prefeito munlcipal pelo secretàrlo 
da Prefeitura Municipal, cabendo a substituição 
dêste, se também impedido, ~ mala alta auto
ridade que se encontrar na cfdade. 

1 3.0 - A solenidade Inaugural do novo 
quadro territorial, na parte que lntereBBar a 
cada cidade do Estado, obedecerá ao ritual suge
rido pelo Instituto Histórico e Geográfico Bra
sileiro e aprovado pelo Conselho Nacional de 
Geografia (anexo n,o 3, como parte Integrante 
desta lei), passando a ter, pela sua simultanei
dade e conformidade com as solenidades con
gêneres realizadas nas demais cidades brasi
leiras, a Integral significação hlstórlco-clvico
naclonallsta decorrente dos prlnciploe fb:adoll 
na Lei Orgânica federal n.• 3U, de 2 de JDa1'90 
de 1938. • 

f tl.º· - Da ata da solenidade realizada em 
cada sede municipal a reepectlva Prefeitura 
enviará dWl8 cópias autenticadas ·ao Diretório 
Regional de Geografia, na capital do Estado, 
destinando-se uma a figurar em arquivo próprio 
e a outra a ser enviada ao I1:1stltut.o Brasileiro 
de Geografia e Estatistlca no 1!.lo e Janeiro, ca
bendo ainda ao Diretório Regional a obrigação 
de providenciar para a publicação de tôdas a1 
atas no órgão oficial do Estado. 

Art. 11,0 - Das ,iilsposlçõea da legislação 
estadual que regularem as modlflcaQÕeB do qua
dro territorial contlnuarAo em vigor aa que nem 
direta nem Indiretamente coUdlrem com as nor
mas dêste decreto-lei. 

Art. 6.0 - O presente decret.o-lel entrart\ em 
vigor na data da aua publicação, revogadas as 
dlsposiQÕeB em contrário. 

Palâcla do Governo do Estado de Sergipe, 
Aracaju, 31 dê de!ilembro de 1943, 56. • da Rep'll
blica. - Auouato 11a11nard Gomes. - Franctaoo 
Lette Neto. 

(D. O. Sergipe, 12-1-1944). 



('gislapão municipal 

, 
Integra dos decretos, decretos-leis e demais. 

1 

atos de interêsse geográfico 
DUQUE DE CAXIAS (Rio de Janeiro) 

Decreto n.0 3, de 26 de· janeiro de 1944 

O prefeito municipal de Duque de Caxias, 
aa coilformidade do disposto no e.rt. s.o, do 
l>eoreto-lel federal n.o 1 202, de 8 de abril de 
1939, • 

Decreta: 

Art. 1.0 - Fica instltwdo no.munlciplo de 
Duque de Caxie.a o Diretório Municipal de Geo
sre.fle., como órgão do Conselho Nacional de 
Geografia, diretamente articulado com o Dire
tório Regional do mesmo Coriselho, no F.ste.do 
do Rio de Janeiro. 

Art. 2.0 - Compõe-se o Diretório Municipal 
de Geografia _de 9 (nove) membros, dos quais 
7 (sete) serão nomeados pelo prefeito. 

Parágrafo único - O prefeito municipal e o 
aeoretário da Prefeitura serão, respectivamente, 
o presidente e o secretário do Conselho, servindo 
este último como suplente do primeiro. 

Arb. 3.0 - Os trabalhos do Diretório obser
varão as disposições da Resolução n,o 4, de 12 
de Julho de 1937. 

Art. 4.º - Compete ao Diretório Municipal: 

a) pr0JJ1over um melhor conhecimento do· 
território do municlpio, quer de seus acidentes 
naturais, quer de.a suas oare.cterlstlcas humanas. 

b) colhêr e remeter, devidamente criticada.a 
e retificadas, as Informações solicitadas pelos 
órgãos do Conselho Nacional de Geogra!le.. 

Art. s.o - O Diretório Municipal de Geo- • 
sra.fia para coleta de dado<1 e informações terri
toriais, disporá dos informantes municipais 
que, nos têrmos do Regulamento do Conselho, 
serão pessoas residentes no munlc!pio, eleitas 
J)ara. êsse cargo, pelo Diretório Municipal de 
Geografia, de cujas reuniões poderão participar, 
sem direito a voto. 

Art. 6.º - O prefeito municipal baixará ato 
nomeando membroe do Diretório Municipal de 
Geografia e marcara a data de sue. instalação. 

Art. 7.º - Revogam-se e.a disposições em 
contrário. 

Registe-se, publique-se e cumpra-se. 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxle.a, 
em 26 de Janeiro de 1944. - Homero Lara, 
respondendo pelo expediente. 

(D. das Municipaltdades - Rio de Janeiro, 
30-1-944). 

-10-

JUIZ DE FORA (Minas Gerais) 

Decreto n.o 117 

Dispõe sôbre o levantamento da planta cadas
tral e sôbre o profeto de urbanizaç4o dCI 
cidade. 

O prefeito municipal de Juiz de Fora, usan
do da atribuição que lhe confere o e.rt. 12, n.o I, 
do Decreto-lei federal n.0 1 202, de 8 de abril 
de 1939, 

Decreta: 

Art. 1.0 - Fica a Prefeitura Municipal au
torize.da a contratar, mediante concorrência ptl
bllca ou administrativa, o levantamento da 
planta cadastral e o projeto de urbanize.ção da 
cidade, podendo despender, para êsses fins, até 
a importância de Cr$ MO 000,00 (quinhentos e 
cinqüenta mil cruzeiros), 

Art. 2.0 - A plant.e. cadastral e o projeto de 
urbanização abrangerão tõda a parte edificada 
da cidade, ·numa superfície de 7 (sete) quilô
metros quadre.dos, contendo aproxime.damente, 
12 (fOO prédios e uma área de extensão de 4 
(quatro) quilômetros quadre.dos, e aerão exe
cutados de acordo com os planos e especifica
ções organlze.d<i' pelo Serviço de Obre.a da 
Prefeitura, com a sua ass1stênc1e. e f1Bce.11zação 
observe.de.a e.a leis trabalhista.a e e.a de previ
dência aocial e.plicáveis ao caso. 

Art. a.o - O pagamento dos serviços a que 
se refere o presente decreto-lei sera feito em 
prestações semestrais ou anuais, a partir de 
1944, acreeclde.a dos juros· de 8% ao ano, · 

Paragrafo tlnlco - A Prefeitura, se e.saim 
·convier aos lnterêssses do munlclplo, podera 
antecipar o pagamento das prestações, com re
dução dos juros correspondentes. 

Art. 4.º - Observar-se-ão as seguintes con
dições: 

a) os editais, em caso de concorrência ptl
bllca, serão publicados com o prazo mlnlmo de 
15 dias, afixados no lugar. de costume e lnsertos 
três vêzee ne. imprensa local e urna no Minas 
Gerais; . 

b) as propostas, devidamente e.aslnade.s e 
envie.de.a em envelopes lacrados, não poderão 
conter emende.a nem rasuras, e as que.ntlaa 
rela tive.a aos serviços serão especlflce.de.a, por 
exteD80 e em algarismos; 

c) os concorrentes provarão sua cape.cidade 
técnica e Idoneidade financeira, prestando, em 
dinheiro ou em títulos, a caução arbitre.da pelo 
prefeito; 

d) os concorrentes farão prova de que se 
acham quites com a fazenda este.dual, federal e 
municipal e com os Institutos sociais, aos que.Is 
.!!e subordine sua atividade; 

e) os concorrentes assumirão os encargos 
referentes às leis trabalhistas e à de acidentes 
no trabalho; 
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f) A Prefeitura ncan\ reservado o direito 
de aceitar uma das propostas ou de rejeitar 
tõdas anulando ~ concorrêncJa, sem ser obri
gada a Justificar a sua decisão. 

• Art. 5.º - Picam canceladas, em dotações do 
orçamento vigente, as seguintes lmportãnclas: 

8 - 63 - 4 Amortização de empréstimo com 
o Estado de Minas, Cr$ 50 410,20 

8 - 74 - 4 Juros de empr~atlmoa com o Es· 
tado de Minas, Crt 148 043,80 .. 

8 - 75 - 4 Clãusulaa contratuala com o Ea· 
fado de Minas, C1' 200,00. · · 

8 - 04 - 4 Serviço telefônico, C1' 1 346.00. 
Art. e.o - Fica aberto o crédito especial de 

Crt 530 000,00 (qulnbentoe e cinqüenta mil cru
alroa), para atender ao pagamento da despesa 
autorizada no art. 1.•. 

Pan\grafo 11Dlco - tlate crédito devem 
vigorar até 31 de dezembro de 1945. 

Art. 7,0 - Para atender aos oorapromt8808 
decorrentes do preeente decreto-lei, fica a Pre• 
feitura ·autorizada a realizar uma operação 
de crédito, até a tmportãncla de Crt •••• 
350 000,00~ respeitado o dlapoato no art. 3,0. 

Parãgrafo \lnlco - Serão consignadas noe 
orçamentos a.e dotaçõee lndlapensávela ao rea
pte da divida resultante do presente de• 
ereto-lei. · 

Art. a.o - Revogam-se as disposições em 
oontrãrlo, entrando o presente decreto·lel em 
Ytaor n.a data de aua publicação. 

Prefeitura Municipal de Juiz de Pom, 31 
de dezembro de 1943. Jo&é CeZBo Valadares Ptnto, 
prefeito mlUllclpal; Bermeztno Gato, aecretãrlo. 

(Gueto Comercial - Juiz de Fora, 16-
1·19M). 

SALVADOR (Bahia) 

Abre o orc!cUto eapeoial para pagamento àaa 
aespeaaa Je«itas oom o levantamento da 
planta do Vale dw no. Camorogtpe e 
Lucata. 

o prefeito do muntclplo do Salvador, Es
tado da Bahia: 

Na contormldllde com o disposto no arll. 5.0 

do Decreto-lei federal n.o l 202, de 8 de abrll 
de 1939; 

Decreta: 

Art. 1.0 - Fica aberto o crédito de Crt 
22 000,000 (vinte e dois mil cruzeiros). deatl· 
nado ao pagamento da8 deepesas com o levan·· 
amento da planta planl e altlmétrlca do vale 
dos rios Camoroglpe e Lucala. 

Parãgrafo \lnloa - A despesa decorrente da 
abertura dêste crédito correrã pelos recurso& 
previstos aio art. 11, 1 3.•, da Codificação 
aprovada pelo Decreto lel federal n.o 2 416, de 
17 de Julho de 1940. 

Art. 2. 0 - ltste decreto-lei entrarã . em 
vtgor na data de sua publicação, revogadas 
u disposições em contrVto. 

Gabinete da Prefeitura Municipal do Salva
dor, em 28 de dezembro de 1943. Elísio df 
Carvalho Lbboa, prefeito. - Joac! Alves de 
Bouaa, eecretárlO. 

(D. O. Bahia, 29-12-943). 

Decreto-lei n.• 235, de 28 de dezembro de 1943. 

Institui o "Prc!mio Mestre Lub Dias". 

o prefeito do munlcfplo do Salvador, Es
tado d,a Bahia, usando da atribuição que lhe 
confere o art. 12, n.0 I, do Decreto-lei n.• 
1 202, de 8 de abril de 1939, 

Decreta: 

Art. 1.• Pica lnstltuldo o "Prêmio 
Mestre Lula Dlaa" , no valor de Cr. 1 000,00 
(mil cruzelroB), ao leitor da Blblloi- Pública 
do Estado que durante o ano de 1944 apreaen
tar a melhor monografia aõbre geografia ur
bana da cidade do Salvador, de conformidade 
com as Instruções e critério de Julgamento 
fundamentados pela Prefeitura. 

Art. 2.0 - Fica o prefeito autorizado a 
abrir o nece88ârlo crédito para atender às dea• 
pesas decorrentes dêste decreto-lei. 

Art. 3.0 - :l!:ste dt>creto-lel entrara\ em 
Vigor na data de sua publicação, revogadas as 
dlaposlções em contrãrlo. 

Gabinete da Prefeitura Municipal do Sal
vador, em 30 de dezembro de 1943. - Elbto de 
Carvalho Lfaboo, prefeito. - Josc! Alves de 
SOVBo, eecretãrlo. 

(D. O. Bahia, 31-12-943). 

PORTO ALEGRE (Rio Grande do Sul) 

Decreto-lei n,o 309, de 30 de dezembro de 1943. 

Cri.a aertliçoa de contabtltdode nos diversoa de· 
11ortamentoa de adminfatraçllo municipal, e 
aprova aa normas que reger4o laaea 1erviço1, 

O prefeito municipal de Põrto Alegre, ua 
confo?Dlldade do disposto no artigo s.o do 
Decreto-lei federal n.• 1 202, de 8 de abril de 
1939. 

Decreta: 

Art. 1.0 - Picam criados, nos departamen
tos especificados no artigo 2.0 do presente 
decreto, serviços de contabilidade nos têrmoa 
do Decreto·let fedeml n.o 2 416, de 17 de 
Julho de 1940. 

Art. 2.0 - lsses serviços, que poderão ser 
desempenhados pelas sessões JA existentes ou 
que vierem a ser organizadas, ou ainda por 
melo de simples carteiras, sob a orientação 
e supervisão técnicas da Diretoria de Conta• 
bllldade e Despesas, da D. O. Administração e 
Contrõle, funcionarão Junto dos segutnte'a de· 
partamentos: 

a) D. G . servtçoe Industrlala: 
b) D. G . Obras e Viação; 
c) Dlr. de Transportes e Oficinas; 
d) Dlr. da Saúda Pública; 
e) Dlr, da Limpeza P\lblloa; 
f) outros onde se torn:arem necesaãrlaa 

Parãgrafo \lnlco - Os serviços de conta
bilidade da D. O. da Receita e da Diretoria 
do Almoxarifado, Jà existentes, ficam encor• 
porados a esta organização. 
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Art. s.o - O. servtçoe de contabllldade 
terlo oe runclonArtoa a êlee necesl!Arloe, cor
rendo IJUll8 deepesas pelas verbas doe Depar
tamentoe a que pertencerem: obedecerão ad
mtnlstratlvamente ao respectivo diretor geral 
ou diretor, os seus chefes manterão contacto 
com a Diretoria de Contabilidade e Despesa, 
podendo o diretor desta solicitar sua substltul
o&o. quando 1mtenda conveniente à boa mar-
cha do serviço. • 

Art. 4.º - Os serviços de contabutdade, 
orladoe por êste decreto, serão chefiados por 
funcloni\rlos dos quadros da Prefeitura, desig
nados pelo prefeito, cuja e11colha ae farâ 11or 
melo de exame da habU1tação, dentre os con
lilldorea de capacidade comprovada ou peloa 

que· nesta data estejam exercendo satlatat6-
r1amente funções congêneres. 

Art. 5.º - Picam aprovadas as normu 
que acompanham o presente para a execução 
doe servlçós de contabilidade e escrtturaolo 
criados por êate decreto, o qual entrad. em 
vigor a partir de 2 de Janeiro de 1944. 

Art. 11.0 - Picam revogadae ae dlsposlçõel 
em contrãrio. 

Prefeitura Municipal de Põrto Alegre, 28 de 
dezembro de 1943. - A. Broch.iido da Boch.4, 
prefeito. 

(D. O. Rio Grande do Sul, 5-1-944), 

... Concorra para que o Brasil seja cartogràflcamente be111 representado, enviando ao conaelbo 
flladoDal de Geografia tnformaç6es e mapas que possam ser de utUld&de à nova ediçlo 

lla Carta Getllriftca do Brasil ao Mlllonéslmo, que o Conselho e1tA elaborando , 



Resoluções do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística 

Comissão Censitária Nacional 
.Ementário das Resoluções n.08 46 a 53 aprovadas no ano de 1941 

Reeolução n.• 46 - de 21 de fevereiro ele 1941. 
Autoriza a concessão de recursos financeiros 
para o aproveitamento, em pesquisas rela· 
clonadas com a estatlstlca demogrâflca, do 
material recolhido pelo 

1 
Serviço de Estudos 

elas Grandes Endemlas. . 

Resolução n.0 47 - de 21 de março de 1941. 
Propõe a encorporação à comissão Censltâria 
Nacional de um representante do Ministério 
da Aeronàuttca. 

Beeolução n.0 48 - de 28 de março de 1941. 
Provê t. dlscrlm!,naçAo de verbas para os 
trabalhos do Recenseamento Geral de 1940, 
no exercicio de 1942. 

Reeolução n.0 49 - de 4 de abril de 1941. 
Fixa a distribuição ele dotações destlnadaa 
a atender, no exerclclo de 1941, às despesas 
das Delegacias do Serviço Nacional de Re
censeamento. 

Resolução n.0 50 - de 27 de junho de 1941. 
Fixa a distribuição da dotação destinada a 
atender, nà exerclclo de 1941, às despesas 
da Comissão Censltàrla Nacional e da Dire
ção Central do Serviço Nacfonal de Recen
eea1fnto. 

Resolução n.0 51 - de 27 de Junho de 1941. 
Jllodl.flca a red&Oão da parte final do art. 3.• 
e respecttvo paràgrato, da Resolução n.• 49, 
de 4 de abril de 1941. 

ResQluçAo n. 0 52 - de 27 de Junho de 1941. 
éonslgna um voto de aprêço ao Instituto 
Internacional de Estatlstlca. 

Resolução n.• 53 - de 27 de Junho de 1941. 
Provê t. organização ele uma resenha quln· 
zenal dos trabalhos da direção central do 
Serviço Nacional de Recenseamento. 

'~ bte "Boleilm", a ."Revista Brasileira de Geografia" e as obras da "Biblioteca GeogrAru:a 
..., Brasllelra" encontram-se à venda nas prtncipais livrarias do pafs e na Secretaria Geral 
do Copselho Naclol\IJÜ de Geografia - Praça Getflllo Vargas, 1' - Edificto Fco. Serrador, s.o andar 



Conselho Nacional de Estatística 
Asse'mbléia Geral 

Integra das Resoluções de interêsse geográfico aprovadas em 1939 

Resolução n.0 111, de .4 de julho de rn39 
Presta homenagem ao organizador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estalistica / 

A Aasembléla Geral do Conselho Nacional 
di! Estatlstlca, usando das suas atribuições, e 

Considerando o respeitoso aprêço que o 
Conselho deve à atuação patriótica e eficiente 
do seu. presidente, embalxad•r José Oarlos de 
Macedo Soares, organizador dêste Instituto; 

Considerando que devem figurar nos analB 
do Instituto, com maior .relêvo, os documentos 
mais expresst vos e de mais larga repercll88Ao 
que refiram as reallzações da iDBbltulção; 

Resolve: 

Art. 1.0 - E' declarada merecedora do maior 
aplauso e da gratidão clvtca de todos os bra~l
letros a atuação esclarecida, dinâmica, prudente 
e abnegada do embaixador José Carlos de Ma
cedo Soares, à frente do Instituto Brasileiro de 
Qeogra!la e Estatlstlca. 

Art. 2.0 - Como homenagem dêste Conselho 
6 grandiosa obra de brasllldade, ou seja "de 
consciência e unidade nacional", realizada pelo 
Instituto sob a direção do seu preclaro prasl
dente, é anexada à presente Resolução a entr,. 
vista que o embaixador José carlos de Macedo 
Soares concedeu a O Globo, em 3 de Julho do 
corrente ano, resumindo, expressivamente, as 
realizações brasileiras no domtnto da geogmfla 
e da estatlstlca por Intermédio desta Instituição. 

Rio de Janeiro, 4 de Julho de 1939, 4 .0 do 
Instituto. - Conferido e numerado. Alberto 
llartins, Secretário Assistente da Assembléia. -
Visto e rubricado. M. A . Teixeira de Freitll8, 
Secretário Geral do IDBtltuto. - Publique-se. 
Joaé Carlos de Macedo Soares, Presidente do 
Instituto e do Conselho. 

ANEXO A RESOLUÇAO N.0 111 

Entrevista concedida a O Globo em 3 de 
Julho de 1939, pelo Sr. embaixador José Carlos 
de Ma.cedo soares, prealdente do Instituto Bra
lllelro de Geografia e Eata t!sttca. 

"Duele o conhecimento do meio /fllfco A 
1'1Gc4o das concUç6u de Ilida ao elemento 
1'tmiano. 

o que tem stdo a actto do lnatltuto Braai
(lfrv ae Geogra/UI. e Eatatfattca, atratiú aa ,,a
..,_ do aeu preaictente, embaf.zádor Joad Carloa 
• llacedo Soarea. 
• No salão de honra da Academia Nacional cie 
Jledtclna, no edlflclo do Sllogeu Brasileiro, teve 
Jup.r t. noite de sábado, a Instalação solene da 
j81embléla ·Geral dos Comelhos dirigentes do 
!D19Ututo Brasllelro de Geografia e Estatlstlca. 

t:sse grande certame, do qual participam, 
eom.o nos anos anteriores, delegações de tod'.JS 
oe Be~doe, além dos representantes da União, 
»romete revestir-se de largo alcance, dada a 
~da 1mportànc1a dos seus traballlos, 

tendo-se em vtsta, sobretudo, a :fase de sistema
tização e aperfeiçoamento por que vem passan
do, nos últimos anos, os serviços estatlstlcos 
e geográficos nactonats, dentro das :fecundas 
dlretrlllles que lhes. está Imprimindo aquêle Ins
tituto. 

No sentido de recolher Informações autori
zadas em tõrno das duas Aasemblélas, cujas fina
lidades condizem tão de perto com algUDB pro
blemas de magna slgnlflcaçã.o técnica e cultu
ral para a vida brasileira, O Globo procurou 
ouvir o Sr. embaixador José Carlos de 114acedo 
Soares, presidente do I.B .G.E. e respecMvos 
Conselhos dirigentes, que, no cargo em boa h<1ra 
confiado à sua aguda Inteligência, vem tendo 
uma at~ção perfeitamente à altura dos tlt-:.ilos 
conquistados por sua sugestiva personalidade 
de homem público nos elevados postos a que o 
têm conduzido as singulares virtudes clvlcas e 
Intelectuais de que é detentor. 8. Excla. ~ece
beu-nos em seu gabinete, na sede do Instituto, 
aquiescendo, gentilmente, em fazer-nos l\B se
guintes declarações . 

Consct~ncta de ri mesmo 

Os trabalhos das Assembléias do I.B.O.E. 
constituirão, decerto, mais um expressivo ates
tado de quantos se vão fazendo fecundos e 
proveitosos os resultados da sàbla provldênc!3. 
do Govêrno, promovendo a unificação rnc.lonal 
dos serviços estatlstlcos e geogrártcos u~c10nals. 

No admirável esfôrço de interpretação e 
compreensão que o Brasil vem reall<1andn, ao 
longo do seu desenvolvimento hlstórtco, para 
firmar uma exata consciência Cie si mesmo, o 
Instituto Brasileiro de Geografia e F.statfstlca 
assinala alguma coisa de novo e surpreendente, 
cuja singular expressão bem merece eer real
çada. Antes de ser, apenas, um IJlStrument'> de 
cultura vivo e eficiente, êle con::retlza um largo 
peDBamento de brasllldade. na mais pura expres
são dos seus objetivos. Centralizando um slste-

• ma que é, a um só tempo, municipal, estadu.11 
e federal, cedo se constituiu a sua rêd.i de 
órgãos uma fõrça viva a serviço de um progra
ma que, em seu triplice aspecto ~eográfleo, es
tatlstlco e cen.sltárto, engloba tôda uma •.érte 
de pesquisas, que vai desde ., conhecimento do 
meto tisico à segura fixação ds.a condições exis
tenciais do elemento humano. 

O apoio das autoridades públtoas 

Quer no que diz respeito t. sua estruturação 
orgânica, quer no tocante ao de.,envolvlmento 
C1a.s suas múltiplas atividades, o Instituto vem 
corresponeiendo plenamente aos 'lbJetlvos a que 
visou a sua criação. Dentro do largo esptrlt;o 
de cooperação que ê a pedra de toque de sua 
extstêncla, êle tem encontrado os melhores estl-
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mulos para realizar uma nbra que, embora 
ainda distante de sua etápa derradeira, jt. se 
exprime, todavia, atrnvés .te• um &.cervo d~ 
realizações de significativo nlcanee. 

Sobreleva ressaltar, todav!a, que para isso 
hé. contribuldo uma série de fatõ~r.s mcrals ds 
mais acentuada lmpartâncla. Entre êles enu
mero, de Inicio, o apolo const.v.nte e declMlvo 
que o presidente Getúllo Varw.i,s tem dl.spellSado 
a tõdas as campanhas e lnlclatlVl\S da lnstll.ul
çAo, - criada ém seu patrtooico govêrno e l' 
cuJos destinos sempre dlspell!lou S. Excla. uma 
atenção Vlillante e Interessada. Não menos sig
nificativa ,é a atitude mantMa, em relação a.o 
Instituto, pelos chefes dos govetn•>S e.~tadual.I 
e municipais. Graças à sua clarividência e 
elevado espfrlto público, nennum dos nossos 
apelos e sugestões deixou de encontrar rePEO
nAncla em providências adtntnt:;tratlv:\s tanto 
quanto possível prontas e efl.~11nt..,.'I. E que dl· 
zer, ainda, dê~ admlré.vel ll!lDfrito de compre
ensão com que a Imprensa brasileira se tem 
colocado sempre ao lado .1e toLbs os empraendl
mentos do I.B.G.E., animando-os com c.s sem. 
aplausos e contribuindo, patriótica e desinte
ressadamente, para a consecução dos objet ivos 
a que vlsamOI! servir? E conio ~esstllts.~. Jguol
mente, o alcance da colaboração prestimosa e 
oportuna que temos merecido de iõdaa ns de
mais fôrças sociais, como é o caso, pa:;: ~xern;:ilo 
do clero brasileiro, que, por su~ mais .imlnLn• 
tes figuras, tem traduzido em tBnto1 e tão ex
pressivos pronunciamentos, uma simpatia tÕda 
especial pela causa da estatfstlca 1 

O que v~m sendo as Assembléias 

Mas, ·como acentuei anterlor!llente, a obra 
não esté. senão em melo. As Assembléias anuais 
doe dois Conselho dirigentes do Instituto, dele· 
gaté.rlas da autoridade dos govemos de que os 
seus membros são representantes, não .!ump:!'B, 
apenas, Inteirar-se, nos mlnlmos detalhes, da 
vida do Instituto aberta ao seu exame e à sua 
critica. Ainda lhes cabe realizar o balanço da 
·tarefa concretizada, entre uma e outra reunião, 
e fixar novóa p.Ianos de trabalho para o período 
que se abre aos órgãos estatlstlCJOS e geogrãfl
coe nacionais. As suas sessõee não se caracte
rizam pelas palavras vazias de sentido e de 
obJet.lvo pré.tlco . Anima-as, bem ao contrário, 
um largo espfrlto construtivo. Orienta-as a 

• preocupação de fixar soluções concretas, dentro 
do caril.ter técnico que decorre dos seus próprios 
objetivos essenciais. 

A responsabilidade do Instituto, em face 
do programa que lhe fixou o GoYêrno da Repil
bl!ca, cresce de significação, allé.s, à medida 
que se aproxima o Censo Geral de 1940. Ainda 
neste ponto, porém, pode ficar tranqüila a opi
nião, que nos prestigia com a sua confiança. 
OI trabalhos preparatórios da grande operação 

oenslté.rla do próximo ano vêm sendo condu· 
zldos com a prudência e segurança que seria de 
esperar dessa brilhante figura de cientista que 
a conflJilnça do govêrno colocou na presidência 
da Comissão Censltârla Naclo~al: o :orofess'Jr 
José Carneiro Flllpe. Com a cooperação direta 
de uma plêiade de técnicos dos mais experi
mentados de nossos clrculos estat.lstlcos, o ór
gão censlté.rto vem encaminhando com plena 
eficiência as medidas Iniciais para o R.ec'ensca
mento, cujo bom êxito pode ser conslcterado 
desde logo plenamente assegurado. 

Em slntese: ao voltarem a ~eunlr-se, em 
Assembléia Geral, os dois Conselh·'lB dirigentes 
do Instituto Brasileiro de Geografia e E8tatf11· 
tlca, esté. lançada e em caminho de breve con
secução a campanha da cartografia geografte& 
brasileira e plenamente renovado, tanto em cua. 
estruturação, como em seu funcionamento, o 
sistema estatlstlco nacional. O Censo Geral oe 
1940 atln~lré. plenamente os seus fins " mar
cará. mais uma vitória - a mais expressiva, por 
sinal - do elstema que o I. B. G. E. centrall.Za. 

As realtzações do I.B.G.E. 
• 

Terminando, quero aproveitar o ensêJo para 
focalizar, ainda, de relance, algumas realizações 
de extraordlné.r!o alcance levadas a efeito pelo 
Instituto ou sob a sUR assistência entre o en
cerramento das Assembléias do ano passado e a 
Instalação das que ora se realizam. Merecem 
realce, • entre elas: - a redlvlsão territorial e 
rMt>ectlva delimitação; - a definição das zonas 
urbanas e suburbanas e a sistematização das 
categorias e da toponímia dR.S circunscrições; 
- a organização dos mapa.a municipais e a con· 
seqüente revisão e articulação das cartas esta
duais, visando o preparo final da carta geral do 
Brasil ao mlllonéslmo; - o levantamento do 
comércio Interestadual, no seu duplo aspecto: 
Importação e exportação; - o aparelhamento 
das oficinas gré.tlcas do Instituto; - a divulga
ção sistematizada dos resultados da estatlst1ca 
brasileira. 

Mais, ainda outras campanhas estão em 
curso: - a das coordenadas geogré.flcas das 
sedes munlclpa!S; - a do dlcloné.rlo toponlmlco; 
- a da coordenação das efemérides municipais; 
- a das té.buas ltlnerárlas brasileiras; - a do 
anué.rlo bras!lelro de legislação e administração 
municipal;· - a dos cadastros prediais e doml
clllé.rlos das capitais; - a da regularização da 
blo-estatlstlca; - a da normalização do registro 
civil . 

Como vê - concluiu o embaixador José 
Carlos de Macedo Soares - o Instituto não tem 
repousado à sombra das vitórias alcançadas. O 
campo é vasto e há multo, ainda, que fazer. 
Mas, não nos faltem o apolo e o estimulo com 
que, 'mercê de Deus, temos podido con~r, até 
agora, e pademos estar certos de chegar ao 
fim". 

Resolução n.0 116, de 14 de julho de 1939 
Sugere diretrizes para a racionalizaçllo do quadro dos órgãos executivos centrais do Instituto 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional de 
EBtatlstlca, usando das suas atribuições, e 

Considerando o grande passo que constituiu 
C> Decreto-lei n.• 1 360, de 20 de Junho de 
1939, oriundo de uma representação da presi
dência do InstM.uto Brasileiro de Geografia e 
Estatlstlca no sentido de padronizar as repar• 
tições centrais que, na órbita federal, se constl
~uem os prlnc,lpals órgãos executlvoa dêste 
Conselho e do de Geografia; 

Considerando, entretanto, que algumas das 
sugestões do Instituto ficaram dependendo de 
ulterior exame; 

Considerando, por outro 111do, que os fatos 
anômalos apontados na aludida exposição se 
reproduzem no que respeita às repartições cen
trais dos sistemas regionais, as quais, além de 
se d!versl!lcarem na estrutura, se distribuem 
por variadas designações: Diretoria Geral de 
Estatística, em Pernambuco, Alagoas e Rio . . 
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Grande do Sul; Instituto de Estatlstlca, no !!-:'; Departamento Estadual de Estatlstlca, em 
_., Paulo e Rio de Janeiro; Departamento · de 
Qecgrafla e Eststlstlca, no Território do Acre; 
Diretoria de Eetatlstlca Municipal, no Distrito 
Pe<l~ral; Departamento Geral de l!lstatlstlca, 
em Minas Gerais; Departamento de Estatlstlca 
Qeral no Esplrlto Banto, Goiás e Cear!\; ·Depar
tamento de Eatatlstlca e Publicidade, no Ama
IOnaa, Piauí, Rio Grande do 'Norte, Para!ba, 
8erglpe, Paranà e Santa Catarina; Diretoria de 
-.1Btlatlca e Publicidade, no Maranhão e Mato 
broaao; Departamento de Estatlstlca Geral e 
Publicidade, na Bahia; 

Comlderando, assim, que os órgãos centrais 
l'tglonala (excetuados oa do Acre e do Distrito 
7ecleral), por não carecerem dt denominação 
especifica, se devem padronizar sob a deslgnâ
Olo genérica de "Departamento Estadual de 
lltatlstlca", a qual Indica as três caracterlstlca.a 
.-enclal.s, a saber: o tlPO de organização, a 
Wblta JOvernamental e a finalidade única, uma 
11rez que a publicidade lhes é norma\ objetivo 
Ce ordem complementar da função propriamente 
lltatlstlca; 

Considerando que o qualificativo "eatadual" 
adotado por alguns Fsta.dos deve prevalecer, 
tendo por Um também evttar eonfuaão de ende· 
t'ICD!I com os Departamentos de Estatlatlca dal!I 
•Pltals dos Estados 

Considerando, entretanto, que essa s!Ste· 
91At1ca não ª" quebra com a permanência de 
nome atual da repartição acreana, que é, simul
.llneamente, órgão de geografia e estatlstlca, 
O' que ficou expressamente permitido pela Con
Yen"Ao• e pois pode permanecer como "Departa
mento de Geografia e Estatlstlca" 

Considerando que, para os munlclplos que 
"'8J11ilve~m repartições de estatlstlca com a 
categoria de "departamento", ser!\ útil também 
fixar como denominação padronizada a de "De· 
puwnento Municipal de Estatls1ilca", apllcAvel 
lguàlmente à repartição do Distrito Federal; 

considerando, ainda, que é acomelht\vel o 
pvalechnento de uma. eatrutu!'Q, tanto quanto 
poeslvel uniforme, mas racionalmente estabele. 
eld&, para as repartições centr11.lll ora denoml
nldu "Berv1c;os de F.ste.tfst1ca"; 

Resolve: 

Art. 1.• - o Comelho Nacional de Estatls
tioa regista como um acontecimento auspicioso 
o Início de padronização do aparelho eetatlstlco 
ltderal, levado a efeito pelo Decreto-lei n .0 

'i 380, de 20 de Junho dêste ano, tazendo votos 
)Or que essa Iniciativa logre a breve prazo seu 
110nnal desenvolvimento, na confonntdade das 
~ Ji formule.das pelo Instituto. 

Art. 2.0 - E' encarecida aos governos doa 
lstados a uniformidade de designação entre as 
'Nl1>8Ctlvae repartições de estatlstlca, adotada 
• de-"Departamento Estadual de Estatlstlca", 

CYlgente em São Paulo e Rio de Janeiro, desde 
porem, êsee objetivo possa ser conseguido 
dlmlnutr a ~tegoria e as prerrogativas dos 

aludidos órgãos. . 

E
Art. 3.0 - li: ainda recometldada para aa 

ç6ea especlallzad&I doe munlclplos e n
ao Instituto, a de!omtnação - u0epar. 
to lluntclpal de Estatlstlca". 

Art. 4. 0 - Tendo em vista a padronização 
lflRn;ltural das repartições ci:ntrals de· esta tis
... Da órbita federal, e atendendo a finalidade 

particular da que se destina a representar o 
Ministério da Viação e que é também o órgão 
centl'Bl do Conselho Nacional de Geografia, fica 
recomendada, para oa fins aludidos ~o art. 4.• 
do Decreto-lei n .0 1 360, a seguinte composição: 

SERVIÇO DE GEOGRAFIA E EBTATtBTICA 
FIBIOORAFICA : 

, 1.• Divisão - Estudos e publicidade 
2.• Dlvlsão - carta Geral ao Mlllonéslmo 
3.• Divisão - Car1iaa reglona!S e municipais 
4.• Dlvtsão - Eatatlstlca flelogn\t'lca 
5.• Divido - Ellltatfstlca doa tranapones e co

munlcaçõea (de criação flltura). 

SERVIÇO DE ESTAT1STICA DA PRO
DUÇÃO: 

1.• DlvlBAo - Estudos e publicidade 
2.• Dlvlsão - Estatlstlca da produ9'o extrativa 
3.• Divisão - Estatlstlca da produção agrfcola 
4.• Dlvlsão - Eatatlstlca da produção pecuArla 

SERVIÇO DE EBT.ATiSTIOA ECONOl\l!ICA B 
FINANCEmA: 

1.• DlvlBAo - Estudos e publicidade 
2.• Dlvlaão - Estatlatlca da importação 
3. Divisão - Eetatlstica da exportação 
4.• Divisão - Eetatlatlca do comércio 1nter-

tadual 
5.• Dlvtsão - E9tatlstloa econõmlco-flnancelra 

SERVIÇO DE ESTAT:fSTICA DA PREVIDitN· 
ClA E TRABALHO: 

1.• Dlvtsão - Estudos e publicidade 
2.• Divisão - Estatlatica da indústria 
3.• Divisão - Estatlstlca do comércio 
4,• E)lvleão - Eatat!atloa. da. previdência sootal • 
li.• Divisão - Estatfstlca doe ealt\rloe 

SERVIÇO DE EBTAT:fSTICA DA CULTURA 
E ASSISnNCIA Ml:DICO-SOCIAL: 

1.• Dlvlaão - Estudos e publicidade 
2.• Dtvlsão - Estatlstlca do ensino prlmArl.o 
3.• Dlvtsão - F.statlatlca do emlno não pri-

má.rio ' 
4.• Divtaão - Eetatlstlca cultural 
5.• Divisão - Estatlatica dO serviço social 

SERVIÇO DB BSTA~CA DEMOORA· 
FICA, MORAL E POLmC.111{ ' 
l.• Divisão - Eetudt>ll e publicidade 
2.• Divisão - F.statlatlca do Registo Civil 
3.• Divisão - Estatlstloa moral 
4.• Divisão - Estatlstlca administrativa e poll

tica. 

Rio de Janeiro, 14 de Julho de 1939, ano 
4.0 do Instituto. - conrerldo e numerado. 
Alberto Marttna, Secretá.rio Aaslstente da Assem .. 
bléla. - Visto e rubricado. M. A. Tetzefra ele 
Freitas, Becretirlo Geral do Instituto. - Pu
blique-se. José Carlos ele Mace40 Soares, Presi
dente do Instituto e do Conselho. , 



Conselho Nacional de Geografia 
Assembléia Geral · 

Integra das Resoluções n.ºª 55 a 64 

Resolução n.0 55, de 21 de julho ~e 1939 
Aprova os atos dos Diret6rios do Conselho, relativos ao periodo de 1.0 de julho de 1938 

a 30 de junho de 1939 e consigna aplall80s .e recomendaçiles 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Oeogra!la, no uso das suas atribuições; 

Tendo conheclmento das atividades desen
voivldas pelos Diretórios do Conselho, Central e 
Regionais, através dos relatórios lidos pelos 
delegados respectivos, em obediência ao disposto 
na Resolução 26, de 19 de julho de 1939; 

Considerando a atuação encaz do Diretório 
Central, como órgão representativo da Assem
bléia, no intervalo das suas sessões, atuação 
que se fêz sentir não só no desdobramento das 
campanhas e empreendimentos de lnlclatlva do 
Conselho, oomo também na coordenação de es
forços e articulação de atl.vldades, desenvolvidos 
nos vários rece.ntos do pais; . 

Considerando que as deliberações e 1n1cla
tlvas tomadas pelos Diretórios Regionais tlve
mm por fim a concretização de providências. 
em beneficio dos próprios objetivos do Conselho, 
em seus desdobramentos regionais; ' 

Considerando que as atividades dos Dire
tórios do Conselho devem repercutir no ambl· 
ente politico, administrativo e cultural em que 
ee desenvolvem; 

Considerando que, de modo geral, apesar das 
naturais dl!lculdades de implantação e funcio
namento no pais de um c11mplexo sistema de 
coordenação, intensa e extensa, de atividades 
especializadas, se apressnta aatisfatórla a si
tuação do Conselho, que se vem firmando em 
aua atividade, em seu poder de exPansão e na 
consolidação do seu organismo; 

Resolve: 
Aro. 1.º - Ficam aprovada11, sem prejuízo 

dos ajustamentos que ss tlzerem necessários, 
em face do Regulamento e demats disposições 
vigentes, as Resoluções e outras dellberações doa 
Diretórios do Conselho, e consignado um voto 
de louvor aos seus membros, pela atuação de
dicada e nobre em prol da integração deftnlttva 
dos órgãos respectivos na ml.ssão coo1·denadora 
e estimuladora das atividades especlal\zadas 
ooórrentes nos ãmbltos correlatos, em favor das 

· tnlclatlvas geográ!lcas do Instituto. 

1 § 1.0 - A Assembléia reconhece a eficHlncia 
da atuação do Diretório Central e, d3 mOdo 
especial, enaltece o valor . das suas deliberações 
e providências para a solução das questões re
ferentes à campanha das coordenadas geogr6-
flcas, à organização e efetivação dos serviços d<> 
Dicionário Geogrri/ico Brasileiro e da Coletà;iea 
àe E/emérl.áes Brasileiras. 

§ 2.0 - A Assembléia consigna um voto. de 
louvor à Secretaria Geral do Comelho pela ma
neira dedicada e eficiente com que vem desem
penhando as suas atribuições. 

Art. 2.0 - A Assembléia recomen'.18 Pncare
cldamente aos Diretórios Regionais do l.onse1ho 
que se esmerem na regularidade das suas reu
niões, na forma regimental prevista, que ponham 
o Diretório Central ao corrente das suas ativi
dades e resoluções, com presteza, e que pro
movam, quanto posslvel, a pres~nça às suas 
reuniões de diretores de Serviços, autorldsdes 
e elementos de cultura, de .modo que a ação do 
Diretório se projete no amolente jespectlvo, 
cada vez mais, oom relêvo e pre~tig!o e com 
real proveito para a consecução dús sew. obje
tivos. 

Art. 3.º - Fica interpretado o C:Jsposto no 
aró. 21 do .Regulamento do Conselho, como 
sendo condicionada a reallzaç'lo das reuniões 
das Secções do Diretório Central., previstas no 
1 1.0 do art. 2.0 da Resoluçll.o n.0 2, de 12. 
de Junho de 1937, da Assembléia, à dlstrlbulção 
pelo Diretório Central, ou pel:> Presidi!nte dn 
Instituto, de assuntos para e!ltudoa e apre
sentação de parecer, em primeiro encam.1nha
mento da sua dlscUSBão. 

Rio de Janeiro, 21 de julho de 1939, ano 4.º 
do Instituto. - Conferido e numerado. Orlando 
VaZveràe, Secretário Assl8tente da Assembléia. 
- Visto e rubricado. Cristóvão Leite de 
Castro, Secretário Geral do Conselho Naclonat 
de Geografia. - Publlque-se. José Carzoa de 
Macedo Soares, Presidente do Instituto . 

• 
Resolução n.º 56, de 21 de julho de 1939 

Aprova as contes do Consrlho e encarece um refôrço das suas verbas no corrente exercício 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Oeogra!la, no uso das suas i;.trtbulções, P.S
peclalmente da que lhe é conferld" pela alfnea 
g do § 1.0 do art. 20 do Rel'tdamento; 

Considerando o parecer da ComU!sAo de 1"1· 
:nanças, anexo à presente Resolução, qull apre-

senta o resultado do minuctoso exame pela 
mesma procedido nos lançamentos oontabilis· 
tlcos e res:pectl vos comprovantes; 

Considerando a neceuldade lmpresckUvel do 
refõrço das nrbas do Conselb?, prevtsto na 
Resolução n.0 31 do Diretório central; . 
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Beeolve: 

Art. 1.0 - Fica aprovado o parecer anexo 
da Com1&11ão de Finanças !IÕbre as contas do 
Conselho referentes ao período de 30 de Julho 
de 1938 11 30 de Junho de 1939. 

Art. 2.0 - A Assembléia encarece à preBl
dêncla do Instituto a nec;!ss'dade imperiosa do 
retorço das verbas do 0,1.Q.&f'iho, no corrente 
exerciclo, na 1mportll.ncla '1e cento e vinte con
tos, de que cogitou a Re90JucL1 n.0 31 de 8 

de fevereiro de 1939. do Dltetórlo Cc:ntral, ao 
qual caberá fixar a detlnitlva di.strlbulção do 
re!Orço, uma vez obtido, atendendo às neces-
s1dadea e conveniências atuais. ' 

Rio de Janeiro, 21 de Julho de 1939, ano 4.• 
do Instituto. ~ Conferido e- numerado. Orlando 
Valverde. Becretàr1o Assistente da Assembléia. 
- Visto e rubricado. Crlst6v4o Lette d:e 
Castro, Becretir1o Geral do Conselho 'Nacional 
de Geografia. - Publ1que-se. José Carlos de 
Macedo Soares, Presidente do Instituto. 

\ 

Resolução n.º 57, de 21 de julho de 1939 
Dispõe s6bre o estudo de um plano de elaboraçlo de monografias corogrltficas municipais 

A Assembléia Gerál do Conselho Nacional 
de Oeogratla no uso das suas atrlbu1çõe.'I: 

Considerando ser tndlspenaánl aperfe1çoar
se cada vez mais o conhec1men~o corogrãflco 
doa muntc!plos brasileiros, porque, partindo do 
particular para o geral, com mats presteza e 
maior segurança se chegari\ ao almejado conhe
olmento melhorado do te!Tttórlo nacional; 

Considerando que se acham Instalados, na 
quase total1dade das municipalidades braellel-
1'118 e em breve, sem dúvida na sua totalidade, 
Diretórios Mun1c1pals de Geografia, dêste Con
selho, aos quais compete não só promover um 
melhor conhecimento do território doe muni- ' 
clp1os respectivos, como também prestar Infor
mações que forem sol1cltadas pelos órgll.oe do 
Conselho Nacional de Oeogratla: ' 
' Considerando que· o Conselho Nacional de 
Slltatfstlca, pela Resolução n·.• 57, de 17 de Julho 
de 1937, da sua Assembléia Geral, estabeleceu 
um plano de elaboração de noticias estatlstlco
feecrltlvas municipais, assentando um s-umãrlo
padrão em o qual figuram também Osuhtos de 
natureza corográflca; · 

Considerando que, efetivamente, a campa
nha das monografias estatlstlco-descrltlvas vem 
produzindo seus resultados, sendo de mencionar 
a publicação do Departamento de Estat!stlca 
e Publicidade do Estado do P1aul em que, en
feixadas em volume, constam noticias de ·todos 
08 municípios plaulenses obedientes a um es
quema uniforme; 

Considerando que o Instituto, nas suas cam
panhas estatlstlcas, através de inquéritos munl
elpals procedidos por melo de questlonârlos unl
f!Jnnes, vem obtendo dos agentes municipais e 
com o concurso do Departamento CentTal de 
liltatlstlca da Unidade Federada respectiva, da
dos e Informações relacionados com a corografla 
dos munlciplos; 

Considerando que a Comissão Cens1târ1a 
Nacional, nos ·estudos preparatórios do Recen
~ento a realizar-se em 1940, Incluiu o reco
nhecimento da situação municipal brasileira, 
mediante a realização de Inquéritos nos quais se 
lnBcrevem questões de natureza corogrâflca ati
nentes às necessidades do serviço censltârlo; 

Conslde~ando que as Prefeituras em obser
v&ncla à Lei Nacional n.• 311, deverão apresen
tar, até 31 de dezembro próximo, os mapas dos 
territórios municipais respectivos; 

Considerando que o conselho Nacional de 
Geografia tem a seu cargo o preparo do Atlas 
(IOrográf1co Municipal, encargo compreendido 
t,v> ·plano do Recenseamento. . 

Considerando, finalmente, a necessidade da 
ftxação de um quadro ordenado dos assuntos 
que devem compor uma noticia exate. da loca
lblação dos acidentes e demais dados e Infor
mações que figurem em estudos geogrâflcos; 

Resolve: 

Art. l.º - A Secretaria Geral do conselho 
procederii. a estudo minucioso dos levantamen
tos, Inquéritos, formulàrlos, prontuários, ca
dastros, trabalhos e publicações, referentes às 
campanhas empreenlildas pelo Conselho Nacio
nal de EBtatistlca e pela Comissão Censitárla 
Nacional no sentido de conhecer quais os dados 
e Informações que dos mesmos poderão ser co
lhidos, !lispensando assim para os aseuntos 
correlatos novas Indagações sõbre a corograf!a 
dos munlciplos brasileiros. 

Art. 2.0 - Fica 'a Secretaria autorizada a 
promover os entendimentos que se fizerem ne
cessirlos, quanto à Inclusão nos futuros Inqué
ritos estatlst1cos e oensltàrlos do Instituto de 
passiveis quesitos de lnterêsse para as finalida
des e campanhas do Conselho Nacional de Geo· 
grafia. 

Art. 3. • - De posse dos elementos existentes 
no Instituto, a Secretaria proporá ao. Diretório 
Central um plano de elaboração de monografias 
corográflcas muntclJ>als. 

§ 1.0 - Nesse plano serã previsto um esque
ma de assuntos de natureza corográflca, que 
sirva de padrão minlmo para as monografias. 

§ 2. • - A campanha do Conselho será ajus
tada ao que, no mesmo sentido, tiverem assen
tado os demais órgll.oe dirigentes do Instituto, 
objetivadas a u:n tempo a conjugação de esfor
ços e a não dupltcldade de pesquisas. 

t 3.• - Na realização de. campanha, deveri 
ser previsto : que o Dlret.ório Mun~clpal pro
moverá a elaboração da monografia, segundo 
os moldes aprovados; que o Diretório Regl~nal, 
por si ou por comissão que constituir, com o 
concurso dos serviços com êle articulados, exa
minará e fará · as correções que se tornarem 
necessárias quanto à clareza da exposição,, à 
correção da ortografia que serã a oficial e à. 
perfeita coerência ·doe dados da monografia 
com os existentes nos arqµlvos e documentos 
doe serviços especializados da administração 
regional . . 

§ 4.• .:.... Na apresentação d~s dados coro
grâflcos serã obrigatória a Indicação da sua 
localização no território municipal, devendo a 
monografia ser Ilustrada com mapas e carto• 
gramas elucidativos. ' 

Rio de Janeiro, 21 de Julho de 1939, ano 4.• 
do Instituto. - Conferido e numerado. Orlando 
Valverde, Secretãrio Assistent e da Assembléia. 
- Visto e rubricado. Crl8t6v4o Leite d:e 
Castro. Secretário Geral do Conselho Nacional 
de Geografia. - Publique-se. José Carlo11 de 
Macedo Soare11, Presidente do Instituto. 
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Resolução n.0 58, de 21 de julho de 1939 
DispôP sôbre a realização de inquéritos junto aos Direlórios Municipais, por inlennédio dos Diretórios 

Regionais, destinados à colela de elemenlos para a elaboração do "Dicionário Geográfico 
e Toponfmlco Brasileiro" e da "Colelânla de Efemérides Brasileiras" 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia no uso das suas atribuições; 

Considerando que, em aprovação à feliz su
gestão da Comissão Censltárla Nacional, o Di
retório .Central; em nome do Conselho, aceitou 
a Incumbência ·do preparo do Dtctondno Geo
gráfico e Topontmico Brastletro e da C0Zetá11.ea 
d.e E/emindes Geográficas (Res. 21, de 3 de 
Janelro de 1939) : 

Considerando que, por l.sso, no Regulamento 
do ServlQO de Coordenação Geogrãflca, hoje 
Serviço de Geografla e Estatfstlca Fisiográfica, 
foi lncluido, como atribuição expressa, o pre
paro do Dicionário e da Coletd11.ea referidos, 
com o concurso dos demais órgãos do Conselho, 
segundo normas posteriormente fl:mda.s pelo 
mesmo Diretório em suas Resoluções ns. 36 e 
38, de 18' de abril e 4 de maio últimos, res
pectivamente; 

Considerando a neceuldade da obtenção de 
dados e Informações locais que, nos têrmos 
regulamentares, serão solicitados aos Diretórios 
Munlclpala do Conselho, que os devem fornecer; 

Considerando as normas do mecani.Bmo do 
Instituto, pelas quais compete aos órgãos re
gionais o entendlme!lto e articulação com os 
órgãos municipais, cúJos dados e lnformaçõe1 
lhes cumpre também examinar e Julgar; 

Resolve: 

Art. J,. 0 - O Servl90 de Geografia e J!'.sta
tfstlca FlslognUlca, órgão executivo central, 
promoverá a rea!lzação dos Inquéritos que se 
tomarem necessários à obtenção de dados e 
informações, por Intermédio dos Diretórios do 
Conselho, relativos não só às locallcf.adea e 
acidentes topogrãflcos, como também aos acon
tecimentos mala expressivos da. vida das Uni· 
dades Federadas e dos. seus municípios. 

Art. 2.0 - Os Diretórios Regl.onals provi
denciarão a remessa de livros, mapas, documen
tos, publicações oflcla!B, os qul\ls, encorporados 
à biblioteca central e à mapoteca central do 
Conselho, a cargo da sua Secretaria Geral, ser
virão como fontes de pesquisas de topõntmoa 
para o·Dictonárto e de datas para a Coletd11.ea, 
topõnlmos e datas referentes ao território e à 
vida das Unidades Federadas respectivas. 

Parágrafo 'llnlco - Os Diretórios Regionais 
promoverão, ainda, Junto aos Dlre~rlos Muni
cipais, o envio à Secretaria Geral do Conselho 
de publicações, mapas, descrições, documentos, 
livros e elementos porventura existentes e rela· 
clonados com a vida e o território doa mUDl.
ciplos correspondentes. 

Art. 3.0 - Para o preparo do Dfciondrto, 
segundo as normas aprovadas, o mencionado 
Ber:vlça elaboraré pm. questlonérlo relativo à 
obtenção, quanto possivel completa, da nomen. 
clatura geográfica municipal, de modo que oa 
verbetes distrlbuldos pelas espécies, sirvam ao 
Vocabuldrto Geográfico Brastleiro; a seguir, o 
mesmo Servlç0 Indagará, na forma adequada, 
os principais caracteristlcos dos acidentes e lo. 
calldades municipais, objetivando a organização 
do Pequeno Dtci01!.drto Geográ/tco. 

Art. 4.0 - Para o preparo da C0Zetd11.ea de 
Efemérides, ségundo as normas baixadas, serfl 
formulado pelo Serviço um questionário sõbre 
datas referentes a fatos marcantes, que serão 
enunciados, e a seguir solicitados esclareclmen. 
tos, dados, explanações sõl;lre os mesmos fatos, 
atendendo-se assim à elaboração progressiva da 
Coletd11.ea, nos têrmos previstos. 

.Aro. S.0 - Dos questionários e demais peças 
dos Inquéritos serão enviados exemplares Im
pressos a cada Diretório Regional, de modo que 
êste faça a redistribuição aos Diretórios Munl
clpala, com as Instruções e documentos que 
entender Juntar, devendo ser preenchidas trêl 
fórmulas para cada munlcfplo, nas seguintes 
condições : 
, 1) uma, para ficar nos arquivos do Diretório 
Munlc!lpal; 

2) outra, também preenchida pelo elemento 
designado pelo Diretório Municipal, para ser 
enviada ao Diretório Regional, com o visto do 
prefeito; · · 

' · 3) • tel"Celr&, a ser preenchida de!lnltlv~ 
mente pelo Diretório Regional, depois de feitas 
as verificações e correções necessérlas nas d\184 
anteriores, em face dos elementos contidos nas 
repartições especializadas da administração re
gional, terceira via que será encaminhada à 
Secretaria Geral do Conselho, sob registro. 

Art. 8. 0 - O Serviço de Geografia e J!'.sta
tistlca Fisiográfica, antes de publicar os resul
tados das suas pesquisas sõbre topõnlmos e 
datas relativos a cada Unidade Federada, deveré 
encaminhá-los ao Diretório Regional respectl;vo, 
sob a forma de consult.e., cuja resposta seré 
dada com presteza afim de não se prejudicar 
a marcha dos trabalhos. 

Rio de Janeiro, 21 de Julho de 1939, ano 4.• 
do Instituto. - Conferido e numerado. Orla11.do 
VaZverde, Seoretárlo Assistente da Assembléia. 
- Visto e rubricado. Cnstóvlio I.ette d.e 
Castro, Secretérlo Geral do Conselho. - Pu
blique-se. José Carlos de Macedo Soares, Pre»
dente do Instituto. 

Resolução n.0 59, de 21 de julho de 1939 
Constitui uma Comissão Técnica Especial para o esludo das bases da organização do "Arquivo Cario• 

grállco Brasileiro" e das mPdidas legislalivas necessárias à fiscalização oficial da publicação dos mapaa 
relerent~s ao lerrilôrio nacional e dos livros e estudos sôbre geogralia do Brasil deslinados a escolas 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, no uso das suas atribuições; 

Considerando que ' é objeto do Conselho 
"ativar uma cooperação geral para um conhe· 
cimento melhor e sistematizado do território 
pétrlo", (art. 1.0 do Decreto-lei n.0 1 527, de 
24 de março de 1931) ; 

Considerando que o conhecimento do ter
ritório, em todos os seus aspectos, naturais e 
humanos, é do mais alto lnterêsse nacional; 

Considerando que a divulgação dos conheci• 
mentos geográ.tlcos, através de mapas e de 
textos, sobretuto nos meloa escolares, deve 
estar Isenta de informações e çonceltos erTõneQI 
ou tendenciosos; . 



LEIS E · RESOLUÇÕES 15' 

Considerando, portanto, que cumpre ser 
estabelecida, por uma lei gerRl, a sistematiza
ção da colaboração de quantos no pala exerçam 
atividades geográficas para o aperfeiçoamento 
do conhecimento do território nacional e, do 
mesmo passo, que se resguarde a divulgação 
dos assuntos geográficos brasileiros de erros s 
deturpações; 

Considerando, finalmente, a complexidade 
da questão em aprêço, que merece aer meti-
culosamente estudada. 1 

Beaolve: 

Art. l.• - Fica, desde jf., constltufda uma 
Coml.eaão Técnica Especial, composta dos se
guintes elementos do Conselho: o repreaentante 
especial do Mlnl.etério da Educação e Sallde no 
Diretório Central, pelas Instituições oficiais 
de ensino da geografia; o presidente da Comis
são de Levantamentos Territoriais e o Secretârlo 
Geral do Conselho. 

Art. 2. • - Essa comissão terâ por fim es
tudar um projeto de lei estabelecendo a obri
gatoriedade da apresentação dos mapas rete
rentes a todo levantamento territorial, que se 
efetuar no pais, bem como um sistema de fisca
lização quanto à exatidão dos mapas e dos livros 
e eatudos sõbre geografia do Brasil, que vierem 
a ser publicados não oficialmente. 

Art. 3.0 - A Comissão estudam 11 organiza
ção de um Arquioo Cartográfico Brasileiro, que, 
a cargo do Conselho, recolha todos os mapas 
de levantamentos procedldoa pelos serviços pl).. 
bllcos, pelas emprêaas part-tculares e pelos pro
fissionais,• mapas êsses que, por determinação 
legal, serão fornecidos, em três vias. destinando. 
se: uma via aos arquivos da Prefeitura, cujo· 
território foi palmilhado; outra, à Secretaria 
do Diretório Regional do Conselho na Unidade 
F'ederada correspondente; terceira, ao Serviço 
de Geografia e Estatfstlca FlslogmAca. 

§ 1.0 -· A entrega das 3 vias mencionadas 
serâ feita na Secreta.ria do Diretório do con
selho, mais próximo, competindo a essa Secre
taria a remessa das vias aos órgãos competentes, 
mediante registo postal. 

§ 2.• - Da entrega dos documentos, a 
Secretaria passar!\ recibo em papel timbrado, 
numerando-o, com a data e a assinatura. 

§ 3. • - Serâ estudada a condição da prova 
d.essa entrega quanto à validade dos documentos 
correlatos para fins Judlclârlos. 

Art. 4.• - Serà examinada a obrigatoriedade 
da autorização do órgão competente do Con
selho para a publicação de mapas não oficiais 
rtferentes ao território nacional. 

§ 1.0 - Nesses mapas devem ser exigida a 
indicação das fontes que serviram de base à 
sua elaboraçll.O. 

§ 2.• - Caberã ao Diretório Central a auto
rização para os mapas abrangendo mais de uma 
Unidade Polltlca e aos Dlretórioa Regionais a 
autorização daquelee que se refiram a território 
pertencente a uma única Unidade Federada. 

Art. 5. 0 - A Comissão estudaré. com· o órgão 
competente do Ministério da Educação e Saúde 
a posslbilld!tde dos llvroa dldàtlcos sõbre geo
grafia do Brasil a serem préviamente exami
nados, antes da autorização da sua publlcaçll.O, 
quanto à exatidão e atualização dos dados e 
conceitos relativos às condições naturais e hu
manas do território nacional. 

Art. 6.0 - o projeto de lei, que a Comis
são elaborara ainda êste ano, ouvido o Diretório 
Regional de São Paulo, -serà apresentado ao 
Diretório Central, que ba1xarâ a Resolução com
petente, promovendo as providências que se 
tomarem necesaârlas à efetivação doa objetivos 
da _presente deliberação. 

Rio de Janeiro, 21 de julho de 1939, ano 4.0 

do Instituto. - Conferido e numerado. Orlando 
Valverde, Secreté.rlo Assistente da Assembléia. 

Visto e rubricado. Crist6vilo Leite de 
Castro, Secretàrlo Geral do Conselho. - Pu
blique-se. José Ca.rlos de Macedo Soares, Presi
dente do Instituto. 

SUGESTÕES DA DELEGAÇÃO DO ESTADO 
. DE SAO PAULO 

O Diretório Regional de Geografia de São 
Paulo, tratando, numa de suas sessões ordlné.
rlas, da questão. da autoria dos mapas geogrâ
flcos e de sua exploração comercial, resolveu 
trazer ao conhecimento desta Assembléia vt\rlos 
inconvenientes que se observam nesse particular 
e sol\cltar medidas de caràter federal que re
gulamentem êSBe dlffcll problema. 

Partindo da preliminar de que, na sua quase 
totalidade, os mapas existentes são de autoria 
governamental ou da União, ou dos Estados 
ou dos Munlclploa, pois só êstes se abalançam 
às empreitadas do levantamento de grandes 
zonas do pais e considerando que. mesmo no 
caso do levantamento de àreas relativamente 
diminutas, se comparadas com a extensãp ter
ritorial do Brasil, como se. dà nas dtvlsõzs Judi
cial.e de propriedades agrfoolas :iu nos estudos 
das emprêsas Industriais ou de servlço.s públi
cos, êsses trabalhos se processam co:n a assis
tência direta do poder público, cll~.<ra-se à con
clusão de que, em última anâllse, os mapas que 
existem pertencem de fato e de direit o aos 
vàrlos governos que os realizaram diretamente 
ou lhes deram origem em virtude de exigênclllS 
legais. 

Nessas condições; pode dizer-se que todos 
ou quase todos os mapas que se oferecem nos 
mercados, como sendo de autoria particular, 
não passam a rigor de cópias decalques ou 
adaptações de trabalhos oficiais ou oflclallzados 
e que o Govêmo da RepO.bllca na salvaguarda 
dos lnterêsses da Nação, pode sõbre êles esta
belecer uma legislação especial. 

Que essa regulamentação està a se faBllr 
urgente provam-no fatos dlé.rlos ltue são do 
domlnlo de tõda gente e que entretanto esca
param até aqui despercebidos aos nossos legis
ladores. - É comezlnha nas montras das llvra
rias e das casas edltõras a exposição d~ tra
balhos cartogrâflcos que primam pelo número 
de erros que apresentam, erros de cópias nas 
zonas jà levantadas, erros provocados pela· fan. 
tasla criadora dos autorea no Intento de preen
cher os claros das regiões que ainda não se 
beneficiaram do reconhecimento geogrt\flco e 
nas qual.e se Inventam acidentes, como quem 
estâ formulando hipóteses. 

Acresce que, multas vêzes, e lsao jà velo a 
públlco em vàrlas ocasiões, as cartas, na sua 
aparente Inocência, têm Intuitos tendenclosol 
na defesa de lnterêsses particulares. 

' Em outros casos, ê a propaganda contra a 
unidade da Pâtrla que se processa, feita à 
nossa revelia, dentro de nossa própria casa e 
sob as nossas v!Btas. 

Hã mapas, até em livros dldâtlcos,que cir
culam entre nossos estudantes, os quais apre
)Sientam zonas brasllel1'8S, onde a Imigração 
estrangeira se caracterizou pela preponderância 
de um elemento racial allenlgena, como perten
cendo, na posição de colônias, a palses diversos 
do nosso. - E como bem ponderou um membro 
do Diretório, no debate da questão, a Argentina, 
na defesa de sua Integridade territorial, proibiu 
a publlcação de cartllf geogrâflcas em que as 
Ilhas Malvinas não figurem como de domlnlo 
argentino, embOra todos saibam que a Inglaterra 
delas se apossou há. muitos e.nos e nelas man
tenha domfnlo territorial. 
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Ora, se o ·Brasil firmou e está firmando 
oonvênlos com os seus vizinhos no sentido de 
se expurgarem, dos livros de história e dos 
ooinpêndlos de geografia, de ambos os lados, 
as referências e alusões que venham a servir 
de motivo para a manutenção de estados de 
esp!rlto hostis, porque hã de permitir que se 
ponham à venda livros, que se destinam à 
nossa mocidade, nos quais se põe em dúvida a 
nossa soberania? 

F.ssá série de considerações - e o Diretório 
Regional de São Paulo não pretende ter esgo
tado a questão - mostra que urgem medidas 

• / nesse sentido e que reforcem, no caso particular 
de que se trata, a legislação referente à pro
priedade autoral. 

O Diretório Regional de São Paulo toma a 
liberdade de lembrar que entre os dispositivos 
do decreto, que necessàr1amente, o Instituto 
Nacional levarã à consideração do chefe da 
Nação, fique peremptôrlamente estabelecido: 

a) que nenhum mapa, de autCilrla pal"tl· 
cular, serã pôsto à venda ou em circulação, 
sem o visto e a licença do Instituto Nacional 
de Geografia ou dos órgãos técnicos, por êle 
devidamente autorizados, nos Estados que pos
suam o Serviço de Geografia oficial; 

.b) que nenhu.m livro didático, de geografia, 
seja aprovado e dado a uso nas escolas de qual
quer grau, sem a necessária licença do Instituto 
Nacional ou doa . seus órgãos legltlmos nos 
Estados, que são os Diretórios Regionais de 
Geografia, exigindo-se sempre, para essa ·1ndls
pensãvel licença, o parecer fundamentado de 
uma comissão de técnicos; 

e) que os mapas locais de divisão de pro
priedade agrlcola, organizados para servirem em 
julzo de base a processo, devam ser devida
mente autorizados pelo Serviço Geográfico dos 
Esliados que o possuam, no duplo Intuito de 
evitar erros, enganos e omissões e de coligir 
dados de detalhe cada vez mais minuciosos para 
o preparo das cartas topogrãflcas oficiais; 

d) que todos os mapas de autoria particular, 
quando simples compilações de trabalhos pre
existentes, Indiquem obrlgatôriamente, as fon
tes de onde foram decalcados ou adaptados; 

a) que as emprêsas particulares de serylços 
públicos fiquem obrigadas a fornecer, obriga
tôriamente, sob pena de multa, cópias autên
ticas de seus levantamentos originais ao Insti
tuto Nacional de Geografia e aos Serviços de 
Geografia dos Estados e às Prefeituras dos 
munlclplos em · cuja ãera se localizem os tra
balhos da emprêsa. 

Resolução n.0 60, de 22 de julhÓ de 1939 
Estabelece normas para o recebimento, aprovação e exposiçllo dos mapas municipais que as 

.. Prefeituras apresentarão até 31 de dezembro do corrente ano, em observância· à Lei Nacional n. º 311 

A Assembléia Geral do conselho Nacional 
de Geografia, ne uso das suas atribuições: 

Considerando que cada Prefeitura está obri· • 
gada a depositar na Secretaria do correspon
dente Diretório Regional de Geografia, em duas 
vias autenticadas, o mapa do seu território 
(art. 13 do Decreto-lei n.0 311, de 2 de março 
de 1938), até 31 de dezembro do corrente ano 
(Decreto-lei n.0 1 098, de 4 de fevereiro de 1939); 

Considerando que êsses mapas devem satis
fazer aos requisitos mlnlmos fixados pela Reso
lução. n. 0 3, de 29 de março de 1938, do Diretório 
Central do Conselho (§ 1.0 do art. 13 da Lel 
311); . 

Considerando que o govêmo de cada uni
dade federada baixou lei geral fixando a dlV!são 
territorial respectiva, entrada em vigor a 1.0 de 
janeiro do ano corrente, nela figurando a des
crição sistemática das divisas Intermunicipais e 
ln terdlstrl tais; 

Conslderan.do que se constituiu em cada 
unidade federada uma Oom!ssl!.o para os estu-
4os da referida divisão territorial, bem como 
para a orientação do preparo dos mapas munl-
clpáls em aprêço; . 

Considerando que os mapas recebidos pelo 
Diretório Regional devem ser examinados e cor
rigidos antes do seu encaminhamento à Secre-
taria Geral do conselho; , 

Considerando que a não apresentação do 
mapa, no tempo e na forma previstos na lei, 
determinará a cassação da autonomia do munl
clplo faltoso e a anexação conseqüente do seu 
território ao de outro munlclplo; 

Resolve: 

Art. 1.0 - A Secretaria do Diretório Re
gional só receberá os mapas municipais que 
forem apresentacjos até o dia 31 de dezembro 
de 1939, em duas vias, devidamente autenti
cadas com a asslnautra do respectivo prefeito. 

§ 1.0 - No ato da entrega dos mapas de 
cada munaclplo serão também exigidos o rela
tório do seu preparo e a coleção de fotografias 
de aspectos municipais (art. 3.0 da Resolução 
n. 0 3 do Diretório Central). • 

§ 2.0 - De todo o material apresentado, 
devidamente . especificado, dar-se-á recibo nu
merado, com a data e assinatura do secretário 
do Diretório. 

§ 3.0 
- :tese recibo constituirá para as Pre

feituras prova do cumprimento do art. 13 da 
Lei 311, quanto à entrega dos mapas dentro do 
prazo legal. 

Art. 2.0 - No primeiro dia útil de Janeiro 
de 1940, o presidente do Diretório oficiará .ao 
chefe do Govêmo respectivo enviando a ~lação 
das Prefeituras que cumpriram a lei e uma 
relação daquelas que, por não terem apresentado 

·os mapas respectivos conforme determinação 
legal, estarão passiveis de ter sua autonomia 
cirt>sada. e o seu território provlsôrlamente ane
xado• ao de outro munlciplo confrontante. 

§ _ l,0 - Nesse oficio, o presidente do Dire
tório representará ao Govêrno no sentido de 
ser efetivada" por lei, a referida cassação de 
autonomia municipal e a conseqüente anexação 
de território, ouvida a comissão da Divisão 
Terrl torlal. • 

§ 2.0 - O oficio deverá ser encaminhado na 
mesma data ao órgão oficial do Govêrno para 
fins de publicação. 

Art. 3.0 - No primeiro dia útil de 
0

Janelro, 
ainda, o presidente do Diretório fará oomunl
caçl!.o telegráfica à Secretaria Geral do Conselho 
dos nomes das Prefeituras que não apresentaram 
seus mapas dentro do prazo estabelecido. 

Art. 4.0 - O Diretório e a Comissão em 
conjunto examinarão os mapas recebidos, e. 
até o dia 31 de janeiro, representarão ao Govêr
no sôbre aquelas Prefeituras que, tendo apre-
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sentado mapa tnaceitAvel e não satisfazendo 
os requl.sitos minlmos previ.atos, deverão tam
bém ter sua autonomia caasada, indicados os 
municípios confinantes aos quais deva ser atri
buída a conseqüente anexação de território. 

Parigrafo único - De!ll!a representação seré 
também feita publicação no órgão oficial e 
comunicação telegráfica à Secretaria do Con
aelho. 

Art. 5.0 • - Fica concedido prazo até 15 de 
março de 1940 para que o Diretório e a Com18-
são promovam QS acabamentos, ajustamentos e 
correções de minúcias, que se fizerem necessé
rtos, lftlB mapas Julga.dos aceitével.s, mediante 
entendimento com as Prefeituras respectivas e 
com o concurso das repartições especializadas 
da adm1D1stração estadual. 

Art. 6.0 - No exame dos mapas, para os :nns 
dOIJ artigos anteriores, deverão ser particular
mente observados os seguintes aspectoa: · 

·a) perfeita coerencla da representação car
togrénca dos limites do município e das suas 
divisas lnterdlstrital.s com o texto correspon
dente constante do anexo 2 da lei qülnqüenal 
que fixou a dlvl.são territorial da Unidade Fe
derada respectiva; 

b) aatl.sfatória concordância das duas re
presentações da mesma divisão tntermuniclpal, 
figurantes num e noutro mapa doa dol.s muni
cípios confrontantes; 

c) exatidão da nomenclatura dos elementos 
"terrttorial.s representados; 

d) precl.aão da posição das localidades e 
acidentes cartografacn>a; 

e) presença dos elemenooa búlcoe, caracte
rfsticos do território municipal, como sejam as 
prlnclpal.s elevações, se pou!vel com as cotas de 

altitude, o desenvolvimento dos principais cur
aos d'égua, as povoações e principais fazendas, 
as estradas e caminhos, as linhas telefônicas e 
telegréflcas. 

f) apresentação obrigatória das plantas da 
cidade e vilas do município, contendo os perl
metros urbanos e suburbanqs, de acõrdo com 
os textos dos atos legl.slativos que os fixaram. 

Art. 7.0 - Depois de feita· essa revisão, o 
Diretório Regional envlaré, sob registo, à Se
cretaria Geral do Conselho, uma das vias do 
mapa municipal, contendo as correções corres
pondentes e a assinatura do secretérlo do 
Diretório. 

Art. 8.0 - No dia 24 de março de 1940, data 
do 3.0 aniversArio da assinatura da Lei n.0 1 527, 
que criou o Conselbo Nacional de Geografia, 
será intlugurada, na capital de cada unidade 
federada, a exposição dos mapas definitivos e 
fotografias dos territórios municipais, que o 
Diretório Regional respectivo organizaré, nos 
flí!rmos do art. 2. 0 da Resolução n•. 3 do Dire
tório Central. 

Art. 9.0 - No dia 29 de maio de 1940 na 
capital da República, e em comemoração ao 
4. 0 anlversérlo da instalação do Instituto Brasi
leiro de Geografia e Este tlstlca, eeré solene
mente inaugurada a exposição nacional dos 
trabalhos elaborados em conseqüencia da Lei 
311, exposição a ser organizada pela Secretaria 
Geral do Conselho. • 

Rio de Janeiro, 22 de Julho de 1939, ano 4. 0 

do Instituto. - Conferido e numerado. Orlando 
Valverde, Secretério Assistente da Assembléia. 
- Visto e rubricado. Crf.8t6vito Leite de 
Ca.atro, Secretério Geral do Conselho. - Pu
blique-se. José Carlos de Macedo Soares, Prelli
dente do Instituto. • 

Resolução n.0 61, de 24 de julho de 1939 
Sugere normas quanto à nomenclalura das localidades brasileiras 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, no uso das suas atribuições: 

Considerando que o Decreto-lei n.0 311, de 
2 de marÇQ de 1938, determinou a substituição 
dos nomes repetidos de localidades, apenas em 
se tratando de cidades e vilaa da mesma unida
de federada; 

considerando, porém, que hé tôda conve
niência em se estender o mais possível êsse 
critério, de modo que a eliminação de nomes 
repetidos venha a atingir tõdas as loca11dades 
do pala; 

Considerando que a adoção de nomes ex
teDBOB, assim como de nomes eswangeiros ou 
de pessoas vivaa, nlo multo se recomenda para 
des1gnar localidades, salvo casos ezcepctonals; 

Considerando que o IV Congresso Brasileiro 
de Geografia, .reunido na cidade do Salvador 
da Bahia, aprovando a proposta do inolvidável 
mestre Teodoro Sampaio, firmou prln(liplo geral 
de uso preferencial da llngua tndlgena para as 
localidades do Brasil; 

Considerando que, em não se tratando de 
ctdJP,des e vilas, compete aos poderes regiona~ 
e locais dar nomes às demala localidades e aci
dentes, lndepende11temente de qualquer condl
o&o geral; 

Resolve: 

Art. 1.0 - O Conselho Nacional de Geogra. 
fia, nas leis ou lnstruções relativas à próxima· 
revisão da divisão territorial do pais, a ser 
feita em 1943, conforme determina a Lei Na
cional n.0 311, de 2 de março de 1938, promoveri 
a inclusão de dispositivos, objetivando as se
guintes medidas relativas aos nomes das clda· 
des e vilas: 

1) a eliminação das dupllcataa de nomes, 
em todo o pais; 

2) a redu9ão•dos nomes extensos: 

3) a poulvel eliminação dos nomes estran
geiros ou de pessoas vivas, respeitados os lm· 
perativos da tradição e da vontade popular, 
bem como as legitimas homenagens; 

4) a pre,ferência da adoção de nomes da 
Ungua indlgena regional ou relacionados a :ratoe 
hl.stóricos da região, em caso de substituição 
de topónimos; 

5) a conservação dos nomes Jé consagradoa 
pelas populações das localidades respectivas, 
que não contrariarem as disposições anteriores: 
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Art. 2.0 - O Conselho Nacional de Geo
grafia recomenda aos governos das unidades 
federadas que, a exemplo do que fêz o adian
tado Estado de Pernambuco, promovam, por 81 
e por lntiermédlo dos poderes municipais, a 
adoção, na nomenclatura das localldades, aci
dentes. e logradouros públicos, d&& normas cons
tantes do artigo anterior. 

· Art. 3.0 - O Conselho Nacional de Geo
gratla formula um voto de louvor ao Govêrno 

do Estado de Pernambuco, pela sistematização 
da toponfmla que, em todo o Estado realizou 
segundo normas uniformes e .criteriosas, 

Rio de Janeiro, 24 de julho de 1939, ano 4.0 

do Instituto. - Conferido e numerado. Orlando 
Valverde, Secrett\rlo Assistente da Aasembléla. 
- Visto e rubricado. Crtstóvtto Leite de 
Castro, Secrett\rlo ~ral do Conselho. - Pu
blique-se. José Carlos de Macedo Soares, Presi
dente do Instituto. 

Resolução n.º 62, de 24 de julho de 1939 
Propõe um sistema provisório de divisas interestaduais, determina a organização de um Atlas 

de Limites 'e promove a execução do arL 184 da Consliluição 

A Assembléia Gemi do conselho Nacional 
de Geografia, no uso das suas atribuições: 

Considerando que a execução rigorosa do 
Recenseamento Geral da República, que se de
vert\ realizar a 1.0 de setembro dt: 1940, exige 
o conhecimento dos Ambltos territoriais das 
clrcunsrrlções judlclt\rlas e admlnlstratlvaa; 

Considerando que, nesse sentido, foi baixa
da a Lei 11.0 311, de 2 de março dll 1938, a 
qual, sistematizando a divisão territorial do 
pais, determinou a caracterização dos limites 
doa municípios e distritos em que se divide 
cada unidade federada; 

Considerando, entretanto, que, em virtude 
das dúvidas ainda existentes a respeito 4as 
linhas llmltrofes de alguns Estados, estão des
critas dlvergentemente qlvisaa entre munlclplos 
que se confrontam de um lado e outro d,oa 
limites Interestaduais duvidosos; 

Considerando que o antigo Departamento 
Nacional de Estatística divulgou, em 1933, com 
fundamento na documentação existente, a des
crição slstemt\tlca dos limites do Brasil e de 
cada uma das suas unidades polltlcas, trabalho 
&se que foi largamente divulgado; 

Considerando, por outro. lado, que a aludida 
sistematização de limites foi revista ulterlor
menttl pelo então Instituto Nacional de Esta
tística, hoje Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, que o divulgou em 1936, no n.• 
II do Anuário Estattstico do Brastz e nas res
pectivas Sinopses Estatisticaa Begtonats, publi
cações essas também de cart\ter oficial e edita
das sob os auspiclos do CoMelbo Nacional de 
Estatística, tanto vale dizer sob a responsabili
dade comum do Govêrno FPd0 ral e de tod.:is os 

· governos das unidades federadas; 
Considerando, portanto, que se poderão 

acelt.e.r sem prejulzo dos ajustes un~ demarca
ções e caracterização de detalhes acn'Jo alnd" 
necessárias, t.Odas as linhas constantes das refe
ridas Sinopses, tomados em consideração c.s 
posteriores acordos declaratórios 1nteresta1l1111la, 
levadas em conta as ressalvas formuladas per 
alguns Estados; 

Considerando que Os lltlglos territoriais en
tre Estados ficaram extintos ex-vi do art. 184 
da Constituição de. R epúblico., enr.orporando-BP., 
definitivamente, a cada Estado todo o território 
litigioso· sõbre o qual estivesse êle exercendo 
efetiva jurisdição na dat.'\ da me5m:i Const!. 
tulção; 

Considerando, porém, 4ue cumpre definir e 
car!'-cterlzar com presteza as linhas cor!'e11ptln· 
dentEs ao utt possidetis, que assl:n prevalécem, 
afim de que um decreto-lei rto Govt'mo da 
União possa lnscrevê-las .:xpllcltamente na le~ 
glBlacão nacional e certificar, em conseqüência. 
ps limites entre munlClplOB frontch·lços descri
tos com Incoerência ou Imprecisão, om virtude 

das dúvidas ainda ocorrentes nas dlvlsag inte• · 
restaduals respectivas; 

Considerando que, para ésSll fim, ht\ ne
cessidade urgente de serem ba1xad"s as normas 
reguladoras da execução do referlcto ort. 184 da 
Constituição, afim de que se ultime com pres
teza a solução definitiva e Integral do Impor
tante problema dos limites !ntereatadual11; 

Considerando que êase problema estt\ pro
fundamente vinculado a empre'ln;tunentos bt\
elcoe do Instltut'O, tanto ass!m, que de Eua 
rt\plda solução final depender:\. a e:'l:atidão dos 
dados da Recenseamento e a prelcs~:> da Carta 
Geográfica. do Brasil, no que concerne aos 
ctrcJ.:i.~crlc!onamentos terrltortals; 

Considerando que a Lel Nacional n.0 311, 
que fixou a slstemt\tlca da divisão territorial 
da pais, foi regulamentada pelo Instituto, 11ue, 
por Isso, justlflcadamrnte se empenha na de
finitiva e pronta sistematização das divisas en
tre as unidades federadaa; 

Resolve: 

Art. 1..0 - O Conselho Nacional de Geogra
fia propõe à Comissão Censltárla Nacional que, 
para os fins do Recenseamento Geral da Repu
blica em 1940, seja provlsàrtamente adotado o 
sistema de divisas Interestaduais baseádo nos 
textos descritivos constantes das Stnopses Ea
tattstica de 1936, publicadas pelos governos 
das unidades federadas, levadas em conta 118 
ressalvas aos mesmos feitas oficialmente. 

Art. 2. 0 - Para êsse fim, o Serviço de Geo
grafia e Estatística Flslogrt\flca organizará, no 
menor prazo posslvel, a primeira edição do 
Atlas dos Ltmites dos Esta.doa Unidos do Br!lsi!, 
em o qual se estude gráfica e descritivamente, 
de acõrdo com a melhor documentação carto
grt\flca existente, cada confrontação Internacio
nal ou lnterzstadual, assinalando conveniente
mente as áreas compreendida& entre as linhas 
representativas das ressalvaa mencionadas no 
artigo anterior. · · 

Parágrafo único. - Nessa edição do Atlaa 
sert\ apresentado o esbôço da atual divisão mu
nicipal do país, acompanhado dos dados provi
sórios relativos à t\rea, população e densidade 
demogrt\flca dos municípios brasileiros. 

Art. 3.0 - O presidente do Instltnxto, ouvido 
o Diretório Central, plelteart\, junto ao Govêr
no da República, a expedição de lei complemen
tar regulando a execução do art. 184 da Const1-
tulçAo brasileira. 

Rio de Janeiro, 24 de Julho de 1939, ano 4.º 
do Instituto. - Conferido e numerado. Orlando 
Valverde, Secretário Assistente da Assembléia. 

Vlsto e rubricado. Oristóvtto Leite àe 
Castro, Secretário Gual do 'Conselho. - Pu
blique-se . José Carlos de Macedo soares, Presi
dente do Instituto. 
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Resolução n.0 63, de 25 de julho de 1939 
Detennlna o estudo da dlvlsllo regional rio Brasil e das suas unidades federadas e a elaboraçRo de 

uma obra de dlvufgaçllo sôbre a regil!o amazônica em geral e o rio Amazunas em especial 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, no uso daa suas atribuições: 

Considerando que o estudo doa caracterfs
Ucos · territoriais, flalCOfl e 'humanos, que dlfe
renC!am entre si as variadas regiões de um 
pafs. constitui objeto essencial da pesquisa geo
grãflca moderna; 

Considerando que o conhecimento das re
giões geográficas mais se encarece quando se 
trata de pais extellllo como o nosso, em que 
as condições do melo experimentam aprecli!.vela 
"1'!ações; 

Considerando que a região amazônica é, das 
brasileiras, a mais extensa, onde oa elementos 
naturais oferecem abundante e magnifico ob
jeto de estn.tdo; 

Considerando a Influência econômica e eo
clal do rio Amazonaa na !ormação braallelra, 
no presente e no !uturo: 

Resolve: 

Artigo 'O.nico - O Conselho Nacional de 
Oeograr1a empreenderã o estudo da divisão 

regional do Brasil e das suas unidades !edera
dy, sob o ponto de vista geogrãrlco. 

1 1.0 - O Serviço de Coordenação Geogn\
fica, hoje Serviço de Geografia e Estatfstlca 
Fisiográfica, elaborarã o plano dos trabalhos, 
que aen\ aubmetldo à aprovação do Diretório 
Central. 

§ 2. • - Nesse estudo, além dos órgãos do 
Conselho, - os Diretórios, as Comissões Técni
cas e as Consultorias -. serã prevista a colabo
ração dos serviços pll.bllcoe especializados e de 
técnlços especlal!.staa. 

§ 3.• - Seri!., desde logo. estabelec'do o 
plano para a elaboração de uma obra de di
vulgação 110bre a região amazônica em geral e 
sõbre o rio Amazonas em especial. 

Rio de Janeiro, 25 de julho de 1939, ano 4.0 

do Instituto. - Conferido e numerado. Orlando 
VaZverde, Secretário Assistente da Assembléia. . 
- Visto e rubricado. Cristdv4o Leite de 
Caatro, Secreti!.rlo Geral do Conselho. - Pu
blique-se. José Carlos de Macedo Soares, Presi
dente do Instituto. 

Resolução n.º 64, de 25 de 1julho de 1939 
Dispõe sôbre a Impressão da Carta Geográfica do Brasil, ao milionésimo e de outros mapas 

A Assembléia Geral do Conselho ·Nacional 
de Geografia, no uso daa suas atribuições: 

OOnsiderando que, nos têrmos do Decret.o
lsi n. 0 237, de 2 de fevereiro de 1938, !oi atrl
buldo ao Conselho o encargo de preparar a 
Oarta Geogrã!lca do BraaU, atualizada; na es
cala de 1:1 000 ooo, seguI1do as Convenções 1D
temaclonais da Carta do Mundo; 

Considerando que o preparo dessa Carta 
faz parte do plano de trabalhos do Recensea
mento Geral da Rep'O.bllca em 1940; 

Considerando que, em virtude da Resolução 
n.• 39, de 20 de Julho de 1938, desta Assembléia, 
foi constltulcla com autorização expressa do 
Senhor Presidente da Rep'O.bllca, uma Coml.ssAo 
szecutlva Central para .orientar os trabalhos 
da mesma Carta; 

Considerando a necesaldadei de ser resolvida 
1 questão da impressão cartogrãflca, porque oa 
dNenhOB atualizados das !Olhas devem ser 
Cltpn!Zados, para maior economia e rapidez, 
de r11oroso acõrdo com o processo de 1mpres
lllo que rõr adotado; 

Considerando ainda que cumpre serem 1n1-
clados com presteza os trabalhos de desenho 
e Impressão da Carta, que compreende 50 !0-
lhaa, afim de ficarem terminados em 1942, 
Jatamente c<im aa demais publicações do Re
oenseamento, conforme se pretende; 

Considerando que todos os esforços devem 
11er envidados no sentido dos mencionados tra
balhos cartogrã!icos se realizarem no pais e em 
OODdlções nunca Inferiores às da Impressão da 
edição da mesma carta, de 1922, em comemo
raolo ao Oentenãrlo ela nossa Independência; 

Considerando que. os trabalhos relativos à 
Impressão da Carta, pelo seu vulto, devem cons
tituir Incentivo para o aperfeiçoamento da Im
prensa cartogri!.rlca no pais, que cumpre estiu 
apta a Imprimir, com perfeição e presteza, os 
mapas de precisão; 

Resolve: 

Art. 1.0 - Todos os trabalhos referentes à 
Impressão da nova edição da Carta Geogri!.flca 
do Brasil, ao milionésimo, cujo preparo compete 
ao Conselho, no plano dos encargos do Recen
seamento Geral da Rep'O.bllca em 1940, deverão 
ser efetuados no pafs. 

Art. 2. 0 - Fica o presidente do Instituto 
autorizado a estabelecer os entendimentos e a 
tomar as deliberações, que se tornan;m necessá-
·rlas à melhor realização dêsse objetivo, dentro 
da exigência da Impressão fazer-se em condi
ções nunca Inferiores às da primeira edição da 
Carta, de 1922. 

§ 1.0 - Será objetivada pelo Instituto a 
instalação adequada de uma oficina cartogrã
flca oficial, compreendida a modalldade de com
pletar-se e modernizar-se um dos Institutos 
federais, com 1<ede nesta capital, Jã aparelhados 
para êsse f~. 

§ 2.0 - No caso, entretanto, de haver maior 
conveniência em serem os trabalhos entregues 
a emprêsa particular, constltulda no pais, D.a!! 

melhores condições e garantias posslvels de 
acabamento, prazo, preço e pagamento, o pre- , 
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111dente do Instituto 1uJstnarA o respecblvo oon
V&IK>, ouvida a Comlss&o Executiva Central da 
Carta, constttulda pela Resolução n.0 39, de 20 
de Julho de 1938, da Assembléia Geral. 

Art. 3. 0 - presidente do Instituto repre
aentarà à Comlaaão Cenaltirla Nacional no sen
tido de serem coDB!gnados nos orçamentos do 
Recenseamento de 1940 os recursos necessil1oa 
para a. lmprl!llllão da Carta ao milionésimo, das 
Cartas das unidades federadas e do Brasil em 

outras escalas, e do Atlas Corogriflco Munlol• 
pai, segundo os planos que a mencionada eo.. 
m.188ão Executiva Central elaborar. 

Rio de Janeiro, 25 de julho de 1939, ano~. 
do Instituto. - Conferido e numerado. OrZll 
Valverde, Becretf.rlo Assistente da Assembl61a;;l 
- Visto e rubricado. Crlst6v4o Leite cf4I 
Castro, BecretArlo . Geral do Conselho - Pu· 
bllque-ae. José Carlos ae Macedo Soares, Preal

·dente do Instituto. 

~ AOS EDITôRES: tste "Boletim" não faz publicidade remunerada, entretanto regista= 
.,.... comentará as contrlbulç6e1 s6bre geocratia ou de interêsse geogrUlco que sejam envia 
ao Conselho Nacional de Geografia, COllcorrendo dêsse modo para mais ampla dltullAG da blblio 
referente à geografia braslleira. 



Diretório Central 
Integra das Resoluções n.08 55 a 64 

Resolução n.º 55, dé 18 de dezembro de 1939 
Delibera sôbre as relllicaçllet a serem fellas no quadro terrilorlal da República, decorrente 

da Lei n.0 311, de 2 de março de 19311 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições; 

Considerando que o estabelecimento lias 
normas básicas fixadas pela Lei n.0 311, para 
a sistemática geral da <ilvlsão territorial brasi
leira, tem como natural conseqüência a fac.ul
dade, para o Oovêmo Federal, de retificar as 
leis reglonatg "que estabeleceram os novos qua
dros clrcunsctlclonals naqueles pontos em que 
a respectiva topoll.lmla houver ficado em opo-
sição às aludidas ndrmas: . 

Considerando as atribuições que a lei con. 
feriu a· êste Conselho relativamente à .fixação 
dos mesmos quadros; 

Considerando que nos Estados do Amazonas, 
Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, São l'irnlo 
e Mato Grosso, algumas d~nomlnações de locall
dades, extensivas às respectivas circunscrições 
(distrito, município, tênno ou comarca), se 
afastaram da norma pela qual os topõnlmoa 
comuns a localldadES e clrcunscrlqões não de
vem Incluir expressão designativa da varlâveJ 
categoria· legal que àqueles eompetlr (cidade 
OU Vila); ' j • 

Considerando que as pouca& retlfloaçõee ne
ceesArlas para que se apresente rigorosa e uni
forme em todo o pa!e a aplicação dos prlnclploá 
da Lei n.0 311, podem aer feitas pelo simples 
cancelamento do têrmo "vlla" como parte Inte
grante de topônlmos e, em quatro casos apenas, 
mediante a troca dos nomes defeituosos por 
outros obedientes às normas gerais es~bélecl
.das e de equivalente significação; 

Coulderando, também, que a dlvlsão. em 
"zonas" do Território do Acre, além de não 
satisfazer aos lnterêases da admlntstração pú
blica, ficou em desacõrdo com a d~scrlção de 
limites constante do Decreto-lei n.0 968, de 
21 de dezembro de 1938, conforme expuseram 
ao Instituto o Governador e o Diretório Regio
nal daquela unidade federada; 

Considerando, por outro lado, que a neces
sidade de adaptar-se a organização Judiciária 
dos Estados aos preooltoe do novo Código de 
Processo Civil, pode exigir modlflcações no qua
dro da divisão judiciária que foi .mandada vi
gorar, sem alterações até 1.0 de janeiro de 1943; 

Resolve: 

Artigo lbllco - A preeldêncla do Instituto 
encaminhará ao Govêmo da União a ante-pro
leto de decreto-lei anexo à,,presente Resolução 
e dllt!tlnado a fazer prevalecer substanclalment' 
as normas sistematizadoras da divisão territorial 
flxadaa pelo Decreto-lei n.0 311, de 2 de março 
de 1938, tendo em vista não só as retificações 
de que careoem os quadros vigentes, mas ainda 
as novaa clrcUil8tAnclas Jl que os mesmos qua
dros se devem adap~r. 

Rio de Janeiro, 18 de deiembro de 1939, ano 
4c0 do Instltluto. - Conferido e numerado. 
Orlando Valverde, Secretãrio Assistente. - Visto 
e rubricado. Crlstdvllo Lette de CaBtro, Secre
tário Geral do Conselho, - Publique-se. Joa~ 
Carlos de Macedo Soar&, Presidente do Ins
tituto. 

-11-

ANEXO A RBSOLUÇAO N.0 55 
Ante-projeto de decreto-lei 

Betl/tca em algum ponto. • Tiljl<mfmia do atual 
quadro terrltoHal dG BepiU,Hoa e... d4 ovtras 
providénclaa. 

O Presidente da Repilbllca, Ul!&ndo das atri
buições que lhe confere o art. 180 da consti-
tuição: , 

Considerando .que compete à i'Tn!ão 2elnr 
pela execução da Lei Nacional n.0 311, de 2 de 
março de 1938, bem assim pela observância da.I 
normas sistematizadoras por ela fixadas em 
virtude dos dompromlssos assumidos pelo go
vernos federados na Convenção Nacional de 
Estatlstlca 

Considerando a necessidade de completar 
a aludida sistemática, no que concerne à topo• 
n~la das circunscrições admlnlstratlvu !l ju
dicl~rlas e das respectlvu sedes, tendo em vista 
os pontos em que os atos regionais executó
rias do referido decreto-lei se a~astaram dos seus 
prtnclplos; -1 · 

, ConslClerando, por outto lado, que a e.tual 
divisão em zonas do Território do Acre, 11.lérn 
de nãp obedecer aos prlnclplos raclonallzadoreli 
do Decreto-lei n .0 311, não satisfaz também aoe 
lnterêsses da -justiça e da admlnlstraç&o pil. 
bllca: . 

Considerando, finalmente, a necessidade de 
adaptar-se a oi:ganlzação Judlclé.r{a dos Estados, 
nQS têrmos do art. 1 049, do Decreto-lei n. • 
1 608, de 18 de setembro illt!mo, às dl.sposlções 
do novo Código de Proce&!o CivU; 

Resolve: 

Art. 1.0 - Nos quadros territoriais vtgoran
tu no qüinqüênio 1939-1943, prevalecerão as 
dlslgnações de circunscrições e localldadl!s· dOll 
mesmos constantes, de acôrdo com a sistemati
zação efetuada pelo Instituto Brasllelro de Geo
grafia e Estailstlca, feitas, porém, as segnlutes 
retlflcações: 

I. Esta4o do Amazonas: Vila e distrito do 
"Careiro", em vez de "Vila do C11orelro", vila 
e cllstrito de "Tonant~". em ftZ de "V!la de 
Tonantlns". 

II. Estado do Blo Grande do Norte: vila 
e · distrito de "Flor", em vez ele "Vila Flor". 

III. Estado de ~rgtpe: cidade, dlstnto, 
munlclplo, têrmo e comarca de "Neópolla", ('m 
vez de "Vlla Nova". 

IV. Est'!ido da Ball.ta: Vila e distrito de 
"Crlsópolls"·, em vez de "Vila Rica", vila e dls
trito de "Vale Verde", em vez de "Vila. Verdfl". 

V. _Estado de Silo Paulo: ctd&:te, distrit.o e 
munlcf,plo de "Formosa", em vez de "'Vila 

·Beia", vila e distrito de "Bon!lm", em vez 
de "Vlla Bonfim", vila e distrito de "Bptelho", 
em vez de "Vila Botelho"; v!la e d!strit-.> ele 
ucamargoº, em vez de ºVila Oamargo", vila 
e distrito de "Mendonça", em vez de "Vlla Men
donça"; vila e distrito de "'Mont~lro", em vez 
de "Vlla Monteiro", vila e dlstrlto ·de "Pa.rafso", 
em vez de "VUa Parafso"; vila e ~lstrlto de 
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"Polonl", em vez de "Vila Polo.::il'', "li.la e dlll· 
tlrto de "&bino", em vez de "Vila. Sablno", 
vila e distrito de "Bales", em vez de "Vila Ba
les", VUa e. distrito de "Simões". em vez de 
"VIia Blmõea". 

VI. ~atado de Mato Grosso: vila e distrito 
de "Garclas" em vez de "Vila doa Garclas". 

Parágrafo 1inlco - Sempre que ocorrer sub
dlvlBAo de um "distrito" em "~onas", e uma 
destas abranger tOda a respectivà. fede (cidade 
ou vila), eerA extensiva a essa "zona." a deno
minação do próprio distrito. 

Art. 2.0 - Decreto-lei dos respectivos go
vernos regtonals, baixados dentro do prazo de 
quinze dias a contar da dat,11. da presente lei, 
farão a encorporação das alter:ições decorrentes 
do artigo precedente .e seu parágrafo, nos com
petentes quadros de divisão territorial, os quais, 
assim modificados, prevalecer.í.o para todos os 
efeitos da administração públlc:i. 

Art. 3.0 - O Governador do Terr1t611o do 
Acre balxarA, dentro do prazo d.e trinta dias a 
contar da data desta lei, de!)ols de lluv1dCJs o 
Tribunal de Apelação e o Dlre~ó~lo &eglonal dt;l 
Geografia, nova. divisão em zonM para o Ter
ritório, tendo em vista os l1mit211 da unidade 
polltlca e as dlspbalçõea legais em vigor. 

• Art. 4.• - A reorgan~ação do aparelho ju. 
dlclll.r!o dos Estados no sentido de adapté.-lo 
às exigências do Código de Proo<'es~ Civil bal
xado pelo Decreto-lei n .• 1 608, e no que f\e 
referir ê. criação, extinção, ;inexação ou cilsc11-
mlnação de "comarcas" e "~êrmo..t", bem cllmo 
à Indicação da.s cidades que lhe'> devám 11ervlr 
de sede, obedecera às normas sl.l!t3matlzf\dora.a 
decorrentes do Decreto-lei n.0 311, de 2 de mar.;o 
de 1938. 

· Parll.grafo 1inlco - Os governos estad1mla 
Interessados tomarão as neca~sél'las provldêucla.s 
afim de que a nova organlzi.çAo Judlclâ.rla se 
ache decretada atê setenta dlns após a vlgêncl~ 
do novo Código, para continuar Inalterada, a 
partir dai, até 31 de dezembrol de 1943, na for
ma do art 16 da Lei n. 0 'lll. 

Art. 5.0 - Afim de prestar pPlos seus dife
rentes órgãos, a colaboração que fOr ~ecessárla, 
o Instituto Brasileiro de Geo'(1°afl:i e Estatfstlca 
acompanharll. a exe9uçll.o dean.~ ·lei, que Entrarll. 
em vigor na data de sua publicação, revogad.llB 
as disposições em contrario. · 

Rio de Janeiro, Janeiro de 1940, 118.0 da 
Independência e 51.0 da .República. 

Resolução n.º 56, de 18 de janeiro de 1940 
Torna extensivo à delegação do Estado do Rio de Janeiro· à Assembléia Geral do Conselho 

o disposto no art., 2.0 da Resolução n.• B do Diretório Central 

O Dlretórfo Central do Conselho Nacional 
de Geografia. usando das suas atrlbulçõeJI ; 

Considerando que, em sP.u :1rt. 21, o Regu
lamento do Conselho exclulu d'\ vantagem d11 
ajuda de custa os membrns dn Assembléia Ge
ral do Conselho, não r.?Slrl·3nt'lB na Capital 
Federal e no Estado do Rio d!> Janeiro, ex-vi 
do art. 162 do Decreto n.0 1 200, de 17 de no
vembro de 1936, que adotou tgual medida i:ara 
os membros da A.saembléla Geral do Conselho 
Nacional de Estatfattca; 

Considerando que, dentro do mesmo espl
rlto, não tem sido atrlbufda ao~ de!~ge.dos do 
Estado do Rio de Janeiro a lnd,u1za-ião de dt!B• 
pesas que, em sua Rear1luqão n.• 8, o Diretório 

, Central votou, reconhsc~i:u1o a Insuficiência ,;!a 
ajuda de custa conslgQt1da aos membroa da 
Assembléia; 

Considerando, entretanto, que não se· justl
nca essa exclusão aos delegados do Estado do 
Rio de Janeiro, porque. residentes fora desta 
capital, são de fato obrtgadoa a l'l:allzar despe
Sf;\8 especialmente para comparecerem aos tra
balhos da Assembléia, que .cumpre serem Inde
nizadas; 

Considerando os têrmoa da Resolução n .0 

69, de 2 de Junho de 1939, da Junta Executiva 
.Central do Çlonselho Nacional de Estatlstlca; 

Resolve: 

Artigo 1inlco - Fica extensiva à delegação 
·do Estado do Rio de Janeiro a Indenização de 
despesas estatu!das no art. 2.0 da Resolução 
n.0 5, do Diretório Central. 

§ 1.0 - A concessão atinge as delegaçõee 
que compareceram às seBSões anteriores da AI!· 
semblêla Geral. • • 

§ 2.0 - As despesas decorrentes da presente 
Resolução correrão por conta da sub-consigna
ção 3 da verba III do orçamento do Conselho 
para o corrente exerc!çlo. 

Rio de J'anelro, em 18 de Janeiro de 1940, ano 
4.0 do Instituto. ....,.. Conferido e numerado. 
Orlando Valverde, Sectetário .Assistente. - Visto 
e rubricado. Oristóv4o Lette de aastro, Becre
tll.r!o Geral do Conselho. - Publique-se. Joa~ 
aarlos àe Macedo Soares, Presidente .elo InB· 
tltuto. 

~solução n.0 57, de 18 Íle janeiro de 1940 
Autoriza um adiantamento ao Serviço Gráfico do Insliluto pela impressão de publicaçiles do Conselho 

o Diretório Central do Conselho Naalon'\l 
de Geografia, usando das suas atrlbu1çõ4!!~; 

considerando que o Serviço Grãflco do Ins
tituto, aasoberbado com a imP1"essAo do ma
tei:'lal destinado ao Recenseamento Geral da 
República, a realizar-se em setembro de 1940, 
só poderll. atender a tempo à lmpre86Ao da Be
vtata Br1Uileira àe Geografia e de outru publl· 
cações a cargo do Conselho Naçloll!l-1 de. Geo
grafia, se , fõr ampliado na maquinaria de 
lmpreasáo; 

Considerando que, nos têrmoa dos entendi
mentos havidos com a Secretaria Gemi do Instl
tuto, a aquisição de uma m6qulna Impressora, 
como se l~p6e, seria pose1b11!tada se o Conse
lho Nacional de Geografia, sob a forma de pa
gamento antecipado pelos trabalhos de impres
são a serem executados no meRmo Serviço Grà
flco, no corrente ano, concedesse wn adianta
mento na lmportAncla necessária; 

Considerando que, para o corrente exerclolo. 
está prevista no orçamento do Conselho verba 
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para IJ:npreasão da Beclsta e demais publlca96es, 
que comporta o adiantamento em aprêço; 

Resolve: 
Art. 1.• - Fica o Conselho autorizado a 

conceder ao Serviço Gráfico do Instituto um 
adiantamento de noventa contos de réis 
'90:ooot000), como pagamento 1U1tecipado pelos 
.. balhoa tlpográflcos e lltográncos a serem 
reallzadoa nas oficinas do Instituto, por conta 
do Conselho. 

ic 

Art. 2.0 - O pagamçto correrá por conta 
da sub-consignação 4 da verba II do orçamento 
do Conselho para o corrente exercfclo. 

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1940, ano 
4.0 do Instituto. - Conferido e numerado. 
Orlando Vslverde, Secretário Assistente. - Visto 
e rubricado. Cristóvao Lette de Castro, Secre
tário Geral do Conselho. - Publlque-se. Jos4 
Carlos de Macedo· Soa,res, Presidente do-Ins
tituto. 

Resolução n.0 58, de 9 de fevereiro de 1940 "" 
Aprova a Indicação de Consultores Técnicos Regionais formulada pelo Diretório do 

Conselho no Estado de São Paulo 

o Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, uaando das suas atrlbuiçêes, ea
peclalmente da que é conferida pelo 1 2. 0 do 
art. 15 do Regulamento do Conselho; 

Considerando os têrmos da proposta envia
da pelo Diretório Regional do Conselho no Es
tado de São Paulo, a qual se acha devl!lamente 
fundamentada com as credenciais das personali
dades Indicadas para Consultores Técnicos Re
&1onals; 

Resolve: 

Artigo llnlco - Fica aprovada a proposta, 
formulada pelo Diretório Regional do Conselho 
no Estado de São Paulo, P.ara que os eenhore~ 

ic 

Frederico Carloe Hoehne, Otávio Ferraz de Sam
paio, Rubens Borba de Morais, Guilherme Wen
del, Mllclades Pereira da Silva, Sud Menuccl, 
João Pedro Cardoeo, Clodomlro Pereira da Silva, 
J. Fonseca Rodrigues, Lllclo M. Rodrigues, Fran
cisco de Sales Vicente de ~evedo e Vitor da 
Silva Freire constituam o Corpo de Consultores 
Técnicos Regionais, junto ao ,l"eferldd Diretório 
Regional. ' 

Rio de Janeiro, B de fevereiro de 1940, ano 
4.0 do Instituto. - conferido e numerado. 
Orlando Valverde, Secretãrlo Assistente. - Visto 
e rubricado. Cristóvão Leite de castro, Secre
tário Geral do Conselho. - Publique-se. Jos~ 
Carlos de Macedo Soares, Presidente do Ins· 
tltuto. 

Resolução n.0 59, de 19 de fevereiro de 1940 
Dispõe sôbre o pessoal do Serviço de Geografia \ EstaUslica Fisiográfica para o ano de 1940 

o Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições; 

Considerando a conveniência de ser ,fixado 
o quadro do pessoal do Serviço de Geografia e 
Betatístlca Flslogl;'áflca, para o corrente exer
clclo, de acôrdo com as posslbllldades orçamen
tárias do Conselho e observadas as normas re
culamen tares; 

Resolve: • 

Art. 1. 0 - Q pessoal do Serviço de Geografia 
e Estatística F'lslogrãflca ocupara. cargoe, que 
se dlstrlbulrão segundo a seguinte escala de 
'fenclmentos: 

Mensais Anuais 

Cluse A ··········· 300I .......... 3 6009 
B ........... 3509 . ......... 4 2009 
c ............ 4008 . 4 800$ . ......... 
D ........... 450t ........... 5 4001 
E ··········· 5QO$ ........... 6 DOOS 
F ........... 600$ . ......... 7 2009 
G .......... 700$ .......... 8 400$ 

" H .......... 800$ .......... 9 600$ 
H I ......... ~ .. 9008 . ......... 10 800$ 

J ··········· 1:000$ .· ..... , ... 12 000$ ...., 
K ······-··· 1:100$ ' .......... 13 2009 
L ........... 1:200S .......... 14 4008 
?d .......... 1:300$ . ......... 15 6008 
N .......... 1:400$ .......... 16 800$ 
o .......... 1:500$ . ......... 18 000$ 
p ........... 1:600$ . ......... 19 200$ 
Q .......... 1:800$ ........... 21 600$ 
R .. ,\ ...... 2:000$ . ......... 24 ooos 
B ···········- 2:300S .......... 27 600$ 
T ........... 2:600S .......... 31 200$ 
u ··········· 3;000S .......... 36 OOOI 
V . . . . . . , .. , . 3;300f .. ,. ....... 39 8008 

Art. à.• - o quadro do .pessoal do mencio
nado Serviço, para o corrente ano, será o se
guinte: 

1 diretor .......................... . 

1 assistente técnico ............... .. 
3 che!es de secl;ãp ................. . 

3 encarregados de serviço ....••••.•• 

1 encarregado de serviço •• , • • .•..•• 

3 encarregados de serviço .......... . 

3 encarregado de serviço .•• '1" •••••••• 

1 encarregado de serviço ........... . 

2 auxillares ...... ••\••• ............ . 

1 auxiliar .......... 11 •••••• •.111. • •••••• 

2 a uxlllares 
5 a uxlllares 

7 a ux!llares 

. 4 a ux!llares 

2 a uxlllares 
10 a uxlllares 

classe V 
u 
s 
Q 
o 
L 

K 

I 

o 
L 

B 

G 

F 

E 

D 

o 
11 aux!llares . • . . •• ......... •• • .... ••• B 

Art. 3. • - o quadro constante do art. i.• 
não compreende os diaristas e tarefeiros que, 
nos têrmos do § 1,•. art. 1:3 do Regulamento do 
Serviço, poderão ser admitidos pelo diretor, 
nem o pessoal técnico que se tornar necessário 
aoe trabalhos do preparo da edição atualizada 
da Carta Geográfica do Brasil ao Mlllonéslmo 
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que serio admitidos pelo diretor, ouvida a Co
missão Executitva Central da Carta, comtltutda 
para orientar êallea trabalhos. 

Art. 4.0 - O quadro ora fixado é considera
do em Yigor a. partir de 1,0 de fevereiro cor
renta. para oe efeltoe da8 vantagens aoa funclo
DArloe J' em exercido no meneionado Serviço. 

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de Ul40, ano 
4.0 do Instituto\ - Conferido e numerado. 
Orlando Valverde, SecretArlo Assistente. - Visto 
e rubrica.do. Crlstóvl!o Lette de Castro, Secre
tArlo ·Geral do Conselho. - Publique-se. Joat 
Ccirlos de M11cedo Soorea, Presidente do IDa· 
tltuto .• 

Resolução n.0 60, de 4 de março de 1940 
Prootove o adiamento da realizaçilo da Se11ilo ordinária da Assembléia Geral no corrente ano 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, no uso du auu atribuições: 

considerando que, noe têrmoa do art. 18 do 
Regulamento, a aeasAo ordlnl!.rla da Auembléla 
Geral do Conselho se Inaugura e se encerra con- ·· 
Juntamente com a sessão congênere do Conselho 
Nacional de Esta.tlstlca; 

Considerando que a grande operação do Re
censeamento, a reaUEar-ae em 1.0 de setembro 
do corrente ano, recomenda o adiamento da 
realização da Assembléia do conselho Nacional 
de l!:atatlstlca, conforme fundamentadamente 
88 pronunciou a sua douta Junta Executiva 
Central (Resolução n.0 Efl, de 1.0 de maroo 
de 1940); 

Considerando que, para a prealdtnola do 
Illlltltuto promover o reoomendivel ll'dlamerito, 
hA neoeesldade de pronunciamento dllte Oon
selho no m~o sentl~o; 

Resolve: 

Artlgo \lnlco - O Conselho Nacional de 
Geografia apóia a iniciativa tomada pelo órgão 
competente do Coriselho Nacional de :r.statfstlca, 
no sentido da presidência do Instituto promo
ver Junto ao Govêrno da República o adiamen
to, para 4 de novembro, da reunião Inaugural 
conjunta elas sessões ordlnl!.rlae das Assembléias 
Gerais dos dois Conselhos, do corrente ano. 

Rio de Janeiro, 4 de março de 1940, ano 
4.0 do' Instituto. _. Conferido e numerado, 
Orlando Vcilverde, Secretário Assistente, int~rlno 
- Visto e rubricado. Crbt6vl!o Lette de. CllB· 
tro, SecretArlo Geral do Conselho. - Publlque
ee. José Carloa de Macedo Soarea, Presidente 
\to Instituto. 

Resolução n.0 61, .de 3 de abril de 1940 
Elprlme congratulação com o Gov@rno do Estado de São Paulo pela lnlclallva do levantamento 

do terrll6rlo estadual pelo processo aerofotogramétrtco 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, no uso da8 auae atribuições; 

Considerando que, como sistema nacional 
de coordenação das atividades geogrAflcas, o 

. Conselho Nacional de Geografia tem por finali· 
dade prectpua promover um melhor conheci
mento do território pAtrlo (art. 1.0 do Dec. n.• 
1 527, de 24 de março de 1937): 

Considerando que, de acõrdo com u deU
beraçõe.s da As8embléla Geral, o Conselho estuda 
a Intensificação no pais· do emp!"êgo dos pro
cessos de levantamento aerototogramétrlco (Re
solução n.0 35, de 20 de Julho d'e 1938): 

Oonalderando que· o govêrno do Estado de 
SAo Paulo criou um adicional de lmpõsto, cuja 
arrecadação ae deatina especialmente ao levan
tamento aerofotogramétr1co do território esta-

.• 
dual que se lnlclan\ na zona do litoral sul 4Q 
Estado. (Decreto n .• 10 937, de 12 de fevereJro 
de 194.0); 

Resolve: 
4rtlgo 'llnlco - O Conselho Nacional de 

Geografia ae congratula calorosamente com o 
govêrno do J!'.etado de São Paula pela lnlclatl"
do levantamente aietiemAtlco. do território esta. 
dual, mediante o processo aerofotogramétrlco. 

Rio de Janeiro, 3 de abril de 1940, ano 
4.0 do Instituto. - Conferido e numerado. 
Orlando Valverde, SecretArlo Assistente, Interino 
- Visto e rubricado. Criatóvl!o Lette àe ou
tro, SecretAr1o Geral do Conselho. - Publlque
ee. José Catlos de Macedo Soares, Presidente 
do Instl tu to. 

Resolução n.0 62, de 3 de maio de 1940 
Aprova a Integração do htstltuto lllst6rlco e Geogrâflco de MiRas Gerais 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia no uso daa suas atribuições; 

Considerando que o preslde'nte do Diretório 
Regional do Conselho no Estado de Minas Ge
rais aprovou e encaminhou o requerimento de 
Integração f!)rtnulado pelo Inatltuto Histórico e 
Geoerf,flco de Mlnu Gerais, acompanhado doa 
documentos prevletoa; 

Considerando OB méritos dO referido Inatt• 
tuto, que exerce nos meios técnicos benéflaa 
influência; 

Beàolve: 

Art. 1. • - E' aprovada a Integração no Con• 
aelho requerida pelo Instituto Histórico e Oeo.. 
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gritlco .de Minas Geral.s, que tem sede em Belo 
Horizonte. 

Art. 2.0 - O Diretório Central se dongratula 
com o Diretório Regional de MlnRS Gerais pela 
efetivação deSBa adesão, que reflete a sua atua. 
çãO dedicada e significativa Influência no melo 
culturlll dêsse adiantado Estado. 

• 

• Rio de Janeiro, 3 de maio de 11MO, ano 
4.0 do Instltmto. - Conferido e numerado, 
Orlando Valverde, Becretàrlo Aas!Btente, Interino 
- Visto e rubricado. Crtat6v4o Leite de Ou
tro, Secreté.rlo Geral do Conselho. - Publique
se. José Carlos de Macedo Soa.rea, Presidente 
do Instituto . 

Resolução n.0 63, de 20 de mato de 1940 
Aprova o parecer silbre a grafia, em porluguês, de nomes geográficos estrangeiros 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, 'usando das suas atribuições; 

Considerando que o Instituto Nacional de 
EBtudos Pedagógicos formulou consulta ao ln•· 
iltuto ·Brasileiro de Geografia e Esta t!stlca, a 
respeltQ da grafia em português dos nomes geo
gié.flcos estran~lros: 

Considerando que o :blretórto Central, em 
elevada consideração da Importante consulta, 
encarregou o Ilustre Prof. Fernando Augusto 
a.Ja G11baglla de dar 1>11recer sõbre o complexo 
Mlrul . ' 

Considerando que o Pro!. Raja Gagablla 
epreaentou à aprovaçll.o do Diretório excelente 
parecer, em que, de maneira fel.111,· é dada so
JuçãO hé.bl! à delicada e complexa questão: 

Resolve: 

Art. 1.0 - Plca aprovado o P11recer do Prof. 
P. A. Raja Gabalilla sõbre a grafia em portu
guês dos nomes geogré.flcoa estrangeiros. 

Pan\grafo único - O 'Parecer constitui parte 
~tearame da preaente Resolução. 

~- 2. • - O Conselho providenciam para 
que aa 'normas recomendadas no parecer apro
vado ae generalizem na sua adoção no pais. 

Art. 3.0 - 0 Diretório formula 110 MU 1lus
embro, autor do parecer, -agradecimentos 

dlcada colabOraçAo e aplaUBOll pela ex-
do trabalho apresentado. · 

Rio de Janeiro, 20 de maio de 1940, ano 
t.• do Instltmto. - Conferido e numerado. 
lirlllndo' Valverde, Secreté.rló Asal.sten11e, Interino 
- Visto e rubricado. Crtst1'v4o Leite de Cas"°· Secretàr!o Geral do ConselQo. - Publique
•· Joaé Carlos de Macedo Soarea, Presidente 
do IDetltuto. 

Exmo. sr. Presidente do conselho Nacional 
de Geografia. 

1 -r Designado pelo Ilustre Conselho para 
opinar sõbre o oficio em que o diretor do Ins
tituto Nacional de Estudoa Pedagógicos solicita 
do ll08BO Instituto o pronunciamento a respeito 
da grafia em português doa nomea geoaré.flcoa 
l!l*&DBelroe, venho,· em breves conslderaç6ee, ' 
&lol>rtgar-me da honrosa lncumbenola. 

2 - A transcrição doa nomea geogré.flcos é 
maiérla de alta relev&ncta, jf. pelos inúmeros 
pmblemu que suscita, jf, pela dificuldade de 
uma solução pràtlca, o que oonstltul, entre- t 
tanto, urna viva necessidade. 

A questão não' é nova, embora a adoção da 
etosrarla almpllflcada a tenha agitado de novo. 

Na realidade, a transcrição dos nomes geo
ll'f,!lcoa é uma das questões mala delicadas •da 
ciência e aua resolução · de maneira homogênea 
não foi oomegulda até hoje. 

OI métodos de transcrição podem ser gerai 
ou fll"'OUlar, fontttçp 9'1 P710f11'4fico, 

E' óbvio que só seria plenamente -.tlafató
rlo um método geral, mas êue método para 
atlnilr o seu objetivo, nio pode ser apenas 
ortogrA!lcG ou fonético, deve aatlatazer às duas 
condições, o que é evidentemente dlflcll. 

A prova desta última aaserção estf. na pre
cariedade dos dlveraoa a!Btema.s com que espe
clallstaa eminentes têm procurado solver a gra
ve questão. 

Lepslue, o celebre egiptólogQ alemão, com
pôs, como se·sabe, em 1852, um ml!to4o /onl!ttco 
que, apesar de adotado pelos pastores da "Lon
don Mtsatonart1 Soctety", sob a forma de "Stan
dard Alphabet", caiu em desuso por Incompleto 
e complicado. 

O prêmio Volney do Instituto de França, 
deatlnado a recompensar o melhor método de 
transcrição data de 1820, e permaneceu sem 
candidato até 1898, quando Crtatlano Garnier, 
prematuramente roubado à França, aos 26 anos 
de Idade, apresentou o seu Interessante m6todo 
denominado T.B.G., 1sto é, de transcrição ra
clon11l e · geral, Inteiramente ortogràflco e o 
mala POll81vel fon4tlco. · • 

Maa o fato é que nem o método de Garnler, 
nem os trabalhos posteriores de que são exem
plos s.s atividades do "Permanent Commtttee 
of Geographtcal Namea" e de outras organiza
ções especializadas em geografia ou fonética 
lograram construir uma obra que se posaa con
siderar definitiva . 

1 A escolha de um método geral de tranacrl· 
ção 980gràfica é, pois, ainda uma questão em 
aberto. 

3 - Entretanto, a grafia e a prosódia doa 
nomes geográ!lcos estrangeiros em português 6 
assunto que exige uma solução, ainda que. de 
c~ mOdo, imperfeita. 

4 - Gonçalves Viana, a quem se deve o 
movimento vltorloao da ortografia português& 
simplificada, estudou, na Sociedade de Geogra
fia de L!Bboa, a questão da nomenclatura geo
.gn\.fica e propõe a.s ball88 de transcrlcão que 
serviram àe regras da sua Ortografta Nacional. 

O trabalho de Gonçalves Viana, bem como 
o de Cândido de Flguel1'1l40, o respeitado lexi
cógrafo lusitano são deveras dignos de tõda 
atenção, mas são antes obras de filólogos que 
de geógrafos, pois não é p08Slvel concordar com 
a grande cópia de restaurações propostae por 
&ses vernacullstaa que vão buscar as grafia• 
nos clássicos da l!ngua. 

Observação semelhante pode-se fazer ao ex
celente 10púaculo .de Fortunato de Almeida, 
antigo professor de geografia no Liceu de Coim
bra, que procura, na sua Nof1Jenclatura Geo
grd/1.ca, coligir "subsldlos para a restauração da 
toponlmla em Ungua portuguêsa". 

Gonçalves Viana tem ramAo quando lamenta 
que a maior parte da antJga nomenclatura te
nha caido em desuso ou venha· sendo menos
prezada, não se tendo na devida conta que o 
vocabulé.rto e as formas aenulnamente portu-



1158 BOLETIM GEOGRAPICO 

guêeas de no'mee próprios, de mares, de rios, 
de terras, de povoaçõea, de quaisquer localt
dades enfim fuem parte essencial do léxico 
nacional, tão essencial como as demais dlcções 
da Ungua pàtrla. SAo palavru ponderadas as 
do f!lólogo português, maa nlo é posslvel, como 
demonstrou Sald AI!, num magnifico capitulo 
das Dl/icul.dadea da Lfngua Portugu~ta, aceitar 
o remédio das formas arcaicas. Diz êBSe egrégio 
mestre da noeea fllolO@'la: "Se me enumerorem 
dezenas ou centena.s de "nomes portuguêses" 
subetltulvels aos "estrangeiros" atualmente em 
voga, direi que a feição dos compêndios de 
pografla nll.o ficaria mais portuguêsa, ainda 
quando se dobra.ase ou centupl!casse o nillnero. 
As local!dadea do globo terrestre, cada qual 
com a sua denominação, sobem a número Infi
nito. Só no fndlce do Atlll.s de Stleler, que 
eet.A bem longe de ser exaustivo, contam-se 
300 000 nomes". 

Demais, oa portuguêsell antigos, como é no
tório, ora traduziam, ora ajeitavam o tênno à 
nossa Ungua e não eram sempre fiéis na trans
crtção. 

Aaslm sendo; a restauração de formu a.r
eateas não é aconaelbAvel a não ser quando a 
forma portuguêllll, meamo mal transcrita, seJa 
de uso oorrenJe :na noua língua. 

E' o que- est.A de acõrdo com o voto do 
Congresso de ·Geografia de 1893, quando reco
mendava que "a escrtta e a pronúncia dD/I 
nomes geogriflcos, excetuadas alguma.s formas 
tradicionais, não mais deve oecllar de nação 
para nação, .mas flxar-1111, pelo menos, em sua 
forma principal ainda quando formas seoundã
rli.11 em muttos casos continuem a exlatlr". 

' - A/l dificuldades na tranacrlçAo dos no
mes geogriflcos estrangeiros, ao lado dos que 
surgiram na escrita e prom1ncla dos nomes de 
nossa corogratla foram sempre obJeto de pea
qulslilS . do.e nOBSos estudiosos, que procuraram, 
dlmln~ a confuB!o reinante. ~ 

A exemplo do que se 1êz em muitos pai.ses, 
e principalmente nos Estados Unidos, onde se 
chegou a crtar um órgão especializado, o "U. S. 
Board of Geagraph.lcal Namea•, tomou o Insti
tuto Rlstórico Brasileiro, por Iniciativa do llus
trado professor Otelo Reis, o encargo de reunir 
uma conferência destinada a fixar a grafia e a 
pronunciação dos notnes geogràflcos. 

A Conferência de Geografia reuniu-se de 10 
de Julho a 26 de setembro de 1~ e estabeleceu 
normas relativas aos nomes eetrangelros, aos 
nomes nacionais, à abreviatura das unidades 
da Federação e, ainda, à organização de 'lthl 
Dlcfon.4rio Geogr4fio'!. 

Das resoluções aprovadaa pela Conferência 
de Geografia de 1926, cabe-nas salientar as que 
se referem aOB nomes geogrãflcos estrangeiros. 

A regra reral adotada foi que "os 1'omes 
geogr4ffcos eatrangetros se1am grafados de acôr
do oom a forma que lhes é dada no pafs de 
origem, Ili"' caracteres latinos, predominando 
nos palaes def)endentes, a forma wacta na ztn
gua do pata tnfluente, de acôrdo com o que 
14 é obsflTUado no "Dicttonnatre des Bureà= 
de Poste• e no lodice Alfabttfco do Atiaa de 
Stteler", 

A seguir, eatabeleceu também que "os no
mea geogrdflco1 eatrangetros, que 14 atfqutrtram 
forma verndcula, por trad1i94o ou corruptela, 
em tuo constante, desde remotas épocas at6 
os tempos hodternos, continuem a aer 11Tafado11 
114 forma· portugu~sa, convtndo. porém, que nos 
compéndloa e dtaton.4rioll, sefam tgualments 

fndtcadaa as formas próprlaa ou originais, aa 
quats devem ser eacrttas entre paréntests. Ezem
plos: Inglaterf'a (England), França (France), 
Londres (Lond<m), etc.•. 

Relatlvàmente aos nomes grafados oom le
tras a outros sinais não usadas na lfngua por
t~uêsa, a Conferência determinou que sé ado
taase a transcrlçã~ fonética das mesmas letras 
e sinais, obéervando-se particularmente o se
guinte: a) a manutençlío dai vogata tremadas; 
b) substttuiç4o do o cortado dos dtnamarquetu 
por õ (o tremado), como ;4 se tua no alemlío; 
O) substituiçlío do n acentuado a do 1 cedtlh.ado 
c!08 polônios e do s cedilhado dos rumenos, res
pectivamente por n, 1 e s rimplet; 4) substituf
çilo da letra e com sinal súpero, doa checos, 
pelo grupo tcb, e do 1 cedilhado dos rumeno1 
pelo grupo t:H; e) substituiç4o do a com sinats 
riperos, dos finlandeaes, dos mecos e dos rume
nos, ncio usaaos naa outras ltnguaa octdentais, 
pelo a aimplea; f) substttuiç4o do :li dos espa
nhóta por nh; g) quando houver h.esitaçdo en
tre vdrfas transcrtções fonétfcaa apresentadas 
pelos dtversds atlas,. a prefer~nata pela doll 
atla.s em ltngua alem4, particularmente pelo de 
Stieler, feitas as necess4nas alterações para o 
~•o tdioma. Na altaptaçllo da inscrtç4o do 
alemllo para o nosso f,dtoma devem llBr substi
tuidos o grupo sch por eh e o J por 'J'. Exem
pZOll: Changai, Tat-Yuen, etc."'. 

Outra regra firmada pela Conferência é que 
"se pronunciem os nomes estrangetros procuran
do imttar, tanto quanto poarivel, a pronúncia 
correta, por meio de um atstema da f4ctl com
preens4o, dada prefer~'ll.C'la ao da Assoctaç4o 
l'onéttca Internactonal•. 

6 - Em 1931, de conformidade com o que 
votou em 1907, e examinando as modificações e 
ampliações que, em 1911, constituíram a. Orto
grafia Oficial Portuguésa, a nossa Academia de 
Letras 1188lnou um acôrdo ortográfico com 11 
Academia das CM?&Cias de Ltaboa e, no tocante 
aos nomes prõptiOfl, !lxa: "Conservar nos nome1 
próprios ·estrangeiros as formas corre.!!p0ndent811 
vernáculas que forem de uso: Antuérpia, Berna, 
Cherburgo, Colônia, Bscandin4vta, E11ealda, Lon-, 
dres, Marselha". 

E' a adoção do ponto de v1sta1 que JA eic
pusemos. 

Em t'odo CBIJÓ, oonvém acentuar que per
manecem multas dúvidas, as quala talvez, 116 
pudessem ser solvidas · por um VocabuldrlO 
de Nomes Pr6f)rlos Portugu,sea, como, ainda 
recentemente, lembra'V'8 o profe11sor Antenot 
,Nascentes, em pequeno artigo Inserto no volu
me IX do Anu.áno do Col~gto Pedro II. 

7 - A vlata das considerações supra, somo.e 
de opinião que o Conslllho Nactonal de Geogrd
µa, !lcando adstrito ao texto .da acôrdo Inter. 
acadêmico, aprovado pelo Govêrno, responda à 
oon8ulta do Sr. diretor do Instituto Nacional de 
Estudos Pedagógicos que as nomes geogrtlfica# 
estrangeiros devem ser tra1t8crit08 para as for-· 
mas portugu~sa11 vernácuiaa que forem d.e uao 
e, quando nc2o fôr o cato, "deverc2o ser re$11elta• 
daa as normas aprovadaa pela Confer~'f&Cla de 
Geografia, em 1926. 

Em virtude do emprêgo da ortografia alm
pllflcada deve-se transcrever o 1 da grafia alem& 
não pelo 11. como aconselha aquela· Conferência, 
mas pelo i. 

Assim, escrever-ae-à Tat-tuen e não Tat
yuen. 

Rio, 20 de maio de 1940. - 1'. A. Bala 
Gdbaglla. 



t.IUS E BESOt.t70ôES 

Dlsiiõe sôbre a 
Resolução n.0 64, de 20 de maió de 1940 

realliaç&o da "campanha altlmélrica", no pl11no de trabalhos de 
da Carla Geogrâttta do Brasil ao milionésimo 

atuallzaCBo 

O Diretório Central do Consell;lo Nacional 
de Geografia, no uso das suas atribuições: 

Considerando que a atualização da Carta 
Geogràflca do Brasll, ao milionésimo, constlbui 
empreendimento {undament,1 do Conselho, nos 
têrmos da Resolução 14, de 17 de Julho de 1937, 
da sua Assembléia Geral; 

Considerando que, no plano dos trabalhos 
dessa atuaUzação cartográfica, hã o propósito 
não só de aprovelt.11.r-se o copioso material re
eultante dos numeroBOB trabalhos geográficos, 
astronômicos, geodésicos e topográficos, empre
endidos pelos serviços públlcos e particulares 
do pais, senão também de reallzarem-se cam
panhas que aproveitem à nossa carta Geral; 

Considerando que, nesse sentido, u dispo
sições do Decreto-lei Nacional n.• 311, de 2 de 
março de 1938, promovido pelo Instituto, deter
minaram a reallzação no pais de duas Impor
tantes campanhas - a da descrição de tôdas 
a.s dLvlsas Intermunicipais e lnterdlstrltals bra
.sllelras e a campanha dos mapas municipais -
que tiveram êxito notàvel, numa demomtração 
•tupenda de bra.sllldade e de cultura; 

Considerando que, graças ao apolo finan
ceiro do Conselho Nacional de Elltalilstlca e da 
<lomlssão Cetlsltérla. Nacional, o Conselho Na
'l:tonal de Geografia empreende a "campanha 
das coordenadas geogràflca.s", pela qual estão 
sendo levantadas Intensivamente as coordenadas 
elas cidades brasllelras, com o concurso de en
pnhelros da.a admlnl.strações estaduais: 

Considerando, com o melhor aprêço, a re
llOlllendação feita pelo Coll8elho Nacional de 
•tatlstlca e P!lla Comlssll.o Censltérla Nacional 
no sentido dêste Conselho promover uma Cam
panha de altitudes, que redunde num melhor 
»onheclmento do noeao relêvo orogràflco; 

. Considerando o reaultado dos estudos mi
nuciosos que, sObre o assunto, efe,uou, com o 
concurso do Serviço Geográfico e Hlst.órloo do 
lxérclto, a OOmtssão Executiva Central encar
fegada de orientar os trabalhos de atualização 
da referida Carta ao mmonéslrno; 

Considerando a tmposslbllldade manifesta 
da realização dum trabalho altlmétrlco de ex
tensão nacional, den11ro dos quadros orçamen
Jtitoe do Conselho; 

Considerando que constitui tarefa relevante 
do Conselho o e11tudo dum plano de intensifi
cação no pais do emprégo do processo aerototo-
gramétrtco; • 

Considerando a Importância do conhecimen
to exato do maciço da serra do Mar, - unida· 
de oro81'àf1ca dominante na região mais impor
tante do pais - conhecimento que tanto mais 
se encarece quando se consideram as necessl• 
dadea da aeronéutlca que, em desehvolvlrnento 
vertiginoso, luta com a deficiência das cartas 
alt1métr1oa.s, t. qual 19e atribui com !reqüêlicla 
a causa de desastres de aviação; 

Resolve: 

Art. 1.• - Fica a Comissão Executiva Cen
tral, encarrega4a de orientar os trabalhoa de 
atualização da Carta Oeogràflca do Brasil, au
torizada a empreender a campanha altlmétr!ca, 
mediante o possível levanliamento aerofotogra· 
métrico da região da serra do Mar, de : prete. 
rêncla Iniciando-se iietu proximidades desta 
capital. 

Art. 2.0 - Para os trabalhos da campanha ,. 
altlmétrlca referentes ao corrente e&erciclo fica 
autorizada a deapeaa até lLO .máximo de cento 
e cinqüenta contos de rél1 (150:000$), por conta 
da verba especial das COOrdellAdas Geo1ri.ticas. 

Art. 3.0 - No orçamento do Conselho para 
11141 deverA ser prevista verba própria para 
pl'Oll8egul.mento e deaenvolvlmento da cai:npanba 
altimétrlca. 

Art. 4.0 - Na execução dos levantamentos 
del'l!ré 11er promovida a posslvel cooperação das 
unidades federadas lntereuadas. 

:Rio de Janeiro, 20 de maio de 11140, ano 
4.0 do Instituto. - Conterldo e numerado. 
Orlando Varoerde, BecretArlo Assistente. - Visto 
e rubricado. Criat6v4o Leite de CtUtro, Becr11-
tàrlo Geral do Conselho. - Publlque-se. Joa~ 
Carlol de Macedo .Soaru, Presidente do Ins
tituto. 



Diretórios Regionais 
ESPlRITO SANTO 

Integra das Resoluções n. 08 1 a 6 

Resolução n.• 1, de 19 de abril de 1938 

Indica. 1'm repreunta.nte na comtuao encarre
ga.da. de elaborar o no110 f'TOieto do Q1'Gdro 
temtonal do E11tado. 

O Diretório Regional do Coneelbo Nacional 
de Geografia no Estado do llllpfrlto Santo, usan
do daa suaa atr1butç6e1 e tendo em vllta o 
dllpoato no art. '·º do Deoreto-1~ estadual n.0 

9 222, de 31 de março de 11138, 
Resolve: 
Indicar ao Sr. lnterventor Federal o 

engenheiro Cfcel"O lloraUI como representante 
dêate Diretório na COmlllio encarregada de ela
borar o novo Pl"OJeto do quadrO terrttorlal do 

' Estado, a vigorar a partir de 1. 0 de Julho do 
corrente ano, e orientar os trabalhos de levan-· 
tamento doa mapu municipais, a aerem feltDB, 
em cumprimento ao disposto no Deoreto•lel Na
Clonal n.• 311, de 2 de março de 1938. 

Vitória, 19 de abril de 1938, ano II do Ine· 
tltuto. - L1'fa Derenai, servindo de BecretArlo. 
- ·Publlque-11. Ca.rloa F. M. LCndlmberg, Pre
sidente. 

Resolução n.o 2, de ' de outubro de 1941 

Propõe a. .Cncl1'84o ele ma.ia does membros no 
Dfret611o .Regfonal. 

O Diretório Regional do Conselho Nacional 
de Geografia, no Estado do Espirita Santo, 

Conelderando a .conveniência de reunir re
preaentantes de aaaoclaçõee culturais que estu
dem a geografia do nosso Estado e de reparti· 
çõea públicas especializadas, cuJos serviços se 
relacionam com êsse ramo de atividade, 

Resolve 

Propor ao Governo do Blstado a nomeação 
para membl"O dêate Diretório de um represen
tante do Inetltuto Blatórlco e Geogràflco do 
l!lapfrlto Santo e do diretor do Departamento 
Municipal de Obru, Viação e Saneamento. 

Vitória, ' de outubto de 1941. - Cfcero 
Jlorata, 8eoretArto. - Publlque-ae. •nnco 1. A. 
BwchC, Prelidente. 

-te 
Resolução a.• ~ de t de outubro de 19'1 

Declara. a. a.4u4o do Diretório ele Geogra./flJ do 
•tJlfrito Ba.nto a.o X Congru110 de Geogra.fta.. 

O Diretório Regional de Geografia do Espf. 
rito Santo .. 

Resolve 

Declarar a aua adealo ao X Consreuo Bra
alletro de Geocrafla a realkroar...e em :S.16m, 

capital do Estado do Pari., de 1 a 16 de eetem
bro de 1943, nos termos i!o 1 2. • do arl>. 30 
do Regimento para a Com188Ao Organllladora 
·do referido Congreaso. 

Vitória, 4 de outubro de 1941. - Cfcero 
Morata, SecretA.rlo. - Publlque-1e. Enrico 1. A. 
B1'/ICM, Presidente. 

Beaoluçio a.• 4, de 4 de outubro de 1941 

Sugere a.o go~o do Estado q1'e decla.re a 111'4 
a.4ea4o ao X ·congresso Braaíl6'ro de Geo
grafia.. 

O Diretório Regional de Geografia do Eepf. 
rito Santo, 

Considerando a lmportàncla, para o eatudp 
da geografia do Brasil, doa Oongreasos Brasi
leiros de Geografia, o VIII doa quais teve por 
sede esta capital, 

Considerando que o Estado do El!pfrlto 
Santo sempre manifestou .P mal1 vivo lnterêsse 
pelas lnlclatlvaa do I.B.G.B., pr88tlglando-aa 
com o seu concurso, como nos casos da cam
panha doe mapas munlclpalS, da campanha da• 
coordenadaa geogrAflcaa, do IX Congresso Bra
sileiro de Geografia realizado em Florlanópolt.s, 
da organização da carta geral do Estado, como 
contribuição para a Carta Geral do Brasil ao 
milionésimo e outros, 

Resolve 

Apelar para o govêrno do Blltado para que 
declare a 11ua adesão ao X Congreaao Brasileiro 
de Geografia, a realizar-se de 7 a 16 de setem
bro de 1943, em Belém, capital do Estado do 
PaN. 

Vitória, 4 de outubro de 1941. - Cícero 
Mora.is, Secrej;àrlo. - Publlq:ue...e. Enrico 1. A. 
B!l.Bch.C, Presidente. 

RellOluçio n.0 5, de 4 de outubro de 1941 

Sugere aoa Diret6rio11 MunCotpa.ta de Geograjfa 
do E11ta.do q1'e declarem a. 111'4 a.4u4o a.o 
z Congresso Bra.aillriro de Geogra.jfa. 

O Diretório Realonal de Geografla do Es
pirita Santo, 

Conelderando a lmportàncla, para o estudo 
da geografia do Brasil, dpa Conareasoa Braal
lelroll de Geografia, o VIII doa quais teve por 
sede esta capital, 

Considerando que o Estado do Eapfrito San
to sempre manifestou o mala vivo lntereue 
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pelas lDlclatlvas do I.B.G.E., prestigiando-as 
com o aeu concurso, como .nos casos da cam
panha dos mapas municipais, da campanha das 
aoordenadas geogràflcas, do IX Congresso Bra
llJllm de Geografia realizado em Florianópolis, 
na orsanlzação da carta geral do Elltado, como 
aon11rlbulção para a Carta Geral do Brasil ao 
llllllonêslmo e dtltros, 

Basolve 

Apelar para Oll Diretórios Municipais de 
la para que declarem a sua adesão ao 

gresso Brasileiro de Geografia, a reali
em Belém, eapltal do Estado do Pari, de 

f 1 18 de setembro de 1943. 

'9lt6rta, 4 de outubro de 1941. - Cfcero 
...,, Secretàrlo. - Publlque-ae. Bnrfoo 1. A. 
....,,.,., Pre.sldente. 

• 

Resolução n.• 6, de 6 de ,Junho de 1942 

Indtcia representante 1tmto à A11emblaa do 
Conselho Nactonal de Geografia. 

O Diretório Regional de Geografia do Espf
rlto Santo, tendo em vtata o dlapoato no art. 
10, letra b) do Regulamento 

Resolve 

' Indicar ao govêr.no· do Estado o Dr. Cfcero 
Morata, aecretàrto dêste Diretório, para repre
sentar o Estado na 5.• reunião ordlnàrla da 
Assembléia Geral do Conselho Nacional de Geo
grafia, a reallzal'-ae durante o mês de Julho 
do corrente ano, em Gólãnla, capital do Estado 
de Gol'8. 

Vitória, 6 de Junho de 1942. - Cfcero 
Morats, Secretàrlo. - Publlque-ee. Bnrlco 1. A. 
lhucht, Presidente. 

I 

.... 
O Conselho Nacional de Geografia ê constltufdo pelo "Diretório Central" na C 111lta.1 
Federal, por um "Diretório Reclonai" em cada capital de Estado e por um "Dll'elilrlo 

awclpal" em cada P.refeltura. \ 
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Elllblllllldor JOSt CARLOS DE MACEDO SOARES 

O llldiluto BrarilM ü <J..,,...fio t Bdtdlfliea, criM "'° Dltttlli ._. &I «», ü 1 ü /vlM ü 11114. f •-~ dl -
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ESQUEMA E S T R U T U R A L 
A fmmaclo Mlnltmal cio Imrtltuto ~· dol!l 1iltemal ,._la& - O dlJI 8ervÍOQI EálJiitlCOI e O dol 8ervip ~ 

0.-e om de orpniuolo peri6diea- o dol 8ervip C-itáriol 
1 - SISTEMA DoS SERVlçOS ESTATISTICOS 

o 8illema dOI 8ervÍOQI r.ws.tlool -pllMI do Coalllho Na
..... dt r.tatistita e do Qudro ls.-IYO. 
"A -eo-..io N.t.CIOIW. H P.ft.t.ttmc., t!rg1o de aritataclo e 
~ pnJ. criada pelo Dearllo a.• lN 809, ele 8 ele ;.lho 
de 11114, aolllla do: 
1. Um "OrPa Adllllnlllnl!Yo", que 6 a llecre&aria Gtnl cio 

c:..lho • do Inâituto. 
1. •órgios Dellberatlvoe", que llo: AINmbllia Gorol, oom

.,... doo membroa da Junta lheeutln Central, reprmeotando a 
Dailo, e doo presidenlal daa Junlu Es10Uti.u Resionaie, repre· 
Mtando OI Estados. o Diottito Federal e o Territ6rio do At:tt (reúne
• uualmente no .,. de Julho) a Junta Bs-li• Cmlral, oom· 
pmla do -idente do lnetitulo, dai direta-es daa cinoo RepartiO(lee 
Cealnill de Eotatística, r-ntaado OI reopoctlvoo Miniat&ioe, 1 
.. ..-tani.. d09icnadol peloo MinietlirlOI da Viaçlo 1 Obru 
P61Jliou, Re1açOee Eiteriores, Guerra, Marinha e Aeronáutica (reúne
'" ...iwriamenia no primeiro dia útil de cada quimena e delibora 
• ,.,__,_ da Aaembléia Geral); u /""'41 Bsecr4iftM ~. 
11 Diolrito Federal, - EotadOI e DO Território do Acre, de compo
......... iinl, mu ruardada • PQlllYel analosla eom • J. E. C, 
~ ardinàriamenle no primeiro dia 6til de ada qu'-). 

· 1. "Óralal op11111tvw'', mbdl'fidm m e...., .. nc.n-. 
Wo 6, "Comiaaa.. Permaaeatel" (..tatllt• filliapáficat, .WS. 
U.. demoçifiau, aitau.ticu eooa6mleu. eto) • tutu "Coini111&9 
llpeeiail" quantae necemrlu, e e,,,,. 4' Co"""'-'• 2' ........ -
postoe de 32 membrao eleitOI pela hoembléla Oeral. 
B - Qo&DllO Ei:llCVTlvo (aooperaolo fed!ll'll&in); 

J. ''Orpnlzaçi.o Federal", itto é, 11 ciDOO RepaniO(lee C...traia 
de F.natística-Servif,lO de Eotatlstica De11101Uáfica, Moral • Poli· 
liaa (Ministério da Juatiea), Bervl;o de Estatística da Educaeio e 
lloúde (Miniothio da F.ducaçlo), Serviço de Estatística da Pre'fi
.... 1 Trabalho (Ministhio do Trabalho), Bervi;o de Eotatletica 
• Pludacto (Ministério da Asricultura) • Serviço do F.statletica Eao
•ica 1 Finaneeira (Minillério da 1-.nda), e 6r1111oe eooperadoreo: 
8lnlp e 8ecçllP8 ele Eotatlltica eapecialisada am dilerentee depar
.._. administrativoo. 

1. "OrllllllDGin fllgtOtlll", 1.-0 6, u B~ C...v.LI de 
r.ta&!otlca Geral u:islentee 1101 Eotad-DepBliaDlentoe Eeúduais 
de Eolatística,--tlO Diárito Federal e DO Território do Acre-~
.._ de Geografia o F.stat!Mica,-.. oeórgloe coopenulorea: Ser
yjpi e BecO(lee do eetatloticaa espeeial iadaa em dilerentee deputa
lllflllOI adminietrativoa ree;ionaia. 

#. "Orpnlufio Looal", ilto 6, .. l>epartamentOI oa 8eniGm 
llllDici..,ia de Eotatlatica, ozi8'enlal Dai capltail dDI F.etacb, e u 
lalnoi8o """ demaia municlplol. 
·u. SISTEMA DOS SERVlçOS GEDGRÁF'ICOS 

· 1eral do C. N. G., de um delegado t6anico de ...ta Minlst«io, d, um 
representante espocial do Minlatério da F.clucaçlo e Saúde pela1 l111-
tituii:l!es do emiDO da Geografia, de um repreoontante 11perial do Ml
niat.&io du Relaollel F.zteriores, de um reprmentante do gov&rno mu· 
niilip.I da taphal da B.pilblica o de um ~ntanle do C. N. E. 
(J'eÚD&.ee ordiaàrlammte no ler111iro dia útil de cada qulmena) OI 
Dir"61We ~ú, - BltadOI • no Território do Aore, de compo-
1içlo -.ar~nl, mu cuardada a PQlllvel analogia eom o D. C. (redDem
'° ordinàrlameale nma - par mio). 

S. ''Õrlill O,in.tlvol", !no 6, C-.... 2'...,_, talllM 
quaatu .....-n., e Corp11 ü ~ n.iM, IUbdt..ldklo em 
Comultorla Hlllioaal. aniculada mm o n. e., 111 Comahorlu a.. 
Pmú. ~ mm .. reopee&i- D. B. 
B-Qv.a- Bocnrmo C~ federalha) 

1. ''0111nlnflo "F'IClll'l.I", eom um 6rdo auouti"fo alanl -
o Ser'l'loo de Oeocnfla e &slatlltica Fitiocr6lla do MIDlalSlo da 
ViaQll>--1 6rclGI -perador~il'OI 0111J1Cialiudoll doe Mia;.. 
twioa da Airicultura, Viaçto, Trabalho, &lucaçlo, Puaoda,Relaollel 
Exteriorm o Juat~ 1 doa Miniatériol Militanll (cot.~ condl
oionadal. 

1. ''O.......... Regional", isto 6, u repartil)llel 1 lllltitutoe 
qu ru.lomm-6rllm _aenRtlilda &eOIJÚÍ• - r.tadol. 

1. "O!'lllllblclo l.Gcll''1-Dlret6rlal Mllllieipala,Cor1Nlld1 
IDfonmn• 1 SlnÍOQI Muniefiia!I ...,.. a&!Tidadel .....,. 

Ili • SISTEMA DOS SERVIÇÓS CENSITÁRIOS 

08W..dalk'riOOICeali*bllGllllllGl4llde6rdaldlil .... 
tt- C-11111111 CemltArlD-1 ele 6rdal ~ eojo -
lunto•d-1-'oB ... Naa-.141 .111---. 
A-Colallll• C-1111&1.: 

1. A Comllllllo Ccneitária Naeional,6tslo delibentboe ~ 
lador, compõMe doa membroo da Jun&a Encutiva Central do Con
aelho Nacional de Estatística, do """"'t6rio do CoDIOlho Naeional de 
0908l'8fia, do diretor do Departamento de lmpre1111 o Propa
ganda, de um representante do Co....tho Atuarial e de trio outr>a 
membrol--wn doe quaia eomo eeu presidente e diret.or doe trabalhoe 
oemitári<»-elaitoo por aquela Junta em nome do Conaeiho Nacional 
do Eatatfltica, veriricaod....., a eoll!irmaoto doe respeot!vao man
dalOI medlute alo do Poder Execuii-.o. 

1. AI r.I Comimllel Ceaal*iu Recloaat.. 6rlllol arleatadorei, 
..ta - du quala .. OIJlllpCle do dllk!pdo .ree;ional do a--. 
meato, oomo - J119idente, do .dintar - earcfaio da repanicAo 
-tnl N!lioul ele 18'atfotiea e de um ~tente da Junta Ezeau· 
tin Rls'oaa1 do Ccmeelho Nacional de F.Matfl&ica. 

1. AI c-i.n. C-itáriu Manlolpaie, 6rdOI ~ 
mda nma du quaia mnetituída par &rta 1ll8IDlnl tfeti-. .. - o pre
feito mllDieii-1. eomo 1811 preái.imne, o deleplo munieipal do Re-
111-mmto e a maia aradnada antoridade judieiúla local, tlém de 
membroe oalabondor& 

O Billtema doe l!erYip QqNfi«» oompllMt do r.Olllllho N.. B - 8amço Nu'IOJUL » B~vllll'l'O 
IÍllllli de Geopafia • do Qudio Rl:ocu&lvo. 
&-eo-.ao N.t.CllOIU.L D9 GllllOll.ll'J.t., 6rgln de orion~ o 

......... ~ ariado pelon- a.• 1 ral, dr 24 dr WaJ10 de 
1tlS7, ........ de 
L Um •ór ... Adllllnllntho", que 6 a Bocretaria a.ai do 

Cllmiillio. 

li. AI "o.lepcla1 Realo,...". uma ma ada Unidade da Fe
denolo. 

t . "Õrtloe DtlllllnlMll", 1111 oejam a J..,.Mlia o...i. .,._ 1. AI "Deleaadu Saeelonal1", em numoro de 117, •brall!l"ndo 
)lllllacbmembroeclo DiretlrioC...lnl.reprl!IOllU.udoa Unito,edol PDPOI ele manicipioa. 
;r.M1m1a1 doe Diretórial RePinail, ......,1aodo "" Eotadoe e o • M •--'t'' 
'l'mit6rlo cio Am (re6a- uaai-te no lllÍ5 de iulbol~ o Dir~ '· Aã MD ..... lu unle- . 
.W C...iral, eompoato do pnalcleate cio lllllituto. cio ~ O. O "C°"41 dl Ran..-11", 

- ª• 
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