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Editorial 

· f Y Geografia de Campo 
Bem que lhe cajba especialmente a missão de coordenar as atividadea Aea

Arálicas desenvolvidas no Brasil, o Conselho . Nacional de Geografia não se 
restrinfe a recolher o resultado de esforços realizados por outrem. 

Também concorre com as pesquisas próprias para o melhor conhecimento 
do território pátrio e adestramento de pesaoal técnico especializado em trabalhos 
teoarálicos. 

Assim é que na atualidade, além de operações geodésicas e topográficas, a 
que se aplicam vários profisaionais orientados pelos mesmos processos de obser
vação e cálculo, de duas excursões científicas participam funcionários do Con
selho, sob a direção de professôres abalizados. 

Em uma, avultou-lhes o número, para constituírem três turmas de levanta
. mento feo-morlolófico do rio das Araras e da cidade, no município de Petró

polis e circunjacências. 

1! o primeiro empreendimento dêsse tipo que se efetua no Brasil e quiçá 
na América do Sul, graças à cooperação do professor F. RueIIan, que lhe chefia 
a execução, para ensinar aos candidatos à especialização os processos de resolver 
os problemas respectivos, não só teóricamente, mas ainda no terreno. 

De outra espécie apresentam-se os trabalhos que o professor P. Dansereau 
projetou e vai realizando com o auxílio de especialistas proceélentes de concei
tuadas instituições científicas. 

Por lhea compreender o alcance, deu-lhes o Conselho Nacional de Geografia 
apoio cabal, tanto em material como pessoal. 

Além da '6f>-morlologia, as investigações planeadas abrangem multiplici
dade interessante de aspectos bio-geoaráficos da "restinga". 

Também é a primeira vez que nesse ramo científico se praticam estudos 
de tamanha enverfadura no Brasil, que tomarão ·perfeitamente conhecidos os 
fenômenos relacionados com a fisiografia, com a flora e fauna, com a vida hu
mana, ao lonfo de trechos expressivos do litoral fluminense. 
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o~ métodos de pesquisas, de que se valem ambos os especialistas, cada qual 
de acôrdo com os seus objetivos, harmonizam-se com a melhor técnica moderna, 
para atenderem aos imperativos do rigor científico. 

Não serão apenas operações comuns de campo. 

Mais ainda. 

Alteiam-se ao-grau de verdadeiras aulas técnico-práticas, ministradas ao ar 
livre, tanto nas encostas da serra do Mar, onde pontifica lídimo representsrG 
da ciencia geográfica francesa, como pela orla atlântica, escolhida por douto 
bio-geógralo canadense, de cujos ensinamentos· se beneficiam luncionáriOft do 
Conselho.Nacional de Geografia. 

VIRGÍLIO CoRRiA FILHO 
Secretàrlo-Aa11lstente do ,411 

Conselho Nacional de Geocrtll 



tomentário 

V . 

Assembléia Geral da Associação dos 
Geógrafos Brasileiros 

PIERRE MONBEIG 
Presidente da Associação dos 

Geógrafos BrMilelros 

Creio lembrar-me de que foi consagrado à Associação dos. Geógrafos Brasi
leiros o meu primeiro artigo para o jornal O Estado, da càpital paulista. Naqueles 
!tempos distantes, tentava-se fundar em São-Paulo sociedades cientificas, modestas 
mas eficientes, e parece-me que daquela floração uma só sobreviveu, a dos 
keógrafos. Seus fundadores - Morais Rêgo, Deffontaines, Caio Prado Júnior, 
Geraldo de Paula Sousa, Agenor Machado, Rubens de Morais - diferiam extra
lrdinàriamente entre si no feitio, nas ocupações cotidianas e filosofiàs. Mas 
~ indubitável que a boa vontade e o espírito científico são suficientes para 
assegurar o êxito dos primeiros trabalhos de uma sociedade geográfica Não 

bómente conseguiu esta sociedade sobreviver, como também deu ao Brasil sua 
l!n'imeira revista moderna de geografia; e quando para sua publicação lhe faltou 
o necessário apdio material, transformou a revista num boletim mais- modesto, 
mas sempre estritamente cientifico, graças ao apoio da Universidade paulista. 

A despeito de seu norp.e, entretanto, não conseguiu a Associação dos Geó
si:afos Brasileiros estender sua atividade além das fronteiras do Estado de 
São-Paulo, apesar da iniciativa de alguns amigos de Curitiba nesse sentido . 
De seu lado, porém, os jovens geógrafos formados pela Universidade do Brasil 
e pelo Conselho Nacional de Geografia manifestaram o desejo de estabelecer 
relações mais estreitas com seus colegas paulistas. Foi o que, em 1945, levou 
a sociedade a passar por completa reforma, que lhe desse o caráter e, sobretudo, 
lhe assegurasse uma atividade verdadeiramente nacional. Foram brilhantes e 
fáceis de verificar os resultados da iniciativa, que se puderam registrar por 
ocasião da assembléia geral da Associação dos Geógrafos Brasileiros, realizada 
em Lorena em janeiro último . , 

Estranhar-se-á talvez a escolha daquela cidade: por que não se realizar 
a reunião numa capital, no Rio ou. em São-Paulo? 1l: porque desejávamos evitar 
o mais possível, tudo o que há de acadêmico no ritual tradicional dos congressos 
e porque nosso intuito era trabalhar, e não fazer discursos: confrontar nosso 
ponto de vista, criticar-nos mutuamente para chegarmos a conclusões positivas 
e, sobretudo, desembaraçar-nos dos micróbios da geogtafia de gabinete, indo 
juntos ao terreno objetivo - tal era nosso fim. Era preciso escolher ·um ponto 
fàcilmente accessivel aos cariocas bem como aos paulistas; uma região em que 
se apresentassem questões de geografia física e de geografia humana susceptíveis 
de serem por nós estudadas ·conjuntamente . O vale do Paraíba se prestava 
magnificamente aos nossos desejos . E a Associação teve a sorte de encontrar 
no interventor José Carlos de Macedo Soares, na direção do Conselho Nacional 
de Geografia e nas autoridades municipais de Lorena personalidades que a 
auxiliaram poderosamente a levar avante seu programa de trabalho . 

A assembléia geral de Lorena reuniu cêrca de trinta geógrafos. A repre
sentação carioca foi assegurada sobretudo pelos funcionário,s do Conselho Na_. 
cinal de Geografia, entre os quais figurava o seu secretário geral, engenheiro Leite 
de ·castro, que atestou assim que a geografia administrativa é valiosa aliada da 
geografia militante. Os paulistas provinham da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras e da Escola Politécnica, onde a tradição tilogeográ!ica de Morais Rêgo 
tem brilhantes continuadores. 
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Como em todos os congressos, começaram os trabalhos da Assembléia pela 
leitura e discU88áo de algumas comunicações. Breves e precisos, desprovidoa de 
"lero-leros" pseudo-cientfficos, os trabalhos submetidos à assembléia geral tra
tavam de aspectos geográficos de diferentes regiões brasileiras; do Nordeste, da 
baia de Angra-dos-Reis, do bairro paulista da Lapa, do litoral-sul de São-Paulo 
etc. Serâ justo dedicar uma referência especial ao interessantissimo relatório da 
excursão à serra dos órgãos, elaborado sob a direção do professor Francis Ruellan, 
com a colaboração de um tltogeógrafo canadense atualmente no Brasil, professor 
Dansereau e, na parte de g~grafia humana da senhorita Lls1a Cavalcante, do 
Conselho Nacional de Geografia. · 

Uma sessão foi especialmente consagrada à divisão regional do Brasil. 
Sabem todos, sem dúvida, que o Conselho Nacional de Geografia elaborou recen
temente uma divisão regiónal geográfica do pais, que constitui uma base notável 
para estudos. Com êsse trabalho, os geógrafos do Conselho Nacional de Geografia 
prestaram ótimo serviço não só às pesquisas geográficas como também aos 
serviços estatisticos e aos ramos econômicos da administração. lt um ponto 
de partida, e foi submetido a animada discussão critica, sobretudo no que con
cerne às regiões naturais e às geo-econômicas do Estado de São-Paulo. Trans
pareceu claramente, no fim da controvérsia, que os geógrafos brasileiros têm 
diante de si uma grande tarefa a realizar: de um lado, uma divisão ·territorial 
baseada Unicamente nas unidades físicas e, de outro, uma divisão territorial 
registrando a existência de regiões geo-econômicas diferentes das primeiras. 
Não é preciso acentuar o interêsse prático que êsses estudos apresentam. 

A parte· mais proveitosa da assembléia foi certamente a das ·excursões. 
Nas próprias cercanias da cidade, puderam os congressistas estudar as trans. 
formações da paisagem, acompanhando a evolução das formas de ocupação do 
solo. A própria cidade de Lorena, graças à sua posição, nas proximidades do 
rio e ao pé da garganta do Embaú, com suas velhas casas <entre as quais 
antigos solares onde se conserva a tradicional hospitalidade brasileira), se pres
tava a .numerosas observações. Outras, não menos sugestivas, puderam ser feitas 
por ocasião da visita à cidade de Piquête e à fábrica que ali existe. 

A maior e a melhor parte do trabalho foi consagrada à excursão realizada 
à serra da Bocaina. Partindo de Lorena, os membros da A. G. B. seguiram a 
estrada do Rio até Barreiro, ·que serviu de ponto de partida para a ascensão ao 
ponto culminante da Bocaina. As observações . foram divididas entre três grupos, 
um especializado em geomorfologia, outro . em fitogeografia e o ·terceiro em 
geografia humana. Esta divisão do trabalho pode ser considerada como a 
prova de uma estravagante diversidade da geografia moderna: quais as relações 
entre as formas do terreno, as plantas e os homens? Ora, ao contrário, quando 
foram discutidas e confrontadas as observações de cada um dos três gru~ 
transpareceu nltidamente que cada um trazia sua contribuição às questões qllJI 
para os outros se apresentavam. Tomaria demasiado espaço comentar mais 
largamente aqui tôdas as observações feitas no decorrer desta excursão geográ
fica. Foi sem dúvida a geomorfologia que mais ganhou; o estudo da Bocaina, 
segundo as constatações feitas sôbre os terraços que bordejam o vale do Paraiba, 
e seguidas, por seu turno, de outras observações efetuada.S em Piquête, nos flancoe 
da Mantiqueira, permitiriam o estudo de um conjunto todo de questões ligadas 
à formação das serras do Mar e da Mantiqueira e à origem do va~e que as 
separa. Cada grupo deverá redigir um relatório de suas observações e os profes
Sõres Ruellan e Aroldo de Azevedo foram encarregados das respectivas conclU8Õe8. 
O conjunto será publicado, durante êste ano, nos Anats àa Associaçao doa 
Geóg,raf os Brastleir.os. 

:S:ste apallhado, forçosamente breve, pois considerações muito técnicas não 
assentariam bem nesse comentário, permite verificar que a assembléia geral doa 
geógrafos não representou uma simples formalidade administrativa. A boa 
vizlnhança entre cariocas e paulistas ganhou, certamente, não graças a belas 
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palavra.a, ma.sem conaeqü.êncla de um eafõrço coletivo de pesqu18a.s em comum. 
Cada um dos dola nucleoa regionala atualmente exlatentes, o do Rio e o de 
São-Paulo, já retomou suas atividades locala. Desde Já, porém, uma nova 
excursão comum foi decidida: efetuar-se-á ao maciço de Ita~a na próx1ma 
estação sêca. Pensando também . na assembléia geral seguinte, ··o! grupo pau
llata está em vias de traçar seu programa de trabalho. Por sugestão do pro
fessor Aroldo de Azevedo, decidiu-se empreender um trabalho coletivo sôbre as 
paisagens do Tietê. ll: uma obra considerável, que exigirá mais de um ano de 
esforços e numerosas excursões. Permitirá ela que se trace um escorço das pai
sagens paUllstas, seguindo o grande rio, de sua nascente ao seu ponto de 
confiuêncla. Projeto ambicioso - objetarão os espirltos mesquinhos. Essa foi 
também a objeção feita aos fundadores da Associação dos Geógrafos Brasllelros, 
aos espirltos clarivldentes que lançaram as bases da Universidade de São-Paulo 
e aos que empreenderam a organização do Conselho Nacional de Geografia. 
Qualquer um, contudo, pode hoje em dia apreciar os frutos produzidos por essas 
ambições 1 

' 

.. 

_... O l!lentço Central de Docamentaçlo Geosriflea do COJUelho Nadonal de Geosrafta 6 -
..... pleto, compreendendo BlllUoteca, Mapoteca, · Fototeca e .&rquno Corocr6ftco, dedlnaado-9e 
l1te 1 ru&rda de documentos como 1ejam ln'4ltos e IU'ÜSOI de Jorna.la. BDYie ao CODlllbo q111ltaaer 
ilocumento que poualr 1611re o terri&6rlo llrullelre. 



Transcrições 

7 
Notas sôbre a Geomoriologia de 

São-Paulo e sua Gênesis 
II 

Luís F'LoR.ES DE MORAIS Rtoo 
<Conttnuação) 

No fim do tercié.rio, quiçá no inicio do quaternário, levantamento bastante 
sensivel fêz cessar a sedimentação interior. 

Teve inicio o. ciclo erosivo no qual se havia de esculpir a topografia atual, 
salvo ligeiras modiflcações. O levantamento eoquaternário é fenômeno de 
grande transcendência em todo o Brasil. A ·êle é devida a escultura do relêvo 
em seus traços fundamentais. Em particular, causou a formação das duns 
grandes planuras que delimitam interiormente o Planalto Brasileiro, e fixou o 
contõrno "da costa. , 

!sse levantamento foi sem dúvida fenõme~o epirogênico, sem as perturbaç614 
enérgicas nas camadas que caracterizam os fenômenos orogênicos. Sem em
bargo, é necessário notar que, em alguns casos, as camadas estão senslvelmenitl 
inclinadas,"' inclinações que não podem ser referidas exclusivamente a fen61 
menos de acomodação. Alguns autores apontam indícios de falhas. Portanto. é 
judicioso pensar que, por vêzes, o movimento foi algo rápido e desigual, dandl 
origem a desnivelamentos sensíveis das camadas. Ff!tos de tal ordem se cibservaíl 
em Minas, na bacia terciária do Gandarela ... 

A inclinação· original da superficie provocou o traçado de extensa rêde 
hidrográfica dirlgida para oeste,. não muito diferente da anterior. Os cursos 
d'água, a principio conseqüentes, terminando a escavação das camadas ter
cié.rias, foram guiados por injunções estruturais, buscando os traçados anterloree. 
Aceitando a fraca ação topogré.fica das camadas inferiores do sistema de Santa
Catarina, as correntes principais encontraram duas passagens obrigadas: os 
pontos mais baixos do contõrno oriental dos lençóis eruptivos e os vales deli
mitados pelas estruturas da série de São-Roque sobreJacentes à sedimentaçill 
terciária e à topografia anterior. Fixados êsses dois pontos, os vales procuraram 
os traçados prévios, aliás, também, de alguma maneira, obedientes a circuns-
tâncias estruturais. • 

Cavou-se novàmente a grande depressão a oeste das estruturas da série de 
São-Roque e salientou-se de novo na topografia a grande escarpa da série de 
São-Bento, cuja origem inicial foi explicada. Naturalmente; as formas topográ ... 
ficas subsistentes da topografia anterior foram refeitas, mantidos os traç°' 
gerais devidos a impérativos estruturais. Da mesma maneira, a oeste da escarpa. 
as reentrâncias dos contornos dos lençóis de eruptivas fixaram pontos de pas
sagem dos cursos d'água importantes. O traçado da rêde hidrográfica com a 
eliminação das camadas terciárias seguiu o mesmo plano que o da anterior. 

A presença de sedimentos terciários, ao norte da cidade de. São-P~ulo, em 
altitudes relativamente consideráveis e a disposição do alto curso do rio Paraiba. 
com uma . curvatura brusca, sugerem fortemente ter havido ai, .no inicio desta 

" l>ala Leme, Alberto Bettm: - O tecton~10 da serra do Mar - Waehburne, Cheater: op. dt. 
• Gorcelx, J.lenry - op, clt, · 
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fase eroaiva, drenagem tributária do Tietê, dirigida para oeste.• Teria sido o 
alto curso dêsse rio, decapitado quando a erosão desnudou o maciço granitico de 
Jà.carei. O Paraiba capturou a parte alta, a êle ligada por trecho subseqüente, 
que acompanha o contõrno setentrional do referido maciço. 

As camadas terciárias a leste da .serra do Mar foram elevadas e completa
mente destruidas pela erosão. Não é impossivel que algumas fôssem marinhas. 
E é provável que Já se pronunciasse uma drenagem para leste, a partir dessa. 
serra. · 

O mar pllocênico nas costas atuais; e até um pouco a oeste, é hipótese bas
tante sedutora. O afastamento progressivo do mar, mercê do levantamento d0o 
inicio do quaternário, permitiria explicar a formação da escarpa oriental da serra 
do Mar como formas litor~eas, remanuseadas posteriorm~nte pelas ações fluviais. 

A drenagem para leste, constttuida de pequenos cursos d'água, teve o divisor 
estabelecido em virtude da constituição das estruturas antigas. Sobressaiu o 
gnaisse porfiroidal, que permitiu a oeste a drenagem para a bacia do Paraná e 
a leste as formas litorâneas, sucedidas pela drenagem neste sentido. Explica-se a 
disstmetria da serra do Mar pela fixação do nível da parte superior da drenagem 
ocidental, em virtude da altitude das eruptivas e, talvez, pelas formas litorâneas 
anteriores, agora transformadas pela erosão fluvial. Sem embargo, alguns" 
alvitram a presença de falhas na costa, da mesma maneira que no vale do Pa
raiba. O traçado de alguns cursos d'água dirig1do6 para leste foi fac1l1tado por 
motivos de ordem estrutural; assim o Juqueriquerê. 

O caso do Ribeira de lguape é bastante complexo: êle se traça mais ou me
nos normal às serras do Mar e de Paranapiacaba, a última sendo uma estrutura, 
da série de São Roque. Seu afluente Juquiá corre entre as duas serras paralela
mente aos eixos; possivelmente é o vestigto da drenagem antiga, dirigida para 
o sul antes que os abaixamentos epirogênlcos tivessem trazido o mar à costa 
atual. !:le se coloca em posição perfeitamente simétrica à do Paraíba. O traçado 
foi determinado por motivos de ordem estrutural, seguindo o contacto das ca
madas da série de Sãb Roque com as formações arqueanas, representadas pelo 
gnatsse porflroidal. O Ribeira de Iguape, nas suas partes média e superior, teria 
sido um afluente dêsse rio antigo. Com o abaixamento posterior, pliocêntco ou 
quaternário e o estabelecimento de drenagem para leste, criou-se o baixo curso 
do Ribeira de Iguape, que dominou, em continuidade com a parte superior. 
Aliás, o alto curso dêsse rio não deixa de obedecer a motivos estruturais, insi..: 
nuando-se por entre estruturas da série de São Roque no Paraná, série que ai 
recebe o nome de Açungut. · 

A existência da drenagem antipliocêntca para o norte pelo vale do Paraíba 
e de outra para o sul pelo vale do rio Juquiá implica a existência do maciço a 
leste da cidade de São Paulo, ligando a serra de Paranapiacaba à serra do Mar 
e às terras altas do divisor Tletê-Paraiba. O fenômeno encontra sua explicação 
estrutural na terminação em curva, antes de Jacareí, das estruturas da série 
de São Roque. 

Depois do levantamento pliocêntco, os movimentos epirogênicos, de que 
subsistem vestigtos, tiveram influência topográfica relativamente reduzida. Não 
alteraram as linhas gerais da rêde hidrográfica; apenas, com a mudança do 
nível da base, os vales se escavaram, entalhando a superficie da topografia 
eoquaternária. 

A presença, nesses vales, de depósitos acima do nível atual dos rios, indica 
um abaixamento processado no quaternário antes da elevação. O fenômeno é 

· geral no Brasil, produ~ndo os depósltàs em que se encontram restos de mamiferos 
gigantescos de gêneros extintos. Essa fauna é considerada como o traço separativo 
das duas divisões do quaternário brasileiro, visto como não ocorre glaciação nesse 
periodo. Em São-Paulo, ela é observada em cavernas, posto que não seja 
conspicua.• · 

Por êsse motivo, é Justlticável considerar o abaixamento posterior ao plio
ceno como.pleistocênico. :li:sse abaixamento foi, sem dúvida, fator predominante 

• Paia Leme, A1berto Betlm: - S6bre o formacllo do linhito de C°'opotJo . 
., Pais Leme, Alberto Betlm: - O tectoniamo da ,aerra ão Mar. 
• Xrõne, Ricardo: - op. clt. 
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na formação da costa. Os vestigios mais antigos do mar encontrados hoje devem 
ser referidos ao pleistoceno. São restos de moluscos, em nivel bastante superior 
ao do mar atual.• · · 

Com o abaixamento pleistocênico, foi submergida a topografia eoquartenária 
dando lugar à configuração da costá em rias, feição que entrou a evoluir, com o 
aterramento em seus tipos bem conhectdos, para chegar à planicle -c0$teira. 

li: possível, já foi dito, que, no plioceno e no inicio ao quatemârlo, o mar 
tocasse a costa atual de São-Paulo; ,o abaixamento plelstocênico teria apenas 
submergido a costa antiga. · 

Finalmente, registrou-se o levantamento do continente que ainda hoje se 
processa. A sua amplitude é pequena. Elevou os depósitos quaternários e a 
planura aluvial da costa. 

Tudo ciue ficou exposto, confirma o anunciado sôbre o papel precipuo do 
ciclo erosivo eoquaternário na gênesis do relêvo de São-Paulo, como de todo 
o Brasil. . . 

As rochils granitizadas do complexo arqueano deram origem a formas que 
lhe são peculiares em clima tropical, ainda não estudadas em detalhe . ., Nas 
latitudes de São-Paulo, as condições climáticas destacam-se pelas variações de 
temperatura .. A alteração, ao invés de ser tão completa quanto mais ao norte, 
cqnálstltu principalmente no fenômeno bem conhecido da esfollação, gerando 
formas arredondadas e escarpas dirigidas segundo os leitos dos gnaisses. As 
rochas são tanto menos resistentes quanto mais folhetadas. Dominam no relêvo 
as formas de granito e de gnatsse porfiroidal. 

A escarpa que limita o planalto, isto é, a serra do Mar, tem origem estreita
mente ligada a êsse fenômeno, conquanto a erosão marinha tenha talvez atuado. 

No interior, no relêvo arqueano, sobressaem massas de granito, que formam 
as serras, tôdas de forma arredondada. li: o que se dá na região de Bragança. 
Muitos dos granitos podem ser posteriores à série de São-Roque . 

• 
O trabalho da erosão nos terrenos formados pela série de São-Rbque foi 

estreitamente adstrito a razões de ordem estrutural . 
A série em aprêço é sempre multo petturbada. As estruturas, multo antigas, 

foram extremamente complexas. Entretanto, trabalhadas quase sem interrupção 
durante longo espaço de tempo, simplificaram-se grandemente. Não obstante, 
ainda são bastante complicadas: dobras inclinadas muito fechadas, com o caráter 
lsocllnal, obliteradas por falhas de escorregamento . Não são ausentes estruturas 
mais suaves, em grandes anticlinais. Possivelmente, existem dobras superim
postas que colocam os quartzitos em posição superior aos f111tos. Nos núcleos, 
encontra-se quase sempre granito. Tratos de f111tos são endurecidos por fôrça 
do metamorfismo. · 

A ação erosiva nesses conjuntos enquadra-se no caso clássico das formaçõea 
antigas aplainadas. 

As camadas de quartzito, mais resistentes à erosão, formam elevações eles ... 
tacadas, cuja influência na rêde hidrográfica é restrita. Os vales subseqüen..'. 
tes se abriram ao longo dos horizontes menos resistentes, poupadas as estru
turas de flitos endurecidos pelos núcleos graniticos, multas vêzes desnudados. 
Os calcáreos, por vêzes, desempenham papel importante na topografia, são 
mais resistentes que os f111tos. E' o que se observa na alta bacia do Ribeira 
de Iguape. 

A e~ão dos fllitos se processa com modalidades inerentes à tmpermea
bllidade da rocha, desmoronamentos bruscos, dando lugar aos desbarrancadoe. 

· Um dos melhores exemplos de topografia esculpida nas formações da série 
de São Roque encontra-se nas serras entre os rios Tietê e Jundlai, largo trato 
da série de São Roque, llmitado pelo granito . 

• KrOne, Ricardo - anexo à Bzpwrac4o do Vale do Ribeira de lgvape; publlc. da Comlulo 
Geogri.flca e Geológica de Slo-Paulo. 

• Maul, Otto : - op. clt. 
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Oa rios prlncipala, tais como o Juqueri Mirim e o Junduvlra, seguem a di
reção daa camadas, procurando os leitos de fllltoa menos metamórficos. Seus 
afluentes são superlmJ)oatos, pôato que procurem para passagem pontos em 
que as camadas são menos reslatentes. As elevações mala importantes, que 
tormam os divlaorea, • são estruturas de fllltos consolidadas pelos grani
tos. Assim os divlaore~ do vale do Juquert: ao sul grande anticlinal, em cujo 
núcleo aparece o granito, que aflora, por exemplo, entre Taipas e Perua; ao 
norte, uma linha de serras, no âmago das quala está o granito, que aparece na 
do Juqueri, continuadas pela do Ajuá, que fecha o vale a oeste. 

O curso do Tietê ilustra as inJunções estruturais sôbre os cursos d'água epi
gênicos,11 atormentado, em curvas descritas para evitar, na medida do passivei, 
os embaraços opostos pelas camadas mala resistentes. :l!:le provém da bacia for
mada pela terminação da série de São-Roque a nordeste, recebendo afluentes 
importantes da região de filltos do Rio-Claro. Em frente à cidade de São-Paulo, 
parece ainda ter o seu curso sujeito a lnJunções estruturala, correndo segundo 
a direção de camadas da série de São-Roque erodidas. Em Parnaíba, atravessa o 
granito, para seguir a direção dos fUitos, detido pelas camadas de amfibolitoa, que 
são vencidas em Pirapora. Depois, seguem-se novamente filltos, para atravessar 
uma soleira de granito no Rasgão. Retoma a direção dos estratos, evitando em 
curvas os trechos granitizados, para vencer em Putribu outro maciço granitlco. 
Entra, finalmente, em uma garganta cavada epigenêticamente .no granito, do 
qual sai em Salto de Itu, para cavar as camadas do sistema de Santa- Catarina . 

• 
Já foi encarecida a abertura de larga depressão entre a escarpa do planalto 

ocidental e as estruturas da série de São-Roque, fenômeno realizado logo depois 
do periodo eocênico, e reiterado no eoquatemário, com a retirada das camadas 
terciárias. :I!: uma depressão periférica. 

As formas criadas na primeira fase erosiva, que atingiu as camadas infe
riores do sistema de Santa-Catarina, foram completamente refeitas na fase 
post-pllocênica, para sofrerem depola ligeiro remanuseamento. · 

No Paraná, o andar basal das formações devon1anas, o arenito das Furnas 
desempenha papel topográfico bastante saliente, po.sslvelmente devido a fenô
menos tectônicos. A escarpa constltuida por essa formação é pouco conspicua em 
São-Paulo. 

• 
Aa camadas da série basal do ·sistema de Santa-Catarina, a série Itararé

Tubarão, se dlatlnguem ·por dois aspectos: a heterogeneidade de sua compos.l
ção e a facllldade da alteração dos tratos, orlglnàrlamente consistentes, de 
tmto. A heterogeneidade fac1lita muito a desagregação. Ji: bem conhecida a 
alterab1lldade do tilito, observada mesmo em curti> espaço de tempo. Alterada 
a rocha, os seixos glaciais são fatôres eficientes para a desintegração. 

Por tais motivos, as formas da série basal do sistema de Santa-Catarlna, 
são esbatidas, lmprlmindo à topográfia aspecto senil. A evolução topográfica 
logrou aplainar extensa área da série Itararé-Tubarão, planuras particular
mente notáveis no sul do Estado, ~talhadas pelos vales cavados por ocasião 
do levantamento moderno. Casos há em que o entalhe é brusco, dando lugar 
às boçorocas. • 

No sul do Brasil, a série Tubarão, quando composta de arenitos, forma 
cuestas bastante nitldas, fato explicável pela intercorrência de horizontes fà
cllmente desgastáveis, de folhelhos, e pela maneira de desagregar dos arenitos. 

A serra de Aracolaba, em Ipanema, é um testemunho de cuestas dos areni
tos; preservado devido à presença das eruptivas nefelinlcas. 

Sôbre as eruptivas básicas, encontradas no melo das camadas inferiores do 
alstema de Santa-Catarina, mercê da escassa drenagem, subsistem os produtos 
de alteração; dão origem a formas que não diferem grandemente das cir
cundantes. 

n Florence, Gullherme: - op. clt. .• 
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Os leitos de sílex da série Passa-Dois, pelo favor da consistência, desem
penham certo papel topográfico. . Formam uma linha incipiente de cuesta&, 
atravessadas por cursos d'água com afluentes subseqüentes que correm em 
vales assimétricos. Esta feição, todavia, é pouco pronunciada atualmente, devido 
às vicissitudes experimentadas em fases erosivas anteriores. 

São exemplos dessas cuestas as elevações . existentes nos árredores de Con
chas, E. F. Sorocabana. Pouco salientes, deixam passar com facilldade a via 
férrea e a estrada de rodagem que vai a Botucatu. O traçado do rio Sorocaba, 
em grande parte, pode ser considerado subseqüente, acompanhando,· mais ou 
meis ou menos, essa linha de cuestas. · 

As ligeiras ondulações da superfície estrutural do sílex tiveram influência 
na localização dos eixos da drenagem. São plataformas estruturais imperfeitas. 
O melhor exemplo da espéeie é o divisor Paranapanema-Tietê, entre a E. F. · 
Sorocabana e a escarpa do planalto. Aí, as camadas de silex formam anticlinal 
bastante pronunciado, que se concorda ao norte com o monoclinal generalizado. 
A estrutura se estende para leste, para terminar periclinalmente próximo a 
Monte Alto. A resistência da camada de sílex permitiu que se conservassem ele
vações, àcompanhando, mais ou menos, os contornos da estrutura, para separar 
os dois vales. 

Entre os rios Tietê e Piracicaba, existem também estruturas anticlinais nas 
camadas de sílex; as eruptivas permitiram a remanescência de testemunhos dos 
arenitos da série de São Bento, capeando as estruturas. :S: o que se dá nas eleva
ções dos arredores de Pau d'Alho. 

'A influência topográfica dos anticlinais pode ser invertida, os vales mais 
profundos sendo cavados ao longo de seus eixos, como· se observa no baixo curso 
do rio Curumbataí. Não é necessário insistir agora sôbre êsse mecanismo topo
gráfico, tipico no Jura, em que os vales se aprofundaram nas camadas inferiores, 
menos resistentes, expostas nas cristas dos anticlinais, adquirindo predominância 
sôbre os que seguiram pela quilha dos sinclinais. As camadas da série Tubarão
Itararé oferecem menos resistência que as da série Passa Dois. 

Essa consideração sugere serem os rios principais traçados ao longo de anti
clinais da série Passa Dois, conceito corroborado pela abundància de eruptivas ai 
observada, e outros fenômenos. Não obstante; não há ainda elementos suficientes 
para fundamentar a sugestão, aliás de importância. :S: possível que, os rios princi
pais sejam simplesmente epigenéticos, ou mesmo sinclinais ligeiros da ·série 
Passa Dois."". 

• 
Já ficaram exaradas idéias sôbre a gênesis da escarpa da série de São-Bento 

que parecem se enquadrar com bastante justeza nos fatos de observação. Esta 
esçarpa nada mais é que uma linha de cuestas, mantida por fôrça da· resistência 
dos lençóis de eruptivas. A escarpa nem sempre é simples. Muitas vêzes, os 
múltiplos lençóis de eruptivas não têm os seus bordos em concordância _vertical. 
O mais baixo regula a passagem do rio principal ao passo que, sôbre êle, traçam
se cuestas, devidas aos superiores, formando degraus por onde correm os tri-
butários. • 

A verticalidade é mais pronunciada nos leitos de arenito compreendidos entre 
os trapps. Os arenitos inferiores ~m grande parte !aram aplainados, para serem 
depois escavados pelos vales modernos, dando .lugar a formas instáveis, explicávels 
pela natureza da rocha. 

Junto à escarpa, se destacam formas de alteração peculiates aos arenitos 
endurecidos localmente; são os morros de chap~u e os cuscuzeiros. 

Os acidentes da configuração horizontal dos lençóis eruptivos parecem advir 
de razões de ordem tectônica. :S: plausível admitir que as erupções foram realizadall 
ao longo dos eixos de anticlinais, também eixos de simetria das projeções holio< 
zontais dos derrames. Tais eixos, portanto, devem passar pelos pontos angulares 

.. Morais Rêgo, Luls Flores : - Relatório ão& Blltudoa para a Localizaç4o de ""'ª Sondagem 
do Oov. Bataàual; Brasil - Ferro-Carril. 
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dos contornos dos derrames. Verifica-se a asserção com os eixos das estruturas 
da série Passa Dois. Assim; nos arredores de Bofete, com a anticlinal do divisor 
Tietê-Paranapanema. 

Não é necessário relembrar os testemunhos da série de São Bento, no melo 
da depressão das camadas inferiores do sistema de Santa Catarina; a serra de 
Angatuba, as elevações do Pau d'Alho entre o Tietê e o Piracicaba, etc . 

• 
A escultura da topografia no alto do planalto ocidental se subordinou estri

tamente ao nível das eruptivas. Os trapps deram lugar à plataforma estrutural 
que regulou a progressão da erosão, à maneira de nível de base. 

Retirado o capeamento terciário, os arenitos colocados sôbre o mais moderno 
dos trapps resistiram fracamente. Sôbre as eruptivas, traçou-se uma topografia, 
que logo tomou o aspecto senil,"" devido à natureza da alteração. 1: o que 
se verifica perfeitamente em regiões tais como os arredores de Ribeirão-Prêto:" 
Pelo contrário, nas proximidades dos vales principais, os cursos d'água aio 
ac1dentados. As condições de fácil escoamento promoveram a erosão bastante 
profunda das eruptivas. 

· Sôbre a plataforma estrutural, restam testemunhos da série de São-Bento, 
formados de arenitos consolidados pelas eruptivas, ou mesmo de eruptivas sõ
mente, como a serra do Mirante. · · · 

Os arenitos cretáceos foram mais resistentes que os superiores da série de 
São-Bento. ~les se destacam ainda hoje, em testemunhos de antiga linha de 
cuestas, observável em Bauru."" 

A presença das camadas cretáceas não alterou o traçado dos coletores 'prin
cipais; apenas, quando são atravessadas, desaparecem os acidentes pecullares às 
eruptivas, nos trechos denominados mansos. 

A topografia das camadas terciárias remanescentes no alto do planalto oci
dental está senlllzada, devido à pequena consistência. O mesmo se paQa. nos 
arredores da cidade de São-Paulo. 

• 
As formas de acumulaç~o quaternária no Interior têm Importância local. 

São planícies aluviais cuja extensão pode .ser respeitável. 
O exemplo mais conhecido está qo Tietê nos arredores de São-Paulo. Sôbre 

as camadas terciárias e sôbre o gran1to da série de São-Roque, jazem depósitos 
de argilas e areias inctmsistentes, formando terraços, elevados de alguns metros 
sôbre o nível do rio. 

Outro exemplo é o vale do rio Jundiaí desde a cidade dêsse nome até os 
arredores da estação de Quilombo, extensa bacia de acumulação quaternária, 
em cuja formàção interveio o maciço de granito que passa. em sua extremidade 
ocidental. A espessura das camadas é grande; em Jundlaí, próximo à estação, 
observam-se mais de 5 metros. Não é de afastar completamente para êsses depó
s!iPs a idade terciária . 

No thalweg do vale do Paraná, abaixo de Urubupungá, observa-se boa espes
sura de quaternário, que penetra até certa altura nos afluentes. 

Na parte setentrional da costa, é fácil vislumbrar a imersão da topografia 
eoquaternária, e talve~ mesmo da anterior. A evolução desenvolvida ou a am
plitude qa .imersão tórnam pouco notáveis os acidentes; a configuração está 
longe de oferecer as complicações do tipo dalmata. 

Ao sul, o abaixamento foi mais pronunciado, desaparecendo a serra do Mar. 
A regularização da costa por aterramento já é bastante sensível. São paten

tes seus efeitos nos tômbolos, restingas, de Cananéia e nas planuras..de Santos. 
Devido ao movimento ascensional quaternário, as formas aluviais se encontram 
ligeiramente sobrelevadas. 

• 
u Woodworth, J. B.: - B:ripeditfon to Bradl and Chile, 1908-1910; Bul. o! the Muaeum of 

Comparatlve Zoology, vol. LVI, n.• 1. 
"' FOiha Ribeir4o Pr~to; Comissão Geográ!lca e Geológica de ·são-Paulo. 
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No relêvo de São-Paulo destacam-se quatro linhas importantés. Uma escarpa 
costal, a serra do Mar, que termina ao norte da barra do Ribeira de Iguape. Duas 
eacarpas sub-litorâneas; a serra da Mantiqueira, e a serra de Paranapiacaba. 
A primeira, abaixo da qual corre o Paraiba~ limita o planalto do sul de Minas, 
na fronteira do Estàdo; ela se degrada para oeste. A segunda, a serra de Parana
piacaba. demarca o vale do Ribeira de Iguape. Finalmente, a escarpa da série 
de São-Bento, borda do planalto ocidental. . 

As serras do Mar e de Paranapiacaba delimitam, Juntamente com as terras 
altas dos arredores de São-Paulo, a região baixa da costa, à qual se anexa o 
vale do Ribeira de Iguape. 

Acima, estende-se uma região com altitude média superior a 500 metros. 
Sôbre ela se ergue, ao norte, o planalto do sul de Minas, limitado pela serra da 
Mantiqueira e, a oeste, o planalto limitado pela escarpa da série de São-Bento. 
Distingue-se, a leste, uma faixa acidentada, com a topografia movimentada da 
série de São-Roque, seguida pelo terreno suavemente ondulado da depressão 
formada pelo sistema de Santa-Catarina. A nordeste, separa-se o vale do Parai
ba, cujo divisor é uma ramificação da serra da Mantiqueira. O planalto ocidental 
cal docemente, até atingir o· thalweg do vale do rio Paraná. 

lpso facto,, delimitam-se as regiões naturais: a costa; o vale do Ribeira; a 
região das serras; o planalto sul-mineiro, representado apenas nas fronteiras; 
o vale do Paraiba; a depressão do sistema de Santa-Catarina inferior; e o pla
nalto oçidental. 

A essas regiões naturais, que importam em diferenças de condições geológi
cas e climáticas, correspondem diversos conjuntos fltogeográflcos. 

Na costa, domina a vP.getação peculiar que, no vale do Ribeira de Iguape 
e na encosta da serra do Mar passa gradualmente a floresta tropical, as Driad.es 
de Martius, por sua vez sucedidas por matas diferentes, de clima mais tem
perado. Napaea . 

Nas serras, as partes mais altas são campos, substituidos nos vales pelas 
matas pluviais. As matas, na encosta da serra do Mar, são tropicais, transfor
mando-se gradualmente para oeste nas do interior. Subindo o planalto sul
mineiro, a mata é sucedida por campos, entremeados de cap6es. 

Na depressão do sistema de Santa-Catarina, dominam os campos, com matas 
ciliares que, degeneradas, são as catanduvas. 

O mesmo se dá no planalto ocidental, apenas com maior desenvolvimento das 
matas ciliares, que se generalizam a ·partir de certa altura. 

No vale do Paraíba, a mata tropical se defronta com sua similar elevada. 
A partir de limites tanto mais para o norte quanto maior a altitude, apa

recem araucárias, caracteristicas da. vegetação do Planalto Meridional do Brasil. 
Já são encontradas nas partes mais elevadas do planalto do sul de Minas. 
Crescendo nos campos, formam os /a:tfnats . 

• 
Não cabe aqui discutir a infiuência da fisiografia que ficou bosquejada sôbre 

a atividade humana, suas conseqüências no povoamento de São-Paulo e na ação 
paulista sôbre o resto do Brasil. Apenas alguns pontos serão feridos. 

O vale do Ribeira de Iguape, evitando a serra do Mar e entalhando a de 
Paranapiacaba, constitui via natural de acesso ao Planalto Meridional do Brasil; 
sobe suavemente até grandes altitudes. Causa espécie ter sido desprezado pelos 
pioneiros, desprêzo que ainda hoje perdura. A explicação está em se terem 
fixado os colonizadores na costa guiados por motivos de ordem portuária, não 
tendo em vista logo o acesso para o interior. Criaram São-Vicente e Santos. 
Dai procuraram o caminho mais curto para subir ao planalto. 

A posição geográfica da cidade de São-Paulo estava talhada para o papel 
que representa esta cidade na unidade brasileira: nas terras altas próximas ao 
litoral, cabeceira da drenagem para oeste, pouco distante do vale do Paraiba 
e das vias naturais para galgar o planalto sul mineiro.• 

• O encenhelro Donald · Derron, uma du nOll8aa malorea autoridades em questões de trans
porte, encareceu em brilhante artlso publicado na re~lata V'ao4o (na. 3, 4 e 6 de 1929) a Impor• 
i&ncla da poalçlo de São-Paulo aob o ponto de vlata do aceaao ao hmtn'4t1d brullelro. 
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A mata lltorA.nea, que, com a serra, constituía a grande dificuldade• à 
penetração, não era multo larga. A mancha dos campos de Piratlnlnga, con
quanto facllltasse incursões dos selvicolas, marcou os estabelecimentos que da-
riam origem a São-Paulo. • 

Continuou ~ penetração, pelo vale do Paraiba para o norte, subindo o pla
nalto sul•mlneiro, para noroeste, descendo o Tietê para oeste, e pelo planalto 
para o sul. 

Atravessadatj as matas, se depararam os campos planos que marcam o lnfcio 
.do anoramento do sistema de ' Santa-Catarina. A sua orla mostrou condições 
de eleição sob o ponto de vista mllltar. Surgiram as velhas cidades de Sorocaba, 
Itu e Campinas, situadas tôdas em Idêntica posição geológica, no contacto do 
sistema de Santa-Catarina com as formações antigas. Mais tarde, uma Influên
cia centripeda interveio: o desenvolvimento da lavoura de café, oriunda do 
vale do Paraíba. Buscaram as terras mais próximas adequadas a essa cultura: 
as rochas granltizadas do norte, das zonas de Campinas e Bragança. Amplla.ndo
se, a lavoura aproveitou os solos de alteração das eruptivas mesozóicas, que se 
revelaram superiores, mantendo, porém, a antiga linha de comunicações com a 
capital; origem das linhas Inglêsa e Paulista. E, verificou-se set êsse melhor 
caminho para vencer a escarpa da série de São-Bento que a linha natural des
cendo o Tietê. 

A penetração para o sul seguiu pelas terras altas, procurando Sorocaba. 
Para galgar a escarpa, como na outra margem do Tie~, foi adotado um traçado 
elevado, ao largo dêsse rio. li: a Estrada de Ferro Sorocàbana, em sua linha tron
co, simétrica do sistema Inglêsa-Paullsta, outra artéria de penetração para 
o oeste. · 

rr Abreu, Caplatrano de : - Oamit1hoe cmtt.aoa e f)01JOametdo do B~l • 

• 

Fls. 1 - Oabo-Ponta-Oroaaa t1a mia de 840-SebaaUIJo: formaa Htorclneaa 
com e11carpaa de Dftaia11e. - Foto Inst. Aatr. e Geosr. 
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J'tc. 2 - Ilha do Co:rdolo: for+naa de aiteraç4o do QfWIW.e. - Foto 
I1111t. Alltr. e Geoirr. 

Jl'tg. S - Ba'4 doa Bombrloa. Ilha de 84o·Bebaat'4o: reetoe emer•o• da 
topograf'4 arqueana. - Foto Inet. A•tr. e Geogr. 
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Flg. • - B"aeada doa ·Bombrloa, .i11.a de Bt2o-Bebaati4o: "rfaa". - F oto 
Inst. Astr. e Geogr . 

.. 

Fig. 5 - Vila de
0 

Iporanoa: elevaglles da série de 840-Roque - Foto 
Inltt. Astr. e Geogr. 

1Sl 
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Fig. 6 - Bairro da Pedf'eira; arf'f!clof'ea cl'6 ll'~a: formas da alter0414o 
do ª'""""º das ll'urnaa. - Foto Inat. Mtr. e Geotrr. 

• 

~AOS EDITôRES: aste "Boletim" nlo faz publlc:ldade remuneradaj_envetaDto rertstart ft 
..,... comentará as contribulç6e1 s6bre 1eosratta ou ele mtertae 1eosruleo que 11eJam envladu 
ao Conselho Nacional de GeograUa, concorrendo· dlue modo para mau ampla d1tullo da blblioer&ftll. 
teferente l 1eo1ratta brutlelra. 
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UM POUSO A MARGEM DA ESTRADA 

A função de ?etrópolis como empório comercial foi efêmera. Por ceno, nos 
primeiros anos que seguiram à conclusão da "estrada normal", as t\'opas de burros 
convergiam para Petrópolis em vez de descerem como outrora até o pôrto da 
Estrêla. Mas, como já se previa, logo a estrada prolongou-se para o interior, com 
o nome de "União e ·Indústria" e à medida que avançava para atingir Juiz de 
Fora, em Minas, em 1861, a Companhia que constrüia criava ao longo da estrada 
estações e entrepostos que retinham o tráfego antes destinado a Petrópolis."' 

Uma oportunidade para Petrópolis retomar sua função de ponto de passagem 
surgiu com os projetos do barão de Mauá, o grande empreendedor que integrou 
o Brasil na vida moderna. Mauá, tendo vencido com alguma dificuldade os pre
conceitos suscitados no Brasil pela idéia das estradas de férro, que muitos 
consideravam utopia ou cousa inoportuna, conseguiu para a sua "Imperial Com
panhia de Navegação a. Vapor e Estrada de Ferro de Petrópolis" a concessão 
dum serviço de vapôres através da baía de Guanabara · e de uma estrada de 
ferro até Petrópolis. Como ponto final da linha de navega~ão foi eseolhido um 
novo põrto, .Mauá, abandonando-se o tradicional pôrto da J!:atrêla, o que deter
minou a ruina. completa dessa localidade, hoje desaparecida. De Mauá, os trilhos 
foram assentados até Fragoso, percurso em que, a 30 de abril de 1854, data 
histórica para o Brasil, a locomotiva denominada "Baronesa", percorreu em 23 
minutos, os 15 quilômetros do primeiro trecho ferroviário brasileiro; em dezem
bro de 1856 os trilhos atingiram a Ra~ da Berra para ali ficarem por muito 
tempo.• 

Não foi pelo desejo de alcançar mais cômodamente a sua residência em ' 
Petrópolis e nem mesmo pelos beneficios que se poderia esperar do tráfego 
unicamente entre o Rio e Petrópolis, que Mauá teve a iniciativa desta estrada. 
Sua intenção era modernizar tanto quanto possivel a velha estrada Rio-Petró
polis-Minas. Imaginava, de fato, a construção duma estrada de ferro de Petrópolis 
a Minas, preenchendo por meio de carruagens o vazio que a técnica de então 
teria que deixar entre a Raiz da Serra e Petrópolis. Pensava êle que o dia em 
que a locomotiva ligasse Petrópolis a Minas, a produção desta provincia atin
giria o Rio por um trajeto, mais rápido que o da Estrada de Ferro Pedro II que 
o govêmo projetava construir, passando por Rodeio (Paulo de Frontin). Enquan- · 
to isto, esperava que a linha Mauá-Raiz da Serra fôsse alimentada pelo comércio 
que lhe canalizasse a estrada União e Indústria ... 

Todos êstes planos falharam, frustrados logo pela concorrência da E. F. 
Pedro II, para a qual a Companhia União e Indústria foi obrigada, por contrato, 
a desviar as suas cargas."' Ainda mais: chocaram-se contra obstáculos naturais, 
tanto que, mesmo depois que os trens corriam diretam~nte do Rio a Minas, via 
Petrópolis, o tráfego foi quase nulo. Esta estrada foi construida por partes, 

" Sôbre as eetradu, ver .Toaé Katoeo Mala Forte, As estradas de rodagem Rio - 840-Pfllllo, 
.Rio - Petropolw e Un'4o-e-Indú11tna. Rio, ln-8, 1929, 1n pág'e. 

• Alberto de Faria, Maud. Rlo. 1926, Jn-8, pág'e~ 181/167. 
• . C. B. Otõnl, Eabllço hiatórico das estradas de /erro do Braa'I. Rlo, 1866 ln4.•, pág'. 18. 
:rr Ibld. Farta, op .. clt.. pág. 167. A Ealtrada de Ferro D. Pedro II chegou a Belém em 

novembro de 1868, a Rodelo (Paulo-de-Frontln) em julho de 1868 e a Entre-Rla. em outubro. de 
1867. Plcanço, V'aqc1o fl'rrea do Brasil: dsacrigclo tde11ica e eatatflltka. Rio, 1884, \ln-8.•. p6g. 172. 
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sendo que o trecho mais notável, o que transpõe a se.rra pelo sistema de cre
malheiras foi, senão realizado por Mauá, pelo menos concebido por êle, nOI 
moldes do de Monte Washington e do Righi; em 1883 .. começou a funcionar, 
mas só em 1900 foi que se completou a ligação férrea até Minas. Ela não impediu 
a ''Pedro Il";. hoje· "Central" de assumir a preponderância. l!: que as rampas por 
que esta estrada atravessa a serra a 422 metros de altitude, por um ·túnel de 
·3 quilômetros permitem a circulação de composições de 10 a 12 vagões, ao passo 
que os trens que sobem a serra de Petrópolis né,o podem tirar mais de 3 vagões. 
Assim, a velha estrada que, apesar da facilldade de passagem, havia sido aban
donada por descrever' uma grande volta, torna-se novamente vantajosa. O itine
rário mais direto, via Petrópolis, que havia sido preferido, servia mais às tropas 
de burros que aos trens a vapor que só com parco rendimento podiam vencer a 
serra. 

Pode-se indagar agora se o automóvel também não teve a sua influência. 
Em 1910 o Automóvel Clube do Rio promoveu a construção duma estrada na 
baixada, ligando a Raiz da Serra a velha estrada Koeler. Mais tarde foi 
construída a estrada que acompanhamos no início dêste trabalho. Inaugurad• 
em 1928, depois abandonada por algum tempo devido a acontecimentos políticos, 
ela se deteriorou, principalm~nte na baixada, pelos grandes amontoados de terra.
Restaurada, ela· exige hoje inspeção e cuidados continuos, que talvez possam 
ser diminuídps com o saneamento completo da baixada. O trajeto na serra é 
exposto a quedas de pedras e árvores causadas pelas chuvas e que às vêzes 
causam acidentes pessoais; procura-se remediar isto cavando-se pelas encostas, 
de onde geralmente partem os desmoronamentos, valas para retê-los. Em resu
mo: dispõe-se atualmente duma excelente estrada asfaltada. Prolongada recente
mente até J'uiz de Fora, ela une o Rio a Minas, tal como a estrada antiga. Qual! 
será seu futuro comercial ? Exercerá alguma influência na vida de Petrópoila f 
l!: o que ainda não se pOde .dizer. · 

Em todo caso, tanto a estrada de rodagem como a de ferro modificaram as 
condições de viagens do Rio a Petrópolis, 'tomando-as mais fáceis e rápidas. 
Qú.ando apenas existia a estrada de Mauá, um vapor ia de Prainha até o pôrto 
Mauá e dali o trepi conduzia até a Raiz da Serra. Daí em diante os mais 
diversos meios de transporte se ofereciam: liteiras, "cabriolets", carros e dill
gências, cujos cocheiros eram quase sempre alemães de Petrópolis. Gastava-se 
quatro.horas na viagem tôda: uma hora e meia na travessia, vinte e três minutos 
de trem e duas horas de carro ... E mesmo quando, a partir de 1888 já se podia 
ir de trem até Petrópolis, muitos preferiam ainda o vapor por julgá-lo mais 
agradável (embóra mais caro) e para gozar do prazer duma palestra, com boas 
companhias, ao redor das mesas do restaurante. Só em 1910 foi suprimido o 
serviço das "barcas de Petrópolis". Hoje faz-se a viagem .em duas horas de 
automóvel ou de trem. Através de tôdas as vicissitudes, a estrada em vez de 
tomar Petrópolis um centro comercial, favoreceu-lhe a função de veranelo 
sem a qual a primeira colônia agrícola mal poderia subsistir. 

A COLONIA AGRtcOLA 

Dos colonos que, cómo vimos, chegaram a Petrópolis em 29 de junho de 1845, 
os ~ue ali permaneceram entregaram-se corajosamente ao trabalho; um bom 
número foi recusado por não poder ser aproveitado, estabelecendo-se então no 
Rio."" Dos que ficaram, · duas obrigações foram exigidas: a exploração d3 
lotes que lhes haviam sido designados e os trabalhos públicos em Petrópolls 
nos arredores. Seus trabalhos satisfizeram plenamente, tanto que o presiden 
da Província (que na .verdade não podia desmerecer sua própria obra), decla-

.. Faria, op. clt., 172. Em São-Paulo, a serra foi transposta em 1868 por melo doa planot 
Inclinados de Santos ao Alto-da-Serra. 

• Rlbeyrolles, op. cit. II, pág". 167. Tschudl, Reiaen durch Büd-Amerika. Leipzig, 11~ v 
ln-8, 1866/1869, I, pãg. 197'. O percurso era aaslm relativamente breve : em 1887 levava-se, 
ir a Teresópolis, depois de atravessar a bala até Piedade, quatro ~ras de diligência e dUM 
cavalo ou de liteira; na mesma época alcan!:ava-se Nova-Friburgo .em cinco ou seis horu 
estrada de ferro partindo de Niterói. L'Empire du Brll~l. Lea Qlffdu de l'Btoile dv Sud. V.U• 
Rio-de-J 1Jt1Biro etc., RIO, 1887, ln-8, págs. 63/65 . 

., Rlbeyrolles, op .. clt. II, pá&'. 183. 
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rava em 1846 que ,;todos oe que têm visitado a colônia reconhecem a superio
rtdade do trabalho livre, principalmente quanto ao processo empregado - ·a 
empreitada"; os colonos, sendo pagos pela metade que os escravos, ganhavam 
por dta duas ou três vêzes mais .11 O dinheiro que ganhavam assim ajudava-os 
na subsistência, permitindo-lhes mesmo algumas economias, pois em 1848 o 
.,vêrno julgou possível um desconto de 10 % sôbre seus salários para recuperar 
'8 taxas pagas a Delrue. u Mas, terminados os trabalhos em que os colonos eram 
llétnpregados, sua situação tornou-se dificil. Uma crise quase os levou à miséria, 
alguns venderam ou abandonaram suas terras e temia-se pela sorte da eolônia. 
Felizmente, algumas pessoas interessadas organizaram o trabalho; um dêles, · 
irincipalmente, fêz abater a mata, preparando e serrando a madeira, de que o 
!tio logo se tornou grande mercado. O próprio Imperador criou uma serraria, au
xiliando ainda por outras maneiras, aos colonos; finalmente a caixa de seguros 
criada por Koeler contribuiu na medida de seus modestos recursos para· a obra de 
assistência... · 

Não faltavam queixas cada vez que diminuía a atividade um tanto artificial 
que s.e procurava dar à colônia ,. Em 1860 esboça-se um quadro patético de 
homens robustos desempregados e de chefes de fainilla com oito a dez filhos 
a reclamarem o pão e quase nada tendo para dar-lhes ("Brot! Brot!"). Talvez 
haja exagêro nesta descrição. O francês Binot escrevia quase na mesma ocasião 
que não havia pobreza em Petrópolis, que ninguém ,pas8ava miséria e que se 
:inuitos alemães se queixavam era porque haviam se tornado muito exigentes, 
recusando-se a comer farinha de mandioca, que consideravam boa, mas para 
os brasileiros, e ainda desden:qando do trabalho agrícola. :11: por essa mesma 
época ainda que o viajante Ribeyrolles afirma que os operários prosperavam, 
muitos possuindo dez a doze contos de réis e que muitos haviam regressado 
à mãe-pátria depois de terem formado algum pecúlio , E mesmo as cartas dos 
colonos aos seus compatriotas teriam contribuido para atrair mais alemães 
ao Brasil ."' • ' 

Diante destas afirmações 'contraditórias, o que se pode assegurar, ao que 
parece, é que os colonos não podiam formar um pecúlio ilnicamente com os 
trabalhos para que haviam sido chamados, isto é, os trabalhos agrícolas. Fa
lharam os vaticínios do presidente da Provincia que se congratulava, em 1846, 
com o papel que Petrópolis desempenharia como fornecedor de frutas, cereais 
e legumes para o Rio de Janeiro; ao contrário, os fatos davam razão aos pessi
mistas que duvidavam que Córrego Sêco pudesse tornar-se um centro agrícola. 
Poderá isto ser atribuído a um trabalho insuficiente dos colonos? :11: o que teria 
sustentado Binot ao escrever: "Tudo vai como se Deus aqui estivesse; ajuda-te 
que Deus te ajudará!", e êle próprio dava o exemplo, cultivando em suas terras 
beterrabas, alcachofras, aspargos, couve-flores, vinha e frutas européias."• 

·Mas, mesmo que se. admita que esta deficiência de resultados da exploração 
agrícola provenha em parte de· faltas dos colonos, deve-se considerar ainda a 
influência de outras circunstâncias. Primeiramente, a pequena superfície dos lotes, 
menpres que os de Nova Friburgo. Possuímos a narração duma visita a uma 
"fazenda" de cok>no alemão em 1854: um terreno com pouco mais de um hectare 
(3 000 bJ"a,ças quadradas, ou sejam 13 520 metros quadra:dos) com centeio, 
aveia, batatas, legumes, flores, árvores frutíferas, principalmente pessegueiros, 
e mais um curral para o gado, em terreno acidentado. Quem ali vivia mal podia 
ganhar para a sua subsistência . E ainda por cima, o solo não rendia senão 
pobre~ef te .• 

n RelatÓriQ pre11ldenclal de 1846, pág. 92 . 
11 Raftard, op. clt.', pág. 98 .' 
u Ibld., págs. 100/127. O Mercantil de 12·2·1861. 
"' O Mercanm de 29-9-1860. Artigo de Blnot no O Paratba de 10-1·1859. Rlbeyrollea\ op. clt., 

pág. 188. ' 
• Artigo de Blnot no O Parafba de 6-12·1858 . 
11 Raffard, op. clt., pág. 154. Eis as queixas dum cervejeiro "Interrogado como barômetro 

da raça germ&nlca" : "Noa primeiros tempos éramos cinco cervejeiros e todos sobrecarregados de 
serviços. Somos agora apeQaB dolB e não fazemos a metade do serviço de outrora. O que nos 
fazia viver era a construção da estrada de Minas, mas terminados os trabalhos; diversos colonos 
foram-se embora . Raros para a agricultura. Ali terras de um lado, oa negros de outro e ainda as 
dltlculdades de .transporte, a falta de hábito e as necessidades Imediatas fizeram com que os 
Imigrantes preterissem trabalhos como pedreiros e terraplanadores" . Adolphe d' Allsler, Le BreaiJ 
contemporain; r1u:es, moeurs, insUtutÍOflS et parsages. Paris, 1867, ln-8.9, pág. 276. 
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A localização da colõnia não foi feita com discernimento parà. o que dela se 
esperava; compunha-se ela de pouca terra arável e de qualidade medíocre. 
As encostas, desde que foram desbravadas, sofreram, sob a violência das chuvaa 
tropicais, uma erosão que as despojou da camada arável; o fundo dos vales, para 
onde desceram os residuos, ·não era suficientemente largo nos arredores de Cór
rego Sêco para permitir a formação de planos de alguma extensão; à medida 
que isto acontece, o solo que se exp~ compõe-se mals de elementos arenosos que 
de elementos argilosos, pelo menos na parte superior do vale, qúe corresponcM 
ao domínio da colônia. t somente na parte inferior que o alargamento dlt 
vale e o predomínio na argila na camada supeficial dão maior fertilidade aol 
campos. Quando os serviços oficiais calculam que, no conjunto do municipio 
de Petrópolis, um quinto das terras é bom, dois quintos são regulares e dot. 
qutntos inferiores, pode-se ter certeza de que o quinto favorecido quase não toca 
ao próprio distrito de Petrópolis. i o que me dizia um fazendeiro de Pedro do 
Rio: "No primeiro e no segundo distritos de Petrópolis o milho não atinge a altura 
dum homem; na minha fazenda a.t.lnge a de um homem a cavalo'1 • Isto quer 
dizer que a colônia agricola de Petrópqlis foi fundada no trecho c;io municipio 
menos apropriado para a agricultura. Em 1858 Tschudi, que dava razão aos que 
se queixavam de suas desllusões, consta.tava que os únicos dentre êles que viviam 
bem eram os que; por sorte, haviam conseguido terrenos poucos inclinados e, 
principalmente, os que se dedicavam ã. criação de gado e venda de laticinios no 
Rio e ·mesmo em Petrópolls. Quando êle escrevia, as batatas e os legumes, que 
eram os principais produtos, mal davam para. o consumo da colônia, sendo grande 
parte dos viveres importada do Rio. Vemos, enfim, que a experlênc,la duma colô
nla agricola falhou desde o inicio . ., 

Resta, então, a· floricultura, devido à iniciativa do francês Jean Baptiste 
Btnot, que desde a . sua chegada a Petrópolis em 1845, estabeleceu-se como . "Jar
dineiro-horticultor'', vendendo arbustos, flores, plantas de bulbo e árvores frutl
feras. A casa por êle funda.da logrou grande •êxito, encontrando imitadores qut 
se especializaram em floricultura seguindo o seu exemplo. Há em PetrópoU.. 
cêrca de 150 pessoas taxadas como fioricultores; umas dez estão à frente de 
grandes estabeleclnientos, dos quais o maior é o dos , descendentes de Binot, que 
nêle continuam sua tradição. Os pequenos cultivadores cuidam de flores, como 
gerânios, dálias, cravos, ervilhas de cheiro, hortênsias, etc. As grandes casas 
dedicam-se principalmente à hortênsia e a outras especialidades como a baga 
de palmeiras serranas (coqueiros de Weddel>, exportada na Europa, sobretudo 
em França e na Bélgica, e a essas maravilhas do reino vegetal que são as orqul· 
deas, de que o Brasll possui cêrca de duas mil variedades no estado natural. Há 
~Uito que a Europa lhes oferecé um rendoso mercado, explorado pelo filho de 
François Binot que, de maio a setembro, instalava-se em Bruxelas para a vendll· 
de ·trezentas caixas de plantas que levava cónsigo. Os horticultores europé~ 
conseguindo a produção dos. híbridos, restringiram a exportação de orquideaa 
para o velho continente, a qual, entretanto, ainda subsiste. Começa-se, po1 
outro lado, a exportar flores para a Argentina, por via aérea. Enfim, o Rio 
continua sendo o melhor mercado para a floricultura petropolltana. Florea e 
alguns legumes e frutas que servem essencialmente para o consumo dos próprloe 
produtores, eis o que resta da exploração agrícola da.colônia, origem da cidade. 

Os demais distritos devem à agricultura o melhor de suas rendas, a não 
ser Cascatinha, onde a indústria desempenha um grande papel, pelo menoa 
Itaipava, Pedro do Rio, Entre-Rios.""ª Os lavradores de Cascatiiiha e de Itaipava. 
como os do primeiro distrito, são pequenQs proprietários, e com exceção dum 
grupo de jàponêses em Itaipava, são descendentes dos primeiros colonos ou de 

. imigrantes vindos de Portugal e das ilhas da Madeira e dos Açôres; mais de 300 
açorianos vindos para os trabalhos da estrada União e Indústria entregaram,c 
se em seguida à agricultura ... Plantaram, em suas terras, além de algumas flores, 
principalmente as "pequenas culturas", como batatas, legumes, feijão, milho e 
frutas tropicais, laranjas e pêssegos, dêsses pêssegos que, há um século, a fazenda 
Correias exportava semanalmente par~ o Rio em lombo de burros. Os distritos 

., T11chudl, op. clt., pAg, 'JD7. 

... Nota da Oom"'ac1o do Ceftt1mdrio: Entre-Rios, outrora, dependente da Prefeitura de 
Parafba-do-Sul, e hoje muntelplo autõnomo nun~ fol dtatrlto de Petrópoll1. ' 

• O JfeTC4"fil de 8-8-18715, 
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de Pedro do Rio e Entre-Rios são ocupados por grandes fazendas . cafeeiras que, 
por sua vez, começam a ser fragmentadas devido à crise do café. &te mesmo fato 
tem determinado o abandono de velhos cafezais e a introdução ou ampliação 
das "pequenas culturas". Não esqueçamos os campos de cana de açúcar e tere
mos um quadro da atividade propriamente agrícola. Ela tende a ligar-se cada 
vez mais à criação de gado, ou mesmo ceder-lhe o passo. Multiplicam-se os 
rebanhos de vacas crioulas, que •são as que melhor se adaptam à região; embo
ra tenham, infelizmente, pequeno rendimento de leite, apenas de 3 a 5 litros 
por dia; poderá conseguir-se mais se se adotar, a exemplo de alguns fazendeiros, 
um regime sem1-estabular, garantindo-lhes uma ração de feno tirada das terras 
de várzea; assim também, elas não exibirão mais, na sêca do inverno, suas 
carcaças emagrecidas por entre a relva · amarelada. Desde Já, o leite, a manteiga 
o queijo e o creme constituem os principais produtos exportados pelas estações 
do 4.0 e 5.0 distritos, bem como, ovos, galinhas, frutas e legumes. Grande parte 
destes gêneros contribui para suprir a cidade de Petrópolis que, assim, não 
precisa mais recorrer às regiões vizinhas de Itatiaia e do Estado de Minas, para 
abastecer de latlcinlos e de carnes a população que lhe tem valido as funçõeà 
de cidade de residência e de veraneio . 

A CIDADE DE VERANEIO E DE RESID:S:NCIA 

Koeler escrevia em seu artigo-propaganda: 
"Uma das maiores necessidades que experimentam os habitantes da Côrte 

e capital do Rio de Janeiro, é a de poderem aliviar-se do intenso calor que 
sofrem durante os meses de verão. A serra da Estrêla, uma das mais elevadas da 
cordilheira, lhes oferece êste refrigério tanto pelo seu clima sumamente saudável 
e temperado, e águas abundantisslmas, como pela comodidade e rapidez com 
que é possível efetuar a mudança de uma atmosfera abrasadora para outra tem
peradisslma, com uma diferença de 25 graus do termômetro de Farenhelt". E 
é como residência de repouso e de veraneio, preferida pelo Imperador, que o 
Almanaque do Brasil de 1846 apresentava a nova cidade. A climatologia podei hoje 
precisar melhor êsses dados ... O que importa não é que a média anual de Petró
polis seja de 18º2 para 22<>7 no Rio, nem que a média dos três meses de inverno 
(junho, Julho e agôsto) seja em P~rópolis de 15º4, 5º a menos que no Rio (20º4>; 
o que importa é o verão. Certamente não se pode, dizer que nesta estação não 
haja absolutamente calor em Petrópolis. A média mensal das máximas para 
os quatro meses, de dezembro a março, é de 25º6, sàmente 3º a menos que no 
Rio. A umidade de que a atmosfera está carregada toma o dia desagradável 
até que à tarde a chuva cala com violência. Uma vez limpo o céu, vêm as horas 
agradáveis; o ar se refresca, o termômetro desce suficientemente para que a 
média mensal das minlmas de dezembro a março abalxe a 16º8 e o organismo 
goze dum alivio desconhecido no Rio, onde a média das minimas mensais corres
pondentes é de 22°2. A delicia duma estação em Petrópolis seria maior ainda se 
não fõs8e a · chuva. "Não é Petrópolis, é Chuvópolis", tal a "boutade" que se 
atribui a um diplomata, bem como esta outra., atrlbuida ao ministro francês 
Gerard: ":S: um dos recantos mais sedutores do mundo inteiro quando o tempo 
está firme, mas chove sempre". De dezembro a março caem 1 101 mllimetros de 

·chuva (511 no Rio) e mais da metade dos dias são chuvosos: 71 para 55 no Rio. 
Ainda assim vale a pena· pagar por êsse preço a salubridade e a tonicidade das 
alturas. 

J!: o que pensava certamenttl o Imperador. Em outubro de ,1847 êle veio pela 
primeira vez veranear numa parte <!_o palácio- Já concluida e desde então 
voltou anualmente. Uma parte, pelo menos, do pessoal politico e administra
tivo não podia deixar de acompanhá-lo, e êste grupo oficial constituia um 
centro de atração ainda mais que os lotes foram distribuídos .gratuitamente aos 

• Oa dados cllniatológlcoa 11lo tirado11 de H. Mortze Ccmtribv'911o ao eatudo do clima do 
Bt'uU, Rio, 11122. A estação do Rlo eat• a 61 m,4 de altitude, numa. latitude de 22•64, e a de 
Petrópolis a 818 m de altitude para uma latitude de 22•80. · 

.. Nota da Com'3lrd'o do Cetttetldno: Neaile verão, ô Imperador ainda não foi pua o seu 
p&1•cto, mu hospedou-se na velha caaa da fazenda do Córrego-ateo. 
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que podiam construir ... Desenvolvia-se assim a cidade residencial, quando o Rio 
foi assolado por uma calamidade que trouxe vantagens para Petrópolis: a febre 
amarela. O mal, trazido ao Rio por um navio procedente de Nova Orleães, via 
Bahia, teria atacado de dezembro de 1849 a agôsto de i850, cem mll vitimas, das 
quais dez mil fatais. Talvez haja exagêro nestas cifras, mas testemunham o 
terror que então se espalhou. Diante disto, Petrópolis apareceu como um refúgio 
e, de fato, se alguns que ali procuraram abrigo faleceram, foi porque já estavam 
contaminados antes de deixarem a capital," pois Petrópolis permaneceu livre. 
Dai por diante, em cada verão, voltava o flagelo ao Rio, fazendo acorrer a Pe
trópolis os que o podiãm fazer. A corrente que assim se estabeleceu não era 
a principio muito forte; ao que se diz, centenas de pessoas no primeiro ano. 
J'oi o suficiente para que a colônia enfraquecida procurasse os recursos que de 
certo modo a fortalecesse. Os colonos pUderam vender por altos preços alguns 
produtos agrícolas e alugar, também por preços elevados, casas e apartamentos. 
Por outro lado, muitos dêsses visitantes forçados que desconheciam Petrópolis 
antes de ali terem sido levados pelo vapor, vieram a conhecê-la e puseram-se 
a propagá-Ia." Isto foi a melhor propaganda para a cidade. Petrópolis se achava 
protegidà pelo Imperador e pela febre amarela. 

Apesar de tudo, a cidade de veraneio não progredia quanto se esperava. Os 
cariocas dificilmente abandonavam seus hábitos. "A gente rica ainda mantém 
no Rio as suas chácaras, os seus chalés e as suas casas de campo. Conquanto 
a alta administração tenha dado o exemplo, não se constrói, ninguém vai a 
Petrópolis. Em plena época de calor e epidemia, o mêdo expulsa para lá alguns 
ricaços, suas mulheres e embaixadores ... Porque os ricaços do Rio não constróem 
suas residências ?" Assim escrevia Ribeyrolles, antes ainda que a debelação da 
febre amar:ela no Rio viesse a prejudicar Petrópolis."' · 

O flagelo, depois de ter assolado terrivelmente durante dez anos consecutivos, 
tomou, lá por 1860, um caráter mais endêmico que epidêmico, perdendo mesmo 
a sua violência. É verdade que isto, que podia ser desvantajoso para Petrópolis, 
nada teve de definitivo. Até o princípio dêste século surtos violentos assolaram 
por diversas vêzes a população carioca, reanlman'do sempre Petrópolis. Final
mente a epidemia foi dominada em princípios dêste século, ao se descobrir 
o mosquito transmissor. A ciência e a energia de Osvaldo Cruz, diretor, ou melhor 
"ditador" da Saúde Pública debelaram o mal e desde então o terros não levou 
mais ninguém a Petrópolis. 

Conseguiu-se livrar o Rio dos mosquitós propagadores da febre amarela, 
mas não se pôde modificar o clima e impedir o. calor que oprime e debilita 
e que, tnesmo à noite, não permite repouso ao organismo. Não obstante~ não 
há hoje, tanto como outrora, a mesma necessidade de deixar-se a cidade, graças 
aos novos bairros que foram construídos além da baía, mais junto do mar, 
recebendo melhores ares e retendo assim seus, moradores mesmo durante o 
verão. Ipanema e Copacabana tiram a Petrópolis uma parte de seus freqüen
tadores. E ainda as praias são lugares de reunião, mais próprios para exibição 
do que uma viagem a Petrópolis. E os banhos de mar não são ainda um exce
lente esiimulante para o calor? Acrescentemos ainda os progressos do confôrto, 
como o ar condicionado a domicílio. Há mesmo c11riocas que consideram - ou 
por 1fumour ou excesso de bairrismo - o verão no Rio uma estação agradabilis
sima e em nada deprimente. 

Apesar de todos êstes encantos, há os que lhes são insensíveis e procuram, 
conforme podem, outros lugares que lhes sejam mais agradáveis. Enquanto que 
até há pouco Petrópolis era a única estação organizada e fàcllmente accessível, 
hoje outros lugares atraem numerosas pessoas, principalmente Vassouras, Nova 
J'riburgo e Teresópolis. Vassouras e Nova Friburgo já são mais distantes, mas 
Teresópolis, quase à mesma distância de Petrópolis lhe tem sido comparada e 
até preferida, constituindo mesmo a sua concorrente mais séria. Hoje, pode-se 
dizer que há uma certa distinção entre as duas estações. Não é fácil calcular 

"' Tlnoco, op. clt., pág. 89. Ra!fard, op. clt., pá,. 147. . 
u Robert L&llement, Obae"1ac/Ju ac~rca àa epídem'4 de febre amarela do ano de 1840 no 

Bio-de-JaMiro. Rio, 1861, ln-8.~. 
'" Ra!fard, op. clt., pág. 103. 
41 Rlbeyrolle11, !>P, clt.. pág11. 166/169, 
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a quanto 8e eleva a população de Petrópolis durante o verão. Os cálculos variam 
entre 10 000 e 20 000 veranistas em tôda a estação, compreendendo os que fazem 
apenas os week-ends, os hóspedes permanentes e os que viajam diàriamente, 
de trem ou de automóvel." 

Petrópolis parece ser menos freqüentada do que devia. E seria menos ainda 
se não desempenhasse desde· o inicio o papel de capital periódica. Perpetuou-se 
sob a República a tradição criada por D. Pedro n. O Presidente vai todos oa 
verões para Petrópol).s, atraindo consigo numerosas personalidades oficiais. 
O corpo diplomático, cujos membros, na maioria, não estão acostumados ao clima 
tropical, não se contentou em acompanhar periodicamente o mundo oficial: aca
bou por se fixar mesmo em Petrópolis. No principio dêste século, 19 das 20 legações 
acreditadas junto ao govêrno brasileiro tinham lá a sua sede, estando no Rio 
apenas os consulados. Depois, as legações e embaixadas eram reinstaladas no 
Rio, continuando o seu pessoal a veranear em Petrópolis, em caráter particular. 
Explica-se, assim, que muitos acontecimentos da histótia brasileira tenham se 
decidido em Petrópolis. O mais importante de todos, sob ponto de vista político, 
a, revolução de 1889, não se teria realizado tão fàcilmente se D. Pedro n não 
estivesse em Petrópolis quando a rebelião militar explodiu no Rfo e impedido, 
portanto, de tomar conhecimento imediato da situação in-l6co, o que teria 
podido modificar o curso dos acon t~cimen tos. "' 

Nunca. foi excessivo o brilho da estada dos governantes em Petrópolis durante 
a estação e D. Pedro II levava lá uma vida mais simples ainda que no Rio. 
Naturalmente a sua chegada dava lugar a festas e cerimônias: recepção peloa 
conselheiros municipais que lhe ofereciam a chave de ouro da cidade, parada de 
escolares, Te-Deum, iluminação pública, bailes, etc. Mas, passado o primeiro 
dia, nada mais havia e se o Imperador comparecia a qualquer festa era sem a 
menor solenidade. Por outro lado, êle gostava de passear pelos arrabaldes, interes
sando-se pela vida dos colonds e visitando as suas modestas residências. :!les, 
por sua vez, manifestavam-lhe uma verdadeira afeição, chamando-ó a prin
cipio "Unser Kaiser" e depois, com grande familiaridade, mas sem faltar ao 
respeito,. simplesmente de "o Velho". Enfim, nada de pompas e etiquetas: uma 
simplicidade democrática, que foi continuada sob a Repúblicá. "" 

A-vida social é bastante intensa, embora, pelo que se diz, menos brilhante 
do que há algumas dezenas de anos, quando as distrações se multiplicavam e os 
jornais se abriam para uma crônica mundana, hoje desaparecida. Era o tempo 
das carruagens de luxo, por cujo número avaliava-se o brilho da eBtação, rela
cionada, por sua vez, com a própria vida econômica do pais. Foi o ·que se deu, 
por exemplo, durante "o Encilhamento": para 145 carros de h,Jxo. em 1890/1, 
haviam apenas 70 na estação 1·seguinte 0892/3) . "' Os passeios a cavalo por 
caminhos sombrios, jogos de tênls, banhos de piscina, festas de caridades e chás 
dançantes são as principais diversões de hoje. Os velhos petropolitanos lamen
tam que os veranistas tenham hoje uma vida mais simples, mais caseira, mais 
modesta e mais econômica que outrora . · 

Uma parte dos veranistas vive nos hotéis que em 1935 eram em número de 
21, com 695 quartos. Durante a estação estão sempre ocupados. e de janeiro a 
março o viajante que chegar de repente arrisca-se a não encontrar alojamento. 
Outros veranistas preferem alugar casas; tempo houve em que os colonos alu
gavam suas casas durante o verão, passando a viver numa pequena casa ao 
fundo do quintal. Suas mulheres e filhas prestavam .todos os serviços aos loca
tários, menos os da cozinha, reservados aos escravos dos próprios veranistas; 
aquêles que, além disso, podiam suprir-se de leite e legumes com os seus aluga
dores, pagavam um aluguel mais elevado pelas comodidades que podiam ter. 
Isto se tornou hoje muito raro,, e os numerosos veranistas que se instalam em 
apartamentos mobiliados preferem ter uma liberdade maior. Finalmente são 
numerosas as residências particulares ocupadas pelos seus proprietários ou por 
locatários. 

" A média mensal dos vlajantt".11 de primeira classe (são raros os de segunda) na linha Rio -
Petropolls !oi em 1936 de 80 495, para os meses de ja'nelro, fevereiro e março, e de 34 8'5 para 
os de julho, ag011to e 11etembr.o. Desde alguns anos, o automóvel faz séria concorrência à estrada 
de ferro, mas não há estatl11tlca que possam fornecer dados precisos. 

• Max Leclerc, Lettru du Brúll. Paris, 1892, ln 12.•, pág. 11. 
'" Alclndo Sodré, op. clt •• págs. 19/23. 
*' Gueta de Petr6pol'3 de 2ó-10-1893. 
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Em Itaipava, além de Cascatinha, está se :formando um novo bairro, intei
ramente residencial. Italpava que não existia ainda ao tempo da construção da 
"União e Indústria", não passava, ao terminar o século XIX, dum lugarejo pau
pérrimo, cujos habitantes viviam exclusivamente dos trabalhos de olaria. Nilo 
Peçanha, que :foi presidente do Estado do Rlo e depois da República, comprou 
ali uma pequena propriedade e logo em seguida muitos o imitaram, ainda mais 
que Italpava, pela sua situação mais isolada e menos elevada que Petrópolis, 
goza de verões menos úmldos. Mais recentemente, a reforma da "União e In
dústria" que a tomou estrada autoniobilistlca, deu a Italpava um novo impulso 
e determinou a divisão das :fazendas em terras para construê;ão e para recreio. 

Italpava recebe imlcamente veranistas. A salubridade maior que a da cidade, 
graças à sêca relativa, atrai de todo o Brasil, mas principalmente do Rio, pessoas 
atacadas ou ameaçadas de a:fecções pulmonares. Assim também Nogueira e 
Correias são procuradas pelos que desejam recuperar a saúde. Durante o ano 
a cidade aloja numerosos estudantes. Desde o inicio :foram :fundadas escolas com 
a intenção de oferecer aos rapazes do Rio melhores· condições de trabalho. De 
fato, hoje a maior parte dos 1 700 internos que vivem nos colégios da cidade, 
vêm de :fora. Os ·próprios pro:fessôres, pelo menos os das ordens religiosas, são 
orlglnários da Europa. 

Outros estrangeiros vivem em Petrópolis: inglêses, alemães, americanos que, 
tendo suas obrigações no Rio, :fixam-se lá com suas :familias e :fazem a viagem 
dlàriamente. Por :fim, os brasileiros que procuram Petrópolis pelo seu ·clima e 
pelo custo da vida relativamente mais em conta, os· aposentados, os capitalistas, 
aumentam o número dos habitantes, para quem as vantagens e os atrativos de 
Petrópolis são permanentes. · 

E mais numerosos seriam ainda se Petrópolis continuasse, como durante 
os últimos anos do século XIX, .a capital do Estado do Rio. Foi isto por ocasião 
da revolta da armada contra o Presidente da República Floriano Peixooo (1893). 
A esquadra dominando a baia, trazia-a sob constante ameaça. A cidade de Nite
rói, :fronteira à Capital Federal, do outro lado da baia, estava livremente expósta 
a perigos contínuos, pelo que :foi resolvida a transferência do govêmo estadual 
para Petrópolis. Esta cidade· tomou, assim, a propósito das lutas civis e para 
as autoridades locais, . o papel de refúgio, o que aliás, Já era das cogltações de 
seus :fundadores, no caso de que um perigo qualquer ameaçasse a sede do govêr
no brasileiro, bastante vulnerável, pela sua locallza~o marítima. Durante alguna 
anos a permanência do govêmo determinou um aumento de população que ter
minou em 1902 quando Niterói recuperou seu antigo lugar. O preJuiio que Petró
polis sofreu com isto :foi largamente recompensado com o desenvolvimento da 
função industrial. 

CENTRO INDUSTRIAL ' 

&te só se estabeleceu uns trinta anos depois da :fundação da cidade. · Com 
exceção das serrarias montadas para :fornecer trabalho aos colonos e das cerve
jarias exigidas pelas suas necessidades, só se pode mencionar emprêsas de pe
quena duração: uma :fábrica de tecidos de malha em Petrópolis mesmo, e uma 
fábrica de papel no Melo da Serra que se não pode separar de Petrópolis, 
embora, administrativamente pertença a MaJé.'" Em 1853, mais ou menos, um 
francês teria proposto a criação duma indústria têxtil, renunciando ao seu 
projeto, por não ter obtido dos poderes públicos os favores de que neces
sitava.'" Com efeito, a sorte da indústria de Petrópolis está ligada ao próprio 
dese;nvolvimento econômico do Brasil: somente quando as condições gerais de. 
proteção aduaneira, de emprêgo de capitais e de mão de obra, enfim, permitiram 
a industrialização do Brasil, foi que se pôde :fazer alguma cousa e~ Petrópolis. :&ate 

.. Relatório presidencial de 1864, pág. 19. 

.. O .Mercanfü de 29-9-1860. 
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movimento ~ve inicio a partir de 1860."' Fundam-se em 1873 e 74 as duas 
primeiras gi'andea fábricas destinadas ambas à fiação e tecelagem ·do algodão: 
"Renlnla" (hoje "São Pedro de Alcântara") e a Cla. Petropolitana; mais tarde, 
em 1889, pouco antes da queda do Império, uma terceira firma algodoeira, a 
D. Isabel e ainda em 1890 uma fábrica de linhas instala-se no Meio da Serra, 
no lugar da antiga fábrica de papel; impotente para enfrentar o dumping 
com que os manufatureiros inglêses pretendiam manter o monopólio sôbre o mer
cado brasileiro, ela se transformou numa emprêsa algodoeira qúe anexou, em 
1903, um estabelecimento já existente no Alto da Serra para constituir a Socie
dade Cometa. Em prlnciplos dêste século encontramos organizadas as quatro 
socredades que permanecem . as mais importantes através do . progresso de 
Petrópolis. . 

itste progresso, inseparável do desenvolvimento do próprio Brasil, é resulta-do 
em boa parte da guerra de 1914-1918 que suprimiu a importação e favoreceu a 
exportação. Em 1920 Petrópolis empregava na indústria 3 438 pessoas, ou seja 
23 % de sua população ativa, proporção sem dúvida inferior à do munlciplo de 
São Paulo (35 % ) e à do Distrito Federal (32 % ) , mas conslderàvelmente mals 
elevada que a do Estaf;lo do Rio (11,6%) e a do próprio Brasil 03%). O desenvol
vimento industrial de Petrópolis tem sido ainda favorecido pela tendência à 
autarquia, tão fortemente manifestada no Brasil e embora tenha sofrido crises, 
como quase todo o pais, a última das quais rélaclonada com a grande crise 
·mundial, mau grado isso, é hoje mais adiantado que em 1920. 

A indústria têxtil, cujas usinas reúnem a fiação e a tecelagem, constitui o 
ramo principal, trabalhando sobretudo o algodão, o que acentua o paralelismo 
da indústria petropolltana ;com a brasileira. .Aa quatro velhas sociedades algo
doeiras ocupavam, em maio de 1937, 3 708 pessoas (2 280 em 1914), as fábrica& 
de sêda 1 024. (320 em 1914), as de lã, 354 (200 em 1914) e as de malhas e de 
rendas, 210 (250 em 1914) . Ao todo, para 88 800 fusos e 2 754 teares, eram 
empregados cêrca de 5 300 operários. Deve-se acrescentar ainda 300 da fábrica 
de papel no Itainaratl, fundada em 1908, 50 da fábrica de fermentos, recentemente 
fundada . no mesmo bairro, algumas dezenas da fábrica de pregos <;lo Alto da 
Serra, 80 da cervejaria, 208 das oficinas de estrada de ferro e 100 ou 150 das 
olarias e -da original e artistlca. fábrica de cerâmica fundada pelo francês Henri 
Gonot. Atingimos assim um total de 6 000 pessoas, aproximadamente. Talvez 
os demais estabelecimentos possam acrescentar mais 1 000 ou 2 000 embora 
a maior parte seja de oficinas ou trabalhos caseiros. Enfim, possivelmente as 102 
emprêsas registradas como industriais em Petrópolis em maio de 1937, empreguem 
ao todo mais de 8 ooo operários. :S: multo menos que os 20 000 de que nos fala 
Fernand Maurette, mas é o suficiente para constituir um centro industrial de 
destaque. 

A origem e o progresso desta indústria foram favorecidos por clrcunstA.nclu 
locais, entre as quais, deve-se mencionar em primeiro lugar, a fôrça hidráulica. 
Foi ela que determinou a fixação das primeiras fábricas, com exceção da D. 
Isabel. Por estranho que pareça.a pequena barragem que, durante a estação sêca,. 
represa a água do Qultandinha para conduzi-la por um canal à fábrica São 
Pedro de Alcantara foi, no inicio, o único principio de atividade desta indústria. 
Mais importante é a queda por que o Plabanha desvia para a Cia. Petropolitana, 
em Cascatlnha, um débito médio de 700 litros por segundo, com um desniveJ 
de 87 metros. Finalmente a fábrica do Melo da Serra foi instalada para aprovei
tar a8 águas que, caindo na escarpa lhe garantem 1 000 HP. na estação chuvosa 
e 150 na estação sêca . 

Estas indústrias continuam a utillzar, mas sób a forma elétrica, a mesma 
energia que fêz o seu inicio. Mas elas não deixam de recorrer às fontes de 
energia que as outras fábricas utillzam exclusivamente. Ontem, era o vapor que 
consumia lenha cortada nas matas de Petrópolis ou o carvão importado do 

"" Delgado de Carvalho, Geografia dq Braail. Rio, 1924 in-12.•, p4g. 96/97, 193; Pedro Calmon, 
HW!tórla aocial do Braail, t. li, Eas>(nto da sociedade imi)enal. Rio, 1937, ln-12.• pá.g11. 167/174. All 
tnd1caçõe11 aObre &11 lndd11trl&11 de Petrópolis provem de dlver11&11 fontes: Tlnoco, op. clt .. pá.ga. 
78/74; publicações do "Centro IndUBtrlal do Brull". prtnclpalmente oil relatórios de 1914, 1918 e 
1922; informações fornecldu pelo "Centro de Fiação e Tecelagem de Algodão" no Rio, pela Pre
feitura de Petrópol111 e por diretores de lndd11trt&11, particularmente o Sr. Amoroso Lima (Trl11tão 
de Atatde). Ver também Fernand Maurette, Quelquea aafHlcta aocici~ du IUtlelosisiement prúnt 
et /utur de l'dconl>fnte bn.rilient1e, Genebra, 1987, ln-8.•. · 
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estrangeiro, sendo que, um .ou 'outro; eram mais em conta. Hoje são os óleos 
desembarcados no Rio. As indústrias aproveitam ainda a energia elétrica dis
tribuida por duas companhias, a Brasileira de Eletricidade e a do Banco Cons
trutor do Brasil, cujas centrais estão instaladas nos ribeirões da região, o Itama
rati e o Piabanha. As linhas da poderosa "Light" atravessam o nmnicipio, mas 
não o servem, o que demonstra suficientemente a independência que pode gozar 
a indústria petropolitana com relação às quedas d'ág:ua que favoreceram o seu 
ln.leio. . 

Contudo, mesmo n<>S primeiros tempos ela não foi determinada senão pela 
igua, mesmo levando-se em conta os serviços que esta podia prestar à tinturaria 
nas indústrias têxteis ou para a fabricação de papel. As fábricas D. Isabel e Alto 
da Serra foram fundadas independE!ntemente de tôda fôrça hidráulica. Elas 
contavam com um elemento de atividade que também influiu na criação de 
outras indústrias: a mão de obra. Desde os primeiros anos de Petrópolis, aquêles 
que se interessavam pelos seus destinos faziam . valer as vantagens, para a indús
tria, da presença duma população ávida de outros recursos, além dos que a 
eXploração da terra e dos veranistas podiam oferecer em pequena escala. Entre 
os descendentes dos colonos é que foram recrutados os operários para as primeiras 
indústrias. Toda via a fábrica de tecidos de Cascatinha precisou chamar traba
lhadores de fora; pois os que haviam não bastavam, uma vez que já em 1885 
ela ocupava 400 pessoas; o recenseamento de 1892 arrolou em Cascatinha 1 659 
estrangeiros em 4 103 habitantes, ou seja 44 % . Esta proporção, muito mais ele
vada que no primeiro distrito (23,3%) explica-se por um afluxo de italianos que 
coinçide com o período em que esta corrente imigratória começ&>u a dirigir-se 
para o Brasil. Fora êste contingente e considerando-se os brasileiros atraídos 
pela Indústria, o crescimento da população operária, muito prolífico, tem bastado 
às necessidades das fábricas. A população local é estável. Sucedem-se muitas 
vêzes, nas fábricas, de pais a filhos, visto que as crianças, rapazes e moças 
ali trabalham quase sempre, desde que atingem a idade legal de 14 anos. Uma 
das causas por que se enraizam assim é a garantia de pabitaç~o; os operários, 
descendentes dos antigos colonos possuem, quase todos, suas casas, .e por outro 
lado, as principais sociedades têm construído casas onde habita pelo menos 
uma parte- de seus operários. O exemplo foi dado pela fábrica de tecidos de 
Cascatinha Cem 1896 já pos.suia 200 casas operárias) não só porque ela teve 
de recorrer à mão de obra importada, como também por ser quase desértico o 
lugar em que ela se instalou. 

O papel da mão de obra e o da fôrça hidráulica não diminuem o das vias 
de comunicação, isto é, o da rodovia e o da estrada de ferro que ligam Petrópolis 
ao Rio de Janeiro. As relações rápidas é fáceis com o grande ernpório brasileiro 
foram e continuam sendo essenciais para as fábricas que importam matérias 
primas: com efeito, o algodão vem do norte do Brasil, a lã do Rio Grande do 
Sul e também da Argentina e do Uruguai, os fios de sêda do Japão e da Itália, 
a schappe da Suiça e da França, os fios de rayonne de São Paulo e a polpa para 
o papel vem da Finlândia; isto pareceria estranho num pais de grandes florestas · 
se não se Soubesse que a variedade de essências das srandes florestas tropicaiS 
não se presta à exploração metódica daquelas que convêm à indústria do papel 
e que, por outro lado, ainda não se chegou .a tirar bom proveito das araucárias 
que formam extensões continuas no sul do Brasil. O Rio de Janetro, assim como 
é a porta de entrada das matérias que a indústria de Petrópolis trasforma, é 
também o principal mercado para os seus produtos. A ligação com a . capital, 
para o que se utiliza hoje mais a- estrada de rodagem do que a de ferro, é uma 
das bases da indústria petropolitana . 

Assim também os seus capitais são na maioria provenientes do Rio. Entre 
as emprêsas de alguma importância, uma única existe graças a capitais propria
mente petropolltanos: é a ·n. Isabel, que data de 1889; seus acionistas foram 
e continuam sendo alemães de Petrópolis. Uma outra foi fundada por alemães 
vindos da Alemanha para êsse fim em 1904, talvez atraídos pelo que tinham 
ouvido da colônia de seus compatriotas. Nas demais indústrias, os capitais &ão 
do Rio: são principalmente comerciantes da grande cidade que inverteram em 
Petrópolis as reservas que puderam constituir; dentre êles, muitos ·são de origem 
estrangeira, inglêses, alemães, franceses, suiços, belgas, mas enfim, são tão nacio
nalizados quanto os seus próprios recursos. 
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Por que não teriam êles preferido o Rio, onde igualmente encontrariam mio 
de obra, evitando ainda os fretes de transporte para Petrópolis ? Por certo 
devido aos inconvenientes que, embora não impeçam o estabelecimento da indús
tria no Rio, representam .contudo um handtcap desagradável. E o clima, em 
que o calor e a umidade marítima tornam o trabalho penoso, diminuindo o 
rendimento particularmente, no verão, ao mesmo tempo que as máquinas' sempre 
ameaçadas pela ferrugem, exigem um trato constante e freqüente. e ainda o preço 
da vida, mais elevado no Rio que em Petrópolis, a ponto de quase dobrarem-se 
os salários. Assim, certas vantagens que fazem de Petrópolis uma colônia de vera
neio do Rio, fazem-na igualmente, uma colônia industrial. Como cidade de 

' veraneio não teria passado de proporções modestas e cóntinuaria llmitada à 
atividade essencialmente periódica que tornava outrora o inverno um perioda 
de "pavor para o comércio". Como cidade industrial, ela fixou uma população 
permanente e fortemente acrescida que a mantém durante o ano todo em mo-
vimento e em atiytdade. · 

O ORGANISMO URBANO 

Inicialmente Petrópolis identificava-se quase que inteiramente com a co
lônia alemã, à qual chegaram . em 1845, 1 921 dos 2 101 habitantes com que 
contava o novo estabelecimento. Um novo refôrço chegou logo da Alemanha e 
graças a êle a colônia contava, em 1851, 2 750 habitantes, ou sejam 649 a mais 
que em 1845, sendo que apenas 475 eram brasileiros. Em compensação, sofreu 
perdas, logo em seguida, por motivos de mudança, como demonstra a diminuição 
por que passou, de 2 845 em 1852 a 2 743 em . 1854, apesar do grande excesso 
da natalidade sôbre a mortalidade (115 nascimentos e 26 mortos, em 1852). 
:mste excesso que determinava o crescimento da colônia era tanto maior quanto 
menor era a proporção de pessoas em idade avançada; no ano de 1856, em 2 808 
colonos, apenas 106 tinham mais de 50 anos. Quando, em 1858, Petrópolis deixou 
de ser uma colônia para se tornar cidade e município, mais de 2/5 dos 3 016 
alemães que ali viviam eram nascidos no Brasil O 265) .111 

Ao lado dêles existia já um grupo não alemão que, modesto no inicio, não 
demorou a se tornar tão importante quanto o elemento propriamente alemão. 
Em 1846 compreendia 83 brasileiros, 61 portuguêses e 97 estrangeiros de naciona
lidades diversas, entre os quais 15 franceses. De alguns dos nossos compatrttotas, 
conservam-se os nomes nos cartório, como compradores e vendedores de terras, 
capitalistas ou comerciantes: Jean-François Binot, Pedro Tripper, Eugene Coville, 
Louis Jourdan, Jacques Chevalier, Júlio-Pedro Piot, Luís Aleixo Piloux, Françola 
Parcheminey, Cesarina Meyrat, o Dr. Charbonnier e o Dr. Napoleão Thouzet, o 
qual deveria merecer a . expressão oficial da gratidão dos· petropolltanos pelo 
seu devotamento desinteressado durante a egidemia de cólera de 1855. • 

O aumento da população não alemã pelo afluxo e pelo crescimento natural 
atinge a 2 501 em 1852, ou seja quase tanto como a colônia alemã, que contava 
2 743. Em 1858, Tschudi calculava que, ao lado -dos 3 016 colonos alemães, vivia 
um número quase igual de não alemães. Petrópolis teria então cêrca de 6 000 
habitantes. O recenseamento de 1872 acusou uma população de 15 441 para o 
município. Pouco depois nascia a indústria têxtil e a população aumentava 
para 29 331 em 1892, dos quais 12 112 no primeiro distrito (pouco mais do dôbro 
que em 1858), sendo que Cascatinha. graças ao afluxo .da mão de obra que lhe 
garantiu a sua grande indústria, contava 4 105, ou seja a têrça parte do distrito 
urbano. De 1892 a 1920 Cascatinha não chegou a atingir o dôbro (7 758); em 
compensação, o primeiro distrito, graças ao desenvolvimento da indústria e da 
cidade residencial, · atingiu 38 025. No mesmo lapso de tempo, Itaipava, que 
começa a abrir-se ao veraneio, passa de 1 639 a 3 981. Nos distritos totalmente 
rurais há um aumento bem menor: o quarto, de 4 501 a 6 680 e o quinto, de 
6 976 a 11 130, o que dá para o total do municipio, 67 574 em 1920. 

st De acõrdo com ois relatórios presfdenclaúl à Assembléia :Provincial. 
• Relatório presidencial de 1846, pág. 91. Registros tabellonals con.ervado• na Prefeitura dl' 

Petrópoll•. OI registros Civis 11Ao Incompletamente conservado•. 
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De então para cá não houve mais recenseamentos. 'todavia, a população • 
não parou de crescer, apesar de alguns êxodos de operários, determinados pela 
crise ou pela atração das indústrias de São Paulo. Como prova, pode-se examinar 
o excesso da natalidade sôbre a mortalldade, por exemplo, em 1919, 1 924 nas
cimentos para 1 200 mortos e em 1935 2 183 nascimentos e 1 332 mortes (sendo 
12e· por tuberculose, devido em parte à função. de estação de cura), assim 
como o aumento de uns e outros, o que é consecutivo do aumento do 
número de habitantes. Outra .,prova ainda: não se parou de construir: 11 579 
casas em 1936 para 9 728 em 1920, seguindo uma progressão cujo ritmo 
não mudou dum ano pàra ·outro. Se se deve alguma cousa à função de resi
dência periódica, também se deve ao crescimento da população permanente. 
Flnalmente, onde chegamos? Em 1932 um cálculo oficial atribula ao muni
ciplo 91 890 habitantes, dos quais 52 392 para o 1.º distrito, 10 398 para o 
2.0 , 6 335 para o 3.0 •• • Há exagêro, provàvelmente, pois pessoas autorizadas 
supõem que, atualmente, o município deve andar pelos 90 000. Ainda que seja 
asa1m e que Petrópolis não possa ainda vangloriar-se de ter atingido os 100 000, 
pode contudo1. e com direito, olhar para o passado com algum orgulho, evocando 
a pequena co1ônia alemã que lhe deu origem, -há menos de cem anos. 

Que é feito do núcleo alemão dos primeiros tempos? Podemos constatar, de 
Inicio, que seus descendentes renunciaram dum modo geral, ao trabalho da terra 
que foi o motivo principal de sua vinda ao Brasil. Herdeiros, às vêzes, duma 
data de terra, o pouco de legumes que dali tiram e o pouco de leite que lhes dá 
a vaca para o seu sustento, servem-lhes mais para o consumo doméstico, garan
tindo-lhes, ainda, pela venda, alguns mil réis. Adquiriram uma certa segurança 
material à qual ajuntam a habitação que receberam de àeus antepassados, o 
que é tanto mais apreciável que a maioria não se eleva acima da média, nem 
mesmo da pequena burguesia: comerciantes, empregados, funcionários e multas 
vêzes operários das fábricas. 

Na colônia primitiva, os antigos permaneceram . fiéis às tradições da mãe
pátrla, conservando a rellglão e a lingua maternas, o espirito alemão e não se 
naturalizando; viviam "um pouco sob a tenda", diz Rlbeyrolles. Em compensação 
!LO lado dêles, as jovens gerações da "pátria brasileira" já formavam falanges 
quinze anos depois da fundação da cidade; adotavam a llngua e os costumes 
do pais, principalmente as mulheres, como diz Tschudl, que o explica pelas 
relações mantidas com os brasileiros e em particular com os veranistas; e faclll
tadas pela miséria dos primeiros tempos. Uma causa mais certa da assimilação 
foi o gênero de vida dos primeiros colonos; 11 êles não eram simplesmente agricul
tores ligados à terra, mas trabalhadores em construções, artistas e operários, 
obrigados desde o comêç0 a relações cotfdianas com os braslleiros e à aprendi
zagem, por necessidade, da lingua portuguêsa. Mais tarde as fábricas · contri
buíram para o mesmo resultado, fazendo trabalhar, lado a lado, brasllelros e 
descendentes dos colonos. Maul, observou que os alemães que fundaram a indús
tria, se foram úteis aos petropolltanos de origem germànlca, não serviram tanto 
ao germanismo nacional, oolkisch ... 

Entretanto, a população de · origem alemã agrupa-se, numa certa medida, 
em t6mo das indústrias alemãs, como ao redor do padre e do médico alemães, 
da escola e das sociedades beneficentes alemães, do Tumv~rein alemão. Embora 
não fale, senão multo deformada, a lingua de seus antepassados, conserva ainda 
uma certa individualidade, de que se encontra prova surpreendente, por inespera
da, em indlviduos de olhos azuis e cabelos louros: imagem nórdica que contrasta 
coin o tipo físico geral, mas que não fica deslocada nesta cidade fresca e 
verdejante. 

Petrópolis moldou-se no quadro préviamente preparado pela rêde dos vales · 
d18postos em tõmo do Plabanha e do Qultandlnha. Outrossim, os colonos alemães 
denominaram Thal a maioria dos 23 quarteirões da cidade, batizados com nomes 
que lembram a Alemanha Ocidental: Unterrhelnthal, Mittelrhelnthal, Oberrhein
thal, Nassauerthal, Westphalenthal, etc. Da adaptação do habitat aos vales, resul
tou a diapoaição linear de Petrópolls, Linear, pela forma alongada. dos bairros que 
acompanham os vales, bem como pela sua estreiteza que geralmente os reduz 
a 2 fllas de casas, confrontando, dum lado e do outro, ora com a estrada ora 

• TllChudl, op. clt. I, pás. 214. 
" Otto Kaul, op. alt., pl.s. 41. 
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A k>EDE DE VALES DE PETRÓPOLI~ ·• ..•. 
OS NoME$ .SUBLINHAl>OS SÃO 0$ DO.S (;)UARTC/ff0C$. •••••• ••• 

A LINHA POIJTILHAOA MARCA O LIMITE APROXIMADO 
DO ftl OIS TRITO OU Dl.8 TRIT"O DA CIDADE. 

· .. ... .. ··. 

Állo da Serra-

com o rio, atravessado por numerosas pontes. Em alguns pontos êste alinhamento 
é fechado, quase contínuo, como nas proximidades das confluências, principalmen
te na do Piabanha com o Córrego Sêco. Aqui se encontra o núcleo priiilitivo e que 

. permanece ainda o coração da cidade, propriamente dita. O Piabanha e o Córrego 
Sêco encontram-se neste ponto, percorrendo um mesmo vale antes de se reuni
rem num único rio, que forma logo um A.ngu1o reto com a direção que antes .. 
seguiam. :ll:ste vale foi, desde o comêço de Petrópolis, disposto de maneira a dar 
a suas encostas e aos seus rios o alinhamento perfeitamente retillneo que o carac
teriza; aparar as saliências rochosas e retificar .as sinuosidades descritas pelaa 
águas, foi mesmo um trabalho.a que se entregaram os primeiros colonos . .A$S1m 
formou-se a avenida que entãcl .se chamou "do Imperador" e que hoje se denomina 
"15 de Novembro". Em cada lado das margens alinham-se empórios, escritórios, 
edificios públicos, restaurantes, hotéis, e nela abre-se uma praça formada pelo 
secamento e àtêrro dos brejos que se formavam na confluência, e onde a estátua 
de D. Pedro II, cercada de elegantes palmeiras, perpetua a memória daquele 
que determinou a. fundação da cidade; bem perto, esconde-se sob ·a mata, o seu 
antigo palácio, muito simples e que hoje abriga um instituto de ensino secundário; 
perto também, esconde-se a Prefeitura, encostada numa colina coberta de 
matas. &te conjunto constitui ao mesmo tempo o centro da vida urbana e o 
da cidade de veraneio. · 

Fora dêle não há mais aglomeração, se compreendemos por isto as casas 
ligadas umas às outras. Ao longo de..S avenidas Koeler, Tiradentes, 7 de setembro, 
Santos Dumont, etc., alinham-se chalets, cottage1, residências particulares,. 
raramente de mala de um andar e nunca de mais de dota, ora aimples, ora lu:no-
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sas, mas sempre elegantes. :!stes quarteirões que imagina.mos alegrettténté állÍ• 
mados durante.ó verão, permanecem todo o inverno numa quietude êrma e muda; 
as casas herméticamente fechadas são encerradas no silêncio e ninguém passa 
pelas avenidas. Mas Hão se têm impressão de tristeza: defronte às "vilas", algumas 
flores alegram os jardins, atrás as árvores que as cercam e nelas a brancura das 
estatuetas, vão se unir à floresta do morro que as domina. A cidade é, portanto, 
tôda encaixada na verdura no melo da qual o esplendor de camélias, magnólias, 
rododendrons, azaléias e hortênsias, quando florescentes, dá o brilho que lhe 
vale o nome bem merecido de "cidade das flores" ou "das hortênsias". 

•• i ' 

Frequentemente, pelo melo das avenidas arborlza~as um rio traça, sob o 
sol, um sulco luminoso. Tênue filête durante o período das sêcas, ao qual ne
nhuma importância se dá quando se observa de perto: as águas correm vaga
rosamente, com um aspecto duvidoso e não causam admiração quando se sabe 
que servem apenas para esgôto. Com as chuvas, porém, sobem e transbordam; 
é dlficll o verão em que a praça D. Pedro II e circunvizinhanças não sejam inun
dadas; não se .ardsca mais a cair no rio, o que era freqüente antes que u 
ruas fôssem iluminadas o que . Tschudi pôde experimentar. Planejam-se diversos 
melhoramentos, como garantir a destruição ou evacuação dos detritos urbanos 
e das águas usadas, e dar um escoamento mais rápido ao Plabanha depois de 
sua junção com o Córrego Sêco, recortando a bôlsa que êle descreve, o que faz 
parte dum programa de "melhoramentos e embelezamentos" com que se procura 
tomar mais agradável ainda a permanência na cidade de veraneio. 

Em redor dela, partem caminhos e ruas servidas por bondes e ônibus que 
cruzam com tropas de burros carrekados de bananas, laranjas e leite. Alguns 
conduzem ràpidarnente a bairros não totalmente povoados e que, embora perto, 
perm~necem mais próximos da natureza; assim, Independência, donde avistamos 
o panorama da baixada. Outros conduzem, sem solução de continuidade, a 
bairros densamente povoados, como Palatinado e Morin, onde vivem pequenos 
proprietários, funcionários, empregados no comércio, sempre residindo no melo 
de jardins e árvores. A medida que se afasta da cidade, mais . espaçadas se 
tornam as casas. Surgem as fábricas, algumas mesmo às portas da cidade. Mas 
não se tem em Petrópolis impressão duma cidade industrial, não só porque as 
fábricas estão espalhadas em diversos bairros, como também porque não carre
gam a atmosfera de poeira e de fumaça. A indústria não mancha a natureza, 
pelo contrário, às vêzes forma com ela quadros pitorescos, como o da fábrica 
de sêda do Bingen, cujos edifícios formam, com a floresta, onde se situam, um 
conjunto que lembra certos recantos dos Vosges. 

Também não há aglomeração operária, a não ser alguma no Alj;o da Serra, 
com suas casas estreitamente agrupadas e com um aspecto um tanto triste. 
Outrossim, as habitações construídas pelas próprias fábricas para os seus operá
rios não formam conjuntos imponentes e compactos que lembrem as cidades 
operárias da Europa, e não deixam, entretanto, de 8e confundir com o verde da 
paisagem. Mais rústicos ainda são algws bairros habitados por operários como 
por exemplo, Mosela e Bingen, em que a maioria da população descende dos colo
nos alemães. De vez em quando surge uma casinha ajardinada, à margem do 
rio, com pés de laranja, legumes, mandioca e um estábulo rudimentar, abrigando 
uma vaca que se nutre com o capim melado (melints minutiflora> que cresce 
nas ribanceiras. Ao amanhecer, pais e filhos partem para a fábrica, levando o 
almôço numa sacola, enquanto que os garotos dirigem-se para a cidade, em 
carrinhos tirados por uma cabra, e carregados de queijo e garrafas de leite. Mas 
estamos Já fora da zona urbana e quase sem o perceber, tanto a própria cidade 
se confunde com a natureza. 

Verdadeira cidade-parque, mas constituída espontâneamente pela abertura 
de clareiras no melo da floresta tropical. Assim ela seguiu um plano prévio, esboça
do pela rêde dos vales. Esta cidade, cuja origem é tão "desejada" quanto possível, 
desenvolveu-se ao arbítrio dos elementos. A esta combinação r:om a natureza 
ela deve· a sedução que lhe vale os nomes de "flor da serra" e "rainha da serra". 
A própria indústria não conseguiu alterar o seu encanto, desde que as fábricas 
fizeram prosperar o estabelecimento que havia sido uma colônia agrícola e um 
ponto de passagem, ambos fracassados e ao qual os veranistas nunca poderlain 
animar senão alguns meses por ano. 
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9.0 aniversário da fundação do C.N.G. 

Ao comemorar o 9.0 aniversário de 
sua fundação, pôde o Conselho Nacio
nal de Geografia ufanar-se da trajetó
ria percorrida, desde a sua fundação, 
de que participaram imperativos de or
dem interna, derivados da urgência de 
melhor conhecimento do território bra
sllelro, de harmonia com sugestões· de 
ordem iaternacional. 

Desta fez-se cavaleiro andante o 
ptofessor E. de Martonne que, por julho 
de 1938, recebido fes.tivamente pelas as
sociações culturais, relacionadas com 
os estudos de sua predileção - o Ins
tituto ;Histórico e Geográfico Brasileiro, 
a Sociedade de Geografia do Rio de 
Janeiro, a Academia Brasileira de Ciên
cias - sugeriu, em resposta às sauda- . 
ções que lhe proclamavam o saber, a . 
conveniência da criação no Brasil, de 
um órgão, destinado a coordenar as 
pesquisas .geográficas, à semelhança de 
outros, no estrangeiro, com os quais se 
articularia por intermédio da União 
Geográfica Internacional. 

Pe,ra lhe atender à indicação, di
versas tentativas se esboçaram, na Aca
demia Brasileira de Ciências, nas Uni
versidades do Estado de São-Paulo e do 
Distrito Federal propagadas pelos pro
fessôres P. Deffontalnes .e P. Monbeig, 
sem maior êxito, além da formação de 
ardorosos partidários da reforma que 
urgia. 

Simultâneamente', inspirado em ou
tras fontes, o paladino da Estatistica 

· Brasileira, M. A. Teixeira de Freitas, 
com o seu espí:i:ito sistematizador de 
atividades intelectuais, à frente da Di-. 
i:etoria de Estatística do Ministério da 
Educação, recém-criada, elaborou a 5 
de fevereiro de 1932, as bases de um 
"Instituto Nacional de Estatistica e 
Cartografia", aprovadas apenas quanto 
à primeira parte. 

Conquanto desaparecesse oficial
mente a Cartografia do titulo da nova 
instituição, continuaria a inSpirar-lhe 
os programas de trabalho, tão relevante 
se afigura o seu concurso à raciona.! 
distribuição e interpretação dos ind.1ces 
estatísticos. · 

-3-

Atuaram ás da.e.S componentes 
cada qual em seu âmbito, quando afinai 
se articularam, por volta de outubro de 
1936, no Ministério das Relações Exte
riores, então chefiado pelo embaixador 
José Carlos de Macedo Soarés, presi
dente do Instituto Nacional de Esta-
tística. · _ 

A sombra do prestígio do insigne 
chanceler, reuniram-se as mais gra
duadas autoridades em assuntos geo
gráficos e indicaram as aspirações dos 
sabedores especializados de cujas dis
cussões resultou o Decreto n.0 1 527, 
de 24 de março de 1937, que instituiu o 
Conselho Brasileiro de Geografia en
corporado ao Instituto Nacional de Es
tatística, e destinado a reunir e coorde
nar com a colaboração do Ministério da 
Educação e Saúde, os estudos sôbre a 
Geografia do Brasil e a promover a 
articulação dos serviços oficiais (fe
derais, estaduais e municipais) , insti
tuições particulares e dos profissionais, 
que se ocupem do Brasil, no sentido de 
ativar uma cooperação geral para um 
conhecimento melhor e sistematizado 
do território pátrio". 

Não bastava, porém, determinar
lhe a fundação. 

Havia mister de insunar-lhe entu
siasmo realizador, como alcançara o 
apostolado ativo de Teixeira de Freitas 
na ala mais velha, que metodizara as 
operações definidoras dos fatos sociais 
por .números. 

O exemplo traçava as linhas mes
tras da nascente organização que, em
parceirada à anterior, de nome ligeira
mente alterado, para se adaptar às 
novas condições, iria constituir um dos 
ramos do Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística, no qual se enfeixa
riam as duas componentes, com a de
nominação respectiva de Conselho Na
cional aplicada de acõrdo com as suas 
operações. · 

Atuariam desta maneira harmôni
camente, conforme as diretrizes ensaia
das com êxito pelo mais antigo, 'que 
não se ajustou a nenhum molde exis-
tente. . 

Singularizou-se como instituição de 
âmbito nacional, para melhormente 
conseguir levar a bom têrmo as suas 
iniciativas. · 
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Arvorando por divisa o principio da 
~ooperação, o Conselho Nacional de 
Geografia, assim como praticava o da 
Eatatistica, estimulou os esforços e com
petências especializadas em todo o pais, 
a que se dilatou a sua atuação coorde
nadora. 

Mercê da boa vontade encontrada 
por tôda parte e presteza na contri
buição de quantos poderiam participar 
da campanha benemérita, Já adquiriu 
o direito de servir de modêlo apontado 
à imitação no estrangeiro. 

Quando ocorreu nesta capital, a 
II Reunião Pan-Americana de Con
~ltas sõbre Geografia e Cartografia, 
eminente delegado aconselhou, com 
aprovação da maioria, que servisse o 
Conselho Nacional de Geografia de'pa
drão para os países da América do Sul, 
desejosos de estabelecerem o estudo de 
seu território em bases racionais. 

Assim manifestavam calorosamente 
irrestritos aplausos à ação desenvolvida 
no Brasil, em matéria de Geografia, 
graças à organização sui generts, a 
principio ideada por Teixeira de Frei
tas, no ramo de sua predileção, e mais 
tarde ampliada a outro e adaptada por 
Leite de Castro, aos quais não faltou a 
colaboração espontânea e eficiente dos 
que lhes reconhecem e louvam a dedi
cação ao bem coletivo e o idealismo 
realizador, que lhes inspira os atos fe
cundos. 

E' possivel que o encontro dos dois 
abnegados criadores dos Conselhos cujo 
surto, assinala a transição de uma era 
para outra à maneira de marco div1só
rio, seja resultante de tendências lne
v1táveis, que improvisariam outro aná
logo Intérprete, caso não aparecessem 
no momento oportuno. 

Faz-se nitster se conhecer toda via, 
que dificilmente se ajuntam no mesmo 
individuo as qualidades que estrema
ram Teixeira .de Freitas entre os sabe- · 
dores da Estatistica brasileira e Chrls
tovam Leite de Castro nos domínios 
da Geografia. 

Não que fô11Se propriamente espe
cialista, ou que para tanto se prepa- · 
rasae. Ao contrário, formou-se em en
genharia civil na Escola Politécnica, 
onde se fêz campeão de prêmios. Ne
nhum deixou de tirar, do Inicio ao 
têrmo dos estudos acadêmicos. 

Praticando, sem o pretender, a de
finição, a que se referia constantemente 
:> professor Sampaio Correia, e que vi
nha, pelo menos, da era de Belegarde, 
consoante cuja opinião, engenheiro de-

via saber furar com serrote e serrar 
com verruma, freqüentou o curso de 
Deffontaines, de cujo entusiasmo geo
gráfico se contaminou. 

Aluno ainda, serviu também de pro
fessor de cartografia aos colegas de 
turma. E desde então a sua Vida pro
fis&onal tomou diferente rumo. 

1 -. A engenharia, para cuja apllcaçao 
lucrativa provara possuir méritos In
comuns, serviria apenas para lhe · dis
ciplinar o raciocínio e orientar-lhe os 
empreendimentos e decisões nos domi
nios da Geografia, a que se dedicou, 
progressivamente convicto de estar 
contribuindo para o engrandecimento 
do Brasil. · 

Quando aceitou chefiar a" "Secção 
de Estat~tlca Territorial", criada. pelo 
Ministério . da Agricultura, a 25 de jll
lho de 1933, Já pensaria em promgver
lhe a expansão, de acôrdo com as suas 
crescentes aspirações. 

Nesse caráter, participou da Co
missão de Geógrafos, a cujas reuniões 
o Itamaratl proporcionou acolhimento 
estimulador de esforços culturais, de 
que resultaria a criação do Conselho 
Nacional de Geografia. 

Alcançado o primeiro objetivo, não 
ocultou a satisfação com que via apro
ximar-se a realização dos seus ideais. 

E ao apresentar-lhe à Assembléia 
Geral, constituída de representantes 

· dos Ministérios Federais e dos go
vernos estaduais, o relatório dos tra
balhos que lhe traçaram as normas de 
atuação futura, relembra, em síntese a 
expansão transformadora dos estudos 
geográficos, em extensão, em ampli
tude de assuntos, na metodologia. 

"A poucas ciências é dado apre
sentar uma evolução tão grande", afir
mou, Incisivo. 

"Primeiro pelo mundo conhecido 
em seu avanço progressivo: ao século 
IV A. C. llmltava-se a pequena região 
circumediterrA.nea". . . E, hoje, está 
percorrido todo o globo terrestre . 
. "Segundo, pela eclosão das ciências· 
naturais e humanas, as quais descor
tinaraJ.ll o conhecimento de numero
síssimos fenômenos que puderam ser 
encorporados na Geografia, onde são 
encarados sob o ponto de vista da sua 
distribuição terrestre. 

"Ciências numerosas se metamor
foseariam na . Geografia: a ·Geologia 
gerou a Fisiologia: a Botânica pce .... 
parou a Fitogeografia; a Zoologia fun
damentou a Zoogeografia; a Etnogn-
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fia, a Sociologia, a Politlca, a Eco
nomia deram base à Geografia Hu
mana. 

"Terceiro, pela transformação de 
sua metodologia. 

"Inicialmente era a Geografia ape
nas descritiva preocupava-a o conhe
cimento da superfície da Terra em sua 
apresentação estática e assim orien
tada, ela descrevia, ·ela dominava, ela 
media". ·· 

"E, hoje, é a Geografia uma ciên
cia, extensa e valiosa, à qual compete: 
"o conhecimento da superficle da Ter
ra; o conhecimento da distribuição e 
das causas desta distribuição pela su
perficle terrestre dos fenômenos físicos, 
biológicos e humanos, e o conhecimento 
das relações· locais entre êstes fenô
menos". · 

E rematava, confiante na missão 
do organismo que se constituira pela 
cooperação de entidades garantidoras 
de seu êxito. 

"Sedutora, extensa, humanista, a 
Geografia é também útil e imprescin
divel, e está na convlçção, de todos que 
o conhecimento do território pátrio é 
o primeiro problema básico a que se · 
deve propor uma nação". 

Empolgado pelo assunto, que lhe 
despertara Inesperadamente vocação, 
entregou-se de corpo e alma à tarefa 
de lmprlmlr às atividades geográficas 
no Brasil o mesmo sentido patriótico 
e universal que Teixeira de Freitas 
conseguira nos domínios da EStatistlca. 

Não lhe faltaria tenacidade para 
vencer os obstáculos e atenuar alguma 
desconfiança Inicial de futuros colabo
radores, nem o tato diplomático neces
sário, não raro, para congregar, em 
tõmo de claro objetivo, as opiniões 
orientadas diversamente. 

' A Inteligência peregrina traçava as 
linhas fundamentais, com a mira ao 
longe, que a habllldade se propunha, 
em seguida, a completar. 

ASsim foi que a modesta ,;Secção 
de Estatística Territorial" transfigu
rou-se, na arraiada promissora do Con
selho, em "Serviço de Coordenação 
Geográfica", de harmonia com os seus 
objetivos e processos de mobilização de 
elementos idôneos em todo o território 
nacional. 

Dilatou-se, mais tarde, em "Serviço 
de Geografia e Estatistlca Fisiográfica", 
de maiores proporções, quando Já cres
cera em tamanho, sem, perder as fei
ções anteriores. 

Desdobra-se atualmente em dois 
ramos: Secretaria e Serviço de Geo
grafia e Cartografia, cujos empreendi
mentos se avolumam de continuo, para 
atender aos anseios de aperfeiçoamento. 

Acorde com o crescimento orgânico, 
manifestavam-se novas funções, que 
lhe caracterizam as atividades. 

Assim foi que, de Inicio, partici
pante da campanha sistematizadora da 
divisão territorial e respectiva nomen
clatura, coube-lhe o encargo de orien
tar e fiscalizar a execução do Decreto
lei n.0 311, que atalhou a confusão 
reinante. 

A discriminação de âmbitos muni
cipais pela primeira vez se codificou 
metOdicamente, adstrita às mesmas 
normas, a que ·também obedeceu o le
vantamento do respectivo território. 

Todos os municípios brasileiros, 
com maior ou menor perfeição, apre
sentaram os mapas que lhes cumpria 
elaborar. Nenhum falhou, graças à vi
gilância do Conselho Nacional de Geo
grafia, que, em seguida, se compro
meteu a atualizar a carta do Brasil na 
escala de um por milhão. 

Para que · possa ultimar esta obrá 
quanto possível fiel à realidade, vem
se preparando cuidadosamente. 

Promoveu a campanha de coorde
nadas, para determinar precisamente a 
posição das sedes municipais e pontos 
Importantes, depois de instituir o "curso 
de · aperfeiçoamento", que habilitou 
operadores técnicos pelos mesmos pro
cessos de obsenação e cálculo. 

Valendo-se da \cooperação colheu 
em dezenas de repartições, onde sou
besse haver alguma contribuição de 
valia, plantas e traçados de estradas, 
que se· apressou em copiar e reduzir 
para utilização oportuna. 
· Organizou excursões cientificas e • 

expedições geográficas em zonas desco
nhecidas, cuja representação cartográ
fica retltlcou devidamente. 

Com o fim de melhorar progressi
vamente os seus trabalhos de campo e 
de escritório, organizou cursos espe
ciais de Cartografia, de 'Geomorfologla, 
além da aprendizagem da técnica ame
ricana; obtida nas universidades, me
diante bôlsas de estudos . 

Como resultado de suas Iniciativas. 
que se expressam em cartogramas de
mográficos, mapas vários, na. Revista 
Brasiletra de Geogratta, trimestral, Bo
Zettm Geográfico, mensal, "Biblioteca 
Geográfica Brasileira", de que sairam 
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a lume vãrios volumes, estando outros 
em fase adiantada de impressão, obras 
avulsas, de pronunciado cunho geográ
fico, granjeou o Conselho Nhcional de 
Geografia Usonjeiro conceito no pais, 
como igualmente no exterior, onde a 
estas horas andará o seu secretário ge
ral conferenciando com os dirigentes do 
Instituto Pan-Americano de Geografia 
e História para acertar as bases de 
novos empreendimentos, que, utilíssi
mos no Brasil, também se articulem 
com ~ planejados pelos países vizinhos. 

O décimo período anuàl que des
tarte se inicia promissoramente, pro
picia as maiores esperanças de enten
dimentos entre os técnicos, para ampla~ 
campanhas geográficas de harmonia 
com os sentimentos de · solidariedade · 
pan-americana, ele que se fêz o Conse
lho Nacional de 'Geografia paladino 
convicto e ardoroso, ao dilatar pelo 
campo internacional o · mesmo cons
trutivo principio de cooperação, a que · 
deve o seu admirável êxito. 

Vtrgflto Correta Ftlho. 

-te 

'Y A classificação de climas 
de Thomthwaite 

" Se bem a classificação de climas 
de Thornthwaite feita com o fim de 
melhorar a de Kõppen, conte já doze 
anos de existência, não foi ainda muito 
difundida e, por isso, julgamos útil dar 
uma idéia da mesma. De fato, Kôppen 
expôs duas classificações de clima, uma 
em 1900 e outra,:iaperfeiçoada, eni 1918. 
Baseia-se a classificação de Kõppen, 
essencialmente, nas associações vege
tais, em união da temperatura, umidade 
e características das estaç9es; em con
formidade com isto, dividiu o globo 
terrestre em dez zonas: A, B, C, D e E, 
partindo do equador a oada um dos 
pólos, ficando eada faixa subdividida 
em zonas secundárias, designadas por 
letras minúsculas. 

Thornthwaite publicou a sua clas
Sificação climática na Geagraphtcal 
.Revtew, págs. 443 a 440, vol. 23, ano 
1933. Assemelha-se esta à de Kõppen, 
quanto ao caráter quantitativq e uso 
dos símbolos e fórmulas. Porém, em 
lugar de servir-se dos valores absolutos 
da temperatura e umidade, como cri
tério para a determinação dos limites 
de cada região climática, Thornthwaite 
introduz alguns valores novos como se
jam a eficiência da temperatura e · a 
efetividade das precipitações. Não obs-

tante a complexidade do critério em
pregado por Thomthwaite, podem as-

. sinalar-se 32 regiões no mapa de climas 
desenhado ~or êle. i:ste número de 
zonas corresponde ao dôbro, aproxima
damente, das que registra Kõppen. 

Constituem a base dos tipos climá
ticos apresentados por Thornthwaite, 
três elementos, cada qual representado 
por uma letra: 1) Efetividade da pre
cipitação; 2) Eficiência da temperatu
ra; 3) Distribuição da precipitação se
gundo as estações. A efetividade da 
precipitação determina-se pela relação 
P:E, que quer dizer, precipitação divi
dida pela "evaporação". A efetividade 
anual da precipitação obtém-se me
diante a soma dos 31 valores mensais 
da relação P:E. De acôrdo com isto, se 
reconhecem cinco tipos de clima rela
tivamente à umidade, designàdos pelos 
respectivos índices, a saber: A (mais · 
de 128), super-úmldo; B Cde 64 a 127), · 
úmldo; C (de 32 a 63), sub-úmido; 
D (de 16 a 31), semi-árido; E (de o a. 
15) , desértico . · 

Do mesmo modo, obtém-se a efi
ciência da temperatura através da re
lação T .E. do que resultam seis tipos 
térmicos: A' (mais de 128), tropical; 
B' (de 64 a 127), mesotérmlco; C' (de 
32 a 63), mlcrotérmico; D' Cde 16 a 31), 
Taiga; E' (de 1 a 15), tundra; F' (0), 
neves perpétuas. 

A distribuição das precipitações 
conforme as estações representa-se da 
maneira que segue: "r", precipitação 
abundante em tôdas as estações; "s''. 
chuva escassa no verão; "w" escassa no 
inverno; "d" precipitação escassa em 
tôdas as estações. Com cinco zonas de 
umidade, seis de temperatura e quatro 
tipos de distribuição de chuvas pode 
construir-se cento e vinte variedades ou 
tipos de clima teóricos. Destas cento e 
vinte combinações possiv.eis, apenas 
trinta e duas correspondem a tipos cli
máticos reais. 

A classificação de Thornthwaite foi 
muito bem acolhida nos meios cientí
ficos norte-americanos, tendo sido apli
cada em atlas climáticos no México. 
Com referência à Espanha, no mapa 
apenso à classificação de Thornthwaite, 
a Península figura dividida em sete 
zonas: Clima 1 · (AB'r), Galícia; 6 
CBB'r), faixa que se estende da fron-

. teira norte portuguêsa por Cantábria e 
Pirineus; 14 (CB'rl, León, parte de 
Castilla la Vieja e Aragon; 25 CDB'd), 
bac4t superior do Dueno a NE. de Cas
tilla la Vieja; 24 CDB's), Mancha, Ca.,. 
taluena e Levante; 16 (CB's), Portugal 
e Andalucia. 
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Nota de G. Gavera, ertraída da 
Revista Geográfica Americana - Ano 
XIII - V. XXIV - N.º 146 - Noviem
bre, 1945). 

Número médio dos componentes da 
familia nas zonas rurais 

O Gabinete Tknico do Serviço 
Nacional de Recenseamento, na sua 
Série de Análises de Resultado~ do 

' Censo Demográfico, fêz publicar o co
municado "Número médio dos compo
nentes da família nas zonas rurais" . 
cujo texto passamos a transcrever: 

A Secção de Apuração, para satis
fazer à exigência de uma determinação 
preliminar da composição quantitativa 
da família rural, realizou uma pesquisa 
sôbre 340 Municipios, pertencente& a 
16 Unidades Federadas,• que, pela sua 
localização geográfica e pela própria 
cifra da sua população total, não supe
rior a 20 000 habitantes, são caracteri
zados como dependentes principalmente 
das atividades agro-pecuãrias ou ex
trativas. 

Para cada Município foram deter
minados o número dos boletins de fa
milia e o número total dos habitantes 
nêles inscritos. O quociente do segundo 
número pelo primeiro deu o número 
médio de componentes da familia cen
sitária. 

Os resultados do cálculo dêste nú
mero médio estão resumidos na seguin
te tabela I por intervalos de 0,5 e na 
tabela II por· intervalos de 0,1. · 

TABELAI 
Pequenos Municjpios, segundo o número 

médio dos com~nentes da familia 

2,61 a 3,00 . ........................ . 
3,01 a 3,50 ................ , : ...... .. 
3,61 a 4,00 ... ....... ..... , ......... . 
4,01 a 4,60 .. . ..................... . 
4,61 a 6,00 ....................... , , . 
6,01 a 6,50 ......................... . 
6,61 a 6,00 . ......................... . 
6,01 a 6,50 ......................... . 
6,61 a 7,00 ........................ .. 
7,01 • 7,60 . ............... ' ........ . 
7,61 a 8,00 .................. ;". ...... . 

TOTAL . .................... . 

Munlclplos 

3 
2 
8 

38 
1111 

121 
M 
16 
4 
3 
1 

340 

• Discriminação dos 840 Municlpios por 
Unidades Federadas : Alagoas l, Amazonas 8, 
Bahia 72, Ceará 7, Mato-Grosso 23, Pará 44, 
Paraná 25, Pernambuco 5, Piaul 84, Rio-de
J'aneiro 23, Rio-Grande-do-Norte 24, Rio-Gran
de-do-Sul 6. Santa-Catarina 16, São-Paulo 48, 
Sergipe 3, Acre 7. 

A tabela I Já mostra que os núme
ros médios de componentes da familia 
gravitam em tôrno· de um valor nor
mal pouco superior a 5. 

A tabela n permite calcular com 
maior precisão quer o valor normal, que 
resulta próximo de 5,06, quer o valor 
mediano, que é de 5,10. 

Sendo o primeiro quartil igual a 
4,76 e o terceiro a 5,48, metade dos 
Municípios considerados tem um nú
mero médio de componentes da família 
compreendidos entre êsses limites, cuja 
média, 5,12, quase coincide com o valo? 
mediano acima especificado, 

TABELAII . 
Pequenos Municípios, segundo o número 

médio dos componentes da familia 

NÚMERO MtDIO Muni- NÚMERO MtDIO Muni-

DE g~'1:~:m~TES clploa DE g~r::~if,~TES ciploa 

-----·-- ----------
2,61-2,80 . ........ . 
2,81 - 2,90 .. -· ..... . 
2,91-3,00 . ....... .. 
3,01-3,10 .. ....... . 
3,31-3,40 .. ..•..... 
3,61-3,70 .. ....... . 
3,81-3,90 . ........ . 
3,91-4,00 . . ....... . 
4,01-4,10 . ........ . 
4,11-4,20 ......... . 
4,21-4,30 ...... . .. . 
4,31-4,40 ......... . 
4,41-4,50 . . . " ... . 
4,61-4,60 ......... . 
4,61-4,70 ........ .. 
4,71-4,80 ......... . 
4,81-t,90 ........ .. 
4,91-6,00 ......... . 
11,01;- 6,10 .. ... : ... . 
6,U-6,30 .. ....... . 

TRANSPORTE .. . 

1 6,21-6,30 .. ..... .. 
1 5,31-6,40 .. ..... .. 
1 5,41-6,60 ....... .. 
1 5,61 - 6,60 . ...... .. 
1 5,61-5,70 .. ...... . 
3 5,71 - 6,80 ........ . 
2 6,81 - 6,90 ........ . 
3 6,91 - 6,00 ....... .. 
6 6,01- 6,10.-....... . 
2 6,11- 6,20 ....... . 
9 6,21 - 6,30 ....... .. 

12 6,31- 6,40 ........ . 
10 6,61 - 6,70 ....... .. 

. 13 6,71- 6,80 ........ . 
16 6,81 - 8,90 ........ . 
16 6,91- 7,00 ........ . 
20 7,01- 7,10 ........ . 
36 7,11 - 7,20 .. ...... . 
34 7,'1- 7,60 ........ . 
28 7,81- 7,90 . ...... . 

203 TOTAi;- .. ..... . 

18 
20 
21 
16 
16 
11 
6 
6 

ld 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

340 

A pesquisa do Serviço de Apuração, 
sendo estendida a quase um têrço do 
número total dos Municípios com po
pulação não superior a 20 000 habitan
tes, deve ser tida como uma amostra 
muito larga e apta a fornecer um re
sultado bem aproximado do que dará a 
apuração completa. 

Pode-se, portanto, considerar o nú
mero de 5,1 componentes da família 
como tipico para os ·pequenos Muni
cipios, representativos de zonas rurais. 

Gtorgio Mortara, Consultor técnico 
do Serviço Nacional de Recenseamento. 

-te 

Dicionário de brasileirismos 
Sob o titulo acima o Jornal do 

Comércio publicou um artigo assinado 
pelas iniciais· L. G. comentando a ne
cessidade imperiosa de se reunirer.1 
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num completo dicionário de brasileiris
mos, vocábulos regionais seguidos de 
comentários de cunho folclórico e etno
gráfico indispensáveis a obras dessn. 
natureza. Iniciando, diz o articulista 
em suas interessantes considerações·: 

Até agora a publicação de um di
cionário de brasileirismos elaborado 
com satisfatória amplltuqe e sistema
tização, tal como seria para desejar, 
continua a ser ansiosamente esperada; 
não obstante já se nos depare material 
numeroso e até de apreciável valor, co
ligido e divulgado em livros, em revis
tas filológicas, em almanaq\les e em 
artigos avulsos .estampados nos jornais 
da-metrópole e do interior. 

Em geral, essas publicações, posto 
que meritórias, não vão além da aver
bação de palavras ou têrmos quase 
exclusivamente de uso regional e, por
tanto, muito restrito . 

Dentre elas, "contudo,. devemos exe
cutar algumas como as excelentes obras 
especializadas de Rohan, Macedo Soa
res, João Ribeiro, Roma-guera, Amadeu 
Amaral, padre Teschauer, para só ci
tarmos autores já falecidos, cujos no
mes no momento nos acodem à lem
brança. 

De fato obede'Cem êsses notáveia 
trabalhos a certos planos de sistema
tização e de elaboração tanto -quanto 
possivel de cunho cientifico, cada qual 
de acqrdo com a -época em que foram · 
êles executados, devendo salientar-se 
a vantagem que se lhes nota da indica
ção, aposta aos verbetes, do local ou 
região, onde foram recolhidos os vocá
bulos e têrmos registrados, ou das res
pectivas fontes da linguagem falada 
ou escrita, das quais procedam, sem 
llmitação de -áreas geográficas, não lhes 
faltando ainda os comentários · de 
cunho folclórico e etnográfico indis
pensáveis a obras dessa natureza . 

Mas, é preciso observar-se que obra 
tão vultosa e relevante não é cousa que 
possa ser confiada a uma única pessoa 
por maiores que sejam sua capacidade 
cultural e dedicada operosidade, pois a. 
colheita direta de vozes populares e 
neológicas, penosa tarefa que exige de
moradas pesquisas nas zonas rurais e 
centrqs urbanos, n~o pode restringir-se 
apenas a determinadas localidades ou· 
áreas diatológicas. 

Só as academias ou os institutos 
especializados no assunto, que dlSpo
nham dos necessários recursos mate
riais e culturais, de numeroso pessoal 
técnico e de colaboradores disliemina-

dos por todo o pais, é que poderio 
efetuar o trabalho de que se trata, o 
qual, enriquecendo o tesouro da lingua 
portuguêsa falada no Brasil, se reco
mende não só pelo mérito cientifico, 
como principalmente por sua utilldade 
em função eficiente nos meios profis· 
slonais, sociais e pedagógicos. 

As ligeiras considerações, que ainda 
uma vez ora expendemos acêrca do 
assunto, nos são sugeridas pela alvissa
reira. noticia de que numa das recentes 
sessões da Assembléia Geral do Conse
lho Nacional de Geografia se cogitou 
da publicação, por parte do egrégio 
Instituto Brasileiro de Geografia e Es
tatística, de um Dicionário de Brasi
leirismos. · 
. Efetivamente, o I.B.G.E. encon

tra-se, em qualquer sentido, otima
mente aparelhado para a consecução 
dessa importante incumbência, pois 
para tanto não lhe faltarão os neces
sários recursos de ordem material e 
cultural, podendo estender sua atuaç~o 
por todo o Brasil, por intermédio dos 
representantes e colaboradores que pos
sq.t nos diferentes Estados, sem, aliás~ 
dispensar o concurso das Academias e 
outras associações especializadas na 
matéria e as fontes léxicas já mencio
nadas, inclusive o Dtcionárto de Bras~
Zetrismos publicado.pela Academia Bra
sileira suscetível de ser multo ampliado. 

Todavia pode-se afirmar que tudo 
até agora efetuado com tal objetivo, 
permanece incompleto e ainda em fase 
de caráter inicial, sob o ponto de vista 
da amplitude dos assuntos visados, se
jam os geográficos, inclusive os topo
nímicos, em virtude das. recentes modi
ficações por que passaram quanto à 

-nomenclatura, sejam os etnográficos, 
filológicos, profissionais, científicos, li
terários e sociais . 

Em resumo: somente com uma or
ganização mais ou menos em tais mol
des é que se logrará conseguir, por melo 
de documentação segura e aplicação de 
métodos adequados à elaboração sem
pre adiada de uma geografia lingüís
tica, velho ideal focalizado por João 
Ribeiro e acalentado por outros emi
nentes filólogos, dlscipúlos quase todos 

_ do sábio mestre . 
O Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística está, pois, de parabéns. 
Tudo leva a supor que a bibliogra

fia nacional deixará finalmente de res
sentir-se da falta daquela grandiosa 
obra, cujos luminosos pioneiros, os ilus
tres filólogos já citados, encontraram, 
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sempre, além dos inolvidáveis Couto 
de Magalhães e Teodoro Sampaio, em
bora êstes atuando em campo de res
trita especialização, outros vallosos con
tinuadores, como os atuais ora devota
dos à consecução dêsse relevante em
preendimento cultural. 

·:,±' -te 
O. eraç6es sôbre ~ Geografia Hu
mana através das obras do Eng. Alberto 

, . Ribeiro Lamego 

Em fins do ano passado o Eng. 
Alberto Ribeiro Lamego concedeu ao 
Jornal A Manhã, desta capital, mna 
entrevista, na qual expôs, de modo su
cinto, os t.emas gerais de suas publica.., 
ções especiallzadas: o Homem e o Bre.., 
jo, O Homem e a Besttnga, O Homem 
e a Baia de Guanabara e O Homem e a 
Serra, que integrarão uma série de es- · 
tudos regionais, subordinados aos seto
res da evolução fluminense. 

Perguntado, inicialmente, se o cam
pista e a sua civlllzação foram cuida
dosamente estudados na primeira da
quelas obras, assim se exprimiu o Eng. 
Alberto Lamego: 

- Sim. A civilização campista re
presenta o milagre de um povo que, 
em pleno isolamento geográfico, atra- , 
vés de dois séculos de trabalho, soube 
construir uma tradição e uma grandeza 
material inconfundiveis. 

Sôbre os problemas econômicos e 
sociais da planície campj.sta, contidos 
no trabalho, além da análise objetiva 
dos aspectos geográficos, disse o Eng; 
Alberto Ribeiro Lamego: · 

__: A cultura canavieira· campista 
tem aspectos partlcularissimos. A hi
drografia rica facllltou, ali, a divisão 
da terra em pequenas propriedades. 
Isto representa uma singularidade em 
nossa lavoura canavieira que, em ou
tras regiões; só dá resultados quando 
desenvolvida em latifúndios, - cuja 
conseqüência econômica ~ social é di
latar o número dos lavradores inde-, 

N. R. - Das publicações · referidas pelo 
Eng. Alberto Ribeiro Lamego, que constituirão 
urna série de estudos regionais, já está publi
cada a primeira Intitulada O Homem e o Brejo, 
que corresponde à contribuição Inicial da cole
ção "Biblioteca Geográfica Braallelra"·, publi
cada pelo Conselho Nacional de Geografia. O 

•. segundo e terceiro volumes daquela série deno
minados, respectivamente, O Homem e a Rea
fütga e O Homem e a Baia de 01ulnabara estão 
no prelo, devendo ser lancadas prl>xlmamente, 
bem como o denominado O Homem e a Ber
ra cujoe originais ainda estão com o autor. 

pendentes, de pequenos recursos, colo
cando-os à mercê do usineiro. A usina, 
acho eu, deve ser apenas industrial. 
Não possuir um palmo de terra par~ 
plantio da cana. Só assim seria possível 
harmonizar deflnltivamente, no caso 
especifico de Campos, industriais e 
lavradores. 

Refiro-me, ainda - continua o 
Sr. · A. R. Lamego ...:. a outras coisas 
ligadas. ao interêsse do povo campista. 
Entre elas a questão do pôrto de mar. 
É uma necessidade inadiável o apare
lhamento do pôrto de São-João-da
Barra. Él~ escoará a produção do maior 
grupo de municípios agrícolas do pais. 
Municípios situados no norte flumi
nense, na zona da Mata, mineira, e no 
sul do Espírito Santo. 

Como engenheiro acho também 
possível tornar o rio Paraiba navegável 
até São.!Paulo, por um sistema de di
ques e comportas. 

Inquirido sôbre a compensação dos 
gastos prováveis nos resultados obtidos, 
assim se expressou: 

Compensam, sem dúvida. O trans
porte fluvial custa sempre menos do 
que qualquer outro, dentro da mesma • 
distância geográfica ... 

Pode acrescentar, ainda, que o cam
pista estêve, até agora, com os olhos 
voltados para o chão, esperando os 
canaviais florescerem ... e a sua cidade 
também. Sômente em nossos dias, po
rém, a estrada Amaral Peixoto, a Usina 
de Macabu e o Banco dos· Lavradores 
de Cana de Açúcar abriram horizontes 
novos a êsse antigo anseio de trabalho 
e de grandeza do povo de Campos. 

Passando a considerações sôbre ~ 
segunda de suas obras-O Homem e a 
Besttng.a disse o Eng. Alberto R. La
mego, referir-se à zona de restingas. da 
costa ·fluminense, desde São-João-da
Barra até Marambala, e definindo res
tinga, afirma: 

- ~ mna faixa de areias deposi
tadas paralelamente à costa, em épocas 
sucessivas. Sôbre ela desenvolve-se uma 
vegetação xerófila. Essas arelas for
mam planícies, como em Campos. Obs
trói rios, produzindo pantanais, como 
acontece no Macaé e no São-JDão. Pro
voca a formação de lagunas como em 
Ararua~a, Saquarema e Maricá. Produz 
enseadas como a de Sepetiba. 

Sôbre a fisionomia dessa região, 
esclai:ece o autor: 

- Nota.:.se ai uma evolução a parte, 
com as cidades costeiras, a população 
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típica dos muxuangos e as suas duas 
expressões econômicas: a pesca e a 
·Indústria do sal. 

Durante as minhas observações 
nessa região notei o baixíssimo padrão 
de vida. Essas pobres populações têm 
atravessado o tempo isoladas e esque
cidas cuja melhora de vida exige ação 
do govêrno. Outras iniciativas iguais 
à que ergueu a Escola de Pesca Darci 
Vargas. 

Uma tentativa séria para o reflo
restamento, mormente com a a,dapta
ção de algumas espécies. Ferttlização 
das areias com o próprio humus das 
lagoas. 

Sôbre O Homem e a Baía de Gua-
nabara diz o autor: · · · 

- Neste livro, estudo as regiões vi
zinhas da Guanabara, Sepetiba, Jacue
canga, Angra-dos-Reis e Para ti. 

Ai estão as mais históricas cidades 
litorâneas fluminenses.· Cidades que 
enriqueceram no comércio, após a ex
pansão cafeeira na hinterlând1a flu-
minense. · 

O que constatamos por ai, prosse
gue o ·Sr. A. R. Lamego, é a ausência 

• de grandes lavouras. Não há espaço. 
A serra sobe logo. 

Quanto ao Rio-de-Janeiro, trato da 
Geografia Humana carioca com parti
cular atenção. Posso adiantar que ela 
é tremendamente complexa, dada a for
mação étnica. das populações locais, e 
à variedade de paisagens. O Rio é uma 
cidade fundada sôbre os pântanos. O 
avanço do homem, aqUi, até os nossos 
dias, significa um recuo da água. A 
Guanabara foi talhada pela natureza 
para conter a capital do pais. Um caso 
evidente de determinismo . geográfico. 

Perguntado se a formação do es
pirito carioca tinha sido, também, tra• 
tada na obra, diz o Eng. Lamego: 

- Apreciável influência francesa 
houve aqui, processada em grande parte 
durante o Segundo Império. Foi a épo
ca áurea dos salões das grandes damas 
da Côrte. A rua do Ouvidor levava a 
tôdas as classes uma amostra da civi
lização de Paris. Isso durou até a vinda 
do cinema e a nossa progressiva ame
ricanização. Mas, os fatôres primitivo~ 
da sua formação permanecem, percep
tíveis, por exemplo, na música popular. 

Sôbre ·o abastecimento do Rlo-de
Janeiro devo lembrar que o plano do 
engenheiro Hildebrando de Araújo Góis 
para o futuro uGrande Rio-de-Janeiro" 
trata dêsse saneamento, colonização e 
cultivação da8 terras vizinhas à nossa 

capital. Ocupo-me da matéria, tam
bém, ao correr do estudo. 

Finalmente, concluindo sua entre
vista passa o autor a considerações 
sôbre o último livro da série - O Ho,.. 
mem e a Serra - que focaliza a · 
evolução do vale do Paraíba. O ciclo 
estupendo do café. As' estradas gerais, 
por onde rolou a civilização para o 
interior. 

Reco'nstitui, também o processo de 
formação das cidades serranas flumi
nenses. Cantagalo com a sua efêmera 
exploração aurífera. Friburgo, lem
brando a primeira tentativa de coloni
zação européia, com suiços, realizada 
em nosS() pais, Petrópolis. 

Sôbre a aristocracia diz o enge
nheiro Lamego: 

- J!: um dos mais atraentes temas 
do nosso passado agrário. 

Até princípios . do século XIX a 
serra era selvagem. 

Uma vida de fausto indescritível, 
quase, floresceu · à sombra tios solares 
que acompanharam a onda verde. O 
clã dos Breves chegou a possuir 90 fa
zendas ., Construiram por conta própria 
a cidade de Mangaratiba, com um tea
tro luxuoso. 

Um dêles, JoaqUim Breves, chegou 
a ser dono. de· 6 000 escravos. Mantinha 
um verdadeiro serviço de importação 
de cativos, cóm uma original criação de 
negros ou campo de engorda, onde o 
elemento afro chegadiço era tratado a 
casca de côco ... 

Vassouras, por exemplo, foi um 
grande centro de mundanismo, com 
os seus palácios, as suas festas, Nessa 
aristocracia do café vamos encontrar 
estirpes magníficas com -a dos Teixeira 
Leite, Werneck, Furquim, Clemente
Plnto. Membros desta última familia 
é que construiram o solar do Gavião 
em Gantagalo e o palácio do Catete no 
Rio-de-Janeiro. 

Finalizando, . falou o Eng. Alberto 
Ribeiro Lamego: 

- O território fluminense estava 
coberto de matas e de índios. Rema
nescentes de puris· e coroados sobrevi
veram até fins do século passado. De 
primitivos aldeamentos indígenas vie
ram as cidades de Valença, Itaocara, 
São-Fidélls ... O fluminense tem sido 
um bom pioneiro. Jl:le tomou· de assalto 
o pântano .e a floresta. Ergueu palá
cios sôbre os escombros da selva. Tra
balhou. . . e a terra deu-lhe ·riqueza e 

, prosperidade. Fôrça e esperança. 



Contrlbulção ao ensino 

~A Penetração pelo . Rio São-Francisco .. 
. A .Criação de Gado 

[Programa de Geografia - .Curso Colegial! 
Prof.ª LtA QoDttIDS 

Da Secção Cultural do Conselho 
. Nacional de Geografia 

O Setor Didático da Secção Cultural do C. N. G. publica um novo plano de 
matéria que çonstltui um ponto do programa oficial de geografia da 3.ª série 
colegial: ~te. como os demais Já publicados, não tem caráter oficial: visa apenas 
servir de base a planos de aulas nos quais o professor poderá acrescentar ou 
suprimir U' partes que Julgar mais necessárias. 

__:....o-

I. INTRODUÇÃO 

Os fatôres geográficos e os grandes centros de povoamento: Bahia, Pernam
buco, São-Paulo. 

As correntes povoa'1oras e o móvel de atração. Diferença do povoamento 
entre· o Norte e o Sul: O Nordeste e o gado; o Centro-Sul e a mineração. Dife-
rença do tipo de colonização. · 

II. DESENVOLVIMENTO 

A> Conàiç6es gerais 
1. Humanas - o gado e o açúcar. · o crescimento da população e a penetra

ção para o interior. A invasão holandesa. 
2. Fisicas...:... o melo geográfico (o sertão> 

a) relho' - peneplanicles e chapadas. Terreno pouco 
· · acidentado, pequenos divisores d'água. 

b) vegetação - a zona da mata, terras férteis e próprias 
à cul~ura da cana. 

, - a caatinga, - rala sem ser rasteira; não 
suculenta, mas fornece um minlmo de 
subsistência ao gado . 

- a zona dos cocais, os "pastos bons". 
c) clima - as sêcas; os rios perenes são zonas prlvllegiada.s 

- conseqüências do melo fi&ico para a pecuária 
- a "aclimação" do gado: tipos mestiços nacionais. O gado 

sabe procurar o alimento. ImpQrtância do sal para a cria
ção . Os •:1ambedouros"; Do rio Salitre à cidade de Urubu. 

B> ·Vias àe penetraçllo para o interior: as correntes povoadoras, isoladas a 
principio, confluem depois. · 

1. A penetraçllo baiana - Salvador . 
a) Região do Recôncavo, o rio Paraguaçu 
b) litoral entre Bahia e Pernambuco 
c) bacias dos rios Itaplcuru e Real 
d) litoral, em direção ao sul (rio Pardo) 
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e) para o rio São-Franctaco, por Jeremoabo e rio PaJeú 
em direção ao se~o de Pernambuco e Paraiba; até 
Juàzeiro. · 

Juàzeiro, grande centro de irradiação 
a) em direção ao Plaui (afluentes do Parnaiba) 
b) Plaui - Pastos Bons (Maranhão, Goiás) 
c> serra dos Cariris Novoa 
d) o médio São-FrancisCo e afluentes até o rio das Velhu 

(mineração> · 
o papel dorio São-Francisco 

a> na pecuária; importància da grande ma8sa de água 
· perene para tõda a região. o "rio dos Currais" . 

. b) no comércio 
dificuldades: bancos de areia, saltos e corredeiras. 

Baldeação e encarecimento das mercadorlaa. De
ficiência de transporte apropriado e regular. 

tacUidades: trocas entre a zona de criação e a de 
mineração (desvio dos quintos>. As "feiras". O 
comércio do sal. 

2. Pernambuco e o povoamento pelo zttoral 

C> O povoamento 

1. Distribuição 

a) povoamento da zona da mata com a cultura d' cana de 
açúcar. · 

b) litoral até o rio Jaguaribe. Encontro ·com a corrente 
baiana, que Vinha de retômo pelo Plaui. 

a>' Escassez de população: condição própria da pecuária 
b) Irregular, Junto aos rios e olhos d'água. 

2. Gênero de vida: nomadismo, criação extensiva. 
3 . Composição: cruzamento do português ci>m o indio. Pequena porcentagem 

de negros no sertão do Nordeste. 

D> A economia 
1. A pecuária - básica. 
2. A agricultura - subsidiária. 

3. A indústria. 

f. O comércio. 

a> em relação com a água - margem dos rios Potl, Gur
guéia, Jaguaribe 

b) em relação com a altitude - chapada do Araripe, cha
. pada dos Carlrls Novos. 

·a> a exploração do sal. 
b) a mineração - Chapada Diamanl.ina, Jacobina, rio 

das Contas. 

a> troca de produtos: carnes, couros, sal, rapadura. 
b) principais centros: Sabará, Cabrobó, Jatobá, _Juàzeiro, 

Jacobina. 
5. Evolução da economia. 

a) as grandes sêcas e a substituição da carne do Nordeste 
pelo charque gaúcho. 

b) a decadência da região e o ressurgimento com o al&'odio 
c) a indústria açucarelra do Nordeste Oriental e o aden

samento de população em contraste com o sertão. 
d) as indústrias extrativas .atuais; óleos vegetais, fibras, 

mtneraia. 
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III. CONCLUSÃO 

O rio São-Francisco tendo tido grande importância no passado, apresenta-se 
atualmente em estado de penúria, agravado pela insuficiência de população. 
Esta situação, sem dúvida, é transitória, pois no futuro, solucionados os seus 
principais problemas (canalização, irrigação, etc.) poder-se-á explorar clentlfl
camente a região, transformando-a num dos celeiros do Brasil. 

~ • 
Esta sub-unidade pode ser lecionada em 3 aulas expositivas, assim ·c;ll.strl

buidas: 
1 - Introdução. 

Desenvolvimento: condições gerais. 
2 - Vias de penetração. 
3 - O povoamento. A economia - conclusão. ' , 

MATERIAL DIDATICO ACONSELHA VEL 
Mapa tisico do Brasil - Escala: 1: 5 750 000. 
Mapa da bacia hidrográfica do rio São-Francisco . . 

---o-
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O Javary. A Região Acreana 
Prof. F. A. RAJA OABAGLIA 

Consultor-Têcnlco do C.N.G. 

SUMARIO: 1 - A frontetra Brastz-Peru. 2 - O Javart: ~aracteres gerats de 
sua bacia. 3 - O curso do Javart; a região acreana: o seu aspecto geral (geologia, 
morfologta, cltma>. 

1 - A parte meridional da bacia do Amazonas é cortada pela linha de limites 
Brasil-Peru-Bolívia que segue, além de trechos constituídos de linhas· geodésicas, 
os rio~ que vão da foz do Javari até o rio Verde (Javari, 2'reu, Santa-Rosa, Alto
Purus, Chambuiaco, Alto-Acre, igarapé Bahia, Rapirrã, Abunã, Madeira, Mamoré, 
Guaporé, Verde) . 

f:sses diversos rios se distrtbÚem pelas importantes sub-bacias de quatro 
grandes afluentes da margem direita do Amazonas: o Javari, o Juruá; o Purus e 
o Madeira. 

As regiões por onde correm os llndes são ricas em águas, cit'mpinas e matas. 
A fronteira Brasil-Peru mede, do Javari'até a confluência do arrolo Iaverija 

com o· rio Acre, uma extensão calculada em 2 995 quilômetros. A fronteira vai 
da intersecção do paralelo da foz do Santo-Antônio com o talvegue do rio 
Solimões à bôca do Javari; sôbre êste até a nascente e continua pelo divisor de 
águas Ucaiale-Juruá (da nascente do Javari à foz do Breu). 

É no divorttum aquarum Ucaiall-Juruá, definido pela serra de Contamana, 
cuja altitude atinge a 400 metros acima da planície em redor, que está o ponto 
mais ocidental do Brasil, nas proximidades do qual nasce o rio Moa, afluente da 
margem esquerda do Juruá. As coordenadas geográficas dêsse extremo ocidental 
do nosso território são: long. W. Or. 73°59'32",45 e lat. S. 7°33'12'',85, e foram 
determinadas, em frutuosa exploração, pela Comissão de Limites, dirigida pelo 
emérito almirante Ferreira da Silva ( 1926-27) . 

A fronteira sobe o Breu até a nascente e, daí, prossegue, pelo divisor de 
águas do Alto-Juruá, da nascente do Breu até a intersecção com o paralelo de 
10°; ajusta-se a êste paralelo e corre, no divisor de águas Embira - Purus, a 
encontrar a nascente do Santa-Rosa e, águas abaixo, atinge a bôca dêste, na 
margem esquerda do Purus. Pelo rio Purus, a fronteira Brasil-Peru continua atl? 
que êste ·recebe o Chambuiaco, pela margem direita e llndeiro até a nascente prin
cipal, cujo meridiano é 70º37'15!',18 a W. Or. Da nascente principal do Chambuiaco 
prossegue a fronteira pelo meridiano citado (que corta-os rios ChancUess e Iaco, 
afluentes d!!. margem direita do Purus) até a intersecção com o paralelo 11º S. 
e desta intersecção, por uma linha retl)., à nascente do rio Acre, cuJas coordenadas 
determinadas pela Comissão Mista, chefiada, de parte do Brasil, pelo almirante 
Ferreira da Silva (1920-1928) são: 10056'05",4 lat. 8. e 70º31'46",39 long. W. Or. 
Pelo álveo do rio Acre prossegue a fronteira até a bôca do arroio Iaverija onde 
há um ponto de trijunção das fronteiras Brasil-Bolívia-Peru Clº56'38",15 lat. s. 
e 69º34'16",37 long. W. Or.). 

Próximo à !oz do arroio Iaverija, em território boliviano, encontra-se a povoa
ção "Bolpebra", cuJo nome é formado com as primeiras letras de Bolivia, Peru e 
Brasil. 
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A fronteira Brasll-Bollvia, até alcançar a nascente principal do rio Verde. 
pertence à bacia do Madeira . 

. 2 - A bacia do Javari, cuja área foi computada em 91 000 quilômetros qua
drados, por Réclus, é em linhas gerais e sob o ponto de vista geológico, terciária e 
coberta de um grande manto cenozóico, constltuido de argilas plásticas e arenosas, 
encerrando fósseis. 

Pedro de Moura e A: Wanderley, numa pequena área no divisor de águas dos 
rios Javarl e Ipixuna, êste afluente da margem esquerda do .Juruá, observaram 
terreno carbonífero, apoiando sôbre sienito, e uma pequena bossa gnáissica, mais 
ao N., elevando-se sôbre a planicie geral . 

Avelino Inácio de Oliveira e P. F. de Carvalho colheram, na bacia do Javari, 
fósseis relacionados com a formação Pebas e verificaram, na margem peruana 
do rio, ocorrência de linhitQ. 

O Javari é um rio de águas· claras; seu-leito é sinuoso e sue.S margens formam 
barrancos elevados. 

Geomorfolôgicamente, o Javari é um rio na fase de maturidade e sua bacia 
pertence ao chamado tipo dendritico, apresentando entrelaçamentos de tribu
tários, que lembram ramifléações de uma árvore (.do grego "dendron" = árvoreJ. 

Como muitos rios da Baixada Amazônica, o Jayari, e principalmente o Alto
Javari ou Jaquirana, é sujeito, depois de grandes chuvas, a_o que se denomina 
repiquête, isto é, a elevação do nível das águas em poucas horas e com curta 
duração. É um fenômeno de oscilação do nível fluvial devido às chuvas do inverno 
que começam mais cedo, a montante, no curso superior, e descem rápidas, rio 
abaixo, inflando a corrente. 

Sob o ponto de vista climático, a bacia do Javari é, conio parte integrante da 
Baixada Amazônica, super-úmida. Curiosa observação é a do Dr. Luís Cruls, 
um dos llustres estudiosos da região, quando narra que, ao anoitecer, todos os 
objetos, expostos ao ar livre cobrem-se de forte orvalho e, dentro da mata, a 
folhagem começa a gotejar como se fôsse devido à chuva. Diz ainda êsse astrô
nomo-explorador: "continuamente as objetivas das lunetas cobrem-se de uma 
camada de umidade, as imagens dos astros apagam-se e chegam a desaparecer". 

Quanto à temperatura, Cruls observou que ela se ameniza. à medida que 
se sobe o rio e seus afluentes; -no Alto Jaquirana, na altitude de 250 metros, 
as minimas, em agôsto, oscilavam entre 13º e noe. e as máximas não excederam 
a 26oC. Os ventos dominantes têm a direção E-W. e, de E, provêm os temporais. 

Fato meteorológico interessantíssimo é a friagem', que se observa ai e em 
todo o ocidente da planicie amazônica: são quedas bruscas de temperatura, 
devidas, seguindo as idéias recentes, à invasão de fortes massas de ar que, 
'vindas das regiões antárticas, atravessam o triterior do continente e atingem a 
Amazônica (J. C. Junqueira Schmidt, em "O Clima Amazônico", na Amazônta 
Brastletra) • 

O comandante Cunha Gomes, na sua viagem de re-exploração do Javari, 
apreciou o fenômeno, notando que o termômetro que marcav~. na média 26oC, 
baixava até 16oC; a "friagem" dura 3 a 4 dias e traz ao organismo perturbações 
dos órgãos respiratórios. Dos efeitos da "friagem" há uma viva descrição de 
Raimundo de Morais, o festejado escritor regionalista da Amazônia: "avalie-se 
o que não sucede na floresta, onde os s_eringueiros habitam barracas primitivas, 
assoalhadas de paxiúba, mal fechadas em tôrno, dispostas em paliçadas, vulne
ráveis à mais branda viração. Tiritam nas rêdes, sacudidos e fustigados pelas 
rajadas de frio, ríspido em demasia para entes acostumados aos ardores da 
planicie. Acendem-se então as fogueiras propiciatórias e as palhoças se averme
lham internamente, copiando as lareiras remotas dos nossos ancestrais das 
cavernas. As crianças, principalmente, sem os necessários agasalhos, sofrem 
muito. Lavram as constipações, as gripes dizimam, as pneumonia& fulminam". 
E Raimundo de Morais adianta: "Mas não é só o homem com sua prole, a 
vitima da surprêsa climatérica. A fauna coletivamente adaptada ao regime tro
pical, sem a defesa das Ianugens e das couraças hibernais, padecem cruelmente. 
As onças buscam o refúgio das solidões, as pacas entocam-se nos buracos, as 
queixadas unem-se nas varas numerosas, as aves escondem-se nos ocos dos 
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paus, as cobras enrodllhant>-se nos próprios anéis, os macacos encostam-se uns 
aos outros, os jacarés enterram-se no tljuco, o povo ictiológico enlaga-se nos 
taludes. Há como que uma parada brusca da vida". : 

Outro observador, êste explorando o Purus, Euclides da Cunha, disse lapi
darmente do "tempo da friagem" - "quando se não anda nos ermos, quando se 
não rema nos igarapés nem se corta seringa nas estradas" 

3 - O curso do Javari tem a direção geral N-E.; sua extensão é de 1 428 
quilômetros, · segundo as distâncias medidas nas cartas originais organizadas 
pelas nossas COmissões de Llmltes. 

'. o Baixo Javari tem a foz em frente a Tabatinga e desemboca no Solimões 
por três canais, dos quais o oriental é o mais importante, formando duas ilhas, 
a Islândia e Petrópolis ou Mauá, ambas peruanas. As ilhas que se encontram 
entre as bõcas· do Javari e do igarapé Banto-Antônio ainda não foram distri
buídas entre o Brasil e o Peru. 

Pouco acima de sua foz, recebe o Javari o Itecual, a pequena. distância da 
qual há uma espécie de cachoeira, um tr&Messão, que dificulta, nas águas 
baixas, a navegação. 

De leito sinuoso, formando inúmeros sacados, o Javari tem numerosas 
ilhas temporárias, e a atribuição das mesmas às duas nações lindeiras (Brasll
Peru) é de certo moào um problema; a Comissão Mista de 1866-67 atribuiu ao 
Brasil umas, e,. outras, ao Peru, que ficou com a maior de tôdas, a denominada 
"Coinissão". 

Os afluentes mais notáveis do Javari são, a montante do Itecuai, desem
b<>cando na margem direita, ou brasileira, o Curuçá; e na margem peruana ou 
esquerda, o Galvez, recebendo o qual toma o Javari o nome de Jaqulrana <segundo 
Cunha Gomes: 5º10'17",5 lat. S. e 72°52'29" long . W. Gr .) . 

l!:, sob o ·ponto de vista político e histórico, o rio Galvez o afluente mais 
notável do Javari, pois ocupou a atenção das Coinissões Mistas de 64 e 73, à 
vl.$ta da controvérsia de ser êle ou não a continuação do rio Javari. t:: o Galvei. 
um curso d'água de correnteza diminuta, de águas escuras e com as margens 
de vegetação menos frondosa que a das margens do Javari. O alto Javarl é o 
Jaquirana; a determinação das nascentes do Jaquirana, necessária para a 
fixação da linha fronteiriça, é um dos mais interessantes episódios da história 
das nossas demarcações, pois, como se sabe, o Javari foi explorado e levantado 
para tal fim por quatro Comissões: a de 1866-67, .chefiada, por parte do Brasil,. 

·por Costa Azevedo, depois barão do Ladário; a de .1872-73, cujo chefe brasileiro 
foi o capitão-tenente, Lufs Yon Hoonholtz, depois barão de Tefé; a de 1902, 
sob a chefia do Dr. Lufs Cruls, diretor do Observatório Nacional; e, do Tratado 
de 1909, por duas vêzes (1913 e 1921-27) a Coinissão Mista, sob a chefia de 
Ferreira da Silva. 

Em 1897, o capitão-tenente Cunha Gomes, que foi chefe da Comissão de 
Limites entre o Brasil e a Bolivia, buscou também as nascentes do Javari, por 
ordem .do general Dionísio Cerqueira, ministro das Relações Exteriores. 

A escolha do formador prlneipal do rio Javarl foi assunto resolvido como 
lembra, em seu exaustivo 'relatório, o almirante Ferreira da Silva de 1928, pelas 
duas Comissões. Mistas· Brasileiro-Peruanas (em 1866 e em 1874), cujos tra
balhos foram aceitos pelos governos dos dois países. O barão do Ladário 
estabeleceu, à vista dos trabalhos realizados sob sua chefia, a certeza de que 
o Jaquirana é o Javari e não o Curuçá, o Javari Mlrim e outros afluentes, liqui
dando, assim, "uma das antigas questões dos portuguêses e espanhóis", qual a 
escolha do ramo principal do rio Javari. 

A Coinissão Tefé consideroµ também como formador principal do Javarl o 
"braço Jaquirana" . 

Depois, as duas Comissões, a Cunha Gomes e a Cruls, aquela composta apenas 
de brasileiros e, ambas, as únicas que alcançaram as nascentes do Javari, fizeram 
detalhados estudos nos mais importantes afluentes do rio e aceitaram o Jaqui
rana como o principal formador. 

As cpordenadas geográficas da nascente principal do rio Jaquirana, deter
Ininadas respectivamente, por Cunha Gomes e Cruls apresentam, nos valores de 
latitude, a grande ~iferença de 4'52",80. 
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Coube à Comissão chefiada por Ferreira da Silva deslindar o caso, o qual, 
como êle próprio disse, "estêve durante 25 anos no dominio da interrogação". 
Em 1926, achou Ferreira da Silva, para a nascente principal do rio Jaquirana, 
as seguintes coordenadas: 7o06'51",02 lat. S. e 73048'04",23 long. W. Gr. 

As coordenadas, determinadas por Cunha Gomes, foram: 7º11'48'',10 lat. S. 
e 73º47'44'',50 long. W. Gr.; e os valores obtidos por Cruls foram: 706'53",30 
lat. S. e 73°47'30",60 long. W. Gr. 

O Jaquirana recebe alguns afluentes dignos de menção; como, pela margem 
esquerda ou peruana, o Rumiaco, também chamado Dionísio' e que Cunha Gomes 
subiu, e, pela margem direita ou brasileira, o Esperança (ou Balsaiaco) ff o 
Blake, também chamado Prudente. 

Cruls levantou o mapa· das cabeceiras do Jaquirana desde o lugar· ocupado 
pelo Observatório Brasileiro, no acampamento Nossa Senhora da Glória, até ·a 
nascente principal. No seu relatório diz que a derrubada feita fôra tão graQde 
que seria fácil reconhecer o local decorridas algumas dezenas de anos, porém, 
decorridos 25 anos, Ferreira da Sftva não encontrou nenhum vestígio da mesma 
derrubada, pois a mata crescera e se não fôra um guia que estivera, em 1901, 
com Cruls, teria sido dificil partir do mesmo ponto. Do Observatório Brasileiro 
até a nascente principal, pelo leito do rio, distam 2 quilômetros e meio; neste 
percurso, encontram-se 14 cachoeiras e saltos, duas das quais têm o nome de 
Campos Sales e General Pando. A nascente do rio está em umQ. rochá encra
vada na montanha, "da qual goteja água cristalina na extensão horizontal de 6 
metros" (Ferreira da Silva). 

4 - Dá-se o nome de Acre à região .situada no extremo oeste do Brasil e, 
sua verdadeira dependência geográfica, encorporada definitivamente ao nosso 
território pelo Tratado de Petrópolis, quiçá a obra prima de Rio Branco. 

O nome Acre oriundo do rio Acre, também chamado Aquiri é uma denomi
nação, certamente impropria, mas generalizada. 

A região acreana, drenada por dois grandes rios de· plànicie, tributários do 
Amazonas, o Juruá e o Purus, é eminentemente florestal, coberta de luxuriante 
vegetação. 

Geológicamente, a região acreana é constituída de terrenos terciários 
(Cenozóico), cretáceos (Mesozóico), carboníferos <Paleozóico) . Os terrenos ter
ciários apresentàm diferentes formações ("formação Pebas", "formação R10 
Branco", "formação Puca"). Os terrenos cretáceos, estudados, em 1866, ~ 
Chandless e, depois, por· Avelino de Oliveira, Pedro Moura, Vítor Oppenheim; 
A. Wanderley abrangem um conjunto de formações e camadas ("formação Divi
sor", "formação Rio Azul", "camadas Moa", "camadas ·Capanaua") e são deno
minadas pelos geólogos "Sistema Acre". 

Os terrenos carboníferos se apresentam constituindo a chamada "série 
Itaituba" e A. Wanderley estudou uma pequena área dêles, no rio Capanau~ 
tributário do Moa e, por sua vez afluente do Juruá. · 

De modo geral, . são terrenos em que afloram argilas, arenitos, brancos e 
coloridos, quartzitos folhelhos e calcáreos, apresentando fósseis. 

A geologia da região acreana oferece, sob o ponto de vista científico e 
econômico, uma possibilidade de grande importância: a existência do petróleo. 

De há muito são conhecidas na Baixada Amazônica Peruana, denominada 
La Montaií.a, manifestações superficiais de petróleo e escapes de óleo mineral 
já foram localizados no Cashiboia e distantes apenas de 40 quilômetros da nossa 
fronteira. Essas ocorrências peruanas fazem parte da "formação Puca", que 
tem êsse nome do vocábulo quíchua que significa vermelho. Outras emanações 
petrolíferas foram verificadas no rio Pachieteia, no Ucaiali, também próximo 
à nossa fronteira. · 

A semelhança petrográfica, diz Pedro Moura, das formações peruanâs com 
as acreanas, faz supor uma. identidade geológica. · 
Geomorfológicamente, a região acreana é úma vasta planície, na qual os 

rios exercem intenso trabalho, solapandQ suas barrancas, freqüentemente cons
tituídas de formações pré-quaternárias e transportando os sedimentos. 1: limitada, 
a W., pelas elevações que constituem o dtvorttum aquarum Juruá - Ucaiali e for-
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mam a chamada serra de Contamana. De fato, essas elevações, onde corre a 
Unha fronteiriça não são um grupo de serras pertencentes ao sistema daquele 
nome <serra do Divisor"): A verdadeira serra Contamana está em território 
peruano. 
. Os geólogos e geomorfologistas ainda não determinaram a origem tectônica 
da serra de Contamana, admitindo uns que se trate de relêvo proveniente de 
dobramento e outros de relêvo conseqüente à erosão. Na primeira hipótese, 
seria um prolongamento dos Andes Orientais da Bolívia e em favor dêsse ponto 
de vista mlllta a existência de arenitos da "formação Puca", também chamada 
pelos geólogos americanos "red-beds". Os arenitos, preferentemente vermelhos, 
dessa formação se estendem desde o norte da Argentina, atravessando o Altiplano 
Boliviano e se desenvolvendo nas faldas orientais da Cordilheira, através do 
Peru e Equador, para o setentrião. 

O clima da região acreana é quente e super-úmldo. A pluviosidade é supe
rior a 2 000 mllimetros e a temperatura média anual é acima de 18oC. 

Graças a êsses fatõres, a região acreana é uma densa fioresta tropical. 
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2 vols. (um de atlas). Ed. Imprensa Nacional, 1930. 

Amazônta Brasíletra, excerptos da "Revista Brasileira de Geografia", ed. por 
ocasião do X Congresso Brasileiro de Geografia, Rió, 1944. 

b) Cunha Gomes, Comissão de Limites entre o Brasil e a Bolívia <Re-explo
ração do Rto Javart), ed. Rio-de-Janeiro, 1899. 

Dr. Luis Cruls, Limttes entre o Brastz e a Bolivta (Relatório apresentado ao 
ministro Dr. Ollnto de Magalhães) ; Rlo-de-Já.neiro, Imprensa Nacional, 1902. 

Almte. Ferreira da Silva, Relatórto da Comtssão de Ltmítes do Brastl com 
o Peru . Anexo especial n.0 2 do vol. IV do Relatório do ministro do Exterior, 1928. 

c) Avelino de Ç>llvelra e P. F, Carvalho, Estudos geológtcos na trontetra com 
o Peru,· Bol. n.0 8 do Serviço Geológico e Mineralógico (1924). 

· L. F. Morais Rêgo~ Notas sôbre a geologta do Terrttórto do Acre e da bacta 
do Javart <Manaus, 1930). 

Pedro Moura, Possíbtltdades de petróleo no Terrttórto do Acre <Avulso n.º 16 
do Departamento . Nacional da Produção Mineral) : Rio, 1937. 

C. J. Maury e E. W. Berry - Argtlas fosstlíferr;is do pltoceno do . Terrttórto 
do Acre (Bol. n. 77 do Serv. Geol. e Mln.) , Rio. 1937. 



164 BOLETIM GEOGRAFlCO 

A. F. L. Wanderley, Noroeste do Acre (Bol. n.0 29 do Serviço de · Fomento 
. da Produção Mineral) Rio, 1938. 

Relatórios do Departamento Nacional da Produção Mineral (1934-1985, 1936, 
1937) . 

DOCUMENTAÇÃO DA ' AULA 

a) 1 -- Avelino I . ' de Oliveira, Mapa geológico do · Brasil e de parte dos 
países vizinhos . Escala: 1:7 000 000 (1938). Está apenso à Geologia do Brasil, 
de Avelino e Othon Leonardos" (Rio, 1943) . 

2 - i'rfapa geológico do Brasil, Organizado pela Divisão de Geologia e 
Mineralogia (sob a direção de Anibal Alves Bastos>, 1942. Escala: 1:5 000 000. 

3 - Mapa geral da Fronteira, em execução do Tratado de Limites do Brasil 
com o Peru, de 1909 (Comissão Mista); Escala 1:750 000. 

4 - Mapa das cabeceiras do rio Jaqutrana (Alto Javarl), pelos Drs. Luis 
Cruls e Adolfo Balllvian (1901). Escala : 1:4 000 . · 

5 - Mapa geológico interessando a pesquisa de petróleo no Território do 
Acre, organizado por P.. Moura e A. Wanderley. CMtnlstérlo da Agricultura) . 
1936. Escala: 1:500 000 . 

6 - Carta do rio Javari e de um trecho de sua fronteira (Ministério das 
Relações Exteriores) 1939 - Escala: . 1:500 000. 

7 - Trecho da fronteira com o Peru (desde as nascentes do· Javari até a 
foz do Iavertja) - 1940 - Escala: 1:750 000. · 

b) FOTOGRAFIAS 
1) - Vista de Bolpebra, em ·1913; 
2) - Fósseis colhidos na barranca de Pebas, Pera (caracteristicas da "for-

mação Pebas") ; · · 
3) - Arraste de uma embarcação num trecho sêco do rio oJaqutrana ou 

Alto Javari; · 
4) - Uma bela cachoeira no Alto Jaqulrana; 
5) - Cachoeira "General Pando", no Alto Jaqu!rana <Altura 35,65 metros>'; 
6) - Pedra onde nasce o rio Jaquirana; 
7) - Marco da nascente do Jaqulrana; 
8) • - Aspecto tipico da serra do Divisor; . 
9) - Marco do dlvlaor de águas Ucaiali-Juruá. 

-- A. fotocratta e um ezcelente documento 1eocrAflco, de11de que se ll&l1t& uatamenie o loclll 
fotosratado. Envie ao CoD8elho Naclo...a ele ~la u totopatllia panor&mlcaa 'IM 

pouulr, deYldamente lqendadu. 
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lf minários de Estudos Geográficos 

ATA DO 3.0 SEMINARIO DE ESTUDOS GEOGRAFICOS, REALIZADO EM 20 DE 
MARÇO DE 1946, NA SEDE DO C

0
0NSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

PROCESSOS DE IMPRESSÃO USADOS NO U. S. C. AND GEODETIC SURVEY 

Dando inicio à B!'ssáo o Eng. Christovam Leite de Castró disse realizar-Se 
um seminário interno, um dos tipos de reuniões do Conselho Nacional de 
Geografia. Os seminários internos interessam somente aos técnicos, e particular
mente, aos desta instituição. ~ o caso dêste, no qual o Sr. Alclon da Fonseca 
Dória, especialista em foto-cartografia, recêm-chegado dos Estados Unidos, 
falará sõbre ''Processos de impressão usados no U. S. C. and Geocletic Survey." 

Antes de dar a palavra ao Sr. Alclon F. Dória, o Eng . Leite de Castro 
referiu-se com satisfação à presença dos professôres Othon Henry ~onardos e 
Francis Ruellan, grandes estudiosos da Geografia moderna. 

C~meçando a palestra pediu o Sr. Dória licença para ler o seguinte: 
''!li: chegada a minha vez de apresentar, em rápidas e despretensiosas pala

vras, alguma cousa do que tive ocasião de observar e aprender no decorrer dos 
8 meses que, a serviço dêste Conselho, passei em estágio no U. S. Coast and 
Geodetic Survey. 

Pareceu-me interessante fazer . aqui uma referência aos processos usados 
para impressão de cartas. Não se trata de uma aula· sõbre o assunto .nem 
mesmo desejo discutir se os referidos processos são superiores ou inferiores aos 
que aqui empregamos. O que .posso assegurar, porém, é que, por melo dos 
mesmos, . consegue o U. S. C . and Geodetic Survey, utilizando, ora um ora 
outro, conforme as exigências do trabalho, compor uma quantidade apreciável 
de cartas e imprimi-las, com grande. economia de tempo e de dinheiro. · 

Vejamos em que consistem êsses processos. 
Dois são os proeessos empregados no. U. S. C. and Geodetic Survey para a 

confecção de cartas, partindo da compilação - o de negativo tinto e o de nega- • 
tlvo normal. 

Tratemos em 1.0 lugar . do processo mais novo, multo em uso atualmente nos 
EE. UU. - o de negativo t~to <statned negattve}. . 

Pode ser usado para cartas aeronáuticas, topográficas e náuticas, 
NO!J dois primeiros casos procede-se da maneira seguinte: 
1.0 } - Uma vez preparado pelo compilador. o desenho gr(>sseiro, vai o mesmo 

para a secção de chapas úmidas <wet plate room} e ai são feitos tantos 
negativos por tintura, qüantas forem as côres que devam ser usadas para a 
impressão da carta. 

2.º} - Passam êsses negativos à secção de gravação <engrave sectton> e 
ai são abertos em cada um dêles, com aparelhos especiais, ap~relhos êsses que 
o Conselho já pos.sul, as linhas que serão impressas em prêto em um único 
negativo; em outro, as curvas de nivel; e tôda a parte de hldrógrafla, em um 
outro negativo. · 

3.0} - Seguem, entãO, para ·o setor de vtn11ztte (vtnylite room}, onde . é 
preparado um blue-line, composto de todos êsses negativos. 

4:0) - ~sse blue-ztne vai para a secção de desenho sendo no mesmo colados 
os tipos e simbolos <serão necessários tantos blue-lines quantas forem as côres 
usadas para , imprimir os simbolos ôu letras) . 

' 
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5.0 > - Dêsses blue-Hnes faz-se, então, um negativo de colódio. 
Dêste ponto em diante, como os processos usados são comuns a todos os 

tipos de e.artas (aeronáuticas, topográficas e náuticas), falarei sôbre os mesmos 
de uma só vez e no fim. · 

Passemos às. cartas náuticas, usando êsse mesmo processo de negativo por 
tintura. · 

Para estas há uma pequena diferença. 
1.º) - Feito, pelo contpilador, o de8enho grosseiro, prepara-se um só nega

tivo e gravam-se no mesmo as partes topográficas e hidrográficas. Os números 
que indicam a profundidade são abertos mecânicamente, por meio de máquina 
especialmente a isso destinada. 

2.º) - Passa êsse negativo para o vinyztte room e ai é feita uma cópia em 
prêto no opaque vinylite, usando-se o processo de goma bicromatada. 

3.0 ) - Segue essa cópia para a secção de desenho e nela são colados letras 
e simbolos que serão i?npressos em prêto. 

4.Q) - Vai a mesma para o wet plate room, onde é preparado um negativo 
normal da combinação anterior. . 

Vejamos agora o outro processo empregado no u .S. e. and Geodetic Survey 
para a impressão de cartas aeronáuticas e topográficas - o de negativo normal 
(negativo de colódio). 

1.0) - o desenho grosseiro, feito pelo compilador; vai para a secção foto
gráfica e aí é feito um negativo em chapa sêca ou filme, do qual se tiram tantos 
blue-Hnes quantas forem as côre&, ou tantos quantas forem as cõres mais um, 
depende de querermos colar os tipos, juntamente com a parte que vai ser 
impressa em prêto, pois êstes também serão i?npressos na mesma côr, ou querer
mos colar em outro blue-Hne separadamente. 

2.0) - ::S:sses blue-Hnes seguem para a secção de desenho, onde são dese
nhados separadamente: prêto, curvas de nivel e hidrografia, seguindo-se a cola-
gem de tipos e símbolos. · 

3.0) - Uma vez prontos, vão para o wet plate room, onde se faz um negativo 
de colódio correspondente a cada uma das cõres. · 

O trabalho final, que é comum a qualquer dos dois proceSSOB, pode ser 
resumido no seguinte: os negativos vão para o vlnyztte room, sendo aí feitos 
os blue-Hnes em que são desenhados, com tinta especial a gama (graduação dtl 
côres entre as diversas curvas de nivel) e o azul claro (Ught blue> ou áreal 
de água. 

No u.s.c. and Geodetic Survey usam para i?npressão da gama as seguinte• 
côres: verde n.0 1, para curvas de nível de O a 1000 pés; verde n.O 2 pára as que 
vão de 1 000 a 2 000 pés; sépia n.0 1, de 2 000 a 3 000; sépia n.0 2, de 3 000 ' 
a 5 000; etc., em alguns casos sépia n.0 6 de 9 000 a 12 000 pés e sépia n.O 7, 
além de 14 162 pés. Usam também um protetor para as partes d'água a que 
chamam mask (máscara) . Esta não é desenhada, é uma cópia por contacto do 
Ught blue, antes de ser tinto e lavado. Explicarei adiante êste processo com 
mais clareza. · · 

As gamas são obtidas da seguinte forma: os blue-Hnes feitos do negativo 
das curvas de nivel são levados à secção de desenho e aí ·cobertas, com uma 
tinta especial, as áreas correspondentes às que qu~remos 1Inpr1Inir. Dai passam 
para o vinyztte room, onde se lhes aplica a solução de Pltman Transfer Dye. 

Para não me alongar muito darei em resumo as que são pintadas em positivo 
com a tinta especial e as que se obtêm por meio de cópia por contacto. 

Pintadas em positivo: 

Areas de água. 
Verde n.0 1. 
Sépia n.0 1. 

,, ,, 3. 
,, 
,, 

,, 4. 
. " 5. 
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Cópias por contacto: 

Mask - obtida das áreas d'água. 
Verde n.0 2 - obtido do sépia n.0 1. 
Sépia n.O 2 - obtido do sépia n.0 1. 
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De posse de todos êsses negativos, faz-se a chapa de aluminlo, usando-se o 
La11ou-t e as niarcas de registro para o registro das côres e interpondo os rultngs 
e os halftones entre o negativo usado e a chapa de aluminio, quando o caso o 
exigir. . 

As chapas usadas para impressão no u .s.c.a.s. são de alumlnio, emulsl.o
nadas com a solução de albumina e biCromato de amônia. 

Antes de chegarem os negativos ao process room para a confecção das cha
pas de alumlnio, passam algumas vêzes pela secção de desenho litográfico para 
correções . 

Podem ser estas de duas naturezas: pequenas e extensas correções. 
As pequenas são gravadas a mão em celulóide e transportadas para o negativo, 

onde os traços são abertos também a mão, com aparelhos especiais; se o caso é 
apenas cobrir algumas Unhas, emprega-se a tinta d~nomtnada (paint negattve). 

Se a correção· fôr extensa, faz-se um negativo da mesma e transporta-se para 
ut.na chapa de aluminlo; imprime-se, em seguida, usando a máquina de provas, 
em vtn11ztte, com tinta branca . Neste vinyltte assim impresso passa-se ptgment 
dr11 vermtllton e vai, então, para a secção de desenho litográfico, onde o desenhista 
transfere a parte a ser corrigida para o negativo· e abre os traços com os aparelhos 
especiais. · 

De todo e qualquer mapa do U .a.e. and Geodetic Survey, antes de ser im
presso definitivamente, fazem-se diversas provas que podem ser em côr ou 
em prêto . 

Há casos em qu~ são necessárias poucas cópias; quando isto se dá, são feitas 
em vtn11lite transparente ou branco opaco. 

Outros há em que são necessárias multas cópias. Emprega-se para isso papel 
Ansco (processo fotográfico) ou a prensa off-set. 

As provas em prêto e branco são feitas quando estão prontos os negativos da 
parte que vai ser impressa em prêto, em azul claro (áreas de água, mar e lagos) 
e as curvas de nivel que serão impressas em sépia. · 

Essas provas vão para o revisor, a fim de ver .se há algum engano nos 
primeiros negativos, antes que se façam os negativos em vtnyltte gama . 

Os processos usados em vtn11ztte para duplicação de negativos ou para con
fecção dos mesmos destinados às cô:i:es entre as curvas de nlvel, podem ser: por 
tintura, processo direto e reversão. 

O primeirÓ dêsses é o mais usado para os negativos dos diferentes tons entre 
as curvas de nivel. Vão os blue. ztnes, um para cada côr, para a secção de carto
grafia, com tôdas as curvas de nivel ou coin tôdas as áreas d'água. Cobre-se a 
côr que se quer imprlmir com a tinta opaque vtnyzttei. Em seguida, vão os nega
tivos para o vtnyltte roam ·e passa-se nos mesmos, com ajuda de uma boneca de 
pano, a solução de Pttman Transfer · Dye. 

Como a tinta opaque vtn11ztte não é solúvel em óleo e a solução de D11e é 
oleosa, esta não afeta aquela. · 

Leva-se depois para o tanque e lava-se. Sendo o opaque vtn11Ztte solúvel na 
água, é completamente removida, deixando em branco a · área que foi por ela 
coberta e protegida contra o Dye.. · 

Assim .está feito, por exemplo, o negativo da área de O a 1 000 pés . 
No processo direto é usado o vtn11ltte fotográfico, isto é, Úma folha de vtn11ztte 

coberta com uma emulsão gelatino-brometo de prata. 
· :!ate não pode ser atualmente empregado no nosso clima,' pois o fabricante 
ainda não possui uma emulsão tropical; até mesmo nos EE.UU. ainda é dificll o 
seu uso porque, não raro, depois de revelado o vtn11ltte, fixado e lavado, a emulsão 
escorre pela fôlha de vtn11ltte . · 



168 BOLETIM GEOGRAFlCO 

O 3.0 processo, usando o vtnyltte, é o da reversão. Emprega-se neste a goma 
blcromatada. 

1: também utilizado para duplicação de negativos ou de positivos e para 
fazermos os negat~vos ·por contacto da gama. 

Está assim explicado, em linhas gerais, em que consistem os processos para 
impressão de cartas a que me referi. . 

A escassez de tempo não permite descer a minúcias. Estas constarão do 
relatório que, em momento oportuno, apresentarei à administração dêste·Conselho. 

Do exame do mesmo poderá o senhor diretor do S. G. e. concluir pela escolha 
do processo que julgar mais conveniente, atendendo às necessidades e possiblll~ 
dades do C.N.G. 

Desde já, porém, posso dizer que considero o primeiro dêles mais rápido, 
mais econômico e mais preciso. 

Para terminar, vou apresentar .alguns exemplos que possuo." 
A palestra foi seguida de projeções e de exibição de cartas, tendo provocado 

amplos debates e novas explicações por parte do or.ador. 
Vários funcionários da Cartografia fizeram pergi.irttas quanto à aplicação do 

líinyl~te, chapas de vidro e novos tipos de letras, às quais respondeu o Sr. Dória 
que nem todos, mas a maioria dos nossos trabalhos seriam executados, de agora 
em diante, por meio dêsses processos. 

Em seguida foi encerrada a sessão. 

· N. R. --~º Bolettm de agõato ·- n.• 41 - publlearemo11 eequemu que melhor eaclarecem o 
&1111unto focal~o nesta Tertólla. . 

~ eoneoi:ra para Que o Brull 1eJa cariortlfieàlll.ente bent representado, en.tando ao ColllllM 
.... Nadonal de Geocrafla tnfonnaç6es e mapu que pouam Ili' de uWldade l nou .._ 
.. Cana GeopUlea do BruU ao MWon6almo, que o COllllelho NtA eJabOnlldo. 



Tertúlias geográfléas 

"cENTSSIMA ntCIMA NONA TERTt)'LIA, REALIZADA 
. ' A 12 DE MARÇO DE 1946 · 

/;: NSIDERAÇõES SOBRE ALGUNS PROBLEMAS DA CIDADE DO RIO-DE-JANEIRO·. MEIO 
'{/ / • FtSICO E CIRCULAÇÃO 

! Continuando a série de tertúlias geográficas promovidas pelo Conselho Na
éional de Geograna, o Eng. Christovam: Leite de Castro de\l inicio à reunião na 
tzual falou o Prof. J. C. Junqueira Schmidt a respeito de . "Considerações sôbre 
alguns problemas da cidade do Rio-de-Janeiro". 

Dando inicio à palestra o Prof. Schmidt disse que para falarmos dos pro~ 
blemas de uma cidade devemos primeiramente definir o que seja uma cidade. 
Definir é sempre cousa perigosa e, portanto, devemos chegar a um acôrdo entre 
as diferentes definições e êste é feito pelos diferentes aspectos. O mais importante 
aspecto de uma cidade é o elemento humano. Não se pode imaginar nenhuma 
cidade do mundo sem população. Se olharmos o mapa de distribuição de popu
lação da Terra veremos. que essa se processa muito irregularmente .• Há regiões de 
pouca, muita e muitíssima população. Esta irregularidade é resultante do acaso 
ou conseqüência do deterininlsmo geográfico? Se compararmos êste mapa com 
o gráfico da distribuição pluviométrica veremos uma imediata correlação. Daí 
concluirmos que o fator água é muito importante .na fixação do povoamento. 
Portanto, podemos definir que cidade é um ponto de grande aglomeração de popu
lação fixa. Sendo a água o elemento primqrdial dFi fixação de uma cidade devemos 
sempre relacioná-la com a sua origem . Entretanto existem outros fatôres de 
fixação, tais como pontos de defesa: Paris foi fundada numa ilha do Sena, ponto 
favorável para defesa contra os bárbaros . Os pontos de comunicação favorável, 
boa situação climática e etc. são outros fatôres que podem ser citados. 

No caso da cidade do Rio,de-Janeiro o elemento de fixação foi, como o 
próprio nome indica, a fac111dade de comunicação e poslção de defesa. Os navega
dore,s antigos, percebendo a entrada da baia de Guanabara, tiveram a impressão, 
deVldo a sua grande semelhança com a embocadura do rio Tejo em Portugal, de 
se tratar de um rio. Pensaram, então, que fundavam uma cidade no estuário de 
um rio, tendo sido êste o primeiro motivo de fixação . 

Quando comparamos a localização das diferentes cidades das baias vemos 
que tôdas elas -se localizam no fundo e não na entrada. E qual foi o primel.l'Q 
ponto de localização no Rio-de-Janeiro, uma região de florestas e habitada peloa 
temíveis índios tamoios? Há dúvidas a respeito, acreditando uns.ter sido a Praia 
Vermelha e outros a Praia de Fora, próximo à atual fortaleza de São-João. Há 
pouco tempo um documento de um bispo português, tratando do assunto, refere-se 
a dois fortins e parece dizer que a primeira locallza~ão branca na cidade do 
Rio.;.de-Janeiro foi na Praia-Vermelha. Vemos assim que não há uma conclusão 
definitiva, sendo êste um assunto interessante para pesquisas históricas. 

Depois da fundação começa a penetração, e o desenvolvimento da cidade. 
tste foi feito através do rio Carl-Oca, como o nome indica casa do branco. A 
expansão da cidade se fêz, naturalmente, pelas partes baixas comprimidas entre 
os morros, atendendo à maior facilidade e ao menor esfôrço. As partes baixas não 
eram propicias ao desenvolvimento da vida humana, pois sendo pantanosas, 
nenhum confôrto ofereciam. As melhores · residências locallzavam-·se de pre-
ferência nas elevações. : 

Como a maioria das cidades do mundo, a tendência do desenvolvimento da 
cidade acompanha a direção NW e com isso vai ganhando o fundo da baia. Com 
o desenvolvimento idêntico de Niterói, essas duas correntes tendem a se encon
trar, ocupando o fundo da baia, onde normalmente deveriam estar. Para isto 
estão sendo ligadas as duas cidades ·por estrada de ferro e de rodagem. que 
contornam a baia. 
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. Um dos problemas da cidade,, conforme a def1n1ção - aglomeração de 
população -, deve ser o problema do confõrto desta mesma população e êste 

. está intimamente ligado ao da alimentação. Ora, o primeiro alimento é a água., 
ctlja solução ainda não é satisfatória. Apesar de tratado desde os primeiros anos 
e apesar dos e.~forços de Paulo Frontln, a situação ainda é premente. 

Vejamos os outros alimentos: o leite. O abastecimento do leite na cidade do 
Rio-de-Janeiro é feito, de regiões longínquas na maior parte, chegando até São
Gonçalo-de-Sapucaí, distante um dia e meio de viagem por estrada de ferro. 
Isto mostra a intima ·dependência do abastecimento das cidades e as rêdes de 
comunicaçã.Q, situação perigosa de todos conhecida, . em caso de interrupção de 
comunicações. Outro problema a considerar é o dos legumes e cereais. A farinha 
d~ trigo vem do exterior, da Argentina e dos Estados-Unidos, principalmente. 
Não possuindo reservas, a cidade fica na dependência das vias exteriores de 
comunicação. Quanto aos Iégumes tão necessários à nossa saúde, pelas vttàlninas 
que contêm, sabemos que não existe, em tôrno da cidade, uma faixa das culturas 
de legumes que dê para abastecer tôda a população carioca. Normalmente tôdas 
as cidades possuem faixas concêntricas de produção de leite, queijo, manteiga, 
etc., faixa de cultura de legumes e outras mais. Esta disposição que pode ser 
notada perfeitamente quando se voa para a cidade de São-Paulo, não é observada 
em tôrno da cidade do Rio-de-Janeiro. Desta forma um dos primeiros cuidados 
da administração da cidade é estabelecer nas encostas dos morros e nas baixadas 
disponíveis faixas de cultura e de criação de gado. Isto só será possível pelo 
planejamento adequado, pelo amparo ao trabalhador da lavoura, além de outros 
pro,blemas cortelatos. Ora, sabe-se que a indústria absorve a mão-de-obra da 
lavoura. Atualmente há uma tendência de super industrialização proveniente da 
recente fase de guerra, e, portanto, um consumo muito grande de mão-de-obra. 
Esta atração é explicada pelo trabalho mais bem remunerado e mais seguro das 
fábricas. A condução do elemento humano à lavoura é um dos grandes pro- · 
blemas de após guerra. 

Se o primeiro aspecto importante é a garantia do fornecimento regular dos 
alimentos para a cidade, devemos aproveitar para isso a baixada fluminense, 
onde os grandes trabalhos de saneamento permitem mecanização intensa da 
lavoura, o que viria solucionar a falta de mão-de-obra. · 

Um segundo aspecto do confôrto desta população é o alojamento. Obser
vando se o carioca está bem alojado, se há largueza horizontal e vertical adequa
das, vemos que a tendência atual das construções é contrária à antiga, de altos 
pés-direitos. As casas de cimento armado que absorvem muito o calor, a dispo
sição desigual em zonas de grande venttlação e zonas abafadas indicam a neces
sidade de abertura de novas avenidas, que façam circular igualmente o ar por 
tôda a cidade. O planejamento dessas condições teria tão bons resultados como 
teve na Rússia, onde uma cidade foi construida de acôrdo cbm o seu clima. 

Quanto ao aproveitamento da circulação do ar sabemos que são as partes 
altas as mais expostas à ventilação e se temos a felicidade de possuir, uma serra 
em pleno coração da cidade deveríamos aproveitá-la para a construção de casas, 
sem contudo prejudicar o revestimento florestal. E' o caso do bairro de Santa
Teresa. As ruas das elevações deveriam seguir aproximadamente as curvas de 
nível e ter comunicações verticais com funiculares do tipo suíço. Dêste modo além 
de acabarmos com as favelas que tanto enfeiam a cidade alcançaríamos cohfõrto 
maior e fac111dade de comunicação~ 

Outro aspecto interessante a considerar e que suscita solução imediata é o 
problema da comunicação interna da cidade. Como a população em geral trabalha 
fora do local onde mora conforme dados fornecidos pela Light, que registra um 
movimento diário de um milhão e meio, e sabendo-se que os horários são, em regra 
geral, os mesmos para todos, resulta dai em certas horas do dia um conges
tionamento do tráfego. Como o homem representa potencial de trabalho e como 
a cidade é uma aglomeração de homens e, portanto, também potencial de tra
balho, o problema de circulação deve ser melhor estudado. Para isso há várias 
sugestões. Ou mudar as horas de trabalho de modo a não coincidirem todos ao 
mesmo temp0 ou tratar do descongestionamento do tráfego. A organização de 
vários turnos de trabalho é uma poss1b111dade de solução futura. Com isto 
haveria maior tempo para estudo e conseqüente melhoramento de vida. Como 
tôda. a. cidade que está comprimida entre terras baixas e morros, o Rio-de-Janeiro 
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tende a ae ~esenvolver em sentido vertical. Há necesaldade de uma circulação 
paralela ao solo quer através de "metros" quer através de planaéreos. No caso 
do Rio-de-Janeiro esta última solução ainda seria mais interessante, devido à 
própria formação . do subsolo <terra aluviona! encharcada ou rocha muito dura> . 

Foi sugerida a canalização das águas que descem dos morros nas grandes 
chuvas. Outra. dlficuldade para circulação é o pequeno número de saidas da 
cidade, que hoje só conta com duas: as da estrada Rio-Petrópolis e Rio-São
Paulo. A expansão da cidade para o fundo da baia viria aumentar o número 
delas. · · 

· Outro problema é o da saúde. Uma das moléstias que predominam é a 
tuberculose, cuja causa pode ser atribuída à poeira, à alimentação e, por alguns 
médicos, ao gênero de vida . Outras moléstias freqüentes provêm do clima . O 
Rio-de-Janeiro está situado entre massas de ar quente e frio que vêm respecti
vamente do norte e do sul. Dai o grande número de gripes, pneumonias, sõbre 
tudo quando há variações bruscas de temperatura na mudança das estações, 
épocas em que as massas de ar frio e quente se substituem com rnaior freqüência 
e rapidez. 1: o que nos franceses chamam "maladles à !rigor". A asma é uma 
alergia que está ligada, muitas vêzes, à mudança brusca da temperatura,, cujas 
crises talvez pudessem ser. evitadas ut111zando a previsão de tempo. • 

Outro aspecto relativo à saúde é o da sua conservação, por meio de excursõe,s, 
repouso, mudança de clima, etc. O carioca tem poucas fac111dades para 1ssO; 96 
as praias não bastam e não são utilizáveis o ano todo e nem accessiveis a tcido8. 

Além dêsses problemas que são os principais há outros secundários de menor 
importância, cada um dos quais comportaria uma tese. Seria interessante se a 
direção do Conselho Nacional de Geografia pudesse destacar alguns funcionários 
para verlficar se a solução dêstes problemas está sendo orientada de acôrdo com 
os geógrafos. Ainda recentemente o Estado de São-Paulo organizou um plano 
de emergência para resolver o problema do abastecimento de cereais, diante 
da previsão de uma safra excepcionalmente boa nesse Estado e no norte do 
Paraná. Existe aqui plano idêntico para fazer previsões?1 Seria interessante se 
nêle colaborassem os geógrafos. 

Iniciando os debates o Prof. Antônio Musso acrescentou que um dos elementos 
de fixação da cidade foi a posslb111dade de defesa diante da ameaça dos franceses. 
O Rio se achava a melo caminho entre Santos e o fortim de Cabo-Frio . O ponto 
principal parece ter sido o morro Cara-de Cão; a Praia-Vermelha provàvelmente 
daria entrada às embarcações nas marés altas. O atêrro dos mangues per-
mitiu a entrada do povoamento. , 

Quanto ao problema do "metro" a natureza do solo e as enchentes exigiriam 
grandes capitais. O "elevator" prejudicaria a beleza da cidade. Quanto ao 

. problema das enchentes já foi publicado um estudo no Boletim n.0 38 do Serviço 
Geológico e Mineralógico do Brasil, 1928. 

A colonização tem sido tentada várias vêzes mas as tentativas não têm 
chegado a cabo. As terras das baixadas são férteis, mas o cllma desanimador. 

Respondendo-lhe o Prof. Schmidt afirmou que devido ao alto preço das terras 
a colonização deve ser feita utiliza,ndo-se a mão-de-obra mecânica. As terras são 
férteis, · como prova a existência de grandes fazendas no passado e os troncos de 
pau d'alho, encontrados ao fazer-se o destocamento perto de Santa-Cruz . . O 
pequeno lavrador tem que lutar contra a malária e os impostos. 

Retômando a palavra o Prof. Musso diz achar que a solução seria a orga
nização de núcleos agricolas com cooperativas, achando o Prof. Schmldt que a 
situação atual é quase de calamidade pública, necessitando de um plano de 
emergência para povoamento da baixada . 

A respeito da expansão da cidade em direção a NW1 surgiram animados 
debates, .atribuindo uns ao relêvo ou causas históricas, como a existência de 
engenhos, no caso especla~ do Rio-de-Janeiro. 

Falando sõbre o abastecimento, indagou o Sr. Miguel Alves de Lima se a 
supressão dos estábulos com maior concentração do gado não terá contrlbuido 
para .dificultar o abastecimento. 
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O Prof. MU8.SO lembrou o caso do vale da Tijuca, onde se . extinguiu a 
pequena cultura com a expansão da cidade e o Prof .. Pedro Geiger que o 
aumento da cidade leva à variação de fUnção dos bairros. Ex.: os da praia e do 
interior, que têm desenvolvimento diferente. 

Tomando a palavra o Eng. Christovam Leite de Castro referiu-se à possibill
dade de se fazer estudos sôbre a situação atual da circulação da cidade de 
maneira que fôssem beneficiados não só os presentes, mas todos os leitores 
do Boletim e da Revtsta Brastletra àe Geografia. 

O Prof. SchmiCit disse que quis apenas focalizar o assunto e que estudos 
mais detalhados exigiriam consultas de estatísticas e trabalho mais demorado. 
Sugeriu que o Eng. José Palmério conhecedor do assunto falasse em próxima 
tertúlia. 

Prosseguindo o Eng. Christovam Leite de Castro disse achar de grande inte
rêsse geográfico, pois no movimento ·das massas humanas é que se sente a vita
lidade de uma população, sendo mais expressivo do que o abastecimento e seu 
estudo, relativamente, fácil. 

Com agradecimentos ao tertuliano e solicitação ao Eng. Palmério de que 
ventilasse alguns problemas de circulação, na' próxima tertúlia, foi encerrada a 
sessão. 

i- CENT~IMA VIG~IMA TERTúLIA, REALIZADA 
A 19 DE MARÇO DE 1946 

HORARIOS DE TRABALHO E MOBILIZAÇÃO DO MATERIAL HUMANO 

A sessão foi aberta pelo Sr. Miguel Alves de Lima dando a palavra ao 
Dr. José Palmério, que iria falar sôbre "Horários de Trabalho e Moblllzação do 
Material Hum.ano", de acõrdo com o convite feito na ú~tima tertúlia. 

Depois de agradecer a gentileza do convite, o Dr. Palmério começou por 
analisar as inconveniências dos horários usados. atualmente, quer no comércio, 
quer no funcionalismo, apresentando um esquema elaborado depois de demorados 
estudos e considere.do por êle capaz de solucioná-las. 

No esquema, assim representado, 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 llt 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 
1 

1 .\ 1 1 
----1 · 

os trabalhadores se revezariam em turmas de quatro horas de trabalho, de ma
neira a não haver interrupção nos serviços. A sua elaboração obedeceu a diversos 
imperativos, tais como: distribuição nas 24 horas; o limite máximo de 8 }?.oras 
por dia, não podendo ser ultrapassado a não ser em casos excepcionais; a divisão 
do tempo em dois períodos, como a lei obriga, visto que o homem não pode 
trabalhar oito horas sem interrupção. 

· Com o novo esquema desapareceriam os fatôres desagradáveis, como: tra
balho noturno em horas de sono; refeições apressadas e fora de hora; "horários 
idênticos e curtos, com preJu1zo para aquêles que necessitam procurar repartições 
públicas, etc. · · 

Comparando êste tipo ideal com as condições atuais verifica-se que o servidor 
público, trabalhando de 11 às 17 horas, tem um horário muito desfavorável. Seu 
almôço é sacrificado, por ser muito cedo e seguido de uma viagem em' péssimas 
condições; o curto intervalo entre a hora de levantar-se e a do almôço não lhe 
permite qualquer ocupação, sucedendo o mesmo após as 17 horas, quando deixa 
o trabalho. O ideal seria substituir as·33 noras semanais atuais por 32 ou 36 horas. 
No primeiro caso o horário seria de quatro horas de trabalho em quatro dias da 
semana e, para completar o horário, haveria um segundo t'1rno, duas vêzes na 
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semana, não excedendo oltô horas nesses dias; no caso de serem necessárias as 
• 36 horas, três vêzes na semana seria dobrado o horário, o que daria ainda quatro 

tardes livres ao trabalhador. Em qualquer alternativa ficaria êle com maior 
espaço de tempo. disponivel. · . 

NO$ Estados-Unidos fala-se muito na diminuição de horas de trabalho sema
nais - 5 dias de 6 horas, com sábados e domingos llvres. · Há 100 anos atrás era 
maior o número de horas de trabalho semanais; à medida que elas d1minuiam 
a produção aumentava, principalmente na indústria, onde o uso intensivo do 
material traz grandes vant11:gens, por acarretar o seu aperfeiçoamento. 
. Mostroµ o Dr. Palmério permitir êste horário maior rendimento, uma vez 
que, descansados e melhor allmentados, os trabalhadores produzem muito· mais; 
dar-lhes-ta a possibilldade de estudos que lhes ·fac111tassem o acesso na carreira 
e o aumento das horas de lazer permitiria elevar o seu nivel cultural. 

Outras .vantagens seriam: a escolha das horas mais convenientes para deter
minadas atividades; o descongestionamento nas'conduções, permitindo o uso de 
transportes mais lentos, como a bicicleta ou mesmo a marcha, pondo fim às filas 
e. traze:ndo maior comodidade na locomoção. · 

Segundo cálculos da Light entre 9 e 10 horas, 210 a 220 mil passageiros são 
transportados nos seus veículos, 1/5 dos quais usam ainda trens. De acôrdo com o 
esquema, ·êles serie,m distribuidos pelos vários turnos, aumentando a capacidade 
de transp!>rte dos veiculos. 

No caso de se aplicar o horário a tôdas as atividades, para evitar a concor
rência entre casas comerciais que exploram o mesmo ramo, como farmácias, por 
exemplo, haveria a possibilldade de centralização de duas ou três casas, que tra
balhariam em dois ou três turnos rotativos, conservando-se abertas· a qualquer 
hora do dia. Se crescesse o movimento, num ou dois dQL.Perlodos seria duplicado 
o número de trabalhadores e, finalmente, seriam desdobrados em duas casaà, com 
horário completo localizadas em pontos diferentes do mesmo bairro. 

O alargamento das horas de expediente permitiria às pessoas que vêm de 
fora concluirem seus negócios em prazo mais curto, muitas vêzes no mesmo dia, 
dispensando, assim, a hospedagem em hotéis e, em conseqüência, melhorando 
também êsse serviço. 

O contrôle dos serviços seria igualmente dividido entre vários chefes, que se 
sucederiam nos vários turnos, fazendo-se a passagem de maneira idêntica à 
usada nos quartéis. 

Foram essas as sugestões trazidas pelo Dr. Palmério, que se mostrdu ansioso 
de vê-las debatidas pelos presentes. 

Dando inicio aos debates o Sr. Miguel Alves de Lima disse que seria interes
sante ouvir-se a palavra de representantes do DASP, presentes à tertúlia .. 

O Dr. Cavalcante pediu, em nome da Associação Brasileira de Municiptoa, 
lhe fôsse entregue uma cópia do trabalho para distribui-la por todo o pais, a fim 
de que as idéias sejam amplam&nte debatidas. 

Tomando a palavra o Dr. Baltar disse achar o problema muito complexo e 
.somente mediante estudos profundos poder-se-ia chegar à solução. 

Declarou o Sr. Miguel Alves de Lima que dentro do Conselho Nacional de 
Geografia já se fêz uma tentativa para a mudança de horários. Por vontade. 
própria, os funcionários encarregados de pesquisas preferem vir pela manhã, âem 
prejuizo de suas funções. Mas, na indústria o caso seria diferente. Se tôdas as 
fábricas trabalhassem com he>rário completo, haveria intensificação da produção. 
Como resolver o problema? 

Respondendo disse o Dr. Palmério que se os homens tivessem maior número 
de horas livres, estariam em condições de gastar em diversões, etc., aumentando o 
consumo. Numa fundição, se a produção aumentasse muito, abaixar-se-ia o 
número de horas de trabalho ou se faria o orçamento calculando-se em "horas de 
trabalho", até que a indústria se adaptasse ao novo sistema, acreditando o 
Sr. Miguel de Lima que uma parte da produção iria ficar sem consumo . 

. O Dr. Palmério disse que seriam reduzidas as horas de trabalhó, empregando
se maior número de operá.rios e conservando-se a mesma remuneração, processo 
muito usado nos Estados-Unidos para resolver inúmeros problemas psicológicos, 
morats,.etc., por não deixar qualquer trabalhador sem trabalho. 
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Pedindo a palavra o Sr. Eduardo Luz afirmou que a recluc;ão elo nt'imero 
aumentaria o custo da produção, ao que o Dr. Palmério respondeu que nem 
sempre, pois duas dactilógrafas em quatro horas de trabalho têm maior rendi- • 
mento do que uma em oito, pois trazem maior elán. Portanto, pode haver menor 
custo da produção e abaixamento geral do custo. Para as mulheres ainda traria 
vantagens maiores, não afastando do lar durante tantas horas as que trabalham 
fora. Há, além disso, o aspecto cultural e a ocupação das horas de lazer, grande 
preocupação hoje em certos palses como Inglaterra e Estados-Unidos, o que 
dlminui a revolta das massas. 

O Sr. Eduardo Luz acha que o problema abrange a classe patronal e os 
consumidores. Portanto não pode ser perfeitamente conhecido desde já, afir
mando o Dr. Palmério que êle tem sido estudado fora - na Iugoslávia onde, em 
conseqüência da guerra há falta de casas, de pessoal, de capital, reúnem-se 
várias pequenas emprêsas e, por meio de cooperativas, com turnos completos, 
resolvem a situação. · , 

Encerrando a sessão disse o Sr. Miguel Alves de Lima que a entrevista dada 
pelo orador e a palestra suscitarão grande iriterêsse e por parte do Conselho 
Nacional de Geografia o tertuliano encontrará, por certo, cooperação para o 
seu estudo. 

' 

.... Se lhe lntetessa adqulttr as publleae&ea do con.elllo !faeloaal de Geosrana, ncreYa a 
sua Secretaria (Praea Gettllo Varsu, H - Bdlffcto l'ralldsco Serrailor • s.• udar - Blo 

de Janeiro) que o atenderá pronta e atlatatbrlamente. · 
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Capital Federál 
PBESIDANCIA »• BEPCBLICA 

Con.elho de Imll'r•elo e Colonlnelo 

DESIGNACÃO DE COMISSõES PARA DAR 
PARECER SOBRE UM QUESTIONARIO DA 
ASSOCIACÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO 
E PROCEDER Ã REVISÃO DA TABELA DE 
EMOLUMENTOS E TAXAS A QUE SE REFE
RE O DECRETO-LEI N.• 7 967 - SUGERIDA 
A PROMOCÃO DE UM CONGRESSO DE IMI
GRACÃO - Presidida pelo ministro .Joio Al
berto e estando presentes os Srs. Drs. Artur 
Hehl Neiva, Pérlclea de Melo Carvalho, .José 
Caracas, César Garces, cônsul .Joio Luls de 
Guimarães Gomes, capitão de mar e guerra 
Nélson Slmas de Sousa, tenente-coronel Ar· 
mando Vllanova Pereira de Vuconcf!ios, te
nente-coronel Frederico Augusto Rondon e o 
observador pelo Estado de São Paulo, Sr. 
Antônio de Andrade MUiler, reuniu-se na sua 
632.• aeBBlo, no Ministério das Relações Exte
riores, o Conselho Nacional de Imigração e 
Colonização. 

Lida e aprovada a ata da sessão anterior, o 
Sr. presidente trouxe ao conhecimento do ple
nirlo os ponto• principais dos &811Untos aub
metldoa l apreciação do Sr . Presidente da 
Repdbllca. por ocasião do llltlmo despacho que 
teve com S. Excla. 

Paaaando l ordem do dia foram dlstrlbuldoa 
aos senhores conselheiros cópia dos segulntea 
trabalhos : "Imigração após guerra" e "Imt
gração para o Brull" - Questionário encami
nhado pela Associação Comercial de São Paulo, 
tendo sido designado pelo Sr . Presidente, uma 
comissão composta dos Srs. César Garc&a, capi
tão de mar e guerra Nélson Bimas de Sousa e 
tenente-coronel Frederico Augusto Rondon, para 
estudar e dar parecer sôbre o mesmo. Foi tam
bém designada outra comissão, composta dos 
Srs. Dulfe Pinheiro Machado, Pérlcles de Melo 
Carvalho e cônsul .João Luls de Guimarães Go
mes, para proceder a uma revisão da tabela de 
emolumentos e taxas a que se refere o Decreto
lei n. • 7 967, de 18 de setembro de 1946. Ficou, 
Igualmente, marcada para a próxima sessão 
a leitura e dl1cu118'0 do parecer relativo ao 
trabalho . apresentado a este Conselho pelo te
nente-coronel Rondon, Intitulado . " Instruções 
provisórias para os serviços de colonização~ . 

Dando Inicio l parte do expediente, foram 
apresentados a plenirlo os ae&"Ulntes pareceres: 

1) :l'rlda .1au11er Dias - · Retificação da 
menção de nacionalidade de alemã para portu
gu611& e 2) Horst Becker - Retificação d1! 
menção de nacionalidade de alemã para api
trlda - ambos foram lndeferldo11 . A seguir o 
conselheiro Pérlcles de Carvalho pede a pala
vra para sugerir que ê11te Conselho promova 
um congreeao de lmlgrJclo reunindo nesta ca
pital autoridades estaduais bem como parti
culares, lnteresaadoa no problema de Imigra
ção a fim de coordenar 011 e1forcos daa repar, 
tições e aproveitar a colaborac:Ao du lnlclatlvaa 
de cariter particular. · 

A aeeaão foi encerrada às dezenove horu 
e trinta minuto•. 

INSTITUTO BBASILEIBO DE GEOGBAFIA 
E ESTATtSTICA 

Conmelho Naelonal de E.tatf1&1ca 

Junta Baiecufüla CBtltral 

REA.JUSTAMENTO DE VENCIMENTOS• 
SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETA· 
RIA GERAL - o Didno Of\cia.I de 2 de abril 
próximo pusado, publicou a Resolução n.• 317, 
de 23 de janeiro do corrente ano, da .Junta 
Executiva Central do Conselho Nacional de Ea
tatlstlca, a qual dispõe sôbre o reajustamento 
de vencimentos e salirlos dos servidores da 
Secretaria Geral daquele órgão. O referido rea
justamento foi feito à bue do eatabelecldo, pelo 

. Decreto-lei n. o 8 512, de 81 de dezembro de 1945, 
para os eervldorea civis da União. 

. .. 
Conmelho Naelonal de Geocraná 

DES
0

IGNADO O ENG . LEITE DE CAS'J'RO 
PARA REPRESENTAR O BRASIL NA ltEU· 
NUO DOS DIRETORES DO INSTITV'l'O 
PAN-AMERICANO DE GEOGRAFIA E llIS
TORIA· - Por decreto do Presidente da Repll
bllca, &Blllnado em 26 de março do ano em 
curso, na puta du Relações Exteriores, foi 
designado para representar o Brull na reunião 
doa diretores do Instituto Pan-Amerlcano de 
Geografia e História, realizado recentemente 
no México, o EJ16. Chrlatovam Leite de Cutro, 
secretirlo-geral do C. N. G. · 

~ 

DIRETôRIO CENTRAL: CRIAÇÃO DA 
COMISSÃO DE GEOGRAFIA APLICADA -
REUNIÃO DOS DIRETORES DO INSTITUTO 
PAN-AMERICANO DE GEOGRAFIA E HIS
TORIA - REORGANIZACÃO DO LABORATõ
RIO FOTO-CARTOGRAFICO DO SERVICO Dlll 
GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA. - · Na sede 
do Conselho Nacional de Geografia, a 3 de 
abril dltlmo, rtoallzou-se a primeira reunião 
quinzenal do seu Diretório Central, sob a pre
sld&ncla do Dr. Heitor Bracet, presente a 
maioria dos seus membros . · 

Procedida a leitura da ata da reunião ante
rior, do expediente do "Dlirlo do Conselho" 
!oram, pelo Dr . Alberto Raja Gabaclla, no 
Impedimento do secretirlo-geral sugeridos 01 
seguintes pronunciamentos de congratulações, 
que foram aprovados: ao general Djalma Poli 
Coelho pela sua promoção ao generalato; ao 
mlnl11tro Orlando Leite Ribeiro, antigo mem
bro do Diretório, pela sua designação para 
representar o Brasil na ONU; ao Eng. itdlaon 
Puso11, pela sua reeleição para prealdente do 
Clube de Engenharia, Instituição Integrada ao 
sistema do · C . N . G . ; aos engenheiros .10116 
Al'Ves de Souaa, Anlbal Alves Balltos e Luciano 
.Jaques de Morais, pela designação do primeiro 
para presidente da Comissão Braallelra do Ins
tituto Pan-Amerlcano de Geologia, e os rea
tantes membr11s da referida Comissão e flnal .. 
mente, ao Eng. Benjamim Gallotl, pela IQ& 
designação para dirigir o Departamento Naclo-

. na! de Obraa Contra as S6cu. 



176 BOLETIM GEOGRÃFI~Ô 

Ainda pelo Dr. Alberto Raja Gabaglla fo
ram feitas u seguinte.e comunlcacõe11: Sõbre 
a Reilnlão dos Dlretore11 do Instituto Pan
Amerlcano de Geografia e História, ora reali
sando-se no Mé:z:lco, com a · presença do Eng. 
Christovam Leite de Castro, secreU.rlo-&'eral 
do Dlre\{lrlo que eat.A tomando parte como 
repre.eentante oficial do Brull, dando conhe
cimento de que ·naquela Reunião foi delibe
rada a cria.cio da Coml881.o de Geografia .A.pli
cada, com sede no Brasil •. sendo eleito 11eu pre
sidente o Eng.. Leite de Castro; referente ao 
novo prédio adquirido pelo Conselho; dando por 
fim conhecimento das solenidades comemoratl
vu do 9.• anlve?'llárlo do Conselho. 

Na ordem do dia foram discutidas e apro
vadas u 11egulnte11 Resoluções: as que tomaram 
011 ns. 284 e 239 que e:z:prlmem congratulac;õea, 
l"ellpecUvamente, ao secretário-geral e ao pre-
1tdente do I. B. G . E. , pela criação da Co
mtulo de Geografia Aplicada, sediada no Bra-
111, como órgão do Instituto Pan-Amerlcano de 
Geo&'rafla e História; a que tomou o n. • 237 
que autorizou a aqul11lção de 16 volume& do 
.Uvr.o O Ceard e a de n . • 238 que deu nova orsa
nls:aclo ao Laboratório Foto-Cartogriflco do 
8emç0 de Geografia e Cartografia, órgão 
aecutlvo do Conselho. 

LIMITES ALAGOAS-PERNAMBUCO: FIR
lilADO O CONV~NIO DEFINITIVO QUE PõE 
J'IM• A UMA SECULAR QUESTÃO DE LIMI
TES ENTRE ESSAS DUAS UNIDADES DA 
FEDERACAO - A ATUACÃO T~CNICA DO 
CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA - A 
CARACTERIZAÇÃO DA LINHA LIMfTRôFE 
BASEADA NO TRABALHO TOPOGRA.FICO -
Procedente de Maceió, regressou recentemente 
a e.ta capital o topógrafo Alolalo Lira, técnico 
do Conaelho Nacional de Geografia, que fêz o 
levantamento topogrllflco da região llmltrofe 
entre 011 E1tado11 de Alagou e Pernambuco 
para efeito da uslnatura do convênio defini
tivo que põe fim à secular contenda de limites 
ui.tente entre ê11ae.s dol11 Estados, em cerimô
nia pdbllell e solene levada a efeito no dia 2 
de abril corrente, no Palllclo do Govêrno de 
Alagou. 

'011 limite.e agora reconhecidos pelo11 dois 
&'Qvernos em cariter definitivo, foram fl:l:ados· 
dentro das normu estabelecidas pelo Decreto
lei n. 0 311, de 2 de março de 1938, tendo em 
villta a clàuaula XII do Convênio preliminar· 
&881nado a 23 de julho de l!M3 pelos dois go
vernos Interessados, por Intermédio dos Srs. 
Màrio Carneiro do Rêgo Melo, repreaentando 
o Estado de Pernambuco; Pedro Barreto Fal
clo, Manuel Dleguea J11nlor e Valdemar Uchoa 
de Oliveira, representando o Estado de Ala
gou; Alolslo Lira, repre11entando o Conselho 
Nacional de Geografia e Abelardo Duarte, re
presentando o In11tltuto Histórico e Geogriflco 
de Alagou. Na convenção preliminar ficou 
eatabelecldo, de modo geral, a linha divisória 
e Indicados os elementos cartogrllflcos b'91cos, 
ficando assentado também que 11erla feito o 
levantamento · topogriflco da região e organi
zado o re.epectlvo mapa que, depol1 de ratifi
cado, seria adotado oflclalmente e 1ervlrla de 
elemento subsldlàrlo à Carta Geral do Brasil 
em elaboração no Conselho Nacional de Geogra
fia - bem como prevlu-11e a colocação de 
marcos asslnaladorea • dos limite& e referente.s 
à . posição utronõmlca. Concluldos êuea traba-· 
lhos foi agora uslnado o convênio definitivo, 
tendo figurado pelo Estado de Alagoas o pró
prio Interventor federal, Sr. Edgar de Góis 
Monteiro, ·como ratificante e o Sr. Mirlo Melo, 

por parte do Estado de Pernambuco. Pelo 
Conselho Nacional de Geografia foi o convênio 
assinado pelo topõgrafo Alolslo Lira que estêve 
na zona litigiosa cerca (te dois anos, como pro
flulonal encarregado do levantamento da re
gião e da confecção do mapa. 

Das virias clàuaulas do Convento uma se 
refere à cachoeira das Escadas, pertencente 
ao1 dois Estados, que continuam respeitan
do Integralmente os dlrelto1. do munlclplo de 
Correntes, no tocante às Instalações que ali jll 
posilul. O Estado das Alagoas fica também 
com o direito de usar as àguas da mesma ca
choeira, sem prejulzo para os direito• jà ad· 
qulrldos por Pernambuco. na forma acima 
estabelecida, podendo o aludido Estado das Ala
gou aproveitar o potencial dlsponlvel em lna
talaçõe.s que resolver montar, u qual1 lhe fica
rão pertencendo. Qualquer modificação sõbre 
a situação atual ou futura do aproveitamento 
das àg\Ju da cachoeira serll precedido de prévio 
acõrdo entre u partes que firmam o pre.sente 
Convênio. 

De acõrdo com a cliu11ula acima fica com
. preendldo que os Estados das Alagoas e de 
Pernambuco têm Igual direito l utlll.zal;Ao du 
àguu dos rio• llmltrofea. 

UNIVERSIDADE DO BRASIL 

Faeu.ldade Naelonal de Filosofia 

O CONCURSO PARA PROFESSOR CATE
DRATICO DA CADEIRA DE MINERALOGIA. 
E PETROGRAFIA - Em aviso de 28 de mar
ço, publicado no D'4rio Ofkial de 1 do mês 
passado o diretor da Faculdade Nacional de 
Filosofia. da Universidade do Brasil. deu co
nhecimento ao11 · candidatos lruicrltos no con: 
curso para profeuor catedràtlco da cadeira de 
Mineralogia e Petrografia daquela Faculdade, 
que a comlBBllo julgadora do referido concurso 
constituir-se-à doa professõres Rui Maurlclo de 
Lima e Silva, Teodoro Amàllo da Fonseca Vu, 
Otávio Barbosa, Tomàs Alberto Tel:z:elra Coelho 
Fiiho e Glycon de Paiva. 

MJNJSHRIO DA AGRICULTURA 

CODselbo Nacional de Proteclo ao• tndlom 

DISCUSSÃO DE ASSUNTOS RELACIO
NADOS COM O PROBLEMA DE ASSISHN
CIA AOS fNDIOS DA ZONA DE ACÃO DA 
FUNDACÃO BRASIL-CENTRAL - Afim de 
tratar de vllrlos usuntos relacionado• com o 
Importante problema de uslstêncla aos lncolas 
:sediados na esfera de ação da Fundação Bra
:sll Central, reuniu-se recentemente, sob a pre
aldêncla do general Càndldo Mariano da Silva 
Rondon o Conselho Nacional de ~teçllo aos 
tndlos. Estiveram presentes à reunião e par• 
tlclpare.m da discussão os Srs. ministro João 
Alberto, presidente do Conselho Nacional de 
Imigração, Artur Neiva, José Maria de Paula 
·e coronel Amllcar Armando Botelho de Maga
lhles, respectivamente diretor e aecreU.rlo do 
C. N. P. 1. ,' e ainda o general Jdllo Caetano, 
Horta Barbosa e a profelsOra .Helol&a Alberto 
'Tõrres. 
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Departamento Nacional da Produclo Minerai 

SUA TRANSFER2NCIA DE SEDE. - O *"""'° Oficial de ~ de m•rço dltlmo publica 
ia · 11egulnte exposlcllo de motivos (G. 1111". 394-
Jl-S-48) do ministro da Agricultura, Sr. Neto 
â)unpelo .Jdnlor; ao Presidente da Repdbllca. 

Excelentlsslmo Senhor Presidente da Re- · 
pdbllca: ' 

O nepartamento Nacional da Produ!:lo Mi
neral d6ste Ministério luta, desde multo tempo; 
com falta de espaco para a conveniente lnsta
teclo de seus diversos órgãos competentes: a 
l>tvlsão de Geologia e Mineralogia, a Dl'vlsllo 
de Fomento da Producão Mineral, a Divisão 
Jl• ~as. o Laboratório da Producão Mineral, 
a Biblioteca e a Sec!:lo de Admlnlstracão. 

Todos êsses órgãos, assim como a Direto
ria, Geral do Departamento, estio · Instalados 
em dois pavimentos da ala esquerda do edlflclo 
da avenida Pasteur, 404 onde, durante alguns 
anos, funcionou o Ministério da Asrlcultura. 
, ' O espaco atualmente ocupado pelo Departa
sr.e.nto Nacional da Producão Mineral é prà
Ucamente o mesmo ocupado em 1933 pelo anti*° Servlco Geológico e Mineralógico do Brasil, 
de cujo desdobramento resultou êste Depar
tamento. 

E. de 1933 até hoje, desenvolveram-se os 
aervlcos, aumentaram grandemente as colecões. o• arquivos e a blblloteca e cresceram lncom
J>Uàvelmente as atrlbulcões da· repartl!:lo. 

Toma-se, assim, cada vez mais necessllrlo· 
destinar maior espaco ao Departamento Nacio
nal da Producão Mineral. 

Tomando em conslderacão essa necesslda.de, 
o Excelentlsalmo Senhor Presidente da Repd
bllca aprovou, em lli de fevereiro de 19", a 
Eltposl!:lo de Motivos G. M. 138, de 1 de 
fevereiro de 1944, do titular desta Secretaria 
de Estado, em que foi solicitada autorlzaclo 
para qtie o Departamento Nacional da Produoão 
Mineral ocupasse as dependtnclas ond.e fun
cionam as Escolas Nacionais de Agronomia e 
de Veterlnllrla, logo que essas Escolas fôsaem 
transferidas para as novas lnstalacões no quilô
metro 47 da estrada Rio - São-Paulo. 

Entre tais dependências, algumas se acham 
provlsbrlamente ocupa.das pela Coml8811o Cen
tllU.rla Nacional que, conforme lnformacão que 
me é prestada pelo Sr. diretor geral do Depar
tamento Nacional da · Produ!:lo Mineral, come
;.rão a ser desocupadas em · julho do corrente 
ano. 

Assim, venho solicitar a Vossa Excelência 
que, confirmando a decisão ji proferida pelo 
chefe do Govêmo na Expo11!!:110 de Motivos 
G. M. 138, mencionada acima, autorize o De
partamellto Nacional da Produ!:lo Mineral a 
ocupar, logo que sejam desocupadas, as depen
dênclaa do edlflclo da avenida Pasteur, <t<M, 
onde funciona atualmente a Comissão Censl
U.rla Nacional. 

Reitero a Vossa Excelência, nesta oportu
nidade meus protestos do mais elevado aprêco 
e da mais distinta consldera!:lo . - Neto cam
peio .Jdnlor. Autorizando. 19-3-9'6. - E. Dutra. 

MINIST&RIO DA EDUCACAO E SA"CDE 

Colltlelho Nacional de Educaclo 

1JESSÃ0 PRELIMINAR DA PRIMEIRA 
REUNIÃO EXTRAORDINA.RIA DE 1946 -
EMPOSSADO O PROFESSOR RA.JA GABA
GLIA - Presidida pelo professor Reinaldo Por
chat, •ecretarlada pelo Si:. Francl•co Leltlo, 

e contando com a preaenca doa conselheiros 
Amoroso Lima, Samuel LlbAnlo, Cesário de 
Andrade, .Jurandlr Lodl, .Josué d' Afonaeca, 
padre Leonel Franca e profeS110r Fernando 
Antônio Raja Gabaglla, realizou-se a 11 de 
marco próximo passado, nesta capital, a ae8.llo 
preliminar da primeira reunião extraordlnArla 
dêste ano do Conselho Nacional de Educaclo. 

Lida e aprovada a ata da dltlma sessão 
da S.• reunião extraordlnirla de 1946; paasou
se ao expediente, sendo então, pelo presidente, 
declara.do empo88&do o novo membro do C. 
N. E., professor ·Fernando Antônio Raja Ga
baglla. • 

Com a palavra, o Sr. conselheiro Amoroso 
Lima lamenta a ausência do professor Leitão 
da Cunha doa trabalhos da Casa, pondo eD,1 
destaque a personalidade daquele antigo com
panheiro, como . professor e homem pdbllco, e, 
ainda, sua brilhante atuaclo à frente do Mi
nistério da Educaclo e Saúde. Terminando, 
propõe - o que é aprovado pelo plenirlo -
se telegrafe a S. Excia. expressando o senti
mento da,..Casa pela sua auSêncla e a esperança 
de que alnda venha a prestar à educacão na
cional os servlcos de sua alta capaclda.de e de
dlcacão. No mesmo sentido, falaram, também, 
os conselheiros Cesário de Andrade e .Jurandlr 
Lodl . Usa também da palavra o profeBSOr Raja 
Gabaglla dizendo de seu desvanecimento pelo 
fato de voltar ao Conselho Nacional de Educa
cio do qual ji fizera parte por duas vêzes. 
Manifesta seu reconhecimento ao professor 
Leitão da Cunha que, num requinte de centlle
za, Indica seu nome ao Gov&rno, para a vaga 
deixa.da por Sua Excelência e termina afir
mando que, tudo fari para honrar a tradl!:lo 
deixada pelo seu antecessor. 

Ao submeter à votação a proposta do 
professor Amoroso Lima, o prei1ldente, profu
sor Reinaldo Porchat declara-se Inteiramente 
solldirlo com. as manltestações elo plenirlo ao 
professor Leitão. da Cunha. 

Em seguida, por proposta do conselheiro 
.Jurandlr Lodl, foi aprovada a lnserçlo, em 
ata, de um voto de pesar pelo falecimento do 
professor Artur da Costa Guimarães, da Uni
versidade de Mlnu Gerais. 

Passou-se, entlo, à organlaa!:lo das dife
rentes Coml1111ões que deverão funcionar na 
presente reunião, as quais contl'a o voto do 
Sr. conselheiro .Jurandtr Lodl, ficaram assim 
constltuldas: · 

Leglal&i:lo - Retiialdo Porchat, Ceairio de 
Andra.de, Lourenco Filho, Samuel LlbAnlo, .Ju
randlr Lodl. 

Ensino Superior - Reinaldo Porchat (Sa
muel LlbAnlo), Cellirlo de Andra.de. Parreiras 
:aorta, .Josué d'Afonaeca. Lourenço Filho. . 

Ensino Secundllrlo - Amoroso Lima, .Jo1uê 
d• Afonseca, Raja Gaba&'lla. Leonel Franca. Lou-
renco Filho. · 

Ensino Proflsalonal - Paulo Lira, Samuel 
Llbânlo, Raja Gabaclla. 

Regimentos ..:.. .Samuel LlbAnto, Oliveira 
Neto, .Jurandlr Lodl. 

Ainda no expediente foram lidos diversos 
pareceres da Coml8811o de Ensino Secund6rlo, 
sôbre a lnspe!:lo permanente de virlo11 estabe
lecimentos de ensino. 

Ordem do dia - São submetidos à dls
cu1111lo, sendo adiada a vota!:lo. por falta de 
ndmero legal, os seirulntes pareceres: 

1) ·da Comissão de Ensino Secundirlo, re
lator o Sr. Amoroso Lima, aõbre a lnape!:lo 
permanente para o Glna\lllo .Jesua Crlato Rei, 
de Cachoeiro do Itapemlrlm. Estado do Eaplrlto
Santo; 
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2) da mesma Comlslll.o, relator, o Sr. 
AmoroBO Lima, llÕbre a Inspeção permanente 
para o Glnislo São-Domingos, de Pocos de 
Caldas, Minas-Gerais; 

3) da mesma Comlslllo, relator, o Sr. 
Leonel Fr!Ple&, referente à Inspeção permanente 
para o Glnilllo do Liceu Eduardo Prado, de 
São-Paulo; 

4) da mesma ComlBBlo, relator, o Sr. Amo
roso Lima, sobre a lnspeclo permanente para 
o Glnilllo Santa Cecllla, do Distrito Federal; 

li) da mesma ·comlsdo, relator, o Sr. 
Amoroso Lima, aObre a lnspecão permanente 
para o Glnislo Municipal de Taquarltlnga, 
Estado de São-Paulo; 

8) da mesma Comlslllo, relator, o Sr. 
·Leonel Franca, &Obre a ln•peclo permanente 
para o Glnislo Slo·.JoBé, de Limeira, Estado 
de Slo·Paulo; 

7) da mesma Comlulo, relator, o Sr. 
Leonel FrlPle&. llÕbre a lnspeclo permanente 
para o Glnúlo Sagrado Coraclo de Maria, de 
Mocoró, Estado do Rlo-Grande-do•NO[te . 

Nada mais havendo a tratar, o fJr. Presi
dente declarou encerrada a 1e.Nlo. con.vocando 
01 1enhorea con1elhelro1 para o dia 11. 

MINISTltRIO DA GUERRA 

NOMEADO O REPRESENTANTE DO ES· 
TADO MAIOR DO EX:tJRCITO NO II CON· 
GRESSO PAN·AMERICANO DE ENGENHA
RIA DE MINAS E GEOLOGIA - Em portaria 
de li de abril próximo p&SBado, publicada no 
DWlno Of~al de 6 do mesmo mês, o ministro 
de Eaitado da Guerra resolveu nomear o-tenen· 

te-coronel Hugo Afoneo de Carvalho. para re
presentar o Estado Maior do Exército no II 
Congre8IO Pan-Amerlcano de Engenharia de 
Minas e Geolorla. 

* 
NOMEADO NOVO DIRETOR DO SERVI· 

C0 GEOGRAFICO DO EXltRCl'J;O - Por de
creto de 4 de abrtl do corrente ano, do Pre
sidente da Repllbllca, na pasta da Guerra, foi 
nomeado para exercer ·as funcões de diretor 
do Servlco Geogriflco do Exército, o general 
Djalma Poli Coelho, recentemente promovido 
o êsse J)õllto. 

it 
MINISTltRIO DA VIAC:AO E OBRAS 

nBLICAS 

DESIGNADOS OS SRS. FRANCISCO G.AL
LOTI E FERNANDO VIRIATO DE MIRANDA 
CARVALHO PARA EXERCEREM, RESPEC· 
TIVAMENTE, OS CARGOS DE DIRETOR GE
RAL. INTERINO, DO DEPARTAMENTO NA· 
CIONAL DE OBRAS CONTRA AS Sl!JCAS !l 
DIRETOR FISCAL, EM COMISSÃO, DO DE· 
PARTAMENTO NACIONAL DE PORTOS, 
RIOS E CANAIS - Por decretos de 26 de mar· 
co. do Presidente da, Repllbllca, na pasta da 
Vlacão, foram nomeados para exercer as fun· 
cões de diretor geral, Interino. do Departamen
to Nacional .de Obras Contra as Sêcas e dire
tor fiscal do Departamento Nacional de Portos, 
Rios e Canais, respectivamente, os Sra. Fran
cisco Benjamim Gallotl e Fernando Viriato 
de Miranda Carvalho, ambos ocupantes de car
gos da classe O da carreira de engenheiro 
(D. N. P. R . C. - D. N . O. C. S.) do Quadro 
I - Parte Permanente, daquele Ministério. 

Instituições Particul~res 

ASSOCIA{)AO BRASILEIRA DE DESENHO 

ESTUDIOSOS DE GEOGRAFIA DISCUTEM 
PROBLEMAS BRASILEIROS À LUZ DA GEO
POL!TICA: COMUNICACAO DO UNIVERSI· 
TÃRIO .JOÃO MILANl!J8 - DEBATES EM 
TORNO DE IMPORTANTES PROBLEMAS 
NACIONAIS - A 13 de abril pas•ado, teve 
lugar na A810clacão Brasileira de Desenho, uma 
reunião promovida por estudloSQ• da Geogra· 
fia, na qual após uma comunlcacão aObre 
Geopolltlca, a cargo do unlversltArlo .João MI· 
lan611 da Cunha Lima, foram levantados lnteres-
11&11tea debatea em torno doa problemas bra· 
111lelros examinado• à luz da Geopolltlca, entre 
os qual11 foram ventilados os da redlvlsão ter· 
rltorlal do pais. polltlca emlgratórla, crl~ão 
de Territórios Federais, exploração das nossas 
riquezas naturais, transporte, redistribuição de
mograflca e flxaclo do homem ao solo. 

Os d·ebates_ em tôrn~ de tal& problemas de· 
correram animadamente, tendo participado dê
les, entre outros. os Sn. brigadeiro Listas 
Rodrigues, major Omar Emir Chaves, enge
nheiros Moaclr Silva e .JerOnlmo Cavalcante, 
professores Hélio Gomes, - Ribeiro Mendes e 
Reinaldo Machado, além de membros da co
missão Pró-Constituição Democratlca presen· 
tes, afim de colherem elementos que sirvam de 
aurestões à Assembléia Nacional Constituinte. 

FUNDACAO GETCLIO VARGAS 

AS .JAZIDAS DE MINltRIO DE FERRO 
REC:tJM-DESCOBERTAS NO AMAPÃ E AS 
POSSIBILIDADES DE EXJ'ORTACÃO - A 11 
do mês passado o engenheiro Glycon de Paiva, 
geólogo do Conselho Nacional de Minas e Meta· 
lurgla, realizou uma conferência no Departa• 
mento de Geografia da Fundacão Getllllo Var
gas, versando aObre o tema : · "A& jazidas dt 
minério de ferro no Amapt. recém-descobertu 
e as possibilidades de exportacão". 

INSTITUTO HISTORICO E GEOGR.lFICO 
BRASILEIRO 

VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO 
DO SOCIO CORRESPONDENTE ALBERTO 
RANGEL - PROPOSTAS PARA AS VAGAS 
DE SOCIOS EFETIVOS E CORRESPONDEN• 
TE - ELEICÃO DE NOVA DIRETORIA -
Por convocação de 12 e 16 de março reunlU·H 
a 17 do mesmo mês, em assembléia geral. aolii 
a presidência do embaixador .José carlos 4• 
Macedo Soares, o Instituto Histórico e 0-
grâflco Brasileiro. 

A •eulQ que !ol a 174.&.• da tradicional 1118-
tltulcão, contou com a presenca dos serulntM 
116clos : .José Carlos de Macedo Soares, Vtr&'flto 
Correia Filho. Rodolfo Garcia, Baslllo de K.., 
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~hães, Henrique Carneiro, Leio Teiieira Fl
IJao, Ré.dler de Aquino, J. de Avelar Figueira 
lle Melo, Leopoldo Antônio Feijó Bittencourt, 
1félson de Sena, José Luls Batista, Hélio Lobo, 
il"edro Calmon, Serafim Leite S. J ., Pedro 
Cavalcante, Luls Filipe Vieira Souto, Estêvão 
Leitão de Carvalho, Clé.udlo Ganns, Herbert 
Danabarro Relchardt, Edmundo da Luz Pinto, 
lllllão Rangel Macedo Soares, Chrlstovam Leite 
llté Castro, Francisco Marques dos Santos e 
l:s:éllo Viana. 

Aberta a sessão, o 1. • secret!l.rlo leu o expe-

l lente, e o telegrama do ministro Stlvlo· Rangel 
e ·castro, apresentando suas despedldaa. 

Pediu a palavra o sócio Dr. Rodolfo Gar
cia, propondo um voto de pesar pelo falecimen
to do sócio correswndente do Instituto His
tórico, Alberto Rangel. 

Com a aprovação unânime o proposto voto 
de pesar foi Inserido em ata. 

Continuando na leitura do eipedlente, o 

E 
secretário submeteu, em vlatude de vaga 

erta, a proposta do almirante Jorge Dods
rth Martins, para sócio do Instituto, datada 
2'l de dezembro de 1944. 

A Comissão de Admissão de Sócios, consi
derando a referida proposta, é de parecer que 
aeja aprovada. 

Submetido· à votacão da assembléia geral, 
foi a mesma unAnlmemente aprovada. 

Havendo vaga de sócio efetivo, o 1. • secre
tário apresentou à assembléia geral a proposta 
para sócio do Instituto Histórico, do general 
Valentim Benlclo da Silva, jé. publicada na ata 
da aasembléla geral de 26 de outubro. de 1945, 
e datada de 4 de novembro de 1944. 

A Comissão de Admissão de Sócios eiaml
nou a proposta do general Valentim da Silve 
para sócio efetivo do Instituto Histórico e Geo
gré.flco Brasileiro,· e nada tendo que objetar, 
)>ar estar de acOrdo com os Estatutos, opina 
fl.voràvelmente, para que seja aprovada. 

Procedendo-se à votação, foi eleito por 22 
votos o general Valentim Benlcio da Silva. 

Foi objeto de dellberacão o Estatuto re
gulando a dlstrlbuicão de prêmios pelo Insti
tuto e, como o assunto jé. estava publicado na 
Reviata do Instituto Histórico. vol. 187, o Bócio 
Edmundo da Luz Pinto pediu dispensa de lei
tura que foi concedida. Entretanto, ainda foi 
objeto de apreclacão para que ·se fizesse es
clarecimentos necessé.rlos o parecer Wanderlel 
Pinho, tomando parte na discussão o Dr. Ro
dolfo Garcia e Luls Filipe Vieira Souto. 

Em seguida procedeu-se à votacão que apro
vou por unânimidade a matéria que estivera 
em discussão. 

Na discussão acima foi ~roposto que se 
oonslderasae o prêmio "Max Fleluss" um dos 
prêmios oficiais do .Instituto Histórico, o que 
tendo sido unAnlmemente aceito ficou para ser 
usunto remetido à Comissão de redação final. 

Pedindo a palavra, o Sr. Hélio Viana re
quereu se remetesse às comissões Indicadas a 
proposta, do nome do Sr. Osvaldo :Et. Cabral, 
por se ter aberto vaga, de sócio correspondente. 

Tendo de se proceder à elelcão da Diretoria 
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
para o biênio a começar no próximo ano vin
douro, o emba!Iador Macedo Soaree convidou 
para tomarem lugar na mesa os sócios: Ed
mundo da Luz Pinto e Henrique Leão Te!Ieira 
Filho, aubstltulndo o 1.º e 2.0 secretàrios, que 
nlo podiam permanecer nos seus lugares, por 
serem candidatos à reelelclo nos respectivo• 
car&'08. 

-s-

Procedida à apuracão pelos Srs. Edmundo 
da Luz Pinto e Henrique Carneiro Leão Tei
xeira Filho sob a presidência do Sr. emba!Ia-· 
dor Macedo Soares, foi feita a seguinte votação: 

Foi eleita por 20 votos a seguinte diretoria: 
1.0 vice-presidente - ministro Augusto Ta

vares de Lira; 2.0 vice-presidente - Dr. AI• 
fredo Nascimento Silva; 3.0 vice-presidente -
Dr. José Wanderley de Aralljo Pinho; 1.• se
cretárfo - Dr. Virglllo Correia Filho; 2. • se
cret!l.rio - Dr. Leopoldo Antônio Feijó Blt
tencourt; orador - Dr. Pedro Calmon Muniz 
de Blttencourt e tesoureiro - capitão de mar 
e guerra Francisco Ré.dler de Aquino. 

Ainda houve os seguintes votos: Hélio 
LObo, 1 voto para secretário; Henrique Car
neiro Leão Teixeira Filho, 1 voto para 2.0 se
cretário e Carlos Carneiro, 1 voto para te
soureiro. 

Depois do embaixador Macedo Soares de
clarar reeleita a diretoria, submeteu à votaclo 
as Comissões Permanentes para o biênio de 
1946 a 1947, as quais foram eleitas pelo su
fré.glo de vinte votos, sendo que ainda tiveram 
1 voto os Srs. Rodolfo Garcia e Cláudio Ganns, 
para a Comissão de História; Henrique Car
neiro Leão Teixeira Filho para a Comissão de 
Arqueologia e Etnografi&; Estêvão Leitão de 
Carvalho para a Comissão de Estatutos e para 
a de Admissão de Sócios. 

· ComiBsdo Permanente: História - Leão 
Teixeira Filho; Eugênio T. de Castro; Baslllo 
de Magalhães; Feijó Bittencourt; Canabarro 
Relchardt. 

Fundos e Orçamentos: - Carvalho Mourão; 
Tavares Cavalcante; Oliveira Viana; M. A. 
Teixeira de Freitas; Chrlstovam Leite de 
castro. · 

Geografia : - Raul Tavares Leite de Aquino;' 
Carlos da Silveira Carneiro; Virglllo Correia 
Filho; Lucas Bolteux. · 

Arqueologia e Etnografia: - Rodolfo Gar
cia; Afrànlo Peixoto; Roquete Pinto; José Lula 
Batista; Gustavo Barroso. 

Bibliografia: - Rodrigo Otávio Filho; Ber
nardino de Sousa; Llberato Blttencourt; Vieira 
Ferreira; Eugênio Vilhena de Morais. 

Estatutos : - Levi Carnélro; Costa Ferreira; 
Wanderley Pinho; Pedro Calmon; Edmundo da 
Luz Pinto. 

AãmiBBdo de SócioB; - Bnl.s do Amaral; 
Alfredo do Nascimento; Augusto Tavares de 
Lira; Alfredo Valadão e Clé.udlo Ganns. • 

Nada mais constando da sessão em que 
ninguém mais usou da palavra, foi ela dada por 
encerrada pelo embaiiador José Carlos de Ma
cedo Soares, presidente perpétuo. - Feijó Blt
tencourt, 2. • secretário. 

iC 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTATISTICA 

APLICACÃO DE AMOSTRAGEM EM E~' 
TATfSTICA - Realizou-se recentemente, no 
auditório do I. B. G. E., movimenta~ sessão 
da Sociedade Brasileira de Estatlstlca. na qual 
cogitou-se da apllcacão dos mais modernos p'l'O
cessos de amostragem no campo dessa espe
cialidade. despertando particular lnterêsse a 
exposição relta pelo Dr. Otávio Aleiander de 
Morais sôbre o tema: "Posição, fundsmento e 
aplicação da amostragem ao caso, no campo da 
Estatistlca Admlnil'~ratlva". tese que suscitou 
vàrlas considerações dos presentes, na maioria 
membcoa ds sociedade e técnicos no 8Sll·mto. 
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como os Sl'll. M. A. Teixeira de Freitas, Lula 
Nunes Brlgg11, .Jo11é Montelo, .J. C. de Melo e 
SoUBa, .José Carneiro Filipe, .Jorge Klng11ton, 
Raimundo Pais Barreto e .Joio de Mesquita 
Lara, êste Qltlmo primeiro secretãrlo da S. B. 
E. e presidente da mesa no Impedimento do 
vice-presidente da meema. Sr. Benedito Silva. 

Durante a 11eulo discutiu-se Igualmente 
011 dl versos aspectos da técnica dos procesaoa 
de amostragem adotados nos Estado11 Unidos, 
sendo ainda focalizada a relacão entre a amos
tra e o respectivo unlvel'BO, bem como a teoria 
da eatratlflcação e a sua adoção pelu repar
tições estatlstlcas. 

Certames 

BEUNLlO DOS DIRETORES DO INSTITUTO 
PAN-AMERICANO DE GEOGRAFIA 

E HISTORIA 

SUA REALIZACÃO NA CAPITAL DO M:lt
XICO - Teve lugar, a 1.0 de abril, na capital 
do México, a Instalação da reunião dos direto
res do Instituto Pan-Amerlcano de Geografia · 
e História, reunião es11a de caráter preparató
rio à IV Assembléia Geral do Instituto cuja 
realização estã prevista para o perlodo de 22 de 
agõsto a 1 de setembro do corrente ano, de
vendo realizar-se em Caracas, 11lmultAneamente 
com a ·III Conferência Pan-Amerlcana de Con
sulta aôbre Geografia e Cartografia. 

Sendo o B1'&91l membro destacado da Im
portante Instituição de Amblto continental, foi 
ali representado pelo Eng . Chrlatovam Leite 
de Castro, secretário geral do Conselho Na
cional de Geografia cuja contribuição para o 
êxito e brilhantismo da reunJão em aprêço é 
desnecessArlo encarecer. 

li CONGRESSO BRASILEIBO DE ENGENHA
RIA E INDCSTBIA 

CONCLUSOES APROVADAS A BASE DE 
RECOMENDAÇOES DA COMISSÃO DE PLA
NE.JAMENTO GERAL DO PAfS - Du deli
berações aprovadas no recente Congresso Bra
sileiro de Engenharia e IndQstrla, cumpre des
tacar as seguintes, referentes ao planejamento 
geral do pais: 

"O II CongreS80 B1'&91lelro de Engenharia 
e IndWltrla recomenda: Que se faça o planeja
mento geral do pais, com o objetivo da orga
nização nacional e da elevação· doa padrões de 
vida material e cultural das populações bra
allell'&9 como base econômica para efetivação 
da liberdade e o florescimento da Iniciativa 
e da peràonalldade: 

- Que se realizem, niim órgão central de 
eatudos e planejamento, assessor do póder exe
cutivo, e através dêate, do legislativo, e coor-. 
denador doa estudos e planejamentos reali
sados pelos órgãos secundê.rlos de planejamen
to, de Amblto seccional ou regional, estudos 
alatema\tlcos da estrutura dos recul'lloa e con
dições do pala, bem como das 11uas necessi
dades em face de padrões de vida pré-determi
nados, e projetos escalonados de desenvolvi
mento nos vários setores funcionais, lndUBtrlals 
(ramos da produção) e regionais; 

- Que, firmados pelos poderes legl11latlvo 
e ·uecutlvo os objetivos gerais para a expansão 
do pafil, seja êBBe órgão central de planeja
mento provido de recursos - pessoal e mate
rial -, prevendo-ae, como regra, o regime de 
tempo Integral, o contrato de técnicos estran
geiros e a preparação do pessoal nacional para 
o desempenho da 11ua missão dentro da mala 
rlgoroaa reaponaabllldade técnica; 

- Que o órgão central foinente o exerclclo 
da função planejadora, nos vários setores: fim• 
clonais (dos aspectos gerais da estrutura eco
nômica e social), lnduatrlals (dos vt.rlos ramo• 
da producão> geográficos (doa problemu ge
rais da geografia do Brasil) e das suas reclõea 
geo-econOmlcas: 

- Que os órgãos de planejamento provo
quem a mais lunpla colaboração pública para a 
11ua tarefa, e contribuam, pela ampla dlvulca--

• ção dos seus estudos, adaptada aos várlo11 nivela 
de Instrução, para esclarecer a opinião pQbllca 
e habituá-la ao debate dos problemas obje
tivos da con11trução do . pais: 

. - Que, como tarefa Inicial, os órgão11 de 
planejamento realizem um levantamento d1111 
necessldade11 de pessoal técnico e cientifico, 
formulando um programa Imediato de prepa
T&Çllo de pe880al, e de Imigração, não só Jl&ra 
as suas tarefas especificas, mas também para a 
expansão econOrnlca e a organização soclal 
do pa111: 

- Que, como tarefa também prlmordl81, 
o órgão central de planejamento estude e pro
ponha, com a colaboração dos órgãos secun, 
df.rlos pertinentes, a reforma da admlnlstr.. 

· · ção pQbllca, adotando as seguintes dlretrlH8t 
1.0 - Deaen·•olvlmento e organização efl. 

ciente e coordenada do11 órgãos de pesqul ..... 
de administração, de consulta e deliberação, em 
questões técnicas, e econômicas e sociais, aJllP" 
relhando e prestigiando os órgãos regularei! 
eliminando as duplicações e articulando com 
aquêles os órgãol!I colegiados de consulta e de
liberação; 

2.0 - Simplificação da administra~ pt1-
bllca, pela eliminação de repartições dlspen
sAvels, ém proveito do aparelhamento das es-
11enclals, descentrallzacão de competência para 
011 Estados, redução do nllmero de funclonl.
rloa, em proveito de 11Ua melhor seleção e re
muneração e raclonallzacão -das relações entre 
os servidores pt1bllco11 e o ptlbllco, com a eli
minação" ou 11lmpllflucão de formalidades e 
ell:lgênclas; 

a.o - Difusão, ent~e os serviços' e 11ervl
dores pt1blleo11; de uma clara consciência fos 
problemas econOmleos e 110clals do pal11, reve
lado11 na sua nobreza e no papel positivo e 
negativo da admlnl11tração para a economl& 
nacional; 

4.º - Assl11têncla para o aparelhamento dct 
peBSOal e organização do11 servlcoa pQblleait 
estaduais e municipais; \ 

- Que o órgão central trace um programa 
Imediato de compra de equlpamentps, coorde
nando 01 programaa parciais neste particular, 
a fim de melhor e mais prontamente aproveitar 
as reservas de ouro e cambiais dlaponlvels, 
bem como as oportunidades que oferecem os 
palsea vendedorea super-lndU11trlallzado11, para 
o mais rf.pld!J aparelhamento dos transportei! 
e du lnd11atrlaa; 
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' - Qué o 6rglo central estude as condições 
.nômico-financetras, reveja a experiência na
tdonal dos contrõles econômicos e trace um 
&M'ograma de emergência para combate à ln
nac10; 

- Que o órgão central realize um amplo 
• minucioso levantamento dos recursos do pais, 
eoordenando e desenvolvendo os estudos reali
sados pelos órgãos secundirlos relatlvos aos 
upectos funcionais, aos ramos de produ~ão e 
u regiões; 

- Que os órgãos de planejamento tracem 
os provamu de desenvolvimento, em três ee
calas: 

1.• - Racionalização das funções de aests
ttncta do Estado, tendo em vista o vulto que 
neceel!àrlamente aesumem num pais novo; 

2.• - Suprimento, pelo Estado, dae omte
lllles ou deflclênclae da Iniciativa e do capital 
privado, nos empreendimentos neceesirloe à 
upansão da produção; 

t 8.• - Planificação da economia, no sentido 
.. selecão, eecalonamento e coordenação doe 
!l!!lnpreendlmentos, e fixação de tempos, con
~e fôr aconselhado pela experiência doe nl
hill anterloree do planejamento e pelae condt
çllee do pais; 

- Que na primeira eecala, sejam conside
rados objetivos fundamentais: 

I) revisão, coordenação e desenvolvimento 
dos programás de fomento econômico e bene
ficio pdbllco; 

II) simplificação e organização racional da 
admlnlstraclo p11bllca, com o fim de torni-la 
ntenoe onerosa e mais 11tll ao deeenvolvtmento 
econômico do pais; 

III) realização de pesquisas e estudos para· 
obter e divulgar Informações de cariter téc
nico e econômico; 

· IV) estudos de localização e zoneamento 
todustrtal; 

V) convocação e fomento dos empreendi
mentos privados; 

VI) elaboração e realização de um plano 
ele viação geral adequado às necesstdadee e 
tendênclae do deeenvolvlmento econômico do 
pela; 

VII) promoção de uma polltlca monetária 
e credltlcla, tendo como eixo o Banco Central, 
ou Instituto que realize as suae funções e, 
como Instrumento, o manejo do crédito seletivo 
que atenda também às peculiaridades regionais; 

VIII) ajustamento da polltlca fiscal, em 
qualquer dos seus aspectos, às necessidades da 
expansão econômica do pala; 

IX) adoção das medidas adequadas à 
expansão da economia nacional. 

- Que o Estado, na aegundà escala com
plementar da J)rlmetra- no objetivo de suprir a 
deficiência ou omtaaAo da tntctatlva privada: 

I) · organize projetos de empreendimentos 
econômicos, para a tntctatlva privada; 

II) colabore, na forma conveniente, com o 
capital privado, suprindo-lhe ae deftctênctae ou 
reduzindo-lhe os riscos: 

III) aeauma na faee experimental, os em
preendimentos via de regra no domlnto da 
tnddstrta peeada, para, depois de superados os 
maiores riscos, oferecê-los ao capital privado; 

IV) aeauma, definitivamente, os empreen
dimentos, nos casos de manlfeeta Incapacidade 
dos capitais privados, e nos de fundamental 
interesse nacional: 

V) procure, em todos os caeoa, através de 
empreendimentos paralelos e complementares, 

acelerar o processo de recuperação doa tnvee
tlmentos feitos nos transportes e nás lnddatrlae 
bislcas; 

VI) elimine os obstAcuioé à produção e à 
circulação das riquezas, resultantes do conntto 
entre as ireas econômicas controladas, entre ai, 
e entre essas e as ireas econômlcae não con• 
troladas; 

VII) estude, de conformidade com as con
dições atlngldae pelo pais, à conveniência e os 
modos de aplicação dos processos de planeja
mento utlllziveis na terceira eecala. 

- Que participem do corpo técnico doe 
órgãos de planejamento, além de outros eepe
clallstae, engenheiros, economtatae e sociólogos. 

- Que se criem cargos de adidos técnicos 
junto às representações dlplomitlcas do Brasil 
no exterior, em ligação com o órgão central de 
planejamento. 

- Que os órgãos de planejamento promo
vam as anillses geogri.~ regionais de modo 
a cobrirem em tempo útil, todo o território 
nacional. 

- Que sejam criados ou desenvolvidos os 
órgãos de estudo!! e planejamentos relativos às 
virias regiões geo-econômlcae do pala, com a 
aealstêncla do órgão central e dos Estados ou 
territórios lntereesados; 

- Que, como principio, seja evitada a dis
persão doa recursos nacionais, procurando-se, 
ao contrirlo, concentri.-los nas ireas ou núcleos 
de produtividade mate elevada e mata pronta, 
levados em conta, porém, os Imperativos da 
posse e do conhecimento do território; 

- Que sejam traçados, no mate breve prazo, 
os planos de deeenvolvlmento das reglõee fron
tetrlçae, procurando-se para os programas con
juntos, a eolaboração dos palses vizinhos, den
tro do eeplrlto de reciprocidade, e a aeslstência 
téçntça e financeira dos patsee superlndustria• 
ltzadbs do continente, ou do Banco de Recons
trução e Desenvolvimento; 

- Que os governos dos Estados Instituam 
comissões estaduais de planejamento, compos
tae de homens de alto saber e especialistas 
experimentados nos problemas da regtão aeata
tldas de técnicos nacionais e estrangeiros, nos 
limites dae possibilidades do Estado e da co
operação da União; 

- Que as comtBBÕes estaduais de planeja
mento realizem, no lmbtto estadual, tarefa 
semelhante à recomendada ao órgão nacional, 
cumprindo-lhes estudar e efetuar, gradativa
mente, a raclonaltzacão e desenvolvimento da 
função de assistência técnica e econômica do 
Estado aos empreendimentos privados, e o IJU• 
prtmento das deficiências da Iniciativa e do 
capital privados. 

- Que os órgãos componentes do sistema 
estatlstlco brastletro proBSegutndo conveniente
mente coordenados nos programas que ji vêm 
desenvolvendo, promovam uma revisão geral do 
conteddo, doa fundamentos e dos proceBBOa de 
levantamento dae estatlstlcas a aéu cargo, de 
modo a adaptá-Ias às necessidades doa estudos 
concernentes à planificação gerll) do pala; 

- Que êBSee órgãos, tomando em conside
ração as aludidas finalidades, Instituam as 
novas e11tatletlcas destlnadae a atender à pla
ntftcação em seus mdltlploe aspectos; 

- Que, para desempenho das tunçõea de 
direção ou ortentacão doe serviços de estatla
tlca, seja dada preferência a técnicos com a 
conveniente baee matemitlca. 

- Que, em complemento às Investigações 
de finalidade estatlatlca, e como "realização 
correlata, aejjl. promovida a organização de um 
registro cadalJtral, mediante os ,convenientes 
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trabalhos de prospecção e avaliação dos re
cursos do Brasil em potencial hldrtl.ullco e em 
matérias primas de origem extrativa, vegetal 
e mineral, contendo, em relação àa respectivas 
ocorrências, os elementos Informativos e descri
tivos essenciais à apreciação das condlçõea de 
acesso e do valor econômico de cada uma delas; 

- Que, entre outros, sejam objeto de con
sideração, pelos órgãos competentes, o .arrola
mento cadastral; dos recursos naturais suscetl
vels de Imediata exploração, e o levantamento 
de estatlstlcas bàslcas da produção, sob todos 
os seus aspectos: do consumo, Incluindo custo 
de vida e preços, do comércio local, Interes
tadual e exterior, da tributa.cio, renda nacional 
e balanca de pagamentos Internacionais; 

- Que seja estabelecido um regime de con
sulta entre os órgãos componentes do sistema 
estatlstlco oficial e os representantes autoriza
dos das classes produtoras, no que concerne à 
planlflcacão e execução de cadastros e Inqué
ritos estatlstlcos; 

- Que, no regime de assistência reciproca 
assim estabelecido, as finalidades fiscal e es
tatlstlca sejam. atendidas por forma a não 
Invalidar, em hipótese alguma., o card.ter con
fidencial dás declaracões prestadas para fins de 
tabulação numérica; 

- Que, tendo em vista os subsldlos da 
eatathrtlca Internacional necessd.rlos à planltl
ca.;Ao geral do pala, continue o govêrno bra
stlelro, a prestar seu Inteiro apolo às Iniciati
vas de Amblto continental ou Intercontinental, 

. orientadas no sentido de assegurar a compara
bllldade de resultados tabulados em diferentes 
palaes; 

- Que as organlzacões prlvad&I! adaptem, 
proporcionem o màxlmo de colaboração às enti
dades oficiais em matéria de prestação de In
formes destinados a cadastro e Inquéritos da 
eatat!stlca permanente; 

- Que as organizações privadas adaptem, 
para êsse fim, seus registros contàbels e ad
ministrativos às Indagações dos Inquéritos de 
que sejam Informantes orlglnàrlos, de modo a 
poderem fornecer, com exatidão e presteza, as 
declaracões que lhes forem solicitadas; 

- Que os departamentos ou seccões estatls
tlcas de função definida e permanente nas or-, 
ganlzacões privadas se filiem, para a coordena
ção técnica de suas atividades, ao sistema dos 
aervlços estatlstlcos oficiais, nos têrmos da 
legislação que reger a matéria; 

- Que se considere de Importância rele
vante a representacão cartogrd.flca do pala; 

- Que, utilizando organismos oficiais exis
tentes e ampliando-os, seja confiado a um órgão 
central diretor e executor todo o trabalho 
atinente à representação cartogrd.flca do pais, 
tomando como exemplo, dentro dás noBS&B pos
sibilidades, o Unlted States Coast and Geodetlo 
Survey. 

- Que, entretanto, como medida de cartl.ter 
urgente, sejam concedidas a órgãos jà exlsten-

tes e considerados adequados, ·atribuições legafl, 
e elementos (materiais e pessoal), para a rà
plda obtenção de uma ·pré-carta, na escala de 
1/600 000 numa l.• etapa, e na de 1/200 000 em 
2.• etapa; 

- Que se promovam com urgência os estu
dos e projetos da rêde geodésica do pais, para 
a escolha e Indicação do datum central a 
ser pleiteado como àatum continental, na 
conformidade do Item 25 das conclusões da II 
Reunião Pan-Amerlcana de Consulta sôbre Geo
grafia e Cartografia; 

- Que se estabeleça um sistema de lnsU
tutos de pesquisas localizados nos vd.rles ce11-
tros regiona.Is do pala, tendo em vista favorecer 
o levantamelrto da estrutura dos seus recursos,. 
na variedade das condições regionais, e a adap
tação ou criação da tecnologia adequada ao 
seu melhor aproveitamento; 

- Que a educação geral, desde a prlmàrla. 
seja orientada no sentido de criar ht.b~ 
dêsses trabalhos, e uma mentalidade lndust 
formada na conscltncla dos problemaà do p 
greeso econômico e social do nosso povo". 

Be1Ulllo do Conaelho Intemaelo11al Perm&11ente 
do Instituto Sulamerleano do P etr61eo 

Entre 16 e 20 de janeiro do ano corrente, 
teve lugar na capital chilena a · IV Reunião do 
Conselho Internacional Permanente do Instituto 
Sul-Americano do Petróleo, a que comparece
ram delegados de diversos palses desta parte 
do hemisfério que Integram o Importante órgão. 

O certame que vem sendo realizado anual
mente e de maneira rotativa, em cada uma du 
capitais sul-americanas, revestiu-se como era 
de esperar, de particular Importância, efetu
ando-se os trabalhos no mesmo clima de cor
dialidade que tem caracterizado outros. tanto• 
congressos de âmbito lnteramerlcano nesta e 
em outras especialidades. 

Cumpre registrar dentre as dellberacões lf4ll 
maior Importância ali tomadas, as que d~ 
respeito à aprovação dos métodos A. S. T. M. 
para o petróleo e derivados; a Iniciativa acon
selhada ao Comitê Executivo do referido Con
gresso, no sentido de estabelecer entendlmentoC 
extra-oficiais para que o 1. S. A. P. tivesse a 
seu cargo a traducão dos métodos de anàllu 
de petróleo e derivados, e bem assim, pudeue 
êste ser representado no Comitê D-2 Petróleo 
e Lubrificantes e E-10 Normallzacão da Amerl
can Society for Testlng Materiais. 

Resolveu-se Igualmente. que a Comissão 
Executiva encomendaria a uma qualquer du 
secções nacionais ali representadas, afim de 
que esta designe uma comissão de técnicos para 
apresentar ao Congresso Sul-Americano do Pe
tróleo a nomenclatura dos distintos sub-pra. 
dutos, .suas especlflcacões e uniformização Gel 
lnformacões estatlstlcas, de produção, elabo
ração, utlllzacão. lmportacão e .exportaclo. 

Unidades Federadas 
BAHIA 

Secretaria de Edueacio e Saúde 

CRIACÃO DA UNIVERSIDADE DA BAHIA 
ASSINADO PELO PRESIDENTE DA RE

POBLICA DECRETO-LEI SOBRE A IMPOR
TANTE INICIATIVA - O presidente da Repú
blica as•lnou, em dia do mês passado, decreto
lel criando a Unlver•ldade da Bahia, a qual 

compor-se-à tnlclalmente dos seguintes 88~ 
beleclmentos de ensino superior do Estado: JWll 
culdade de· Medicina e escolas anexas de Odo' 
tologla e de Farmàcla, Faculdade de Dlre~ 
Escola Politécnica, Faculdade de Filosofia 
Faculdade de Ciências Econômicas. 

O projeto de decreto-lei que efetivou 888& 
louvàvel iniciativa no campo da Educacão, foi 
apresentada ao Presidente da República acom
panhado da Hgulnte exposlcão de motivo• do 
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profea.sor &>usa Campos, atual ministro da 
Bdu~ão: 

"Sr. Preeldente da Repdbllca: Tenho a 
honra de submeter à elevada consideração de 
V. Excla. o Incluso projeto de decreto-lei que 
cria a Universidade da Bahia e dá providências. 

Em boa hora adotou V. Excla., no seu 
programa de ação administrativa e cultural o 
iiropóslto de incentivar, por todo o pais, as 
Iniciativas unlversltl.rlas, encorajando-as, pelo 
estimulo que Incumbem ao govêrno e orlentan-

ã
as, mediante uma legislação adequada e 
llante. ,Correspondendo às exigências lnl
ls dêsse programa enumerei entre as neces
ades do ensino superior da Repdbllca, a 

hndacão, desde já, de universidades, que, si
tuadas na Bahia e erri Recife, e tendo :Por · melo 
as faculdades federal11 ali existentes, pr?jetas
sem no seu circulo de Influência os beneflclos 
dessa lnstltulcão. a exemplo das que funclo-

~
• sob o regime de autonomia didática ad
lstratlva e financeira. em outros Estados 

a União . A modéstia da prome!llla, reduzindo
"' por enquanto às citadas Universidades ex
,pllca-se pela conveniência de não se anleclpar 
o govêrno aos próprios meios sendo-lhe prefe
rlvel restringir. os planos, para os realizar pre
eentemente. a t er de abandoná-los mais tarde 
por fôrça das circunstâncias. Evidentemente, o 
Ideal moderno, que é sem dúvida, o Ideal brasl- , 
lelro aconselha-nos a levar por diante a criação 
de universidades. dotada11 de· requisitos com o 
pensamento pôsto na juventude estudiosa do 
Brasil, e no exemplo, ou na lição dos povos 
mais florescentes que todos, consideram Ins
trução cientifico-profissional e humanista con
centrada em tais Institutos, o alicerce de sua 
formação moral mesmo o fundamento de sua 
coedo e de sua constituição polltlca. Oxah\ 
~amos, como · deseja V. Excla., Sr. Presl
ilente da República, dar as universidades recla-
111.adas pela cultura do nosso povo, aproveitando 
para Isto as condições privilegiadas .do clima, 
llu tradições locais dos estabelecimentos e 
centros de estudos que se distribuem de um 
a outro extremo do território nacional, sucetl
vels dessa evolucão em futuro próximo: o es
sencial era cometar. E, neste sentido, não fo
ram até agora baldados os esforços despendi
dos, discreta e tenazmente, pelo govêmo de 
V. Excla e que constituem, por certo u,m co
meço proinlseor. Nestes 1'.Utlmos dias, pude 
aplaudir, em nome de V. Excla. a conjugação 
das escolas superiores, com sede na capital do 
Estado do Paraná, em Universidade assim 
restaurada e, de pronto, robustecida por Im
portantes doacões do govêmo estadual e da 
prefeitura da cidade. Hoje tem em mãos V. 
Excla . o projeto relativo· à da Bahia, a que 
se seguirá., sem demora, o plano de organização 
da Universidade do Recife, moldados ambos 
pelo sistema vigente para a Universidade do 
Brasil. 

Compreende-se que haja na Bahia uma 
universidade e que esteja votada a mesina a es
plêndl<fo progrel!BO no seu quadro, natural
mente gloz:lo110 •. , de lrradlacão espiritual. 

Foi a Bahia, por mais de dois séculos, a 
capital do . Brasil Histórico, e reúne, no eeu 
panorama tradicional e clvlco, os elementos 
mais variados e conslderáv.els para a fundação 
e a conservação de uma universidade à altura 
da clvlllzacão continental. li: digno de memória 
o fato de ter . sido alvitrada a sua criação ainda 
no século XVI, por jesultas, que não lograram 
então semelhante conquista, mas, em compen
sacão, fizeram do 11eu colégio uma casa de es
tudos gerais ou de humanidades, compan\vel 
à Universidade de Jhora, embora sem êste 
titulo. Numerosas foram na Colônia, no Impé-

rio. na Repllbllca, as vozes que ali 11e ergueram, 
em defeea daquela aspiração, justificada, além 
de tudo, pela prosperidade e fulgor das letras 
cláslcas na Bahia, desde o século de Antônio 
Vieira até o nosso tempo, que a êste respeito, 
honrosamente poderia .chamar-se tempo õe Rui 
Barbosa. Não lhe concedeu a administração 
colonial uma universidade, mas em 1808 a be
nettclo, com uma escola clrdrglca, que se trans
formou em faculdade de medicina, estabeleci
mento-padrão. a par da Faculdade do Rio-de
Janeiro, quando a quatro se limitavam as 
escolas mantidas pelo Tesouro Imperial, Isto 
é, as duas mencionadas, para o ensino médico, 
e as de stlo-Paulo e Olinda para o ensino de 
Direito. A lnstrucão superior na Bahia enrl· 
queceu-se com 1 outros e notl.vela Institutos, 
assim de ensino como de preparação técnica e 
cljmtlflca, precedidos.. no surto Intelectual que 
os produziu, por uma valiosa slstematlzacão doe 
estudos propedêutlcos, que data de '1836. 

A Faculdade de Direito, a Escola Politéc
nica. esta sustentada pelo Govêrno Federal, a 
Faculdade de Filosofia da Bahia, a Faculdade 
de Ciências Econômicas vieram depois, e hoje 
se acham em condições de se encorporarem na 
universidade, constitulda por sua união sob os 
ausplclos da lei federal, sem maiores ônus para 
o orcamento público . Isto não quer dizer que 
'outros estabelecimentos do mesmo nlvel univer
sitário não possam. logo em seguida ampliar 
a universidade, mas cuja admissão dependeri 
sempre de entendimentos e ajustes, a serem 
examinados,· em ocasião oportuna, pelo próprio 
Conselho Unlversltl.rlo, organizado nos têrmos 
do decreto-lei, ora projetado, e do Estatuto 
que o regulamentará. Poderei citar entre essas 
escolas, a de Agronomia e Medicina Veteriná
ria, a de Belas Artes, o Instituto de Música 
da Bahia. O projeto prevê a Inclusão dêsses 
e de outros Institutos, apreciando cada caso de 
forma a serem resguardados todos os lnterês
ses. pelo critério de autonomia que rege a 
Universidade do Brasil. 

Atehdldas estas razões, a que •e somam 
as de ordem geral, Indicadas pelos anseios e 
esperanças de uma das coletividades mais apri
moradas no trato e no culto das Idéias, ainda 
me cabe, Sr. Presidente, manifestar o meu 
agradecimento ~ douta comissão especial que, 
sob a presidência do reitor da Universidade do 
Brasil, procedeu ao estudo e à elaboração do 
projeto e ,eollcltar a V. Excla que, apreciando 
o assunto, haja de conslderâ-lo uma resultante 
das sugestões e dos conselhos com que soube 
advertir a nação acêrca de seus novos rumos. 

Els, Sr. Presidente. cumprida a promessa 
feita por V. Excla. no 11eu memorâvel discurso 
da Bahia, quando levantou a Idéia da crlacão 
da Universidade daquele Estado. 

Apresento a V. E:i:cla minhas respeitosas 
Bàudações." 

Secretaria de Vlaçlo e Obras P6bllcu 

ACONSELHADA A ADOÇÃO DAS "CON
VENCOES CARTOGRAFICAS" INSTITUtDAS 
PELO C. N. G. - Visando a uniformidade e 
sistemática- do emprêgo dos slmbolos a serem 
adotados na cartografia nacional, o aecretl.rlo 
da Vlacão e Obras Pdbllcas na Bahia, expediu 
Instruções determinando fôssem rigorosamente 
adotadas pelos órgãos técnicos subordinado• 
àquela repartição federal, as "convencões car
tográficas", fixadas pelo Conselho Nacional 
de Geografia. 
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ha&lhato GeosrUteo e Hlst6rteo 

ELEICOES PAR.A O BiitNIO l!M6-f7 - De 
acôrdo com as dltlmu elelçõe1 realizadas re
centemente no Instituto Geográfico e Histórico 
da Bahia, constituir-se-lo da seguinte maneira 
a diretoria e comissões que regerão no bl6nlo 
l!M6-f7 os destinos do tradicional llOdallclo: 

Diretoria - Presidente, Dr.. Epamlnondu 
do• SantOB Tõrres; 1.• vice-presidente, Dr. 
Pedro Augusto de Melo; 2. • vice-presidente, Dr. 
Arnaldo Pimenta da Cunha; 3.• \'Ice-presidente, 
Dr. Francisco de Magalhães Neto; 1.• 11ecre· 
tárlo (perpétuo), Dr. Bernardino José de Sousa; 
2. • secretário, Dr. Francisco da Conceição Me
neaes; tesoureiro, Dr. Augusto Alexandre Ma
chado; orador, Dr. José Wanderley de Araújo 
Pinho; bibliotecário, Dr. Cél!ar Gambeta EB· 
plnola. 

ComiRsDes - .Admias4o de 86cio•: Dr. An
dré Uon Archdjlan, Dr . Nt'lllon de Oliveira, 
Dr. Godo!redo Viana; Fundos e Orçamentos: 
Dr. Rogt'rlo G . de Faria, Sr. Durval J. Bastos, 
Sr. Joaquim Costa Pinto Neto; RediJ{.)4o da Re-
1"ata e Estatutos : Dr. Afo1ll!o Rui de Souaa, 
padre Manuel Barbosa, Sr. Cid Teixeira; Oeo
orafia: Dr. Lauro de Andrade Sampaio, Dr. 
Oscar Carrascosa, Dr. M. Macamblra Monte 
Flores, Dr. Jaime Cunha }la Gama e Abreu; 
História: Dr. Luls Viana Filho, Dr. Alberto 
Silva. Sr. Frederico Edehvel8s, Dr. Alolslo de 
Carvalho Filho; Monumentos e Àrtea: Dr. 
Paulo Pedreira. Dr. Afonso de Castro Rebêlo 
Filho, Sr. Antonio Viana; JlanMcntoa e Autó
grafos: Sr. Hermann Neeser, Dr.• Anfrlsla 
Santiago, Dr. Mário Tõrres. 

CEAR.& 

INSTALACAO DA COMARCA DE LIMO
BlllO - A lnterventorla federal no Ceará 
1111bmeteu recentemente à Comisalo de Estudos 
dei• Negócios Estaduais; um projeto de de
creto dispondo sobre a Instalação, naquele 
:S.tado, da comarca de Limoeiro, tendo aqu6le 
Judlcloao órgão administrativo opinado favo
ràvelmente. considerando entretanto, que para 
tal fim, deveria ser expedido decreto--lel e 
n1o decreto como consta do respectivo processo 
911bmetldo a Julgamento. 

MINAS-GERAIS 

COMEMORADOS OS ANIVERSÁRIOS DO 
CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA E 
DO DEPARTAMENTO GEOGRAFICO DOES
TADO - A exemplo do que foi levado a ·efeito 
nas demais unidades da federação, \'Árias co
memorações assinalaram em Mlnas-Gilrals o 
tranacurso do 9. o aniversário do C. N. G. que 
coincidiu com a ~sagem do 7.• ano de exls
tencla. também, do Departamento Geográfico 
do Estado, sendo nota dominante a colaboração 
conjunta que ala estatl11tlca naquele Estado, 
empreendeu no sentido da realização do pro
grama que determinou as várias solenidades e 
Iniciativas ali realizadas com absoluto êxito 
entre as e 29 de março. · · 

* 
RECONHECIDO PELO GOVitRNO VARIOS 

CURSOS SUPERIORES DE MINAS-GERAIS 
- Baseado no art. 7f, letra a, da Constltulcão, 
e noa t6rmos do art. 23 do Decreto-lei n.º 421, 
de 11 de maio de 1938, o Presidente da Repll
l>llca l>alxou decreto, na pasta da Educação, 

concedendo reconhecimento aos cursos de Filo
sofia, l'clateml.tlca, Geografia e História, Cl6n• 
elas Sociais. Letras Cluslcas e Letras Neo
Latinaa da Faculdade de Filosofia de Mlnu
Gerals. 

O decreto-lei que se refere a esta Inicia• 
tiva governamental tem o n. • 20 826 e foi aul
nado a 26 de marco do oorrente ano, achando-IMI 
publicado Integralmente na parte relativa t 
legislação dêste Boletim. 

PARANA 

COMEMORADO SOLENEMENTE O 9.• 
ANIVERSARIO DO c. N. G. - Por oeul&o 
do transcurso do 9.• anlversárlG do Conselho 
Nacional de Geografia, fonun levadas a efeito 
em CUrltlba. vil.rias solenidades comemoratlvu 
desta data, de•tacando--se do programa, para 
tal fim elaborado, uma eXpresalva expo11lção 
cartográfica organizada pelo Diretório Reglo· 
nal de Geografia ali, presidido pelo Dr. Flávio 
Supllcy de Lacerda. 

PERNAMBUCO 

SUBMETIDOS Ã COMISSÃO DE ESTUDO 
DOS NEGOCIOS ESTADUAIS PROJETOS DB 
DECRETOS-LEIS DA INTERVENTORIA FE
DERAL EM PERNAMBUCO - O Interventor 
federal em Pernambuco, submeteu à Comlssl.o 
de Estudo dos Negócios Estaduais dois projeto• 
de decretos-lef11 dl•pondo, respectivamente, sô
bre modlflcaçlles na lei de organização judiciá
ria e criação das comareu de Vlcêncla e Ma-

. caparana no referido Estado. 

O assunto foi discutido por aquela Com!M 
são na sua sessão ordinária de 27 de teve~ 
de 1946, ficando resolvido, segundo parecer 411 
relator dos processos 1657--&5 e 1576--!5, que se 
referem aos aludidos projetos, que, quanto 
ao primeiro, fõssem pedidas ao Interventor ln• 
formaçõe11 sõbre a finalidade do mesmo, e quan
to ao segundo, fõsse Igualmente solicitada a 
declaração dos motivos que o lnaplraram, afllD 
de que o Presidente da Repdbllca po1111& ajulur 
da conveniência e oportunidade de amboa. 

-te 
PJAU! 

COMEMORACõES DO ANIVERSARIO D• 
INST ALACAO DO INSTITUTO BRASILEIRO 
DE GEOGRAFIA E ESTAT!STICA - Afim de 
comemorar condignamente o primeiro dec6nlo 
de Instalação do 1. B. G. E., que transcorreri 
a 29 de maio corrente, a Junta Executiva Re
gional de Estatlstlca, no Plaul organizou e 
fará executar expresalvo programa de realiza
ções e solenidades. ltlte programa constará do 
seguinte: 

1) edição de um trabalho estatlstlco--d
crltlvo em que, ao lado de aspectos geográflCOll 
e · históricos (em particular, quanto a êste11, a 
11lntese da evolução e atividade da estatlstlca 
regional), sejam divulgados quadros estaU.
tlcos, elaborados pj!!los serviços estatlstfCOll 
regionais e sõbre as quais assentem o estudo 
do desenvolvimento da respectiva Unidade Fe
derada, com Ilustração de expressivos cllch .. 
e valiosa colaboração: 

li) ligeira exposição estatl11tlco-cartorrtlt 
fica, destinada a revelar ao grande p11bllco, • 
Departamento Eataclual de Eatatlstlca (D. L 
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'JI,), durante tr6a dlu (ll9/81 de maio), à noite, 
.itravêl dos gráficos, fotogratla.I e esquemas, 
• rirloe upectos do Emtado, conforme u 

E
•bo:f~es efetuadas pelo slatema estatlatlco 

W> reunião, em 1eulo eolene comemoraª 29 de maio, data do primeiro dectnlo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatls-

1986/1946), que é também o Dia do Esta
' no teatro 4 de Setembro, com a coope-

ração de todos 01 órglrul filiados ao Instituto 
(I. B. G. E.), autoridades e o povo em geral, 
sob a presidência do chefe do govêrno estadual, 
1endo .oradores oficiais: o secretário geral do 
Estado, o prefeito municipal da capital, o pre
sidente da .Junta Executiva Regional de Eata
tlstlca, o secretário geral do Diretório Regio
nal de Geografia, o Inspetor regional de Esta
tlstlca Municipal e um representante do Insti
tuto Histórico e Geográfico do Plaul. 

Exterior 

ESTADOS-UNIDOS 

CENSO NA AM:&RICA - Recen~ nottcla.I 
de Wuhlngton, Informam que está sendo estu· 
dado naquela metrópole norte-americana, um 
projeto visando o cenao slmultàneo em 22 pai
- do continente, Iniciativa que deveri coin
cidir com o censo geral dos EE. UU . objeti
vado para 1960. Tal projeto que está sendo 
qualificado como o maior empreendimento es
tatlstlco da Hlatón., previ a coleta de dados 
nlo apenas eõbre a população, como ainda 
.Obre a producAo &&'rlcola e Industrial, comér
cio, 1&'dde, etc. 

FUNDADAS A. FEDERACÃO NACIONAL 
DE CLUBES DE ESTUDANTES DE PORTU
GU~S E A SOCIEDADE DE AMIGC>S DO 
BRASIL SOB OS AUSPtCIOS DA UNIVER· 
SIDADE DE COL'OMBIA - Sob os auspicio& 
da Universidade de Cohímbla, foi fundada re
centemente em New York a "Federação Nacio
nal de Clubes de Estudantes de Português", 
que Jt. conta com adesão de vt.rlos clubes e 
está promovendo a fundacAo e filiação de ou
tros em d.lverBOs Estados daquele pala amigo. 

A ê1111e propósito o Prof. .José Famadas, 
professor de literatura portuguêsa e brasileira 
daquela Universidade, apresentou, em reunllo 
de professores de português da zona de New 
York, um minucioso programa para o desenvol
vimento e eficiência da organlzaçlo, o qual 

•. 

foi debatido e aprovado. Também mereceu apro
vação geral o plano submetido pelo referido 
professor para a criação de um boletim men
sal de Informações sõbre estudos luso-brullel
ros, a ser enviado pela FederacAo a todos Oll 
clubes e profeseõres de português nos Estados 
Unidos. 

Ainda com o objetivo de desenvolver os 
estudos lusitanos naquele pais, foi formulado 
um apêlo aos escritores e edltõres portuguêses, 
no sentido de colaborarem com a Federação, 
oferecendo à mesma exemplares de suas obras 
ou publicações, cuja escassez constitui um dos 
màlores entraves ao desenvolvimento daquelll!I 
estudos. A dlrecAo postal é a seguinte: "Na
tlonal Federatlon of Clubs of Studenta of Por
tuguese'', 485 W~ 117 th Street, Columbla 
Unlverslty, New York 71, N. Y ., U. s. A.". 

· FUNDADA EM NEW YORK A SOCIEDA
DE DOS AMIGOS DO BRASIL - Sob o pa• 
troclnlo da Universidade de Colúmbia foi fun
dada no dia 7 de setembro do ano findo, em 
New York, a Sociedade dos Amigos do Brasil, 
que tem por objetivos Incrementar as relações 
culturais entre o Brasil e os Eatados Unidos e 
difundir na grande repdbllca norte-americana o 
conhecimento e o ensino da llngua, literatura 
e civilização de Portugal e do Brasil. Afim de 
melhor alcançar os seus fins, a Sociedade pro
curara organizar oportunamente filiais noe ri
rios Estados daquele grande ·pala . 

• 
• 

~ O Sernço Central de Doeumentaçlo GeopUtea do Comelho Nadonal de Geopa1la 6 -
..., ple&o, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Po&otec:a e Arquivo corocrtnc:o, de9Unand
t1te l parda de doc:Wllelltol c:omo .eJam ln6dltol e ar$1SOI de Jornall, BDTie ao ComeJJao qaalq
~en&o que POll1* .Olln • terrlt6no ltrullalro. 



Relatórios de instituiçõesde geografia 

e éiências afins 

Relat(lrios dos Representantes Estaduais, 
A presentados à VI Reunião Ordinária da 

Assembléia Geral do C. N. G. 
SANTA-CATA.BINA 

Foi o seguinte o relatório do secreU.rlo do 
Diretório Regional de Geografia do Estado 
de Santa-Catarina, Sr. .José Nicolau Born, 
apresentado à VI Reunião Ordinária da As
sembléia Geral do C. N. G., sõbre as ativida
des daquele Diretório no perlodo de julho de 
1943 a junho de 1945: 

Senhor Secretário : 

ll) com grande satisfação que· trago perante 
V. Excla., em obediência às disposições regu
lamentares, um relato das atividades do Dire
tório Regional de Geografia de Santa-Catarina. 
no perlodo de Julho de 1943 a Junho de 1945. 

O Diretório Regional, hoje, esU. assim cons
tltuldo: 

Presidente : Dr. Rogério Vieira. - Secre
U.rlo: Eng . .José Nicolau Born. - Vogais: 
Engs. Haroldo ,Pederneiras, Vltor Antônio Pe
luso .Tõ.nlor, Raimundo Rothll&hl, Dr. Elpldlo 
Barbosa, Prof. Lourlval CAmara. Dr. Vllmar 
Diu. Tenente-Coronel Cantldlo Régia, Cart'. 
Aroldo Caldeira. · 

Poucas foram as reuniões do Diretório, de 
vez que Reus componentes estão sobrecarrega
dos de serviço . Nilo é posslvel continuarmos a 
convidar os senhores vogais, sem uma recom
pensa monetária para cada dia de presença nas 
reuniões. ll) medida que, provàvelmente, a Sex
ta Assembléia Geral do Conselho Nacional dl" 
Geografia, tratará. Sem pagarmos a presença 
dos membros do DRG, não podemos exigir 
serviços dos senhores vogais. -,: que êles, para 
darem os seus pareceres têm que gastar tempo, 
comprar livros. etc., e para tal é Justo uma 
recompensa. 

A Presidência do D. R . . G., a principio 
Mt6ve a cargo do Exmo. Sr. Dr. Artur Costa 
Filho, que foi substltuldo, mais tarde, pelo 
Dr. Rogério Vieira atual secretário da Viação, 
Obras Põ.bllC&ll e Agricultura. Como o seus 
antecessores, o Dr. Rogério Vieira, na Pre
sidência do D. R. G., vem prestando ao nosso 
Diretório tõda a dedlcaçllo e tõda a lntell)I 
gêncla. 

CONSULTORES n~ICOS REGIONAIS 

Os consultores técnicos regionais são os 
que foram aprovados pela Resolução n.• 83, 
de 18 de junho de 1941 do Diretório Central do 

C. :rq'. G. e eetlo .auim dlatrlbuldos: 

Documentaç4o geovrdfica: Carlo11 da Costa 
Pereira. diretor da Biblioteca Põ.bllca e se
cretArlo do Instituto Histórico e Geogriflco 
de Santa-Catarina. 

ll'iaiografia: Padre Bertoldo Braun, S. J ., 
·diretor do Ginál!io Catarinense e grande estu
dioso dos assuntos da geologia .catarinense. 

Reg;ões naturais: Prof. Luls Sanchez Be
zerra da Trindade. Inspetor geral das EBCOl&ll 
Particulares e Nacionalização do Ensino, em 
San ta-Catarina. 

Biogeograf;a : Prof. .José Warken, lente 
de Geografia do Ginásio Catarlnense. 

Geografia H~tónca: Dr. Osvaldo Cabnifll 
médico, vice-presidente do Instituto Hlstórlcaj 
e Geográfico de Santa-Catarina e autor de dàll 
verl!&ll obras sõbre a história catarlnense. 

Geografia PoUtica : Des. Henrique da 811'"1! 
Fontes, lente catedn\tlco de Economia PoUUOC 
da Faculdade de Direito de Santa-Catarina ' 
presidente do Instituto Histórico e Geográflal!ll 
de Santa-Catarina. 

• Geografia dos Tranaportes : Antônio de ~ 
Ribas, capitão da Fõrça Policial do Estado 
delegado da Ordem Polltlr,a e Social de San 
Catarina. 

Geografia da Produç4o: Lourlval Câmara. 
diretor do Departamento Estadual de Estat111-
t!ca. jornalista e profel!sor. 

Geografia Bocíal: Henrique Stodleck, ba
charel em Direito, professor de Sociologia do 
Instituto de Educaçllo de Florlanópol111. 

Levantamettto e Cartograf(a: Vago. 
Geografia da8 Comutticaç"68: Vqo. 

DIRETORIO, MUNICIPAL . 

Presldtincla 

A Presidência dos Diretório• Munlcllldlll 
de Geografia, estão préenchtdas conforme a 
relação 11egulnte: 

MunlCtplos: 
Araquarl - Francisco Matos das Neve11: 

Araranguá - Tenente Rui Stockler de Sousa; 
BIJuac;u - Antônio de Pádua Pereira: Blu
menau - Bruno Hldebrand: Bom-Retiro -
Arno Oscar Héler: Brusque - Rodolfo Gerlacb ; 
Caçador - Manuel Siqueira Belo; Camborh1 -
Aurélio .To11é Francisco; Campo Alegre - .Torp 
do Amaral Faria; Campo11 Novos - Gasparlno 
Zorzl; Canolnhu - Olivério Vieira COrtes; ao.. 
córdla - Dogello Gollll; Cresclõ.ma - Elld 
AnJelonl; Curltlbano11 - Salomão de Almeldal 
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ópoll11 - Coronel Pedro Lope11 Vieira; 
- Leopoldo Schramm: !birama - Ro· 

Kof!ke; Imarul - Pedro Blttencourt; 
- Germano Brandes Júnior: Italópolls 

ão Francisco de As111B: Itajai - Abdon 
J'rôls; Jaguaruna - Tenente Olivério José de 
Carvalho Costa; Jaraguá do Sul - Tenente 
Leónidas Cabral Her&ter; Joaçaba - Newton 
'lla Luz Macuco; Joinvtle - Arnaldo Moreira 
.Bouat; Laje11 - Vida! Ramos Júnior; Laguna 
- J,)condo Tuso; Mafra - Pedro Kuss; Nova 
Trento - José Burgonovo; Orlel!-és - José 
Antunes Matos; Palhoça - Jacó Knabben; Pôr
to Belo - Hlronldo Conceição; Pôrto União -
Capitão Mário Fernandes Guedes; Rio do Sul 
- Vltor Buhr; Ro.delo - Sllvlo Scoz; São Fran
cisco do Sul - José Alves de Carvalho Filho; 
~ão Joaquim - . Herslllo Vieira do Amaral; 
São José - Arnoldo Sousa; Serra Alta - Cap. 
Osmar Romão da. Silva; Tljucas - Geraldo 
Rebêlo; Tlmbó - Teodolindo Pereira; Tubarão 
- Antônio Hülse; Uruçanga - Zeferino Búrglo; 
Videira - Dr. Peliglo Parlgot de Sousa. 

CORRESPONDi!lNCIA 

A correspondência recebida e expedida foi 
a Hgulnte: 

ANO DE 19'3 

Recebidos 
do c. N. G.: 

Oficlos: 68 
Telegramu: 73 

:ltecebldos 
de dlverso11: 

Oftclos: 128 
Telegramu: 67 

Expedidos 
para o C. N. G.: 

Oficlos: 86 
Telegramas: 39 

Expedidos 
para dlve·rsos: 

Oficlos: 313 
Telegramas: 383 

ANO DE 19« 

Recebido& 
do c. N. G.: 

·Oficio•: 49 
Telegramu: 39 

Recebidos 
de dlver11os: 

Oftclo11: · 91 
Telegramu: 79 

Expedidos 
para o C. N. G.: 

Oficlos: SS 
Telegramas: 65 

Expedidos 
para dlverl!Os: 

Oflclo11: 348 
Telegramas: 224 

ANO DE 1945 
(perlodo de 1 de janeiro a 1 de junho) 

Recebidos 
do c. N. G.: 

Oflclos: :n 
Telegramu: 11 

Recebidos 
de diversos: 

Oftclos: 23 
Telegrama.e: 11 

* 

Expedidos 
para o C. N. G.: 

Oftclos: 19 
Telegramu: 15 

Expedidos 
para diversos: 

Oficlos: 28 
Telegramas: 23 

COMISSÃO REVISORA DO QUADRO 
TERRITORIAL DO ESTADO 

A Comissão Revisora do Quadro Territorial 
do Estado, era composta do Dr. Vlrglllo Gual
berto, então diretor do Departamento Estadual · 
de Estatlstlca, Dr. Heitor Bium, diretor do 
Departamento du Municipalidades e 4o Eng. 
José Nicolau Born, representante do D. R. G. 
Grande foi o trabalho desta Coml.esão que cul
minou num projeto que foi pelo Sr. Dr. Inter
ventor Federal. tran•formado no Decreto-let 
n.• 941, de 81 de deaembro de lNll. 

O NOVO ANO 

Temos esperança que no novo ano de 19'6, 
possamos apresentar a V. Excla. mais deta
lhes do trabalho do D. R. G .. pois, que, absor
vidos nos trabalhos da Diretoria de Terras, 
pouco tempo dispomos para atender a multai 
das variadas atividades do Conselho Nacional 
de Geogra(la, mas. aqui, apresentamos a V . 
Excla. os nossos agradecimentos pelas atençõell 
e distinções com que sempre nos distinguiu e 
aproveito a ocasião para transmitir também aos 
demais membros da Sexta Assembléia Geral do 
Conselho Nacional de Geografia, as homenll&'ena 
dos componentes do Diretório Regional de Qeo. 
grafia de Santa-Catarina. 

Florianópolis, junho de 1945. 

José Nicolau Born, secretário do Diretório. 

SERGIPE 

O Sr. Francisco Leite Neto, presidente do 
Diretório Regional de Geografia do E11tado de 
Sergipe, apresentou à VI Reunllo Ord!Dirl• 
da All8embléla Geral do C. N . G., o seguinte 
relatório das atividades daquele Diretório du
rante o ano de 19'5: 

Excelentlsslmo Senhor Presidente e demala 
membros da Assembléia Geral do Conselho Na
cional de Geografia: 

Cumprindo dispositivos regimentais, tenho 
a subida honra de apresentar a Vosl!as Exce
lências, por Intermédio do secretário dêste 
Diretório Regional de Geografia, senhor Josd 
Hermenegildo da Cruz, designado por decreto 
da Interventorla Federal em Sergipe. de 28 de 
maio findo, para, na qualidade de representailu 
desta Unidade Federada, tomar parte na Aa
eembléla Geral de 19'6, do Conselho Nacional 
de Geografia. o Relatório das atividades dbb 

' D. R ., durante 19« findo. 

1 - DIRETóRIO REGIONAL DE GEOGRA
FIA - Em face de não ter havido assuntos para 
serem resolvidos, de interêsse do sistema re
gional geográfico, o D . R . G., em 19« pre
térito, deixou de 11e reunir, não tendo aprovado. 
por conseguinte, qualquer Resoluclo. 

Entretanto, prestou o D. R. G., em 1944, 
valiosa colaboração à Secretaria Geral do C. 
N. G., atendendo, com multo acatamento e par
ticular simpatia, tôdas as consultas da mesma 
emanadas . 

Atendeu, de Igual, o D . R. G. vários pe
didos que lhe foràm feitos pelas autorldadel 
regionais. · 

Articulou-se. outrossim, dentro do mais 
perfeito esplrlto de cordialidade, com os de
mais Diretórios du diversas Unldadea Fe
dera.d.as. 

II - X CONGRESSO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA - Sergipe fez-se repreaentar no X 
Congreaso Brasileiro de Geografia, reunido no 
Rio-de-Janeiro, em 11etembro de 1944, nas Ilus
tres pe11110&11 dos professores João Carlo11 de 
Almeida, ex-secretário dêste D. R. G. e diretor 
do D. E. E. e Felte Bezerra, catedrático de 
geografia no Colégio Estadual de Sergipe e 
membro dêste D. R. G. 

III -CARTA GEOGIUFICA DE SERGIPE 
- Por Iniciativa. do Departamento Estadual de 
J:atatlstlca, cujo diretor é o secretário neto 
dê11te Diretório, foi organizada e lltografada. 
a carta geogràflca de Sergipe, na eK&la 
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l:tOO 000, - uma redui;lo da carta mandada 
levantar, em llNO, pelo Gov6mo do Elltado, 
na eeeala 1 :200 000 em obaerv&nela ao Decreto
lei federal n.o 811, de 2 de março de 1988. -

A aupra mencionada carta geocn\flca de 
Sergtpe, na llllC&la 1 :200 000, foi organizada 
pela Coml88Ao Geogrtflca, dirigida pelo enge
nheiro elvll, Newton Cordeiro. 

'ãite Diretório tem em mente providenciar 
o levantamento do mapa econômico de Sergipe. 

IV - NOVA DIVISÃO TERRl'JIORIAL AD
MINISTRATIVA E JUDICIARIA DE SERGIPE 
- Na conformidade do quadro anexo ao De
creto-lei estadual n.º 522, de 7 de dezembro de 
11M4, publlcado no Didno Oficial, do Estado 
de 12 do referido mes. foi fixada a nova dlvlslo 
territorial, administrativa e judlc!Arla de Ser
gipe, a vigorar de 1 de janeiro de l!Mli corrente 
a 81 de dezembro de 1948 futuro, em substitui
ção à fixada no anexo n. o 1, ao Decreto-lei esta
dual n.º 377, de 31 de dezembro de 1943. 

A supra mencionada divisão territorial, 
admlnlBtratlva e judlc!Arla de Sergipe foi re
produzida na tabela A anexa ao Decreto-lei 
estadual n.o 651, de 6 de junho de 1945 corrente 
que reformou a organização judlclàrla do Esta
do e publlcado no Didno Ofictal, edição de ,'1 
do mesmo roes. 

O secretArlo deste D. R. G . e representante 
credenciado de Sergipe junto à Assembléia 
Geral do C. N. G., será portador do Didno 
Ol'C'al deste EBtado, contendo o referido De
creto-lei n.º 651, bem como da tabela A, ao 
mesmo anexada. 

V - SERVIÇOS ESTAT!STICOS REGIO
NAIS - Jt pen11amento do Excelentlulmo Senhor 
Interventor Federal no Estado, coronel Augus
to Maynard Gomes, à ocasllo da reforma 
porque Irá ·p&BBar, dentro em breve, o Depar
tamento Estadual de Estatlstlca, criar, nesse 
órglo técnico, a Divisão de Geografia e Carto
grafia, de modo a atender, melhormente, u 
exlgêncl&B do Conselho Nacional de Geografia. 

lnsUtulda, que seja, a aludida Divisão de 
Geosratla e Cartografia, no D. E. E., e con
Yenientemente aparelhada, po<len\ eese órg'ãO 

técnico regional do 118tema eataU1tlco brul
lelro levantar, de modo eficiente, tõdu u e1ta
tlstlcu flslogn\flcu, nos Ambltos geogn\flco, 
geomórflco, cllmatérlco e quanto à.li rlquezall 
naturais, de acOrdo com o e11quema fundamen
tal da ordenacão geral do1 &BBuntos da esta~ 
tlstlca brullelra. 

aer., po!B, uma eaplendlda conqu!Jlta, Unla 
vitória mesmo, para a geografia em Sergipe 
e para o seu . conaeqüente e1tudo no11 moldee 
preconlzado11 pelo Con11elho Nacional de Geo-
grafia. · 

O Excelentlsslmo Senhor Interventor Fe
deral, coronel Augu1to Maynard Gomes, que 
é grande fomentador da cultura e da clencla, 
em Sergipe, como prova frisante do seu decidi
do apolo à causa da geografia no Estado que 
sAbla e condignamente administra, deseja, à 
oculão da criação da Divisão de Geografia 
e Cartografia, no D . .Bl. E., sollcltar os com
petentes plano1 e ln11tru~es à Secretaria Geral 
do Conselho Nacional de Geografia. 

VI - POSTOS METEOROLóGICOS -
Uma du grandes lacunu exlBtentea no pall, 
para melltor conhecimento du varlaçõe1 cli
matéricas é a ausenéla de postos meteoro
lógicos em tõdu u sedea munlclpal1, pelo 
que o Diretório Regional de Geografia de Ser
gipe endouan\, com grande satlsfacão. qual
quer providencia que ne11te sentido, fOr tomada 
pelo Conselho Nacional de Geografia, durante 
a Allllem'bléla Geral de 1945. 

Foi valloslsslma, também, a colaboracão 
recebida, em 1944, pelo D. R . não só da parte 
do Instituto Hlltórlco e Geográfico de Sergipe, 
como de todos quantos, entendidos de a111untoa 
geogrâflcos, dignaram-se de emprestar' BU&B 
leais e patrióticas colaborações. 

Era. em breves palavras, ·Excelenttsslmo 
Senhor Presidente e demais membro11 desta 
colenda Assembléia, o que me competia relatar 
a VosB&ll Excelenclu. 

"· 
__.. Envie • UV1'09 de na autorta ou " que 11 encontrem em aupueaa em "11 poder, l 
.,.. Bl'ltUoteea Cenval do Conlelllo Nacional de Geosr&tla, para maior MDeflc1o da c111aan 
posrifica do Brull. 



Bibliografia 
Heglstos e 

comentários bibliográficos 

Livros 
'GABRIEL MAURO DE ARAttJO OLI

VEIRA e LU!S BENEDITO DE 
ARA'OJO - Salitre na Bahia - Dt
vtsllo de Fomento da Produção Mt
neral - Defpartamento N actonaZ 
da Produção Mtneral - M. A . -
Boletim n.0 66 - Rio-de-Janeiro, 
1945. 

Reúne a presente publicação inte
ressantes estudos especializados sõbre 
as dcorrências de salitre baiano, resul
tantes de conclusões a que chegaram 
os autores, que foram membros de uma . 
comissão designada para apreciar o 
problema, com o objetivo de esclarecer, 
em definitivo, a importância daquelas 
ocorrências, . consideradas como base 
para uma indústria nacional. 

O referido trabalho compreende 
duas partes,. a primeira das quais diz 
da situação geográfica das áreas es
tudadas, partindo da região do Morro
do-Chapéu e Jeremoabo, que foram os 
locais das pesquisas iniciais, estendidas 
depois a diversas regiões. A segunda 
parte focaliza o8 métodos de anállse e 
processos de preparação do salitre e, 
finalmente, em anexo, insere o trabalho 
as diversas análises procedidas. 

Apresenta, também, a publicação 
mapas Uustrativos, quadros, fotografias. 

M.B.G. 

ir 

BIBLIOGRAPHY OF SELECTED STA
TISTICAL SOURCES OF THE AME
RICAN NATIONS - Preltmlnary 
Edttton - Inter Amertcan statjstt
cal lnstttute - Washington, D. C. 
- May, 1945. 

Volume em o qual se apresenta 
uma lista de referências selecionadas 

daa maia importantes fontes estatisti
cas, relativas a 22 nações americanas e 
à metodologia da ciência estatistica, 
contendo cêrca de 2 400 titulos, na sua 
maioria referentes a livros e monogra
fias, incluindo também artigos obtidos 
nas publicações per16dicas . 

Em sua apresentação o Inter Ame
rican Statistical Institute, que o editou, 
formula um apêlo no sentido de serem 
enviadas colaborações a êsse "esquema 
prellminar", cuja circulação destina-se, 
principalmente, a obter criticas e co
·mentários, a fim de que seja impresso, 
em sua forma final, êsse importallte 
trabalho bibliográfico. 

Apresenta êsse gula informativo o 
indice por autor ou agências editõraa, 
pais, titulo e matéria, dos diversos aa
suntoa e temas estatísticos. 

114.B.G. 

EL PARICUTIN - Untveratdad .Auto
noma de Méxü:o, - Instituto de 
Geologia - Est'Udtos vulcanol6g(cat 
Imprensa Untversttárta - México, 
1945. 

Em magnifica impressão publlca o 
Instituto de Geologia da Universidade 
do México o presente volume, como 
uma contribuição aos estudos sôbre o 
aparecimento do vulcão Paricutin na 
parte central daquele pais. Estão con
signadas nessa publicação as observa
ções feitas no periodo compreendido 
desde o aparecimento do vulcão, ocor
rido a 20 de fevereiro de 1943, até fina 
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de julho do mesmo ano, período êsse 
correspondente, à primeira etapa de 
desenvolvimento do fenômeno sísmico. 

Completa o importante trabalho 
cientifico. um apêndice contendo os 
dados obtidos e as principais observa
ções efetuadas até 20 de fevereiro de 
44, data do 1.0 aniversário do Paricutin. 

Insere, ainda, a memória, diversas 
conferências sôbre o assunto pronun
ciadas por vários cientistas, dentre as 
quais a do Dr. Parker D. Trask, membro 
do U. S. Oeological Survey, intitulada 
O vulcão me:rtcano Paricutirl. Contém 
inúmeras fotografias, mapas, gráficos e 
tabelas dos diversos aspectos apresen
tados pelo Paricutin. 

M.B.O . 

BIBLIOGRAFIA DE HISTORIA DO 
BRASIL - Ministério das Relações 
Exteriores - l.? semestre de 1945 
- Rio-de-Janeiro, 1945. 

A Comissão de Estudos de Textos 
da História do Brasil acaba de lançar 
uma nova bibttografia de obras e publl
ca.ções sôbre assuntos da história do 
Brasil, correspondente ao 1.0 semestre 

. de 1945. Os trabalhos catalogados, clas-
sificados por autor, em ordem alfabé
tica, trazem à parte as indicações ma
teriais, elucidativas apreciações, onde 
se diz da sua natureza, méritos e prin
cipais notas características. O registro 
se faz por três ordens: obras, livroa 
estrangeiros, ou editados em país es
trangeiro; opúsculos; publicações pe
riódicas e seriadas e trabalhos incluídos 
exn publicações periódicas . 

.... Anualmente o Conselho Nacional de Georrafla realiza um concurso de monosraflu ilt 
aspectos 1eocriflco1 municipais, com direito a pr6mJos. Concorra com os seu1 e1wd01 

geogrific01, seu1 Jevantamento1, sua documentaç&o. 



Periódicos 
BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIO

NAL DE LA HISTORIA - Tomo 
XXVIII - N.0 110 - Abril-junho 
de 1945 - Caracas, 1945. 

Insere a presente publicação, além 
de outros artigos, um minucioso es
tudo de pesquisa histórica do Sr. Vi
cente Lecuna sôbre o episódio da liber
tação de 1814, com Bolivar . Baseado 
em copiosa documentação recolhiçla o 
autor focaliza, a par de uma .narração 
mllltar cuidadosamente ajustada aos 
documentos, na qual são ressaltadas as · 
manobras e operações · do mais alto va
lor, esqueclâas e desapercebidas por al
guns dos historiadores venezuelanos, 
pela influência realista predominante 
nos anos subseqüentes ao desmembra,. 
mento da Colômbia, quando foram 
compostas tais obras. 

M.B.G . 

REVISTA DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE INVESTIGACIONES GEOGRA
FICAS - Untverstdad de la Repu
bltca -..,. Ns. 1 e 2 - Uruguay, Mon
tevideu, afio 1945 . 

O Instituto Nacional de I~vestlga
clones Geograflcas, que reúne em seu 
selo as mais lidlmas figuras da ciência 
geográfica, do Uruguai, vem de lançar 
o 1.º número de sua Revista, e numa 
delicada e cativante · homenagem de
dica-o aos Estados tTnldos do Brasil, 
pela acolhida que deu aos represen
tantes do Instituto à II Reunião Pe.n
Americana de Consulta sôbre Geografia 
e Cartografia, realizada no Rio-de-Ja
neiro em 1944 . 

· . 

O 1.º número dessa promissora pu
blicaç~o assinala em suas páginas co
pioso noticiário dos trabalhos daquela 
Reunião, através do informe da dele
gada daquele Instituto, Sra. Blanca 
Mieres de Botto. 

Insere, ainda, êsse número uma 
síntese das atividades relacionadas com 
a exploração da Marinha Mercante de 
longo curso e de cabotagem daquele 
pais irmão. 

Em seu segundo número são publi
cadas a 2.ª parte do informe da Sra. 
Blanca de Botto; um noticiário sôbre o. 
7.0 aniversário do Instituto de Invest1-
gac1ones Geográficas, de Unlversldad 
de la Republica; e uma comunicação 
apr~sentada pelo Prof. Aristides A. In
carnato à. IX Semana de Geografia, 
organizada pela Socledad Argentina de 
Estudios Geograflcos, de Buenos Aires, 
a qual diz respeito ao moderno conceito 
geológico de delta e sua aplicação ao 
Rio da Prata . · 

M.B.G. 

REVISTA DO CLUBE DE ENGENHA
RIA - N.0 113, vol. XIV - Ja
neiro de 1946 - Rio, 1946. 

O presente número dessa publica
ção Insere, além de outros artigos espe
cializados, os resumos e as conclusões 
das teses e memórias apresentados até 
a data de 10 de janeiro do corrente ano, 
destinados ao II Congresso Brasileiro 
de Engenharia e Indústria, certame 
êsse que mereceu excepcional repercus
são nos ambientes da engenharia e da 
indústria. · 

..-
Se preclaar éle alsum& IDformaçAo e6bre a 1eocrafla do 8ruli, dlrlJa-M .. ConMlh• 
Nadonal de Geosrafla, que o atenéleri pronian:i.ente - ae a con111lta DAo t6r de eariter nsu-. . . 
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Lista de publicaçDes entradas no periodo de 15 de fevereiro 
a 30 de março de 1946 

DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 1946 

Periódicos nacionais: 

Defesa Nacional (A) - Ano XXXIII, 
n.0 380, janeiro de 1946 - Rio. 

Digesto Econômico - Ano ll, n.0 15, 
fevereiro de 1946 - São-Paulo. 

Anais da Academia Brasileira de Cien- Economia - Ano VIll, n.O 80, janelro 
cla8 - N.0 4, tomo XVIl, dezembro de 1946 - Sã~Paulo. 
de 1945 - Rio-de-Janeiro. Estatística das Estradas de Ferro do 

Boletim da ASBocúzção Comercial do Brasil - Tomo XLll, 1939 - Rio. 
Amazonas - Ano V, ns. 53 e 52, Momento (O) - Ano XXII, n.0 223, 
dezembro e novembro de 1945 - , janeiro de 1946 - Rio. 
Manaus, Amazonas. Monitor Mercantil ·_ Ano XXXI, ns. 

Boletim do Cltibe Naval do Instituto 1536, 1539 e 1540, vol. LX, janeiro e 
Técnico Naval - Ano XXV, n.0 103, fevereiro de 1946 - Rio. 
3.0 trimestre de 1945 - Rio. orientador Fiscal - Ano X, n.º 121, 

Boletim do Conselho Federal de Co- dezembro de 1945 - São-Paulo. 
mérc1.o E:cter1.or - Ano vm, ns. 11 Panatr em Revista - Ano n, n.0 23, 
e 12, novembro e dezembro de 1945 novembro de 1945 - Rio. 
- Rio. Rev1sta do Arquivo Municipal - Anos 

Boletim de Informações da B6Zsa de x e xn, vols. CII e CllI, junho e 
Mercadorias de São-Paulo - Ns. julho de 1945 - São-Paulo . 
216, 217 e 218, dezembro e janeiro Revista do Clube de Engenharia _ 
de 1945 e 1946 - São-Paulo. N.º 112, vol. XllI, dezembro de 1945 

Boletim do Instituto do Açúcar e do _ Rio. 
Alcool - Ano IX, n.0 5, outubro de Revista do Instituto Brasil-Estados 
1945 - Rio. Unidos - N.º 8, vol. III, maio de 

B-Oletim Meteoro-Agrlcola Ano 1945 - Rio. 
XXVII, n.0 1, janeiro de 1946 - Revista de Organlzaçao Ctentíftca -
Rio. Ano XIV, n.0 167, novembro de 

Bíológico (O) · - Ano XI, n.0 12, de- 1945 - São-Paulo. 
zembro de 1945 - São-Paulo· Rev1sta Rural 'Brasileira .....- Ano XXVI, 

Brasil Açucareiro - Ano XIV. n.0 6. n.º 305, janeiro de 1P46 - São-
vol. XXVI, dezembro de 1945 - · Paulo. _ 
Rio. Vtsao Brasileira - Ano VIII, n.0 89, 

Brasil Esperantista (0) .,..... Ns. 94 e 96, janeiro de 1946 - Rio._ 
outubro e dezembro de 1945 - Rio. 

Brasil Ferro Carril _ N.º 1 064, vol. . Periódicos estrangeiros: 

LXXX, janeiro de 1946 - Rio. Rev1sta de Arquitectura - Ano XXX, 
Caça e Pesca - Ano V, n.O 55, dezem- n.0 299, novembro de 1945 - Buenos 

bro de 1945 - São-Paulo . Aires _ Argentina. 
Campo (0) - Ano 16, n.0 192, dezem- Anales de Economia 'li Estadistica -

bro de 1945 - Rio. N.º 6, junho de 1945 - Bogotá -
Construtor (o) - Ano VI, ns. 336, 338 Colômbia. 

e 339, novembro e dezembro de 1945 Annals of the Association of Amertcan 
- Rio. Geographers - Ns. 1, 3 e f, vol. 

Cultura Médica - Ano VII, ns. 1 a 3, XXVII, 1937 - Washington, D.e. 
julho a setembro de 1945 - Rio. - U.B.A. 



B .J;BLIOGR.A.J'I.A. 

Annal.! of the Assoctation of Amertcan 
Geographers - Ns. 2, S e 4, vol. 
xxxm, 1943 -Washington, D.e. 
- U.8.A. 

Annala of the Assoctation of Amerlcan 
Geographers - Ns. 1, 2 e 3, vol. 
XXXIV, 1944 - W~hington, D.C. 
-U.S.A. 

Boletin Censo y Estadtstica - Ano 
XLIII, ns. 505-506, outubro de 1945 
- Montevldéu - Uruguai. 

Boletin Estadtsttco - Ano XL VI, n.0 

580, outubro de 1945 - - Buenos 
Aires - Argentina. 

Boletin de lnformadones Petroleras -
Ano XXII, n.0 253, setembro de 1945 
- Buenos Aires --.. Argentina . 

Boletin de Minas 11 Petroleo - N.0 10, 
vol. XVI, outubro de 1945 - Mexico. 

Boletin de la Ottctna Santtaria - Ns. 8 
e 9, vol. XXIV, agõsto e setembro 
de 1945 - Washington, D. C. -
U.S.A. 

Bolettm de la Socteàad Argentina de 
Estuàtos Geograttcos GAEA. - N.0 

6, setembro de 1943 - Buenos Aires 
Argentina. 

Boletim da União Panamertcana -
N.0 12, vol. XLVII, dezembro de 
1945 - WasI:üngton D.e . - U.S.A. 

Car, .{.oadtngs - N.0 43, vol. XXII, ou
tubro de 1945 - Canadá. 

Cuba Economica 11 Financtera - N.º 
236, vol. XX, novembro de 1945 -
Habana - Cuba. 

Economia y Finanzas - Ano :QC, n.0 

110, dezembro de 1945 - Santiago · 
del Chile: 

Estaàf.sttca Chilena - Ano xvm, n.0 

10, outubro de 1945 - Santiago dei 
Chile. 

Fazenda <A> - Ano XL, n.0 12, dezem
bro de 1945 - New York- u.s.A. 

Gento Lattno - Ano XV, n.0 111 -
Mexico - D.F. 

Indústrta - Ano LXII, n.O II, novembro 
de · 1945 - Santiago del Chile. 

Monthl71 Abstract o/ Stattstics - Wel
llngton - Dominion of New Zea
land. 

Monthly Review Business Stattsttcs -
N.0 11, vol. XX, novembro de 1945 
- Canadá. 

Revista del Banco de la .República -
N.0 217, vol. XVIII, novembro de 
1945 - Bogotá - Colômbia. 

Bevf.sta Cámara de Comercto Urugua110 
- Ano vn, n.0 80, dezembro de 
1945 - Montevidéu - Uruguai. 

Remata de ct~cias - Ano XLvn, 
n.0 452, Junho de 1945 - Lima -
Peru. 

Revista de Economta Argentina - Ano 
XXVII, n.0 330, vol. XI.IV, dezem~ 
bro de 1945 - Buenos . A1reB -
Argentina. 

Revista de Portugal - Vol. vm - IJs
. boa - Portugal. 

Stembra - Ano ÍII, n.º 32, novembro 
· de 1945 - Mexico - D.F. 

The South Amertcan Journal ___: Ns. 13, 
14, 22, 23 e 24, vol. cxxxvm, se
tembro a dezembro de 1945 -
London, W.C. 2. 

The South American Journal - N.º 16, 
vol. cxxxvm, outubro de 1945 -
London, w.c. 2. 

The South American Journal - N.º 15, 
vol. cxxxvm, outubro de 1945 -
London, W.C. 2. 

.Ventas - N.0 181, vol. XVI, Janeiro de 
~946 - Buenos Aires - Argentina. 

Lfyros nacionais: 

A Balataàa - Astoifo Serra - Biblio
teca Militar - Rio - 1946. 

Casernas e Escolas - Lima Figueiredo 
- Biblioteca Militar - Rio - 1945. 

Nos Sertões do Lenàárto Bio das Mor
tes - Manuel Rodrigues - Rio. 

Livros estrangeiros: 

Algunos Aspectos del Abastectmento de 
Leche a la Ciuàaà de Buenos Airea 
- Luis A. Fouln y Juan J. Blllard 
- Universidad de Buenos Aires -
1942. 

Censo da Populaçlio em 1940 - Repar
tição Técnica de Estatistica da Co
lônia de Moçambique. 

Economia de la Industrta Yerbatera 
Argenttna - juan J. Billard -
Universidad de Buenos Aires -
1944. 

Economia Lanar Argentina y Regimen 
Legal Contra la Sarna - José R. 

. Serres - Universidad de Buenos 
Aires - 1944. 

Géologie des Gites Minéraux - E. Ra
guin - Paris - 1940. 

Géologte Stratigraphique - Maurice 
Gignoux - Parts - 1943. 

Géographie de la France et de ses Co
lontes - Gallouédec - Maurette -
Martin - Paris. 
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Het Bureau van Stattsttels der Geme
ente Amsterdan (1894-1944) 
Amsterdam. 

Investtgactones sobre Enfermedad de 
Chagas - Salvador Mazza, S. 
Miyana y M.E. Jorlg - Universidad 
de Buenos Aires - 1945. · 

Jaacyfers voon Nederland - 1941-1942 
- Central Bureau Voor de Statis
tick. 

La Securtté dans L'Installation et 
L'Emplotdes Meules Arttjictelles -
1945 - Bureau International du . 
Travail - Canadá. 

Le Mouvement Cooperattf et les Pro
blemes Actuels - 1945 - Burea u 
International du Travail - Ca
nadá. 

Les Fondements Biologiques de la Geo
graphie Humatne - Max Sorre -
Paris - 1943. 

Origtne et Formation des Gisements 
D'Or - Michel Legraye - Paris -
1942. 

Princtpes de Geologie du Petrole -
Jean Jung - Paris - 1935. 

Problemes de Geographie Humatn~ -
Albert Demangeon - Paris - 1942. 

Produccion y Comercio Avícolas en la 
Republica Argentina - Pedro A. de 
Sarasqueta - Universidad de Bue
nos Aires - 1942. 

Questions ActueUes ·de Geophysique 
Theórique et Appliquée - Edmond 
Rothé - Paris -'- 1943. 

Serie Legtslative - 1945 - Bureau In
. ternational du Travail - Canadá. 

Soja <La> - Alberts Aiub - Univer
sidad de Buenos Aires - 1943. 

Folhetos nacionais: 

Benefícios de Famílta - 1941 - Insti- . 
tuto de Previdência e Assistência 
dos Servidores do Estado. 

Calendário Iniormattvo - 1927 - Ser
viço de Inspeção e Fomento Agri
cola - Minist~rio da Agricultura. 

Confederação Nacional de Comércio -
1946 - Rio. 

Cultura do Café no Brasil - 1941 -
Departamento Nacional do Café -
1941 - Rio. 

Custo da Vtda - Serviç0 de Estatlstlca 
da Previdência e Trabalho - 1941. 

Decreto-lei n.0 57 - Prefeitura Muni
. cipal de Biguaçu - 1945 - Santa

Catarina. 

Decreto n.0 6 980 - República dos Es
tados Unidos do Brasil (19-3-41> • . 

Da Deformidade Permanente - Antô
nio M. L. Bruno - Departamento 
de Medicina Legal - Faculdade de 
Medicina de São Paulo - 1945. 

Estrangeiros em Santa-Catartna -
Lourival Câmara - Departamento 
Estadual de Estatistica - 1940 -
Santa-Catarina. 

Estudo e Ensino de Antropogeogratta 
ou Geografia Humana - Moiséa 

· Oiocovate· - 1945 ___:.São-Paulo. 
Etnografia e Língua Tupt-Guarant -

Ns. 8 e 9 - raculdade de Filosofia 
de São Paulo - 1945. 

Homenagem ao General Luís Gaudte 
Ley - 1945 - São-Paulo. · 

Lets das Cooperattvas - Diretoria de 
Organização e Defesa da Produção 
- Ministério pa Agricultura. 

Monografias da Dtt'Jtsão de Geologia e 
Mineralogia - 1941 - Rio. 

Relembrando a figura de um estadista. 
Resolução especial e conjunta do C.N.E.1 

C.N.G. e C.C.N. no IX aniversá
rio do Instituto em 29 de maio de 
1945 - I.B.G.E. 

Salário do Agronômo e do Trabalhador 
Rural - Sociedade Cearense de 
Agronomia - 1945. 

Serviço de Informações - Departa· 
_mento Estadual de Estatlstlca de 
Santa-Catarina - 1942. 

Tensões Transmitidas ao Terreno por 
E8tacas - Heitor A. Martins -
Instituto de Pesquisas Tecnológica.a 
de São Paulo - 1945. 

Vestígios de Cultura Indígena no Ser
- tão da Bahia - Carlos F. C. H. -

Secretaria de Educação e Saúde da 
Bahia - 1945. 

Folhetos estrangeiros: 

A Farmer Looks at Fiscal Policy - by 
Thade Snow ""'""' 1945 - Washington, 

A Mayor Buried Valley in East Central 
Illinois and Its Regional Rela
tionships . . 

Atlas of Canada Project - by Benoit. 
Bibliografia Completa Classificada y 

Comentada de los Articulas de Me
ztcan Folkways con Indice - Ralph 
Steel Beggs ·- Inst. Panamericano 
•e Geografia e História - Mexico, 
D.F. 

Cause• Anctennes et Causes Actuellea 
en Géologie - Lucien Cayeux -
1941 - Parta. 
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Correlación entre la Imigración 11 la 
Importación en la Republica Ar
gentina - Luis A. Foulln y Alberto 
,Aiub - Universidad de Buenos 
Aires - 1943. 

Coke From Illinois Coals - by Frank 
H. Reed, Harold. W. Jackman and 
P. W. Chemistray - 1945 - Urbana 
-U.S.A. . 

Cruz Raja Paragua11a 11 de la Liga 
Paragua11a Contra el Cancer N.0 11 
- Instituto de Pcisquisas Tecnoló
gicas de São Paulo -- 1945. 

Deaths b11 Age, Race and SPX United 
States and Each Staf.e 1943 - De
p~rtment of Con1rnerce .,..- Washin
gton. 

Deciston Lists - Ns. 4 507 a 4. 509 - . 
Board on Geôgraphlcal Names -
Department of the Interior -
U.S.A. - 1945. 

Eleccton de Autoridades 11 · Acto de 
Toma de Posestón del Decanato.....:. 
Unlversidad Nacional de La Plata 
- Argentina. · 

El Comercio Exterior Argenttnó - Con
sejB Nacional de Estadistica y Cen-

. sos - 1945 - Buenos Aires. 
Introduction à l'Etude Petrographique 

et Géochimique des Raches Argt
leuses - P. Urbain - 1937 -
Paris. 

La Vase - Boeuf V. Romanovsky, Jac
ques Boucart et Claude Francis -
Boeuf - 1942 - Paris. 

Las Exportaciones Argentinas - Con
sejo Nacional de Estadistlca y Cen
sos - Ministério dei Interior -
1945 - Buenos Aires. 

La Retribucion del Capital 11 el Trabajo 
Ferrovíario - Dirección de Infor
maciones y Publlcaciones Ferro
viarias - 1945 - Buenos Aires. 

Los Ulttmos Teoremas Geometricos de 
Pqtncaré 11 su.t Aplicactones - Jullo 
Rey Pastor :..._ 1945 - Unlon Mate
matica __:_ Argentina. 

La Actividad Industrial -"'Consejo Na
cional de Estadistica y Censos -
1945 - Buenos Aires. 

Medallas Relativas a la Antigua Uni
versidad de Mextco - 1945 - Me
xlco. 

Molecular Associations Between ·Mont
morillonitte and Same Pol11 Functi
onal Organtc. Liquides - by W. F 
Bradley - 1945 - Urbana - Illi
nois - U .S.A. 

. -ti-

Operattng Bevennes, Expenses & Sta
ttsttcs Railwa11s in Canada With 
Annual Operattng Revenues ot 
$ 500,000 or Over - Dominion Bu
reau of Statistics. 

Oil and Gas Development in Illinois in 
1944 - State Geological Survey -
Urbana - U .S.A. 

Proftt b11 the Example of These Famous 
Drummess - U.S.A . 

Registro··Publtco - Direccion General 
de Estadistica - · 1943 - Ciudad 
Truj1llo. 

Sohe Don Diego Barros Araua - Jullo 
Montebruno Lopez - 1941 - San-
tiago. · 

Subsurface Relations of the Maquoketa 
and "Trenton" Formattons in Illi
nois - by E. P. Du Bois - 1945 -
Division of the State Geological 
Survey - Illinois - U. S. A. 

Semiesferas Fotelares - Enrique U. 
White - Biblioteca Nacional de 
Bogotá - 1945. 

Techniques d'étude des sediments et 
des eaux qui leur sont assoctéea 
- B. Brajnikou, C. F. Paris. 

. Un Poco de la Vida de Carlos Chagas 
- Otavio.de Magalhães - 1944 -
Mendoza - Argentina. 

PERtODO DE 1 A 15 DE MARÇO 
DE 1946: 

Periódicos nacionais: 

Arquivos da Policia Civil de São-Paulo 
- Vol. IX, l.º semestre, 1945 -
São-Paulo. 

Biológico <O> - Ano xu: n.0 1, ja
neiro de 1946 - São-Paulo. 

Boletim Comercial - Ano V, n.0 58, 
fevereiro . de 1946 - Santa-Cata
rina. 

Boletim do Conselho Federal de Co
mércio Exterior - Ano VIII, n.O 12, 
dezembro de 1945 - Rio. 

Boletim de Informações da Bôlsa de 
Mercadorias de São-Paulo - Ns. 
220, 318, 319-320, fevereiro de 1946 
- São-Paulo. 

Boletim Informativo •da Cllmara de 
Comércio do Rio-Grande-do-Sul -
Ns. 846, 838, fevereiro de 1946 -
Rio-Grande-do-Sul. 

Boletim do Instituto Brasil - Estados 
Unidos - Ano IV, n.0 33, março 
de 1946 - Rio. 

Boletim da Superintendência dos Ser
viços do Café - Ano XX, n.0 221, 
julho de 1945 - São-Paulo. . 
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Boletim Técnico da Secretaria de Via
ção e Obras Públicas - Ano VII, 
n.0 2, vol. XIII, outubro-dezembro 
de 1945 - Pernambuco. 

Brasil Açucareiro - Ano XIV, n.0 1, vol. 
XXVII, janeiro de 1946 - Rio . 

Caça e Pesca - Ano V, n.O 56, janeiro 
de 1946 - São-Paulo. 

O Campo - Ano 17, n.0 194, fevereiro 
de 1946 - Rio. 

Construtor <O> - Ano VII,· n.0 350, 
março de 1946 - Rio. 

Defesa Nacional (A) - Ano xxxm· 
n.0 381, fevereiro de 1946 - Rio. ' 

Estatística das Estradas de Ferro do 
Brasil - Vols. XLII, XLill, anos 
1939-1940 - Rio. 

Mineração e Metalurgia - N.º 56, vol. 
X, dezembro de 1945 - Rio. 

Monitor MercantU - Ns. 1541, 1542, 
1543 e 1544, ano XXXI, vol. LX, 
fevereiro-março de 1946 - Rio. 

Orientação Econômica e Financeira -
Ano r.v, n.0 42, janeiro de 1946 -
Rio-Grande-do-Sul. 

Revista do Departamento Nacional do 
Café - Ano xm, n.0 150, dezem

. bro de 1945 - Rio. · 
Revista Duperial do Bràsll - N.º 28, 
· novembro-dezembro de 1945 - São

Paulo. 
.Revista da Escola de Minas - Ano X 

n.0 3, dezembro de 1943 - Minas: 
Gerais. 

Revista Rural Brasileira ...:._ Ano XXVI. 
n.0 305, janeiro. de 1946 - Bão-
Paulo. · 

Rodovia CA> - Anos VIII, IX, ns. 69 e 
72, outubro de 1945 e janeiro de 
1946 - Rio. 

Visão Brasileira. - AÍlo VID. n.º 90, 
fevereiro de 1946 - Rio. · 

Vozes de Petrópolis - Fase. 1, vol. r.v, 
Janeiro-fevereiro de 1946 - Estado 
do Rio. 

Zebu - Ano VI, ns. 42-43; dezembro
jane1ro de 1945 - Uberaba - Mi
naa-Gerals. 

Periódicos estrangeiros: 

Boletin de la Academia Argentina 
N.0 51, vol. XIV, abril-junho de 
1945 - Buenos-Aires. 

Boletin Informativo - Outubro de 1945 
- Quito - Rep. do F.quador. 

Boletin de Minas 11 Petroleo - N.º 11, 
vol. XVI, novembro de 1946 - Mé
xico, D. F: 

Boletin de la Sociedad Geograttca de 
Lima - Tri. 3 e 4, vol. LX, 1943 
- Lima - Peru. 

Boletim da União Panamertcana -
N.0 1, vol. XLVID, janeiro de 1946 
- Washington, U.B.A. 

Canadian Geographical · Journal -· N.G 
6, vol. XXXI, dezembro de 1945 -
Montreal - Canadã. 

Commercial Pan Amertca - N.º 12, vol. 
xr.v, dezembro de 1945, ns. 1 e 2. 
janeiro-fevereiro de 1945 e ns. 6 
e 7, vol. XIV, junho-julho de 1945 
- Washington, U 8.A. 

Fazenda (A) - N.0 1, ano 41, janeiro de 
1946 - New York, U.S.A. 

Geographical Magazine - N.0 8, vol. 
XVIlI, dezembro de 1945 - London 
- Inglaterra. 

Libro Americano (El) - N.0 10, vol. 
vm, outubro de 1945 - Was
hington, D. C . 

Monthly Review Business Statisttcs -
Canadá - N.0 10, vol. XX, outubro 
de 1945. - ottawa. 

Natural History - N.0 2, vol. LV, feve
reiro de 1946 - New York, U.S.A. 

.Renascença - N.0 355, ano XVI, ja
. neiro de 1946 - Lisboa - Portugal. 

Revista Geográfica Americana - Ano 
XIII, ns. 147, 148 e 2, vols. XXIV, 
XXV e LV, dezembro de 1945 e 
janeiro-fevereiro de 1946 - Buenos 
Aires. 

Revista de Portugal - Ns. 40-41, vol. 
. vm, janeiro-fevereiro de 1946 -

Lisboa - Portugal. 
Quarterly Journal - N.0 1, vol. m, ou

tubro de 1945. 
Rotariano Argentino CEl> - Ano XVI, 
· n.0 227, Janeiro de 1946 - Buenos 

Aires - Argentina. 
The South American Journal - Ns. 3, 
· 7 e 2, vol. CXXXIX, janeiro-teve .. 

reiro de 1946 .-,- London, w. e. 2. 
Turismo en el Urugua11 - N.º 42, ano 

X - Montevidéu. 
Viajeros - Ano vm, n.0 86, no
vembro de 1945 - Colômbia. . 

Folhetos nacionais: 

Engenharia e a Indústria CA> - Ro
. berto C. Simonsen - São-Paulo -

1945. 
Energia e Combustfvets - Eng. João 

·Luf.s Melller - São-Paulo - 1945. 
Etnog1 afia e Lfnguá. Tupi-Guarani 

Ns. 8 e 9 - São-Paulo, 1945. 
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legmo.titos Benlo-Tantalfferos da Pa
raíba e Rio-Grande-do-Norte., no 
Nordeste do Brasil - W. D. Johns
ton, Jr. - t>ivisão de Fomento da 
Produção Mineral - Ministério da 
Agricultura - 1945. 

Planejamento da Economia - Econo
mia Brasileira ~ Roberto C. Si
monsen, São-Paulo, 1945. 

Belatórto - Instituto Osvaldo Cruz -
1945. 

~o de Documentação - Pôrto do 
Ceará - Ministério da Viação e 
Obras Públicas - 1945. 

Folhetos estrangeiros: 

EZ Comercio Exterior Argentino - Con
seJo Nac1oná.l de EstadisUca y 
Censos - Buenos Aires - Univer
sidad Nacional de La Plata. 

Discurso pronunciado por el Seiior 
Ing. Aquiles Martinez Civellt - Ar
gentina - 1945. 

Discursos Pronunciados en el Homenaje 
a la Memoria del Ing. Juzto R. Cos
taiieiras - Universidad Nacional 
de La Plata Argentina. 

Livros nacionais: 

ZBtatfsttca Poltctal-Crtmtnal do Es
tado - Serviço de Estatística Poli
cial e Criminal '"'""' São-Paulo · -
Ano de 1942. 

Nomenclatura dos Logradouros Públicos 
da Cidade do Rio-de-Janeiro -
- Departamento de Geografia e 
Estatística - 1944. 

'Prefeitura do Distrito Federal - Pre
feitura do Distrito Federal - 1944. 

Relatório da Diretoria - Avelino A. de · 
Oliveira. - Divisão de Fomento da 
Produção Mineral .- Ministério da 
Agricultura - Rio - 1945. 

Relatório e Balanço Geral - Instituto 
de Previdência e Assistência dos 
Servidores do Estado -; 1944. 

Livros estrangeiros: 

Cfhicia Geogrráttca (La) - Lorenzo 
Daguino Pastore - Buenos Aires 
- 1945. 

Cumulative Book Index (The) - New 
York - Janeiro de 1938. 

Drainage Basin Problems and Programa 
- Cominittee - Washington 
Dezembro de 1936. 

Carth (The) - By Élisée Reclus -
London, 1886. 

Hundreth Sundrle FZowers (A) - By 
Ralph L. Beals - Press - U.S.A. 
- 1945. 

Geografia Industrial Argentina - Por 
Lorenzo D. Pastore ~ Buenos Aires 
- 1944. 

Hundreth Sundrie Flowers (A) - By 
George Gascoignes - Studies -
U. S. A. - 1942. 

Industria - Ministério de Hacienda -
Bollvia - 1942. 

O Lacar al Tronador (Del) - 1.ª y 2.ª 
partes - Buenos Aires - 1944. 

Research a National Resource - Na
tional Resources Planning Board -
U.S.A. - 1940. 

Yearbook of Agrtculture - United Sta
tes Department of Agl'tculture -
1927, 1928, 1930 e 1~2. 

PER:tODO DE 15 A 30 DE MARÇO' 
DE 1946: 

Periódicos nacionais: 

Acrópole - Arquitetura, Urbanismo e 
Decorações ....:. Ano vm, n.O 94, fev ., 
1946 - São-Paulo. 

Aerossul - Ano II, n.0 12, Jan.-fev. 1946 
- Rio. 

Agronomia - Vol. 4, ano 4, ns. 3-4 -
Jul. a dez., 1945 - Rio. 

Avião - Ano IV, n.0 45, dezembro de 
1945 - Rio. 

Biológico (0) - Ano XII, n.0 2, fev. de 
1946 - São-Paulo. 

Boletim do Conselho Nacional de Tr4n
sito - N.~ 16, dez. de 1945 - Rio. 

Boletim do Conselho Técnico de Eco
nomia e Finanças - Ano VI, n.º 
621, fevereiro de 1946 - Rio. 

Boletim de Informações da Bôlsa de 
Mercadorias de São-Paulo - Ns. 
219, 316 e 317, fev. de 1946 - São
Paulo. 

Boletim Informativo da Câmara de 
Comércio da Cidade do Rio-Gran
de-do-Sul - Ns. 837, fev. de 1945 
e 839, mar. de 1946. 

Boletim Meteoro-Agrícola Ano 
XXVII, n.º 4, fev. de 1946 - D.F. 

Boletim do Ministério da Agricultura -
Ano 33, n.0 10, out. de 1944 e ano 
34, ns. 2-4, fev .-abr. de 1945 - Rio. 

Brasil - Ferro - Carril - Vol. LXXX. 
ano XXXVII, n.0 1065, fev. de 1946 
- Rio. 
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Boletim do Miniltérto do Trabalho, In
dústria e Comércio - Ano xn, 
n.º 134, out. 1945, e ano XI, n.0 130, 
Jun. de 1945 2- Rio. 

Boletim da Superintend~ncta dos Ser
viços do Café - Ano XXI, n.0 216, 
mar. de 1946 e .ano XX, n.0 223, 
set. de .1945 - São-Paulo. . 

CUltura Médica - Ano VII, ns. 1 a 3, 
jul.-set. de 1945 - Rio. 

Digesto Económico - Ano II, n.0 16, 
mar. de 1946 - São-Paulo. 

Engenharia - Vol. IV, ano IV, n.0 43, 
mar. de 1946 - São-Paulo. 

Mensário Estatfsttco - Ano VII, n.0 78, 
jun. de 1945 -- D.F. 

Nação Armada - Ano VII, n.0 75, fev.
mar. de 1946 - Rio. 

Orientação Econômica e Financeira -
Ano IV, n.0 42, Jan. de 1946 -
!Uo-Orande-do-Sul. 

Revilta do Arquivo Munjcipal - 1945 -
São-Paulo. · 

Revista de Ciências - Ano XLVII, n.0 

453, set. de 1945 - Peru. 
Revista do Com. de Café do Rto de 

Janeiro - Ano XXIV, n.º 287, dez. 
de 1945 - Rio. 

Revista Marítima Brastletra - Ano 
LXIV, ns. 10, 11 e 12, abr. a Jan. de 
1945 - Rio. 

Revista de Organização Cientifica -
Ano XV, n.0 169, jan. de 1946 -
São-Paulo. 

Revista Terapéutica - N.0 especial úlli
co, 1945 - Rio. 

Rodovia <A> - Ano IX, n.0 73, fev. de 
1946 - Rio. 

Periódicos estrangeiros: 

The Amertcan Archivist - Universtt11 
of 'Virginta Library - Vol. IX, n.O 1, 
~an. de 1946 - U.S.A. 

Atenea ...,.. Universidad de Concepción 
- Vol. LXXXI, ano XXII, n .0 246, 
dez. d~ 1945 - Chile. 

Bibliografia Htspantca :_ Ano IV, n.O 12, 
dez. de 1945 e ano IV, n.0 11, nov. 
de 1945 - Madrid. 

Boletín de Informaciones Petroleras -
Ano x;xm, n.0 257, jan. de 1946 -
Argentina. 

Boletín de Minas y Petroleo - Vol. 
XVI, n,0 12, dez. de 1945 e vol. XVI, 
n.0 8, agôsto de 1945 - México .. 

Boletin Minero - Vol. LVII, ano LXI, 
dez. de 1945 - Chile. 

Catholic Htstorical Revtew <The) -
Vol. XXXI, n.O 4, Jan. de 1946 -
U.S.A. 

Cuba Economtca 11 Financtera - Vol. 
XXI, n.0 238, Jan. de 1946 - Cuba. 

Estadtstica Chilena - Ano XVIIl, n.0 

11, nov. de 1945 - Chile. 
Gento Lattno - Ano XV, n.O 112 -

México. 
Geographical Magazine - Vol. XVIII. 

· n.0 9,.- jan. de 1946 - Inglaterra. 
Industria - (Boletin de la Sociedad de 

F.A.) - Ano LXIl, n.0 12, dez. de 
1945 - Chile. 

M onthl11 Reulew Business Statisttcs -
Vol. XX, n.0 12, dez. de 1945 e vol 
XXI, n.0 1, Jan. de 1946 - Canadá. 

Mundo Portug~s (0) - Vol. XII, 
n.0 144, dez. de 1945 .- Lisboa. 

Ocidente - Vol. XXVIII, n.0 93, jan. de 
1~6 - Portugal. 

Pacific Northwest Quarterl11 <The> -
Vol. XXXVII, ,n.0 1~ jan. de 1946 
-U.S.A. 

Revista de Arquitectura - Ano XXX, 
n.0 300, dez. de 1945 - Argentina. 

Revista de la Camara de Comercio Uru
guayo - Ano VIII, n.0 81 ,jan. de 
1946 - Montevidéu. 

Revista Geograftca Americana - Vol. 
XXV, ano.xm;n.0 149, fev. de 1946 
- Argentina. 

Revista Militar - Vol. VII, ano IX, 
ns. 95-96, set.-out. de 1945 - Bo
livia. 

Revista Rotaria - Vol. XXVI, n.0 2, 
fev. de 1946 e vol. XXVI, n.0 7, 
jan. de 1946 - U.S.A. 

Revista de la Universidad Catolica del 
Perú - Tomo XIII, n.0 8 e 9, dez. e 
nov. de 1945 - Peru. 

Rotariano Argentino (El> - Ano XVI, 
n.0 228, fev. de 1946. 

The South Amertcan Journal - VoL 
XXXIX, ns. 4, 8 e 9, janeiro de 1945 
. e fevereiro de 1946 - Inglaterra. 

Tterras 11 Aguas - Ano VII, ns. 75-78, 
· mltf..-abr. de 1945 - Bogotá. 

Tr()!Jtcal Agrtculture - · The Offlclal 
. Joumal - Vol. xx:m, . n.O l; Jan. 
de 1946 - England . . 

Tzumpame - Ano V, n.0 4, agôst.o de 
1945 - San Salvador. 

Verttas - Vol. XVI, n.0 182, fev. de 
1946 - Argentina. 
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Folhetos nacionais: 

~ame Pré-Nupcial - Marlalzeia Pe
restrelle - 1946 - Rio. 

Beaumo das Observaç6es Meteorológi
cas - Out. de 1945 - Manaus. 

Beaumo da. Bio-Estatisttca das Capttats 
Brastletras - 1945 - Rio. 

· Folhetos estrangeiros: 

Acttvtdad Industrial <La) - Argentina. 
Aspecto Ftnecon6mico de La Casedta 

Mecánica del Algodón - Por Ho
racio Giberti - 1944 - Argentina. 

tnbliografta Simologica del Perú - Por 
Alfredo Rosenzweeg - 1945 - Peru. 

•nfermtdad de Chagas - Por Salvador 
Mazzl - 1946. 

Investtgactones sobre Enfermtdad de 
Chaga8 - Germinal Basso y Re
dento Basso - Argentina. 

Tr~s Dtscursos - Por Juan I. Cooke -
1945 - Argentina. 

Les Conges Payes de Manns - Confe
rence International du Tra vall -
1946 ~ Montreal. · 

Le Logement de l'aquipage à Bord -
Conference International du Tra
vail - 1946 - Canadá. 

Becrutement, Formatton Prof esstonneUe 
et Advancement des Gens de Mer 
- 1946. 

Livros nacionais: 

Brasil, Poténcta Mtzttar - ·Do General 
Manuel Melra de Vasconcelos -
1944 - Rio. 

Estado Nacional e a ·Constituição de 
Novembro de 1937 (O) - 1944 -
Rio. 

Exposição ao Excelentíssimo Senhor 
Doutor Getúlio Vargas - Alvaro 
Maia - Interventor Federal - 1945 
- Amazonas . 

Livros estrangeiros: 

Carpenter's Geographtcal Reader -
South America Devtl and the Jews 
(The> - Joshau Trachtenberg -
1943 - U.S.A. 

Elements of Geology - Joseph le Conte 
- 1881 - N.Y. 

Raiboard Problems <The) - Jolm E. 
Mugfield - 1941 - N. Y. 

Rock Mtnerals - Joseph P. Iddings -
. 1906 - London . 

Sailing Directtons for West coast of 
Indta - 1942 - U.S.N. 

Untted States Coats Guard - Stereo
giophic Projections for the Inden
tification of Stars and the Appro
ximate Solution of the Astronomi
cal Tr1angle - U.S.A. 

_.. O ConHlho Nacional de Oeosrafla f> eonatltaldo pelo "Diretório Central" na Capital 
_.., Federal, por 'll.lll ''Diretório BesSoaal" em eada gpltal de E•tado e por um "Diretório 
Xaalclpal" em cacla Prefelnra. · 



Contribuição 

bibliográfica especializada 

Paraguai 
Relação de mapas apresentados na exposição anexa à 

II Reunião Pan·Americana de Consulta sôbre Geografia e Cartografia 

Nivelaclon de alta precision efectuada 
- projectada . 

1:5 000 000 . 
Comando de la Armada - Dirección de 

Hidrografia y Navegacion . 
Cópia heliográfica. 
Om,249 x Om,169. 

Plano dei Rio Paraguay. en la zona del 
Puerto Olivares - 1930 . 

Cópia heliográfica. 
1:10 000. 
Departamento de Marina Seccion 

H.B.C. 
Om,424 X Om,322 . 

Rio Paraguay, Zona Ceballo - Cué -:-
Puerto SaJonia. 

1:25 000. 
Cópia heliográfica violeta. 
Dirección General de la Armada - De

partamento de Hidrografia y Ba-
llza . . 

Om,310 X Om,560 . 

Rio Paraguay - Lâmlna I - 1931. 
Cópia heliográfica. 
Plano Asunción - Confluência. 
1:50 000 . 
Departamento de Marina. 
Om,319 x Om,899. 
Obs.: - Elaborado com base no plano 

editado pela Dirección General de 
Navegación y Puertos de Ia Re
publica Argentina (1927) e do le
vantamento expedito executado 
pela Sección Hidrográfica, Baliza y 
Canalización no mês de setembro 
de 1930 . 

Rio Paraguay - Lâmina II - 1931. 
Cópia heliográfica. 
Plano Asunción - Confluência. 
1:50 000. 

Departamento de Marina. 
Om,320 X Om,900. 
Idem. 

Rio Paraguay - Lê.mina III - 1931. 
Cópia heliográfica . . 
Plano Asunción - Confiuência. 
1:50 000 . . 
Departamento de Marina. 
Om,320 X Om,900 . 
Idem . 

Rio Paraguay - Lâmina r:v - 1931. 
Cópia, heliográfica . · 
Plano Asunción - Confluência. 
1:50 000. 

·Departamento de Marina. 
Om,319 X Om,700. . 
Idem. 

Rio Paraguay - Lâmina V - 1931. 
Cópia heliográfica. 
Plano Asunción - Confiuência. 
1:50 000. 
Departamento de Marina . 
Om,319 X Om,899. 
Idem. 

Rio Paraguay - Lâmina VI·- 1931. 
Cópia heliográfica. 
Plano Asunción - Connuêncla. 
1:50 000. . 
Departamento de Marina. 
Om,311 X Om,699. 
Idem. 

Rio Paraguay - Lâmina Vll - 1931. 
Cópia hellogrática . 
Plano Asunción - Confluência. 
1:50 000. 
Departamento de Marina. 
Om,299 x Om,910. 
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Rio Paraguay. 
Plano: Confluência - Rio Negro -

Lâminas ns. 1 e 2. 
Plano cartográfico ...:... km O - km 1 264. 
1:1 000 000. 
Comando de la Armada - Dirección de 

Hidrografia y Navegación. 
Cópia heliográfica. 
Om,959 x Om,498. 

Rio Paraguay. - Lâmina 1. 
1:1 000 000 - 1943. 
Comando de la Armada, Direcclón de 

Hidrografia y Navegación. 
Cópia heliográfica, 
Om,956 X Om,510. 

Red de ·triangulación fundamental 
proyetada. 

1:5 000 000. 
Comando de la Armada, Dirección de 

Hidrografia y Navegación. 
Cópia heliográfica . 
Comando de la Armada. 
Om,249 X Om,169. . . 
Rio Paraguay ...:... Zona: Zeballos - Cué 

--! Boca del Rio Pilcomayo. · 
1942. 
1:100 000. 
Dlrección general de la Armada. Di

rección de Hidrografia y Navega
clón. · 

• Cópia heliográfica. 
Om,200 X Om,300. 
Obs.: Redução das plantas - D.H.B. 

- ns. 448, 449 na esc~la 1: 25 000. 

Rio Paraguay - 1940. 
1:5 000. 
Dirección General de la Armada -

Departamento de Hidrografia y Ba
liza. 

Cópia heliográfica". 
Om,638 x 2m,299. 

Rio Paraguay. 
1940 - Zona: Paso Palacio - Cué -

Fto. Max. 
1:25 000. 
Direcclón General de la Armada - De

partamento de Hidrografia y Ba
liza. 

Cópia heliográfica . 
Om,221 x Om,481. · 

Rio Paraguay - Zona: Bahia de Asun
ción - 1938. 

1:5 000 . 
Dlrección General de la Armada - De

partamento de Hidrografia y Ba
liza. 

Cópia heliográfica. 
Om,709 x Om,450. 
Obs.: Levantamentos efetuados nos 

meses de outubro de 1937 e dezem
bro de 1937. 

__.. Envie os llTros de sua autoria, ou os que se encontram em duplicata em àU poder, · l 
.,.... Biblioteca Central do Comelho Nacional de Geografia, para maJor beneftcao da cultura 

ce~ritlca do Bruu. 



Retrospecto geográfico 

e cartográfico 

Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro 

ln dice, por assunto, . dos trabalhos publicados nos volutnes 90 a 18 5 

(LETRAS D e E) 

Dantas (Júlto) - Proposta para ser 
admitido como sócio honorário, em 
sessão de 14 de abril de 1939 -
1939 - v. 174 - p. 686. 

Da Riqueza à Pindaíba - José Vieira 
Fazenda - 1943 (2.ª ed.) - v. 149 
- t. 95 - ps. 11-15. 

Data histórica - José· Vieira Fazenda 
- 1943 (2.ª ed.) - v. 149 - t. 95 -
ps. 148-152. . 

Debané (Nicolau José) - Elogio feito 
por B. F. Ramiz Galvão - 1937 -
V. 172 - p. 617. 

De Féraudy (Maurlce) - Lafaiete Silva 
- 1934 - V. 169 - ps. 114-117. 

De Itapiru a Pedro Alvares Cabral -
José Vieira Fazenda - 1943 (2.8 

ed.) - v. 149 - t. 95 - ps. 292-296. 
Delorme (Aurélta) - Lafaiete Silva -

1934- V. 169 - ps. 110-114. 
Descoberta do Novo Mundo (A) e as 

atividades francesas no Brasil pri
mitivo - Rodrigo Otávio - 1934 -
V. 169 - ps. 269-289. 

Descobrimento do Brasil, por Vicente 
Yanez Ptnzon (0) - Clemente 
Brandenburger - 1940 - v. 175 -
ps. 155-167. · 

Destêrro (Frei Manuel do) - Biografia 
feita por B. F. Ramiz Galvão -
1922 - V. 146 - t. 92 - p. 52 . 

Desvelado e Magntinimo - Laudellno 
Freire - 1925 - v. 152 - t. 98 -
ps. 420-423 . 

Dezembro de 1833 - José Vieira Fa
zenda - 1923 - v. 147 - t. 93 -
ps. 31-35. 

Desesseis de dezembro de 1815 - José 
Vieira Fazenda - 1923 - v. 147 -
t. 93 - ps. 40-43. 

Dezoito de julho de 1841 - José Vieira 
Fazenda - 1943 (2.ª ed.) - v. 149 
- t. 95 - ps. 41-45. 

Dezenove de outubro· - José Vieira Fa
.zenda - 1943 <2.ª ed.) - v. 149 -
t. 95 - ps. 100-105. · 

Dia da América - Conferência de Ro
drigo Otávio - 1933 - v .. 168 -
ps. 714-722. . 
- Instituído pela União Pan-Ame
ricana, a 7 de maio de 1930 -
Conferência de Rodrigo Otávio -
1934 - V. 169 - .ps. 261-266. . 
- Sessão comemorativa ao .. . , em 
14 de abril de 1943 - 1943 - v. i81 
- p. 129. . 
-'- Manuel Cicero Peregrino da Sil-
va - 1935 - vol. 170 - ps. 222-237. 
- Manuel Cicero ._... 1936 - v. 171 
- ps. 252-253. · 
- Pedro Calmon - 1936 - v . . 171 
- ps. 255-270. · 
- Conferência de Basillo de Maga-
lhães - 1937 - v. 172 - ps. 426-441. 

Dia da América (Doutrina de Monroe 
e o Pan-Amertcantsmo> - Confe
rência de Rodrigo Otávio Filho -
1938 - V. 173 - ps. 690-707. 

Dia da Amér1ca - Palavras de Pedro 
Calmon - 1942 ....:.. v. 177 - ps. 
514-515. 
- Osvaldo Aranha - 1942 - v. 177 
- ps. 516-524. 

1 - Conferência de Caio Melo Franco 
- 1939 - V. 174 - ps. 693-711. 

Dta Pan-Americano (0) - J. M. Car-
valho Mourão. • 
- Pan-americanismo e suas ori
gens ou Conceito atual do Pan
Americanismo (0) - 1944 (2.0 tri.) 
- V. 183 - ps. 236-251. 
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Dia da Glória - José Vieira Fazenda -
1943 (2.ª ed.) - V. 149 - t. 95 -
ps. 3-7. . 

1
- José Vieira Fazenda - 1943 (2.8 

ed.) - v. 149 - t. 95 - ps. 60-64. 
Diário do Exército em Operações, sob. ·o 

Comando cto Marechal Marquês de 
Caxias - Campanha do Paraguai 
- 1922 - v. 145 - t. 91 - ps. 
11-673. . 

Dias (Antônio Gpnçalves> - Conte
. rência feita por Mário Barreto -

1923 - v. 148 - t. 94 ·_ ps. 642-661. 
btas Santos - José Vieira Fazenda -
. 1943 (2.ª edJ - V. 149 - t. 95 -

ps. 280-284. 
Dfaio lratim Afonso Costa - Ver -

Costa (Oídio Irat1m Afonso) ou 
Costa <Didlo) . 

Dlogo Antônio Feijó (Padre> - Ver -
Feijó <Diogo Antônio - Padre> . 

Dwgo de Vasconcelos...- Ver - Vascon
celos (Diogo de). 

Diplomacia - José Vieira Fazenda -
1943 (2.8 ed.) - V. 149 - t. 95 -
ps. 496-500 . 

Ditadura Militar no Brasil (Advento 
da) - Visconde de Ouro Prêto ·-
1924 - v. 150-t. 96-ps. 5-175. 

Ditos e fatos - José Vieira Fazenda -
1943 (2.ª ed.) - v. 149 - t. 95 -
ps. 500-505. 

Divisor das Aguas (O) - Magalhães 
Correta - 1933 Cl.º) - v. 167 -
ps. 43-52. · 

Djalma Forjaz - Ver - Forjaz Cbjal
ma). 

Doca (Emílio Fernandes de Sousa) -
Proclamado sócio do Instituto o 
Sr. ; .. - 1931 - V. 164 - p. 552. 
- Proposta para ser elevado a só
cio benemérito em sessão de 14 de 
abril de 1939 - 1939 - v. 174 -
p. 665. . . 
- Aclamado sócio beneméi:ito do 
Instituto, em sessão de 14 de abril 
de 1939 - 1939 - v. 174 ·- p. 687. 

Documentário Arquitetônico J. 
Wasch Rodrigues. 
- Apreciações de Hélio Viana -
1944 (4.0 trlJ - v. 185 - ps. 
267-269. 

Documento .curioso - José Vieira Fa
zenda - 1923 - v. 147 - t. 93 -
ps. 151-154. 

Documentos Históricos - Apreciações 
de Hélio Viana - 1944 (2.0 tri.) -
v. 183 - ps. 296-297. 
- Apreciações de Hélio Viana -
1944 (4.º trl.) -:--- v. 185 - p. 256. 

Documentos interessantea - José Viei
ra Fazenda - 1923 - v. 147 -
t. 93 - ps. 36-39. 

Dois panfletos relattvos ao Brasil Ho
landés - Frei Zacarias Van Der 

, Hoeven, O. F. M. tradutor - 1922 -
V. 146 - t. 92 - ps. 161-210. 

Dots de julho de 1823 - Artigo do Sr. 
Max Fleiuss - 1923 - v. 148 -
t. 94 - ps. 555-565. 

Dom Bosco e a Democracia - Con
ferência de D. Francisco de Aquino 
Correia - 1929 - v. 160 - t. 106 -
ps. 469-487 . 

Dom Bosco e seu panegiri8ta - Virgillo 
Correia Filho - 1929 - v. 160 -

· t. 106 - ps. 508-514. 
Dom Diego Carbqnell - Ver - Carbo

nell CD. Diego). 
Dom João, Principe da Betra - José 

Vieira Fazenda - 1943 (2.ª ed.) -
. V. 149 - t. 95 - ps. 203-207. 

Dom João VI (1821-1826) - José Vieira 
Fazenda - 1943 (2.ª ed.) - v. 149 
- t. 95 - ps. 22-226. 

Dom Joaquim Arcoverde - Ver - Ar
coverde (D. Joaquim) . 

Dom Juan Ramirez Velasco - Ver -
Velasco CD. Juan Ramirez). 

· Dom Manuel li - Um voto de pesar 
pelo seu falecimento - 1932 (2.º) 
- V. 166 - p. 670. 

Dom Miguel no Trono (1828-1833) -
Oliveira Lima - 1930 - v. 161 -
t. 107 - p. 723. 

Dom Nuno Eugênio de Lossio e Seiblitz 
- Traços biográficos por A. Tava
res de Lira - 1926 - v. 153 - t. 99 
- ps. 245-246. _· 

Dom Pedro 1 (Sagraçllo e coroaçllo de) 
· - José Vieira Fazenda - 1923 -

V. 147 - t. 93 - ps. 367-371. 
Dom Pedro Carlos - José Vieira Fa

zenda - 1943 (2.ª ed.) - v. 149 -
t. 95 - ps. 646-650. 

Dom Pedro de Orleans e Bragança -
Ver - Bragança CD. Pedro de Or
leans e). 

-Dom Pedro li (Contribuições para a 
história biográfica de) - Sr . Max 
Fleiuss - 1924 - v. 150 - t. 96 -
ps. 329-331. 

Dom Pedro li (Contribuições para 'l 
biografia de> - A. Tavares de 
Lira - 1924 - v. 150 - t. 96 -
p. 371. 

Dom Pedro li (Comemorações do Cen
tenário de) - Adesão do Clube de 
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Engenharia - 1925 - v. 151 -
t. 97 - ps. 338-341. 
- Parecer do deputado José Boni
fácio sôbre o projeto da comemo
ração do centenário de . . . - 1925 
V. 151 - t. 97 - ps. 408-417. 

Dom Pedro 11 e os Lusíadas - Artigo 
do Sr. Conde de Afonso Celso -· 
1925 - v. 151- t. 97 - ps. 457-460 

Dom Pedro 11 (Centenário do nasci
mento) - Decreto declarando fe
riado o dia 2 de dezembro de 1925 
- V. 151 - t. 97 - p. 506 . . 
- Palavras do conde de Afonso 
Celso, Venceslau Brás, Epitácio. 
Pessoa, Ramiz Galvão, Pinto Lima 
- 1925 - V. 151 - t. 97 - ps. 
507-539. 

Dom Pedro 11 (Inauguração da estátua) 
- Ver - (Inauguração da está.tua 
de D. Pedro II). 

Dom Pedro II - Decreto que deu o 
nome de · Estação D. Pedro II à 
atual Estação Central da Estrada 
de Ferro Central do Brasil - 1925 
- V. 151 - t. 97 - p. 537. 
- Inauguração da está.tua de ... 
em frente à escadaria da Quinta 
da Boa Vista, a 2 de dezembro de 
1925. Discursos do Conde de Afonso 
Celso e Prefeito Alaor Prata - 1925 
- V. 151 - t. · 97 - ps. 541-545. 
- Trasladação dos despojos im-
periais para Petrópolis - 1925 · -
v. 151 - t. 97 - ps. 545-552. 
- Venceslau Brás - 1925 - v. 152 
- t. 98 - p~. 7-8. ' 

Dom Pedro 11 <Traços bfográftcos de) 
- Ver - Traços biográficos de D. 
Pedro II). 

Dom Pedro e o nosso bovarlsmo - Tris
tão da· Cunha - 1925 - v. 152 -
t. 98 - ps. 18-19. 

Dom Pedro 11, seu nasctmento, seus 
trm4os - Max Fleiuss - 1925 . -
v. 152 - t. 98 - ps. 20-31 .• 

Dom Pedro 11 e as ltnguas americanas 
- Rodolfo Garcia - 1925 - v. 152 
- t. 98 - ps. 126-131. 

Dom Pedro 11 - Mário Alencar - 1925 
- v. 152 - t. 98 - ps. 169-173. 

Dom Pedro 11 e as lutas no Prata -
Lucas A. Boiteux - 1925 - v. 152 
:_ t. 98 - ps. 256-261. 

Dom Pedro 11 e a Guerra do Paraguat 
- Afonso d'Escragnolle Taunay ~ 
1925 - v. 152 - t. 98 - ps. 
291-301. 

Dom Pedro 11, em nossa vtda eco
nômica - Alberto de Faria -
1925 - V. 152 - ·t. 98 - ps. 

. 314-322. 
Dom Pedro 11 e a Igreja · - Basillo de 

MagalM.es - 1925 - v. 152 - t .. 98 
- ps. 385-408. 

Dom Pedro 11 e a Propaganda Republi
cana - Ollveira Viana - 1925 -
V. 152 - t. 98 - ps. 412-419. 

D<Y/fl Pedro 11 e a Marinha do Segunãt> 
Império - 'Eugênio de Castro -
1925 - V. 152 - t. 98 - ps. 
556-564. 

Dom Pedro 11 - Mesquita Pimentel -
1925 - v. 152 - t. 98 :- ps. 565-570. 

Dom Pedro 11 Defensor da Unidade 
Nactonal - Alfredo Baltasar da 
Silveira - 1925 - v. 152 - t. 98 -
ps. 571-575. 

Dom Pedro 11 e os Seus Ltvros - Au
rélio Lopes - 1925 - v. 152 - t. 98 
- ps. 576-591. 

Dom Pedro 11 - POl' J.M.M,.F. <Jor
nal do Comércio de 2 de dezembro 
de 1925) - 1925 - v. 152 - t. 98 
- ps. 696-785. . 

Dom Pedro 11 e os Seus Mintstros -
Oliveira Viana - 1925 - v. 152 -
t. 98 - ps. 874-880. · 

Dom Pedro 11 e as Letras Pátrias -
Max Fleiuss - 1925 - v. 152 -
t. 98 - ps. 894-903. . 

Dom Pedro 11, o Magn4nimo - .Joaquim 
Pimenta - 1925 - v. 152 - t. 98 -
ps. 904-906. 

Dom Pedro 11,. Homem de Bem - Al
fredo Baltasar da Silveira - 1925 
- V. 152 - t. 98 - ps. 907-910. 

Dom Pedro 11 - Ver (Formação inte
lectual de) - Max Fleiuss - 1925 
- V. 152 - t. 98 - ps. 1088-1119. 
- Busto oferecido ao Instituto por 
Mário de Sousa Ferreira - 1932 
(2.0 ) - voL 166 - p. 669. 

Dom Pedro e Dona Teresa - Sr. Fer
nando Luís Vieira Ferreira - 1940 
- V. 175 - ps. 107-114. 

Dom Pedro 11 (Uma obra pouco conhe
cida de) - Afonso d'Escragnolle 
Taunay - - 1940 - v. 175 - ps. 
133-154. · 

Dom Pedro 11 e a sua Coroaç/lo - Con
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Leis e Resoluções 

Legislação federal 

Ementário dos decretos-leis publicados no período 
de 16 de março a 15 de abril de 1946 • · 

Decreto-lei n. 0 9 OM, de U de marco de 19'8 - , 
"Abre 80 Ministério da JuaUça e Negócio• 
Interiores o crédito especial de Cr$ 8 864,00, 
para o fim que especifica". 

"DIArlo Oflclal" de 19-3-946. 

Decreto-lei n.• 9 06'1, de 12 d41 marco de UN6 -
"Abre 80 Ministério da JusUça e .Negócios 
Interiores o crédito suplementar de Cr$ 
S 840,000 à verba que especifica". 

"DIArlo Oficial" de 19-3-946. . 
Decreto-lei n.0 9 062, de 16 de marco de 11N6 -

"Prórroga por mais 120 dias o prazo conce
dido pelo Decreto-lei n. • 7 990, de 24 dll 
setembro de 1945". 

"DIArlo Oficial" de lB-3-946. 

Decreto-lei n.0 9 063, de 16 de marco de 11N6 -
"Modifica a data de inicio da contagem do 
prar.o a que se refere o 1 1.• do art. 2.• 
i1o Decreto-lei n.o 7 724., de 10 de Julho 
de 1946". · 

"DIArlo Oflclal" de 18-S-946: 

Decreto-lei n.0 9 oet, de 16 de marco de 19" -
"Dispõe sõbre a vig&ncla da aposentadoria 
de Augusto Duarte Pinto". 

"DIArlo Oficial" de 18-3-946. 

Decreto-lei n.0 9 8611, de 16 de marca de 11N8 -
"Autoriza o Prefeito do Dlatrlto Federal a 
Isentar a Mitra Arquleplacopal do Rio de 
Janeiro do 1mp0ato que menciona". 

"DIArlo Oficial" de 18-8-946. 

Decreto-lei n. • 9 086, de 16 de maroo de 1"8 -
"Autoriza o Prefeito do Dlatrtto Federal a 
•Isentar o Real Gabinete Portuguh de Llte
ratµra do pagamento do lmpõato predial, 
na forma que menciona". 

"DIArlo Oficial" de 18-8-9". 

Decreto-lei n.0 9 067, de 16 de marco de 19" -
"Transfere para o Tesouro Nacional parte 
das emlasões feitas para atenderem àa ope
rações da Carteira de Redesconto•, medlan· 
te resgate de "Letras do Tesouro". 

"DIArlo Oficial" de 1&-S-946 . 

Decreto-lei n.0 9 068, de 16 de maroo de 1IM -
"Dispõe sõbre a extinção do Departamento 
Nacional do Café e dA outras provldtn• 
cl&sº. 

"DIArlo Oficial" de l&-3-946. 

Decreto-lei n.0 9 069, de 16 de m.&J'IO de 11N8 -
"Dispõe sõbre representante na Comlulo 
Externa dos Estados Unidos da América". 

"DIArlo Oficial" de l&-3-946 . 

Deereto-lel n.0 9 070, de 16 de marco de 1M6 -
"Dispõe sObre a suspensão ou abandono 
coletivo do trabalho e dA outras provi• 
denclas". 

"DIArlo Oficial" de l&-3-946 . 

Decreto-lei n.0 9 971, de 16 de maroo de 19'8 -
"Altera o Decreto-lei n.o 7 831, de 4 da 
agOato de 19411". 

"DIArlo Oficial" de 18-3-946, 

Deereto-liel n. • 9 071, de 18 de m&J'IO de 1M6 -. 
"Cria, no Quadro Permanente do Ministério 
da Atrrlcultura. 2 cargos Isolados de pro
vimento efeUvo". 

"DIArlo Oficial" de 15-3-946. 

Deôeto-lel n. • 8 878, de 18 de marco de 11N8 -
"Altera, aem "umento de despesa, o Orça
mento Geral da Repdbllca". 

"DIArlo Oficial" de 23-3-946. 

Decreto-lei a.• 9 '74, de 18 de marco de 1MI -
"Retifica o Orçamento Geral da Repdbllca". 

"DIArlo Oficial" de 23-3-946. 

Decreto-lei a.• t 676, de 18 de mareo de 1M6 -
"Autoriza a entrada livre de dlreltoa de 
Importação e demais taxas aduaneiras, por 
seis meses. do ltado vacum Importado para 
consumo Interno". 

"DIArlo Oficial" de 19-3-946. 

Decreto-lei n.• t 078, de 18 de marco de ltM -
"Restabelece a vig&ncla do arUgo a.o do 
Decreto-lei n.o 8 740, de 19 de janeiro da 
1946". 

"DIArlo Oficial" de 19-8-946 . 

• N. R. - Os decretos-leis na. 9 111, 9 161, 9 163 e 9 164 ainda não foram publlcad08. 
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Decreto-lei •.• t m. de 1t de mart0 de !Me -
"Revoga o Decreto-lei n.• 8 886, de 16 de 
Janeiro de 1946, que encorporou o lllstltuto 
Osvaldo Cruz à Universidade do Brull e 
dá outras providências". 

"Dlàrlo Oficial" de 21-3-946. 

Deereto-lel •·º 9 0'18, de 19 de marco de 1946 -
"Di nova redação à letra b, das laeneõea 
conetantes da allnea I, Tabela A. do De
créto-lel n.• 7 404, de 22 de março de 1946'•. 

"Dlf.rto Oficial" de 21-3-946. 

Decreto-lei n.0 9 119, de 19 de marco de 19'6 -
"Modifica a redação do artigo lfí do De
creto-lei n.º 4 Mlí, de 31 de julho de 1942, 
que dlapõe aõbre a forma e apreaentação 
doa almboloa nacionais". 

"Dlàrlo Oficial" de 21·3-946. 

Deereto-lel n.0 9 080, de 20 de maroo de 1M6. -
"Dl1penaa o pagamento ao Govêrno da taxa 
por telegrama do .tráfego m<ituo entre em· 
prêsaa e dà contribuição por palavra do 
serviço exclusivo em trânsito daa compa· 
nhlaa de telégrafos exterior que funcionam 
no pala". 

"Dlàrto Oficial" de 22-3-946. 

Deento-lel a.• 9 oBl, de U de uiareo de 1H8 -
"Prorroga o pr&ZO para a regulamentação 

·do Servtco de Alllllatêncla Religiosa nu 
Fõrças Armadaa". 

"Dlàrlo Oficial" de 23-3-946. 

Deefoeto.lel n. • 9 082, de 21 de marco de 1946 -
"Destaca do crédito e:r.traordlnàrlo aberto 
pelo Decreto-lei n.0 7 422-A.. de 26 de marco 
de UMli, a Importância de Cr$ li 000 000,00". 

"Dtf.rto Oficial" de 23-3-946. 

~-lei n.0 9 088, de 22 de maroo de 19'6 -
"E:r.tt.ngue o Conselho Nacional de· PoUtlca 
Industrial e Comercial e dà outraa provi· 
dtnclaa". 

"Dlàrlo Oficial" de .211-3-946. 

Dee:reto-lel n. • 9 084, de 22 de mArtO de 19" -
"Suspende, pelo prazo de sela meaes, a 
cobranca doa -direitos de Importação e de
mais ta:r.aa aduaneiras, que Incidem aõbre 
o farelo, farellnho e o trlgul.lho''. 

"Dlàrlo Oficial" de 25-3-946. 

Deereto-lel n." 9 081i, de 21i de março de 19" -
"Dispõe aõbre o registro civil daa pe1110as 
jurldlcas" . • 

"Diário Oficial" de 27-3-946. 

Deereto-lel n. • 9 086, de 25 de março de 11M8 -
"Revoga o art . 13 do Decreto-lei n.o 1 545, 
de 211 de agOato de 1939, modificado pelo 
Decreto-lei n.• 3 OM, de 10 de fevereiro de 
1941". . 

"Dh\rto Oficial" de 27-3-946. 

Decreto-lei n.0 9 08'7, de H de maroo de 11M8 -
"Manda cc;>mputar aoa médicos tran1fer1do1 
para o Quadro de Bal1de da AeronAutlca, 
tempo de serviço pdbllco". 

"Dlll.rlo Oficial" de 27-3-946. 

Decreto-lei a.0 t 088, de H de mart0 de 1M41 -
"SUprlme funeõea gratificadas no Tribunal 
de Contu, e df. outras provldênclaa". 

"Diário Oficial" de 2'7-ll-946. 

Deereto-lel •·º 9 089, de !8 de~ de !Ma -
"Revoga o Decreto-lei n.• 8 687, de 16 de 
janeiro de 1946, que encorporou o Instituto 
Nacional de Puericultura à Universidade do 
Braall, e df. outru provldlnclas". 

"Dlàrto Oficial" de 28-3-946. 

Deereto-lel n. 0 9 090, de ll8 de maroo de 1M8 -
"Altera o Orçamento do Ministério da Edu
caçlo e Bal1de, 11em aumento de despesa". 

"Dlàrto Oficial" de 28-3-946. 

·Deereto-lel n. • 9 091, de ll8 de maroo de 11M8 -
"Autoriza o Ministério da Educação · e Sa'd
de a delegar competência ao Estado de 
SI.o Paulo para execução em seu território, 
daa leia referentes ao ensino aecundàrlo, na 
parte relativa à educaçlo clvlca". 

"Dlàrlo Oficial" de 28-3-946. 

Decreto-lei n.• 9 092, de ll8 de mal'IO de 11M8 -
"Amplia o regime dldf.tlco daa faculdad81 
de flloBOfi& e d4 outras providências". 

"Dlàrlo Oficial" de 28-3-946. 

Deereto-lel n.• t 093, de lltl de maroo de 1H8 -
"Altera, aem aumeoto de despeea o Orça
mento Geral da Repdbllca". 

"Dlàrto Oficial" de 28-8-946. 

Decreto-lei n.0 t 894, de 2t de março de 1M8 -
"Revoga oa decretos-leia que menciona e 
df. outraa provldlnclaa". 

"Diário Oficial" de 27-3-946. 

Decreto-lei n. • 9 096, de 26 de marco de 1M8 -
"Aumenta o Quadro do Estado Maior da 
Ativa:, aprovado pelo Decreto-lei n.o fí 190, 
de 14 de 1anelro de 1943". 

"Dlàrto Oficial" de 28-3-946. 

Deereto-lel n. • 9 098, de 26 de maroo de ltM -
"Abre ao Ministério da Educação e 8al1de, 
o crédito especial de Cr$ 3 409,70, para 
atender ao pagamento dos sal4rlos devldcMI 

. a Paul ~bou11ae . BaaUde". 

"Dlàrlo Oficial" de 28-3-946. 

Deereto-lel n.• 9 09'7, de 26 de marco de ltM -
"Altera o ·art. 4.• do Decreto-lei n. 0 6 9llQ, 
de 3 de outubro de 1944, que dispõe llÕbre 
o peSBoal do Instituto Nacional do Pinho". 

"Diário. Oficial" de 27-3-946. 

Deereto-lel n. • 9 098, de 26 de março de 1M8 -
"Retifica o Orçamento do Plano de Obraa 
e Equipamentos". 

"Dlàrlo Oficial" · de 28-3-946. 

Deereto-lel n.0 9 899, de 27 de marco de 1M8 -
"Lei de 0r&'an1zac;lo do Exército". 

"D1'r1o Oficial" de 29·3-946. 
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Decreto-lei n. • 9 100, de n de marco de 11N8 -
"Lei de Orsanlzal:Ao do Ministério da 
Guerra". 

"Dlit.rlo Oficial" de .29-8-946. 

Deereto-lei •·º 9 101, de n de ma1110 de 11N6 -
"Modifica a Tabela de emolumentos con
•ulare• a que se refere o Decreto-lei n.0 

1 830, de 7 de junho de 1939". 

"Dlf.rlo Oficial" de 29-3-946. 

Deereto-lel n. • 9 102, de 27 de marco de 11N6 -
"Abre ao Ministério das . Relações Exte
rlore1 o crédito e1peclal de Cr$ 1 4lí0 000,00 
para despe1as com as solenldadea da poBBe 
do Presidente da Repllbllca". 

"Dlit.rlo Oficial" de 4-f-946. 

Pecreto-lei a.• 9 183, de Z'I de marco de 19'8 -
"Prorroga o prazo previsto no art!So 2. 0 , 

parit.srafo 2;0 do Decreto-lei n.• 8 827, de 
24 de janeiro de 1946". 

"Dlf.rlo Oflclal" de .29-3-946. 

'Deefllto-lei •· • 9 UN, de Z'I de marco de lMI -
"E1tabelece 01 preço1 dos carvõe1 metalllr

'· slco1 e de vapor, produzido• no palll". 

"Dlf.rlo Oflclat' de .29-3-946. 

,Decreto-lei n. • 9 1011, de Z'I de março de UN8 -
"Altera, aem aumento de deapeaa, o Orca• 
mento Geral da Repllbllca". 

"Dlf.rlo Oflclal" de 129:-3-946. 

»eereto-lei n. • 9 106, ·de Z9 de maroo de 19" -
"Permite a promoclo à graduação Imedia
tamente 1uperlor, doa aegundoa e terceiro• 
aargentos com mala de 26 anoa de aervlco". 

"Dlf.rlo Oficial" de 1-f-946. 

Decreto-lei n.• 9 107, de 1 de abril de 1946 
"Estabelece a constituição das fõrcae ar
madas do pala". 

"Dlit.rlo Oficial" de 3-f-946. 

Decreto-lti n.0 9 108,• de 1 de abi:U de 19" -
Unifica a cota eapeclal aõbre o alSodlo em 
pluma e dit. outras provldlnclu". 

"Dlit.rlo Oficial" de .3-4-946. 

Deereto-lei •· • 9 109, de 1 de abril de 11M8 -
"Prorroga até 80 de junho do corrente ano 

, o prazo de laenclo de direito• de lmporta
ç&o e demala taxaa aduaneiras a que ae 
referem oa Decretoa-lela n1. 6 448, de 27 de 
abril de 1944, 7 "677, de 22 de mato de 194"6 
e 8 3"69, de 18 de dezembro do ano findo". 

"Dlit.rlo Oficial" de 3-4-946. 

Decreto-lei n.0 8 110, de 1 ·de abril de 11N6 -
"Exth1gue a Oitava Junta de Conciliação 
e Julgamento com aede em São-Paulo, Es
tado de São-Paulo, cria Junta de Concllla
çlo e Julgamento em Santo-André. Estado 
de São-Paulo e dá outras provldlnclu". 

"Dlf.rlo Oficial" de 3-4-948. 

• N. R. - Reproduzido no "Dlf.rlo Ofi
cial" de 4 de abril de 1946, por ter aaldo com 
Incorreções. 

Deereto-Jet n. • 9 lU, de 1 de abril de t• -
"Extingue a Secretaria Geral de Admlnl•
tração da Prefeitura do Distrito Federal e 
dt. outras provldlnclaB". 

'\DlArlo Oficial" de S-f-946. 

Deereto-lel a.• 8 llS, de 1 de abril de 1911 -
"Autoriza o Prefeito do Distrito Federal a 
Isentar a Irmandade de Slo-Roque do · Im
põsto que menciona". 

"Dlt.rlo Oflclal" de S-f-946. 

Decreto-lei a.• 9 114, de 1 de abril de lMI -
"Autoriza· o Prefeito do Distrito Federal a 
laentar o Abrigo Ter911!& de Jesus do lmpôe. 
to que menciona". 

"Dlit.rlo Oficial" de 3-f-9". 

Decreto-lei n. • 9 1111, de 1 de abril de 1Ne -
"Abre ao Ministério da Vlaclo e Obras Pll
bllcaa o crédito eapectal de CrS 2 292 200,00, 
para atender a deapeaaa com a exploração 
do põrto de Lacuna, . e d4. outras provt
dlnclu". 

"Dlf.rio Oficial" de S-f-946. 

Decreto-lei a.• 9 118, de 1 de abril de 1MI -
"Suspende a exportaçlo do sado de corte, 
aeua produtos e aubprodutoa desttnadoa à 
alimentação". 

"Dlt.rlo Oficial" de ~-948. 

Deerete-lel a.• 9 117, de Z de abril de 1"8 -
"Altera. sem aumento de deapeaa, o Orça
mento do Plano de Obras e Equipamentos". 

"Dlt.rto Oficial" de f-f-946. 

Decreto-lei •· • 9 113, de Z de abril de 1MI -
"Altera, sem aumento de deapeaa, o Orca
mento Geral da Repllbllca". 

"Dlf.rlo Oficial" de 4-4-946. 

Decreto-lei n. • 9 119, de Z de abril de 19'6 -
"Altera, sem aumento de deapeaa, o orça,. 
mento do Plano de Obras e Equipamentos". 

"Dlf.rto Oficial" de f-f-946. 

Decreto-lei n. • 9 U., de Z de abril de 1"8 -
"Lei de Organlzaclo doa Quadros e EfeU
voa do Exército". 

"Dlt.rto Oficial" de f-f-946. 

Deereto-lel n. • 9 Ul, de S de abril de 19'6 -
"Altera o DecretO-lel n.• 8 SU. de 8 de de
zembro de lHll". 

"Dlt.rlo Oficial" de 10-f-946. 

Decreto-lei n.• 9 lZZ, de S de abril de 1946 -
"Cria a Comlsdo Naclon&l do Trigo, e d' 
outras provldlnclall" . 

"Dlf.rlo Oficial" de "6-4-946. 

Decreto-lei n. • 8 lll, de 1 . de abril de 19'6 -
"Dispõe llObre a llberaçlo de bens de alldl· 
tos Italianos". 

"Dl•rlo Oficial" de 18-4-946. 
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Deereto-lel a.• li 1.U, de 4 de abril de 19'8 -
· "Transforma o Departamento de Constru· 

ções Proletárias da Secretaria Geral de Via
ção e Obru da Prefeitura do Distrito Fe
deral em Departamento de Habitação Po
pular e dA outras providências". 

"Dlirlo Oficial" de 4-4-946. 

Deereto-lel •·º 9 1%11, de 4 de abril de 1946 -
"Dispõe sôbre o contrOle de preços e cria 
órcll.oa destinados a Impedir o encareci
mento da vida". 

"Dlirlo Oficial" de 6-4-946. 

Deereto-lel •· • 9 U6, de 4 de abril de 11M6 -
, "Concede franquia postal-telegriflca para 

a correapond6ncla do 2. • Congreaao Pan
Amerlcano de Engenharia de Minas e Geo
lo&'la". 

"Dlirlo Oficial" de 6-4-946. 

Deereto-lei n.• 9 127, de 4 de abril de 19'8 -
"Abre ao Ministério da Fazenda o crédito 
especial de Cr$ 284 834,00, para ocorrer ao 
pagamento, ji autorizado pelo Decreto-lei 
n.o 4 761, de 80 de setembro de 1942, de 
lndenlzacões ainda não efetuadas, e di ou
tras providências". 

"Dlirlo Oficial" de 6-4-946. 

Decreto-lei •· • 9 1!8, de 4 de abril de 19'8 -
"Autoriza o Ministério da Justlca e Negó
cios Interiores a aplicar no Inicio da cons• 
trução de uma escola para menorea desem
parados, aaldos de verbas que menciona". 

"Dlirio Oficial" 4e 6-4-946. 

Decreto-lei a.• 9 1%9, de 4 de abril de 19'8 -
"Abre 80 Ministério da Justlca e Negócios 
Interiores o crédito especial de Cr$ .• · .....• 
SOO 000,00 para aqulsicll.o de automóveis 
destinados 80S serviços do Senado Fe
deral". 

"Dilrio Oficial" de 6-4-946. 

Deereto-lel •·º 9 lst, de 4 de abril de 11M6 -
"Modifica a redação do artl 6. • do Decreto
lei n.• 8 917, de 26 de Jane ro de 1946". 

"Dlirio Oficial" de 6-4-946. 

Deereto-lel •· • 9 131, de 4. de abril de 11N6 ..;.., 
"Abre ao Ministério da Agricultura o crê
dito especial de Cr$ 3 1110 981,60, para 
execução de obras na região carbonlfera de 
Crich1ma, no Estado de Santa-Catarina• . 

"Dlirlo Oficial" de 6-4.-946. 

Deereto-lel •· • 9 13!, de. li de abril de 19'8 -
"Autoriza a Companhia Ridio Internacional 
do Brasil a executar serviço radio&'râflco 
pdbllco reatrito Internacional". 

"Dlirio Oficial" de 8-4-946. 

Deereto-lel a.• 9 lSS, de li de abril de 1N8 -
"Dispõe .Obre reclaasificaçll.o de imporUn
cla traneferida <ia extinta Coordenação da 
Moblllzaçlo Econômica para o Ministério 
do Trabalho, Inddstria e Comércio". 

"Dlirio Oficial" de 10-4-IH&. 

Deereto-lel •· • 9 15', de li de abril de lNI ...,. 
"Dl•põe sObre reclaaslftcaçlo de tmporUa<! 
ela traneferida da extinta Coordenação da 
Moblllzaçll.o Econômica para o Conselho ,. .. 
dera! de Comércio Exterior". 

"Dlirlo Oficial" de 10-4-946. 

Deeteto-lel n. • 9 Ulll, de li de abril de lNe · """! 
"Cria o Quadro 'Onlco do FunclonaUllDIO 
Civil do Território Federal de Ponta Por&"~ 

"Dlirlo Oficial" de 15-4-946: 

Deereto-lel n.• 9 136, de li de abril de 19'8 -
"Reduz para CrS 80 000 000,00 o crédito 
especial de Crt 1801 000 000,00 aberto pelo 
Decreto,lei n.º 8 86ll, de 24 de janeiro de 
1946". 

"Dlirlo Oficial" de 10-4-946. 

Deereto-lel n.• 9 137, de li de abril de 11N6 -
Altera o artigo 10 do Regulamento do Trl• 
bunal Marltlmo, a que se refere o Decreto. 
lei n.o 7 675, de 26 de junho de 1946". 

"Dlirlo Oficial" de 6-4-946. 

Decreto-lei n. • 9 188, de li de abril de lNe .;_ 
"Suspende a subscrição compulsória ~ 
Obrigacões de Guerra, e di outru provi· 
dênctu". ; 

"Dlirlo Oficial" de 6-4-946. 

Decreto-lei n.0 9 139, de li de abril de 1946 -
"Revoga o Decreto-lei n. • 9 076, de 18 de 
marco de 1946". 

"Dlirlo Oficial" de 6-4-946. 

Deereto-lel n.0 9 UO, de li de abril de 1N8 -
"Altera dlsposlcões do Decreto-lei n.º 7 293, 
de 2 de fevereiro de 1946 e dl outras pro
vidências". 

"Dlirlo Oficial" de 6-4-946. 

Deereto-lel a. o 9 lil, de li de abril de 19i6 -
"Cria mal1 um lugar de membro do Conse
lho Superior das Caixas Econômicas Fe
derais". 

"Dlirlo Oficial" de 6-4-946. 

Decreto-lei n.• 9 14!, de li de abril de UM41 -
"Acrescenta mais um paragrafo no artigo 
4.º do Decreto-lei n .• 7 624. de 6 de maio 
de 1946, e d• outras provldênclal". 

"Dlirlo Oficial" de 6-4-946. 

Decreto-lei n.• 9 lU, de 8 de abril de 1N8 
"Assegura direito a emprêgo aos ex-em• 
pregados do Yokoham& Specle Bank Llml
ted, cuja liquidação foi determinada pelo 
Decreto-lei n.o 19 069. de 2 de julho de 
1945". 

"Dlirlo Oficial" de 10-4-946. 

Deereto-lel •·º 9 1'4, de 8 de abril de 19" -
"Altera a redação do art . 18, do Decreto
lei n.o 7 03'7, de 10 de novembro de 1944. 
e di outras prov1d6nclaa". 

"D!Ario Oficial" de 10-4-9'6. 

Deereto-lel •· • 9 1411, de 8 de abril de 1"6 -
"Dillpõe eObre aalirlo de extranumeririo 
contratado". 

"Dlirlo Oficial" de 10-4-946. 
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IJINreto-lel n. • 9 148, de 8 de abril de 1948 -
"Derroga os Decretos-leis na. 6 694, de 4 
de julho de 1944 e 8 450, de 26 de dezembro 
de 1945, e di outras providências". 

"Dlirlo Oficial" de 10-4-946. · 

.... to-lei n.0 9 147, de 8 de abril de llMll 
"Aprova contrato firmado em virtude do 
Decreto-lei n. • 9 069. de 15 de marco de 
1946, e di outras providências". 

"Dlirlo Oficial" de 10-4-946. 

Peereto-lel n.0 ÍI 148, de 8 de abril de 19'8 -
~·Dispõe sôbre rell'lstro do lmpôsto de con
aumo" .. 
"Dlirlo Oficial" de 10-4-946. 

Deereto-lel n. • 9 149, de 8 de abril de 1948 
•Autoriza o Serviço do Patrimônio da 
União a aceitar a doação que a Fazenda do 
Estado de Slo-Paulo vai fazer A União, 
de terreno situado em Santos, no Estado 
de Slo-Paulo". · -· 
"Dlirlo Oficial" de 10-4-946. 

Deereto-lel n. • 9 1110, de 8 de abril de 19'8 .....: 
•Abre ao Ministério da Fazenda o crédito 
especial de CrS 5 382 012,60, para pall'a
mento de notas de papel-moeda". 

"Dlirlo Oficial" de 10-4-946. 

Decreto-lei n. 0 9 1111, de 8 de abril de 1946 -
"Abre ao Ministério da Fazenda o crédito 
especial de Cr$ 8 684,00, para pagamento 
de salirlo de diaristas". 

"Dlirlo Oficial" de 10-4-948. 

Deereto-lel n. 0 9 1112, de 8 de abril de 1946 - . 
"Dispõe sôbre ·o pgcamento dos certificados 
de prêmios emitidos pelo Departamento 
Nacional do Caté". 

"Dlirlo Oficial" de 10-4-946. 

Decreto-lei n.• 9 1113, de 8 de abril de 19'8 - ' 
"Manda contar tempo de servlco a Oficial 
Aviador do Quadro de Oficiais Auxiliares". 

"Dlirlo Oficial" de 10-4-946. 

Decreto-lei n.0 9 15', de 8 de abril de 1948 -
"Autoriza a realização de segundo con
curso de habllltacAo nos estabelecimento• 
de ensino euperlor". 

"Dlirlo Oficial" de 9-4-946. 

Decreto-lei n.0 9 lM, de 8 de abril de 1948 -
"Cria a Universidade da Bahia e di outras 
provldêncl&B". 
"Dlirlo Oficial" de 12-4-946. 

Decreto-lei n.0 9 156, de 9 de abril de 19'8 -
"Permite a servidores pllbllcos e das autar
qUl&B lecionar e ministrar aprendizagem 
no Setvlco Nacional de Aprendizagem ln-· 
du1trlal "S.E.N.A.I.". 

"Plirlo Oficial" de 11-4-946. 

Decreto-lei n.• 9 1117, de 9 de' abril de 1M6 -
"Restabelece as Seccões de Fomento Agrl
cola, do Ministério da Agricultura, nos Ter
ritório• Federais do Amapi, Rio Branco, 
Guaport\, Ponta-Por& e Iguaçu". 

"Dlirlo Oficial" de 11-4-946. 

Decreto-lei n.• 9 1118, de 9 de abril de llMll -
"Autoriza a cobranca de. Cr$ 1,00, nos de1-
pachos de Importação ou exportação para 
o e1trangelro, destinada ao Sindicato doa 
Ajudantes de Despachantes da AJfêndep 
do Rio" • 

"Dlirlo Oficial" de 11-4-946. 

Decreto-lei n. • 9 1119, de 10 de abril de 1MI -
"Regula a dlstrlbulcAo de lucros,. lmrtltul 
o Impôsto Adicional de Rend&B, determina 
a obrigatoriedade de depósitos bloqueado• 
na Superintendência da Moeda e do Cré
dito, e di outras providências". 

"Dlirlo Oficial" de 11-4-946. 

Decreto-lei n.• 9 180, de 1S de abril de 1948 -
"Considera "data festiva do Exército" o dia 
14 de abril de 1946". 

"Dlirlo Oficial" de 13-4-946. 

Deereto-lel n. • 9 lft, de 11 de abril de llMll -
"Cria o Depósito de Mot.omecanlzação da 
2.• Região Militar e a 2.• Companhia Leve 
de Manutenção". 

"Dlirlo Oficial" de 13-4-946. 

Decreto-lei n. o 9 1611, de 12 de abril de 1M6 -
"Altera o efetivo do Corpo de Oficiais da 
Armada e dos demais Corpos e Quadros da 
Marinha e di outras providências.", 

"Dlirlo Oficial" de 12-4-946. 

Decreto-lei n. • 9 186, de 12 de abril de 1948 -
"Dispõe aôbre o afastamento de extranu
merirlos-mensallstas para servtrem no1 
Territórios Federais". 

"Dlirlo Oficial" de 15-4-946. 

Decreto-lei n.0 9 161, de 12 de abril de 19'8 -
"Altera dispositivos do Decreto-lei n. o 7 916, 
de 80 de agôsto de 1945 e di outras pro
vidências". 

"Dlirlo Oficial" de 16-4-946. 

Deereto-lel n.0 9 168, de 12 de abril de UM& -
"Altera dlsposlcões da Consolidação das 
Leis do Trabalho referentes A .Justlca do 

. Trabalho". 

"Dlirlo Oficial" de 16-4-946. 

Deereto-lel n.0 9 1611, de 12 de abril de 1948 -
"DA nova redaclo ao art. 24, letra c, do 
Decreto-lei n.o 8 393, de 17 de dezembro de 
1945" . 

"Dlirlo Oficial" de 15-4-946. 

Decreto-lei n.• 9 110, de 12 de abril de 1946 -
"Dispõe sôbre obras novas, por c01ita doa 
cofres pllbllcos e dà outras providências". 

"Dlirlo Oficial" de 13-4-946. 

Decreto-lei n. • . 9 111, de 12 de abril de 1946 -
"Abre ao Conselho de Imigração e Colonl
nclo o crédito especial de CrS 1 000 000,00 
para atender A despesa que especifica" . 

"Dlirlo Oficial" de :Í~-4-9t6. 

--

A fotosrafla 6 um excelente documento seosriflco, deede que ee 1alba exatamente • 
10.,.1 fotosrafado. Envie ao Conaelho Naelonal 4e Geosrafla •• fotosrafla1 pano~mleu 

que poHulr, devidamente lesendadu. 

_.,_ 
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Integra da legislação 

de interêsse geográfico 
Decretos-leis 

Det!teto-lel .n. • 8 461, de 26 de dezembro de 1945 

Dd nova redaç4o ao Decreto-lei n.• 7 473, de 18 
de abril de 1945, que díapõe aõbre a crúJç4o 
do lnstttuto JUo Branco. 

O Presidente da Repllbllca usa·ndo da atri
buição que lhe confere o art: 180 da Constl-
tu1çlo. decreta: · 

Art. 1.0 - Pica criado, no Ministério c1aa 
Relações Exteriores, diretamente 11ubordlnado 
ao ministro de Estado, o Instituto Rio Branco 
(l.R.Br.). 

Art. 2.0 
- O Instituto Rio Branco terA po; 

flnalldade: 
1 - a formação, ·o aperfelcoamento e a 

especialização de f.unclonârlos do Ministério 
da.a Relações Exteriores; 

n - o ensino das matérias exigidas para 
o Ingresso na carreira de· Diplomata; 

In - a reaJlzação. por Iniciativa própria, 
ou em mandato unlversltlu1.o, de cursos espe
ciais dentro do ê.mblto doa seus objetivos; 

lV - a difusão, mediante ciclos de confe
rtnctae e cursos de extensão, de conheclmen
toe relativos aos grandes problemas nacionais 
e Internacionais; 

V - colabora·r oom o Serviço de Documen
taçl.o na reallAção de pesquisas sõbre assuntoe 
relacionados com a finalidade do Ministério. 

Art. 3.0 - Dentro de sessenta dias, a contar 
da data da publicação dêste decreto-lei, serão 
baixados. por decreto do Presidente da Repll
bllca, o reglment.o do Instltut.o e 0 regulamento 
de 118WI cursos. 

Art. 4. • - Para atender, no presente exer
clclo, t.s despesas decorrentes dêste decreto-lei , 
fica aberto, ao Ministério das Relacõea Exterio
res. o crédito especial de Crt 200 000100. 

Art. 5.0 
- :l:ate decreto-lei entrarA em vigor 

na data de sua publlcacão, revogadas as dispo
sições em contrArlO. 

Rio-de-Janeiro, 26 de dezembro de 1946, 
124.0 da lndepend&ncla e 57.0 da Repdbllca. 

Jose LINHARBS. 
P. Ledo veio.o. 
J. Pirei do Bto. 

(D.O. - 28·12-945). 

-te 

Decreto-lei n. • 8 534, de 2 de Janeiro de UM8 

PMsa 4 Diretoria do Patnmõnto Htatórico e 
Artia«co Nactonal o Servtço do meamo no
me, crtado pela Lei n.• 378, de 1J de /rmelro 
de 1937, e dd ou.tf'GI pr~. . . · / . 
O Presidente da Repdbllca, usando da atri

buição . que lhe confere o art. 180 da Cons
tituição e considerando a necessidade de dar 
808 eervlooe de proteçio do patrimônio de arte 

e de história do paÍa, organização técnica e 
administrativa co;naentAnea com o seu desen• 
volvlmento atual, 

Decreta: · 

Art. 1.0 - O Servlç0 do Patrimônio Hiltó· 
rico e Artlstlco · Nacional, orlado pela Lei n.• 
378. de 13 de Janeiro de 1937, passa a constituir 
a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artlatlco 
Nacional, subordinada ao Ministério da Educa-
ção e Sal1de. • 

Art. 2.0 - A Diretoria terA por finalidade 
Inventariar, classificar, tombar e conservar mo
numentoe, obre.a, documentos e objetos de valor 
histórico e artlatlC!> existentes no pais, compe
tindo-lhe promover.: . 

I - a catalogação slstemAtlca e a proteçl4 
dos arquivos et;taduals, municipais, ecleslAstl~ 
e particulares .. cujos acervos Interessem à hle
tórla nacional e à história da arte no Braall; 

II - medidas que tenham por objetivo o 
enriquecimento do patrimônio histórico e ar· 
tlatlco nacional: 

III - a proteção dos bens tombados na con
formidade do Decreto-lei n.º. 25, de 30 de no-> 
vembro de 1937 e, bem assim, a fiscal~ 
eõbre os mesmos, extensiva ao comércio de 
antlgUldadea de obras de arte tradicional do 
pais, para os fina estabelecidos no citado de
creto-lei ; 

IV - a · coordenação e a orientação de.a atl· 
vldades dos museus federais que lhe ficam 
subordinados, prestando asslst&ncla técnica aOI 
demais; • 

V - o estimulo e a orientação no pala da 
organização de museus de arte, história, etno
grafia e arqueologia , quer pela Iniciativa par· 
tlcular, quer pela Iniciativa pública; 
, VI - a realização de exposições temporirlll 
de obraa de valor histórico e art(atlco, ualm 
como de publlcaç6eli e quaisquer outro. ema 
endlmentos que visem difundir, deaenvol 
e apurar o conhecimento do patrimônio h 
rico e artlstlco nacional. , 

Art. 3.º - A Diretoria compor .... , de: 
I - Gabinete do diretor geral; 
II - Divisão de Estudos e Tombamento. 

que .compreenderA: 
Secção de Arte; 
Secção de História; _ , 
m - Divido de Comervaçlo e Reetau• 

ração; que compreenderf.: 
Secção de Projetos; 
Secção de Obraa; 
IV - Distritos; 
V - Servlç0 Auxiliar. 

Al't. 4.º. - A Diretoria aerf. ualstlda pelo 
Conselho Çonsultlvo, criado e organlsado u 
forma do art. 47, li 1.0 e 2.0 da Lei n.o 378, dl 
13 de Janeiro de 11137. 



LEIS E RESOLUCõ·ES 

Art. li.º - Oa Distritos serão em nWn.ero de 
ttuatro, aBSlm dlscrtmtnadoe: 

l.º Distrito, com sede na cidade do Recite, 
4l01Ilpreendendo os Eatadoe do Rlo-Orande-do
Korte, Paralba, Pernambuco e Alagoas; 

2.º Distrito, com sede na cidade de Salvador, 
compreendendo oe Eatadoe da Bahia e Sergipe; 

3.º Distrito, com sede na cidade de Belo
Bortzonte, compreendendo o Esta.do de Mlnas
Glrala; 

4.o Distrito, com sede na cidade de São
Paulo, compreendendo oa Estados de São-Paulo, 
Paraná, santa-Catarina e Rio-Grande-do-Sul. 

Pan\grafo único - Enquanto não se tornar 
necesaárla a criação e instalação de outroe dia
tritoe, oe $8suntoe ite lnterêaae do Distrito 
Pederal, . aSBlm como doa Estados e Terrltórloe 
nlo compreendldoe nos quatro dlstrltoa rete
rldoe neste artigo, serão ttatadoe diretamente 
pelos órgãos da Diretoria exlste·ntes na sede 
4118ta, com a aulstê.Jlcla doe auxiliares neceesà
tloa designados pelo diretor gerai e locallzadoe 
onde convier. 

Art ... B.º - Subordlliadoe à Dfretorla fun
cionarão: 

I - Museu da Inconfidência; 
II - Museu das Missões; 

III - Museu do Ouro. 
Pan\grafo único - Ficarão ainda suboÍ:-dl· 

nadoe à Diretoria oa museus federala que a 
mesma vier a organizar. · 

Art. 7.º - Ficam crladoe no Quadro Per
manente do Ministério da Educação e saúde 
oa seguintes cargos em comlSBão: 

1 diretor geral -. padrão R; 
2 diretores de dlvlaão - padrão P; 
4 chefes de distrito --' padrão N. 
Pan\grafo único - Oa cargoe de diretor_ de 

Divisão e de chefe de Distrito serão providos 
mediante proposta do diretor geral. 

Art. e.o ·- Fica ~xtlnto, no Quadro Per
manente do Mlutst6rlo da Educação e saúde, 
um cargo, em comlasAo do padrão N. 

Art. 9.o - Ficam criadas, no Ministério da 
Educação e Saúde, as seguintes funções grati
ficadas, abaixo enumeradaa: 

1 chefe do 
1 aulsten te 

. 1 secretário 
4 chefes de 

Serviço Auxiliar 
do diretor geral 
do diretor geral 
Secção ....... .. 

. 
. Crt 8 800,00 
Crt O 800,00 
Crt 8 800.00 
CrS 6 600,00 

Art. 10 - o custeio da despesa decorrente 
da execução do dlspoato neste decreto-lei cor
ren\ pelas dotações próprias do orçamento do 
exerclclo de 1946 ou à conta de credito especial 
que !Or aberto para tal fim. · 

Art. 11 - o presente decreto-lei entrar& em 
vigor em 1 de Janeiro de 194e. 

Art. 12 - Revogam-se as dlspoalçõea em 
contn\rlo. 

Rio-de-Janeiro, 2 de Janeiro de 1948, 1211.º 
d' Independência e 118.º da República. 

. JOS~ LINHA.RES. 
Bcul Lett4o da Cu11ha. 

"DIArlo Oficial" de 4-1-948. 

Deereto-lel a.• 8 ll'JZ, de 8 de janeiro de 1946 

Dd nova redaç4o ao Decreto-lei 11.• 7 779, de 25 
de 1ulho d.e 1945, que reorganlcou o Def)Cr• 
tommto Nacional de Eatrlldcla de Fen-o. 

O Presidente da B.epúbllca, usando da atrl
buJçio que lhe confere o art. 180 da Cons
\ltulçAo, 

Decreta: 

Art. l.º - O Departamento Nacional de 
Estradas de Ferro (D. N. E. F.), criado pelo 
Decreto-lei n.o 3 183, de 31 de março de 11141, 

·paua a ter a aegulnte organização: 
Divisão de Estudoe (D. B.). 
Divisão de Contrôle Industrial (D. C. I.). 
Divisão de Planos e Obras (D. P. 0.). 
Divisão de Admlnlstraçlo (D. A.). 
Art. 2.º - A competência e estrutura do 

D. N. E. F. serão estabelecldu no respectivo 
regimento, que ttxan\ também a competência 
doe órgãoe do Departamento e deflnln\ as atri
buições de seus funclonárloe. 

Art. 3.º - Ficam lncluldoe no Quadro I 
- Parte Permanente - do Mtnlstél'lo da Viação 
e· Obl'&8 Públicas, em substituição aoe cargoe 
Isolados, funções gratificadas crladu pelo art. 
4.0 do Decreto-lei n.o 3 183, de 31 de março 
de 1941: 

1 - Cargoa em com'314o 

1 diretor geral, padrão R. 

4 dlretore1 de Divisão (de Estudos, de Con
trõle IndUBtrlal, d€ Planos e Obras, de Ad
mtnlatração), padrão P. 

II - - Punçõu gratt/Ccadaa anuaw 

7 chefes de Distrito . . . . . . . . • . . • CrS 10 800,QO 

7 chefes de Secção (de Estudo• 
• EconOmlcoe, de Contrõle 

T6cnlco, de Controle EconO
mlco, de ContrOle Plnan-
celro •. de Planoe, de Obras). Cri 9 600,00 

6 chefes de Secção (de Pessoal, 
de Material, de Orçamento, 
de Estatlstlca, de cadastro, 
de Com~tcaçõee) • . • . . . •. . • Crt 7 200,00 

1 secretArlo do diretor geral . . . Cr$ 6 400,00 

"DIArlo Oficial'.' de 10-1·948 . 

Decreto-lei n. • 8 139, de 11 de Jabelro de 19" 

AutOl"tza o J1Tttfeito. do Dfatrito-Fe<Urlll a úmtar 
o Clubs de ~ria do pGgommto do 
impõato que mencrioncl ., 

o Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o art. 180 da Co1U1tltul
ção e noe têrmoe do art. 31 do Decreto-lei n.0 

96, de 22 de dezembro de 1937, decreta: 
Art. l.º - Pica o prefeito do Dtstrlto-Pe: 

deral autorizado a Isentar o Clube de Engenha
ria do pagamento do .tmpõsto de . transmissão 
de propriedade lnter-vlvoe e do laudêmlo rela
t1voe à aquisição do prédio sito na rua Sete 
de Setembro ·n.º 82, destinado à construção 
de sua nova sede. . 

Art. 2.0 - Revogam-sé as dlspoeições em 
contn\rlo. 

Rio-de-Janeiro, 11 ·de 'Janeiro de l!Me, 125.0 

da Independência e 118.0 da República. 

J~ LINHARES. 
TeO!Jureto de Camargo. 

{D
1
.0. - 14·1-~). 

-te 
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' Decreto-lei a.•. 8 1U, de 18 de Janeiro de 11N8 

.Autori.ta o prefelto do D'8tnto Federal a criar 
a Secretaria Geral de .Agricultura e dd 
outraa pro11WUncias. 

O Presidente da Rep1lblica, usando da atrl· 
bulcão que lhe confere o artigo 180 da Con11· 
tttulcão e nos têrmos do art. 31 do Decreto-lei 
n.o 96, de 22 de dezembro. de 1937, 

Decreta: 

Art. 1.0 - Fica o prefeito do Distrito Fe· 
dera! autorizado a criar a Secretaria Geral de 
~rlcultura e A.esuntos Rurais, aproveitando 
ainda servlcos conexos já existentes e seu pes
soal, sem aiimento de despesa. 

Art. 2.0 - Competir!\ à Secretaria fomen· 
tar a producão animal e agrlcola, promovendo 
o acréscimo da produção por todos os meloa 
a seu alcance, Inclusive a sugestão de medidas 
legislativas necessárias. 

4rt. 3.• - No decreto de crlacão da Se· 
cretarla e no seu regulamento, poderá o pre· 
feito: 

a) decretar e ampliar Isenções de Impos
tos, taxaii e emolumentos em favor de Imóveis 
rurais. móveis e semoventes, conatrucõea real· 
denclals, e suas dependências, veiculo& parti· 
culares para transporte de gêneros, e emprêsaa 
de transporte coletivo; 

b) obter de servlcos públicos e coneesslo-. 
nárloa arnpliacão de aervlcos de fornecimento 
de energia e luz elétrica, telefone, água, com· 
bate a endemlas rurais e obras de saneamento; 

c) emprestar a lavradores máquinas e lna· 
trumentos agrlcolas; 

d) promover, à custa da Prefeitura ou de 
acõrdq com lavradores, a defesa sanitária ve
getal ou animal, e a reallzacão de obras de 
-perfuração de poços artesianos e pequenos 
aoudes; 

e) conceder às cooperativas agrlcolas d11 
prpdutores do Distrito Federal, tõdaa as lsen
cões recomendáveis, Inclusive quanto aos Im
postos de transmissão Inter-vivos e vendas 
mercantis, segundo a leglslacão federal; · 

f) coordenar seus serviços com os lioa ór· 
gãos congêneres federais, podendo fazer acor
dos com o Ministério da Agrleultur11, com ou 
sem aubvencões. • 

Parágrafo único. - Os Imóveis compreen
didos dentro das medidas estabelecidas no De
creto-lei n.o 8 386, de 14 de dezembro de 1945, 
cozarão da Isenção estabelecida no art. 27, do 

·Decreto-lei n.o 167, de 31 de dezembro de 1937, 
Independentemente de qualquer outra fomuul· 
dade ou pagamento, além da Inscrição no De· 
partamento da Renda Imobiliária. 

Art. 4.o - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Rio-de-Janeiro, 18 de janeiro de 1946, 125.• 
da Independência e 68.º da Rep1lblica. 

JOS:t LINHARES. 
Tf1odureto de Oamargo. 

"Dládo Oficial" de 22-1-946. 

Decreto-lei a.• 8 1•1, de 21 de Janeiro de 1946 

Dt.p/Je allbre o aeni'9o de trdfego mtituo entre 
o Beni'9o de Na1Jegaqllo da Bac(a do Prata 
e outraa emprlsaa. ' 

O Presidente da Rep1lblica, usando da atrl· 
bulcão que lhe confere o · 11rtlgo· 180 da Conlfo 
tltulcão, 

Decreta: 

Art. 1.• - A manipulacão da carga e des
carga, a armazenagem de mercadorias ou car
gas em geral e a tr11ovesala de rios competem de 
pteferêncla ao Servlco de Navegação da Bacl11 
do Prata nos portos de transbordo de merca· 
dorlaa tr11nsportadas· por estr11das de ferro ou 
de rodagem ou por via áre11, cabendo a essa 
autarquia tomar tõdas as providências destl· 
nadas a facilitar o trll.fego mútuo a que se r'e
fere a allnea b, do art. 3.º do Decreto-lei n.0 
6 252, de 16 de fevereiro de 1943. 

Art. 2.0 - Revogam-se as dlsposlcões em 
contrário. 

Rio-de-Janeiro, 21 de janeiro de 1946, 126.0 
da Independência e 68.º da Rep1lblica. 

JOS~ LINHARES. 
Maurício Joppert da Bilua. 

"Diário Oficial" de 24-1-946. 

Decreto-lei •·º 9 128, de. 4 de abril de 1948 

COflcede /ranqu(a postal·telegrdfica para a cor
respOfldéncia do 9. • Congr88BO Pan-.Ame· 
ncano de Bngenharla de Minaa e Oeolog'4. 

O Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o artigo 180 da Conatl• 
tulção e atendendo ao que solicitou a Seccão 
Brasileira do Instituto Paq-Amerlcano de 
Engenharia de Minas · e Geologia, 

Decreta: 

Artigo 1lnlco - Fica concedida franquia 
postal-telegráfica para a correspondência rela
tiva ao 2.0 CongreBBo Pan-Amerkano de En· 
genharla de Mlnu ·e Geologl11, a realizar·.e 
nesta capital, na primeira quinzena de outubro 
do corrente ano. 

Rio-de-Janeiro, 4 d' abril de 1948, 126.o 
da Independência e 59.º da República. 

EURICO G. DUTRA. 
Edmundo de Macedo Soares e BUua. 

"Dlârlo Oficial" de 6-4-948. 



LEIS E RESOLUÇOES 

Decretos 

Decreto n. • ZO 303, de 2 de Janeiro de 19'6 

..tJWOVO o Begtmento da Dtretoria do PatrlmOnio 
Htatdrlco e Artútto,, Nactonal, do .lltntatlf· 
rio da 81lucaç4o e Sa~. 

O Presidente da · República, usando da atrl· 
bulção que lhe confere o art. 74, letra a, da 
Constituição, 

Decreta: 

Art. 1.0 - Fica aprovado o Regimento da 
Diretoria do PatrlmOnlo Histórico e Artlstlco 
Nacional, do Ministério da Educação e Saüde, 
que assinado pelo respectivo :Ministro, baixa 
com êste decreto. 

Art. 2.0 - :tete decreto entran!. em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 3.º - Revogam-se as dlspoalçõee em 
contrArlo. 

Rio-de-Janeiro, 2 de Janeiro de 19.fG, 125.º 
da Independência e 58.o da República. 

JOS!l: LINBARES. 
Batü Lett4o eia Cunha. 

B'J:G/MENTO DA DIBETOBIA DO PATB/MôNIO 
HISTóBI\JO E ABTISTICO NACIONAL 

CAPtTULQ I 

Da ftnaltdade e 'Compet~ncta 

Art . l.º - A Diretoria do PatrtmOnlo His
tórico e Artfstlco Nacional, subordinada ao mi· 
nlstro da Educação e Saúde, tem por finalidade 
Inventariar, classificar, tombar e conservar mo
numentos, obras, documentos e objetos de valor 
histórico e artlatlco existentes no pala, compe
tindo-lhe promover: 

I - a catalogação slstemAtlca e a proteção 
doe arquivos estaduais, mun.tclpals, eclesl.Astlcoe 
e particulares, cujos acervos Interessem à his
tória nacional e à história da arte no Brasil; 

II - medidas que tenham por objetivo o 
enriquecimento do patrtmOnlo histórico e ar
tlstic0 nacional; 

III - a proteção doe bens iombadoe na con
flrmldade do Decreto-lei n.o 25, de 30 de no
vembro de 1937 e, bem assim, a fiscalização 
sObre os mesmos, extensiva ao comércio de an
tiguidades e de obras de arte tradicional do 
pais. para os fins estabelecidos no citado decre- . 
to-let; 

IV - a coordenação e a orientação das atl· 
vldades doe museus federais que lhe forem 
subordinados, prestándo assistência técnica aos 
demais; · 

V - o e&tlmulo e a orientação no pais da 
organização de museus de arte, história, etno
grafia e arqueologia; e 

VI - a realização de exposições tempon!.· 
rias de obras de valor histórico e artlatlco, as· 
sim como de publtcações e quaisquer outros 
empreendimentos que visem difundir, desen
volver ~ apurar o conhecimento do patrimônio 
hiatórlco e artfetJco nacional. 

CAPfTULO n 

Da organtzaç4o 

Art. 2.0 - A Diretoria compõe-M de: 
I - Gabinete' do diretor_ geral; 
,n - Divisão de Estudos e Tombamento, que 

compreende: 
Secção· de Arte; 
Secção de História; 
III - Divisão de Conservação e Restauração, 

que compreende: 
Secção de Projetos; 
Secção, de Obras; 
IV - Distritos; 
V - Serviço Auxiliar. 

Art. 3.º - A Diretoria aerA aaslstlda pelo 
Conselho Consultivo, criado e organizado na 
forma do art . 47, li l.º e 2.0, da Lei n.o 378, de 
13 de Janeiro de 1937. 

Art. 4.º - Os Distritos serão em número 
de quatro, aSBlm discriminados ; 

l.º Distrito. com sede na cidade do Recife, 
compreendilndo os Estados do Rlo-Grande-db
Norte, Parai~&. Pernambuco e Alagoas; 

2.0 Distrito, com sede na cidade do Salva· 
dor, compreendendo os Estados da Bahia e 
Sergipe; 

3.º Distrito, com sede na cidade de Belo
Horizonte, compreendendo o Estado de Mlnas
Gerala; 

·4.º Distrito; com sede na cidade de São
Paulo, compreendendo os EstadOll de São-Paulo, 
Paranà, Santa-Catarina e Rio-Grande-do-Sul. 

Parágrafo único - Enquanto não se tornar 
neceuàrla a criação e Instalação de outros dis
tritos, os assuntos de lnterêsse do Distrito Fe• 
dera!, a.sslm como dos Estados e Territórios não 
compreendidos nos quatro distritos referidos 
.neste artigo serão tratados diretamente pelos 
órgãos da Diretoria existentes na sede desta, 
com a aSBlatêncla doe auxiliares necesaé.rlos de· 
slgnados pelo diretor geral e localizados onde 
convier. . 

Art. 5.º - l>'ubordlnMloe à Diretoria fun· 
clonarão: ' 

I - Museu da Inconfidência; 
ll - Museu das Missões; 

In - Museu do Ouro. 

Pan!.grafo único - Ficarão ainda subordi
nados à Diretoria os museus federais que a 
mesma vier a organizar. 

Art. 6.º - A Diretoria terA um diretor geral, 
subordinado Imediatamente ao ministro; &I 
Divisões terão diretores e o Serviço Auxiliar 
tera chefe, subordinados Imediatamente ao dl: 
retor geral; as Secções terão chefes, subordina
dos lmel::llatamente aos competentes diretores 
de Divisão; e os Distritos terão chefes que 
receberão orientação técnica e administrativa 
doa diretores de Divisão. segundo a natureza 
doa e:sauntos a resolver seja da alçada de uma 
ou da outra Divisão; 

Art. 7.º - O diretor geral tera um aasla• 
tente e um secretArlo, escolhido dentre oa ser
vidores do Mlnls~rlo. 

Art. 8.º - As Becçõe•. o Serviço Auxiliar e 
os Distritos poderão distribuir os seua servlçoe 
por turmas de servidores, con1orme a natureza 
e as neceesldades do. mesmos. 
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CAP1TULO Ili 

Da compet~ doa 6rg4oa 

Art. 9. • - A Divisão de Estudos e Tom-
bamento compete: . 

a) pela Secção de Arte: 

I - proceder: 
a) 11stemàtlcamente, e de acOrdo com lm

truções de servlça balxad&11 pelo diretor-geral, 
ao lnventàrlo continuando os monumentos e 
obras de arquitetura, pintura, escultura e arte 
aplicada, de valor h1stórtco e artlstlco, extaten
tee no pais, coligindo a seu reepelto os de.dos 
t6cnicos necessários, diretamente ou por inter
médio dos D1strltoe; 

b) s1stemàtlcamente, e de acõrdo com 
Instruções de serviço baixe.das pelo diretor geral, 
ao estudo analitlco e comparativo e à clasaltlca
ç&o do material coligido segundo o cUaposto na 
allnea anterior, realizando para êsse fim os 
exames, pesquisas, levantamentos e outros tra
balhos que se tornarem necesea\rios; 

c) a peaqulB88 e estudos t6cnlcos que ae . 
tornem necesaárlos a fim de auxutar as ativi
dades das dema1s dependências da Diretoria; 

II - propor: 
a) o tombamento doe monumentoe e da• 

obras de arte assim Inventarie.dos e claultlcados, 
quando astlsftzerem as c6ndlções prev1staa no 
Decreto-lei n.o 25, de 30 de novembro de 1937; 

J)) a d1strlbulção, pelos museus federais, 
e pelo5 não federa1s tlliadoe à Diretoria, dos 
trabalhoe ·expostos no Salão Nacional de Belas
Artea, adqulrldoe na forma do Decreto-lei n.o 
8 153, de 29 de outubro de UMS; 

c) a modalidade de cooperação a ser pres
tada pela Diretoria para a réallzaçll.o doe Salões 
Betaduals de Belas-Artes, nos têrmoe do de
creto-lei citado na allnea anterior; 

III - Indicar os monumentos e as obras 
de arte, dentre os compreendidos no Item I, 
cuja reparação ·ou restauração deva ser lnclulda 
no plano anual de atividades da Diretoria oq 
realizada excepcionalmente em caráter de ur
ltncla; 

IV - prestar ass1stêncla t6cnlca aos muaeue 
federa1s, subordlnadOI! ou não à Diretoria, e aos 
filie.dos a esta, quando os mesmos a solicitarem, 
e com aprovação prévia do lflretor geral; 

V - realizar estudos e trabalhos de sua 
especialidade que se tornem necesaárlos a fim 
de auxiliar as atividades das demais dependên
cias da Diretoria; 

VI - organizar e realizar, de acõrdo com 
Instruções baixadas pelo diretor geral, cursos 
de apertell)oamento e especialização para o pes-
8081 técnico da Diretoria; 

VII - fornecer ao Serviço Auxiliar, no de· 
vldo prazo, dados para a proposta orçaiiientà
rla da Diretoria. 

b) Pela Secção de História: 

I - proceder: 
a) eiatemàtlcamente, e de aoõrdo com lnB• 

truçõee de serviço balxadaa pelo diretor geral, 
ao tnventàrlo continuado dos textos manus
critos ou Impressos, de valor h1stórlco ou ~ls
tico, ex1stentea no pais, aaslm como da do• 
cumentação iconográfica que constituam fonteis 
diretas, ou 11ublldlárlaa para o estudo da 
bl.stórla da arte no Brasil, coligindo a seu res
peito oe dados técnicos necessárioe, diretamente · 
ou por Intermédio dos D1stritos; 

b) 11.stemàtlcamente, e de acõrdo com 1D8· 
truçõee de serviço balxadaa pelo diretor geral, 
ao eetudo an..UUco e ex>mpvaUvo à elaNlflcaçlo 

do material coligido segundo o dlapoeto na 
allnea anterior, realizando para we fim 011 exa- . 
mea, pesqulaaa, levantamentos e outros traba
lhos que ae tornarem l)eCeBBárlos; 

e) com a cooperaçfip da Divisão de Con
servação e Reetauraç&o e dos D1strltos, e de 
acordo com Instruções. de serviço baixadas pelo 
diretor geral, à ln8peção periódica dos bem 
tombados; 

d) a estudos e pesquisas aõbre os monu
mentos, sltlos e coisas v\nculadas à h1stórla 
nacional; 

e) de acõrdo com tnstruções de serviço 
baixe.das pelo diretor. geral, à catalogação s1ste
mátlca dos arquivos federa1s, estaduais, terrl· 
torlals, municipais, Judiciários, eclesiAstlco11 e 
particulares, cujos acervos Interessem a h1s
tórla nacional e à história da arte no Brasil; 

· II - recomendar o tombamento dos ma
nuscritos ou Impressos 8881m Inventariados e 
classificados, quando satisfizerem as condlçõell 
previstas no Decreto-lei n.o 25, de 30 dé no
vembro de 1937, bem como o dos monumentos 
e obras de arte recomendados para ê9ae fim pela 
Secção de Arte; 

III-< ter sob sua guarda os· Livros do Tom
bo a que se refere o srt. e.o, do Decreto-lei 
n.o 25, de 30 de novembro de .1937, e nêlee Ins
crever os bens tombados, praticando, outrossim, 
todos os atos e.dmln1stratlvos relacionados com 
o processo do tombamento, de acõrdo com o 
referido decreto-lei e em cumprimento aos des
pachos do .diretor geral; 

IV - Instruir os recursos de cancelamento 
de tombamento, a que se refere o Decreto-lei 
n.o 3 866, de 29 de dezembrb de 1941, para_ apre
ciação do Conselho Consultivo; 

V - fornecer: , 
a) de acõrdo com a leglalação em vigor, 

certldõee do que constar, tanto nos Livros do 
Tombo como nos procesaos de tombamento ou 
de Infração; 

b) ao Serviça Auxiliar, no devido prazo, 
de.dos para a proposta orçamentàris da Dire
tor.la. 

VI - exercer: 
a) vlgilãncla permanente aõbre os manus

critos e lmpr88808 tombados, Inspecionando-os 
quando fOr julgado conveniente; 

b)' de acordo com Instruções baixadas pelo 
diretor geral, a f18callzaçll.o do comércio de 
antlgüde.des: 

1 - mantendo reg1stro especial d&11 call&ll 
de comércio de antigüidades, de obraa de 
arte de qualquer natureza, de manuacritoe 
e de livros antigos ou raros; 

2 - verlticando as relaçõee completai! 
das cOIB88 históricas que ta1s casas pos
sulrem e que as mesmas lhe apresentarão 
semestralmente; 

3 - autenticando, diretamente ou por 
perito em que se louvar, todos os objetos 
de natureza Idêntica à dos menclone.dOll 
nos números anteriores, e que tenham de 
ser postos à venda pelos comerciantes ou 
agentes de leil()es; 

4 - fornecendo gula de licença para 
livre trânsito das obras de orlgein estrall• 
getra que pertençam a casas de !)omércio 
de. objetos h1stórlcos, ou artlsticos, ou que 
sejam trazidas para exposições comemorati
vas; educatlv&11 ou comercla1s; 

· 5 - lavrando autos de tntraç&o e pra-. 
Ucando atoe nec:eeeArl~ ao re11pectlvo pro
ceao; 
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8 - tomando qualllquer outraa medldae 
eonvenlentes para eumprlmento do dlapoeto 
no11 artlgOll 26, 27 e 28 do Decreto-lei n. • 25, 
de 30 de novembro de 1937, e do Decreto
lel n. • 2 144, de 5 de abril de 1944; 

VII - providenciar para a boa conservação 
e proteção adequada doa manuscritos e lmprea
- de valor hllltórlco e artlatlco exlatentes no 
palll, Indicando aquêles cuja reparação ou res
tauração deva ser lnclulda no plano anual de 
atividades da Diretoria ou realizada exeepclonal
mente em eariter de urgência; 

VIII - elaborar: 
a) oe proJetoe doe serviços menclonadoe 

no nlllnero anterior; 
b) quando fõr o caso, o plano de apllea

ção dos recursos oferecidos por particulares, 
nos têrmoe do Deereto-lel n.o 2 809, de 22 de 
dezembro de 1940, para realização de trabalhos 
concernentes à defeea, conservação e restau
ração de manuscritos ou lmpres11os de valor 
histórico ou artflltlco existentes no pais; 

c) editar e dllltlngulr publicações especla
ltzadas em assuntos do patrtmõnlo hllltórlco 
e artllltlco nacional, com o objetivo de divulgar, 
deiienvolver e apurar o eonheclmento da arqui
tetura, da pintura. da eecultura e da arte apli
cada tradlelonala do pata, bem como o de esti
mular os estudos hletórlcos naquilo em que malll 
estreitamente ee vinculam com a hllltórla ü 
arte no pais; 

IX - rever 011 projetos de reparação e res
tauração de peças, elaborados pelos Distritos; 

X - exeeutar diretamente ou fazer executar, 
quando fõr o caso, os trabalhos de reparação 
e restauração dos manuscritos e Impressos men
elonados no .número XII, lncluldos no plano 
Jll. referido ou projetados excepcionalmente em 
caril.ter urgente, num e noutro caso éom · apro
vação e autorização prévlall das autoridades su
perlore11;. 

·XI - promover lntercàmblo com Instituições 
cientificas nacionais e estrangeiras, para o fim 
de permuta de publicações e Informações de 
lnterêsse da Diretoria, mantendo em dia, para 
11180, o regletro das mesmas lnetltulções; 

XII - manter organizado e administrar de 
aeõrdo com Instruções baixadas pelo diretor 
geral: . 

a) oe eatll.logos, flçhll.rlos e eoleções da bi
blioteca da Diretoria, eonstltulda de todos os 
livros e publicações obtidas por melo de eompra, 
doação ou permuta, e utlllzll.velll mediante eon
sulta ou empréstimo; 

b) o arquivo da Diretoria, constltuldo de 
documentos orlglnalll ou copiados, estudos téc
nicos. fotografias e seus negativos, papéis ad
ministrativos e qual.squer outros que lnterel!88Dl 
aos fins da repartição; 

XIII - prestar assllltênçla técnica aoe mu
·11eus federalll, subordinados ou n&o à Diretoria, 
e aos filiados a esta, quando os mesmoe•a llOll
cltarem, e com aprovação prévia do diretor 
geral; 

XIV - realizar estudos e trabalhos de sua 
especialidade, que se tornem neeesall.rlos a f.lm 
de auxiliar as atividades das demale dependên-
cias da Diretoria. · 

Art. 10 - A Dlvlaão de Conserv&Çãd e Res
tauração co1npete: · 

a) Pela Secção de ~oJetos: 
I - proceder, eom o conÇJ.1rso da Divisão 

de Estudos e Tomba1nento e de acõnto com 
lnatruçÓM de serviço baixadas pelo diretor geral, 
ao estudo técnico, prévio e pormenorizado, d·os 
monumentos e das obras de arte cuja repara-

ção ou restauração deva ser lnelulda no plano 
de atividades da Diretoria ou realizada excepcto
nalmente um caril.ter urgente; 

• II - elaborar: 
a) de acõrdo com Instruções de serviço 

baixadas pelo diretor geral, especificações, or
çamentos. e projetos deflnltlvbs dos serviços 
mencionados no número anterior e euJa 
execução tenha sido autorizada ~as autori-
dades superiores; . 

b) especificações, orçamentos e projetos 
definitivos doe serviços prevllltoe na allnea an
terior e cuja execução tenha sido autortzada 
pelas autorldadea superiores; 

III - rever: 

a) as especlflcaçõeii e oil orçamentos das 
obras de reparação e restauração de monumen
tos e obras de arte, elaborados J)eioe Dllltrltos; 

b) os projetos submetidos à aprovação da 
Diretoria para os fins do art. 17 do Decreto-lei 
n.0 ~. de 30 de novembro de 1937; 

IV - exercer vlgUãnela permanente aõbre 
os monumentoa e as obras de arte tombados, 
bem como aõbre os monumentos naturalll, Ins
pecionando-os sempre que fõr julgado conve
niente e prdvldenclando para a sua boa con
servação; . 

V - prestar a,ssllltênela técnica aos mUlleUll 
federalll, subordinados ou não à Diretoria, ou 
filiados a esta, quando os i:iiesmoe a solicita
rem, e com aprovação prévia do diretor geral. 

VI - pro1no~er estudos aõbre as necessida
des de equipamento e de obras em beneficio 
doe museus federais subordinados à Diretoria, 
Indicando oe serviços euJa Inclusão para êsse 
fim no plano anual de serviços Julgar reco
mendAvel; 

VII - projetar e organizar exposições tem
porll.rlae ou eomemoratlvas, relaelonadas com o 
patrimônio hls\'.)rloo e artflltloo nacional: 

VIn - realizar estudos e trabalhos de sua 
especialidade que se tornem necessll.rlos a fim 
de au1;1llar as atividades das demalll depen-
dências da Diretoria; . 

IX - fornecer ao Serviço Auxiliar, no devido 
prazo, dados para a proposta orçamentArla da 
Diretoria. 

b) Pela Seeção de Obras: 

I - exeeutar: 
a) dlreta1nente, ou 1nandar executar quan

do fõr o easo, as obras de reparação e ·restau
ração de monumentos e obras de arte lneluldoa 
no plano anual de· sen'iços ou projetadas excep• 
clonalmente em earll.ter urgente, núm e noutro 
caso com aprovação e l\utorl:zação prév;las das 
autoridades superiores; 

b) dlreta1nente ou mandar executar, de 
acõnto com Instruções de servlça baixadas pelo 
diretor geral, e dentro do plano anual de ser
viços, aprovado e mandado executar pelas auto
ridades euperlore,ii, 1noldagene dos elementos 
malll v&lloeoe e caraeterlstlcoe da arte tradi
cional do pais; 

c) dlreta1nente, ou fiscalizar, quando não 
estejam a seu eargo, ae obras em beneflelo doe 

.múseus federalll subordinados à Diretoria, que 
tenha1n sido lncluldas no plano anual de ser
viços, aprOVIJ-dO e mandado exeeutar pelas auto
ridades superiores, ou por estas determinadas 
extraon1lnàrla1nente; 
. II - flllc:altzar os serviços d·e qualquer 
natureza, empreendidos e1n beneficio dos mo
numentos e obras de arte referidos oa allnea ci 
e euja execução rtãO se ache diretamente a 11eu 
c:argo; 
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III - organizar e manter em ordem um de
pósito adequado das moldagens a que se refere 
a allnea b; 

IV - prestar &BSlstancla aoe museus fe
derais, subordinados ou não à Diretoria, e aos 
flllados a esta quando os mesmos a solicitarem, 
e com autorização prévia do diretor geral: 

V __: realizar trabalhos de sua especialidade 
que se tornem necessários a fim dle auxiliar as 
atividades das demais dependências da Dire
toria; . • 

VI - fornecer · ao Serviço Auxiliar, n'o."de· 
vldo prazo, dados para a proposta orçamentária 
da Diretoria. 

Art . 11 - A cad&' Distrito co'mpete, na res
pectiva clrounscrlção : 

1 - conatltulr o centro auxiliar da admi
nistração das atividades federais em beneficio 
do patrimônio histórico e artfstlco nacional; 

n - exercer, no que lhe fôr apllcAvel, as 
atribuições conferidas às Divisões ,por ês'te Re
gimento, a critério do diretor geral que para 
êate efeito baixara Instruções expressas e dls
crlmlna'tl vaa: 

III - elaborar· projetos, eepec111caçõea e or
çamentos de obras e trabalhos de restauração e 
conservação de monumentos, obras de arte, 
manuscritos e Impressos, a serem revistos pela 
Secção de 'Projetos ou pela Secção de História, 
como fôr o caso; 

IV - colaborar com as autoridades eeta
duals, municipais e eclesiásticas, em tOdas as 
atividades que beneficiem o patrimônio histó
rico e artistlco nacional; 

V - fornecer ao Serviço Auxutar, no devido 
prazo, dados para a proposta orçamentária da 
Diretoria; 

VI - enviar com rigorosa pontualidade: 
a) ao d1r~tor geral, menaalmente, o bo· 

letlm .pormenorizado das atlvld-1es realtzadas 
na quinzena anterior, por si e pelo pessoal do 
Dlstrtto, com discriminação que facUI~ a dls· 
trlbulção das matérias pelas Divisões lnteressa
daa e pelo Serviço Auxiliar ; 

b) ao Serviço Auxiliar, mensalmente, mapa 
de consumo d.o material ~ balancete d,a receita 
e despesa; 

Vil - e.n.tender-se por Intermédio do dl• 
retor gel'.lf,i', ou diretamente, quando por ~ate 
autorlza;ào, com autoridades da União, dos 
E6tadOB ou dos Munlclplos, para o exato cum
primento das finalidades da Diretoria, : plei
teando delas as providências necesaárlaa a este 
fim; 

Art . 12 - Ao Sef!lço Auxiliar compete : 

I - exercer as atividades ligadas à adml· 
nlatração de pessoal e material, ao orçamento 
e ao .expediente': 

II - .organizar e executar, na sede, oe tra·· 
balhos de recebimento, protocolo, circulação e 
expedição de papéis , em articulação com oe 
trabalhos de arquivo, que ficam a cargo da 
Secção de História; 

III - recolher das demais dependê11cla.s da 
Diretoria e dos museus a esta aubOrdlnados os 
dados necessários. t. proposta orçamentária, e 
prepará-la no devido prazo, de acõrdo com as 
lnetrUçõea do diretor geral; 

rv - manter em ·dia a escrituração sin
tética das dotações orçamentárias consignada• 
t. Diretoria, dos créditos adicionais ou extra
ordinários a esta concedidos e dos recursos pro
venientes de doações com f?l:ls especificados, 
bem como velar pela •'Ili! couvenlente apllcaç&o; 

V. - prover de material as depen.d~nclaa da 
Diretoria, bem como o Conselho Coneultlvo, e 
velar pela sua conveniente utilização, conser
vação e reparação, mantendo em dia o Inven
tário geral e o registro do consumo; 

VI - cooperar com a repartição competente 
no levantamento estatlstlco do material; 

VII - preparar e encaminhar: 
a) aa requisições de material neceuárlo 

às dependênclaa da 118de; 
. ~) expediente de liquidação das contas 

apresentadas; 
VIII - efetuar despeaaa de pronto paga

mento em beneficio das dependênclaa da 118de; 
IX - processar concorrências referentes aos 

serviços da Diretoria; 
X - providenciar a aquisição de trabalhoa 

expoetoa no Salão Nacional de Belas Artes, na 
forma do Decreto-lei n.o e 153, de 29 de outu• 
bro de 1946, e proceder à sua distribuição, de 
acõrdo, com Instruções do diretor geral ; 

XI - cuidar dos &BSUntos referentes a pes
soal, encaminhando-os, devidamente lnstruldos; 

XII - manter organizado ·e em dia o fl· 
chArlo : 

a) do pe880&l da Diretoria; 
b) da legislação e atos referentes a pes-

soal ; · 
XIII - promover a publlcação no DMfrio 

0/k:lal, do expediente da Diretoria; 
XIV - atender às partes. prestando Infor

mações sObre andamento e despacho de pap61s; 
XV - fornecer certidões referentes a &BSun-

tos da alçada da Diretoria. 
Art . 13 -, Ao Conselho Consultivo compete: 
I - ajuizar : 
a) dos requisitos necessários para que o 

bem móvel ou Imóvel deva constituir parte 
Integrante do patrimônio histórico e artlstlco 
nacional e como tal .seja tombado, sempre que 
o lnteresaado o pedir, nos têrmos do Decreto
lei n .o 25, de 30 de novembro de 1937; 

b) da conveniência de ser autorizada t. 
salda do pais, por curto prazo sem transferên· 
cla de domlnlo e para fim de transferência cul
tu,ral, de coisas tombadas; 

. n - decidir, dentro . do prazo . de ileuenta 
dlaa, a contar do respectivo recebimento, os 
processos de Impugnação de tombamento; 

III - opinar: 
a) llObre os recursos ao Presidente da Re

pública Impetrados na forma do Decreto-lei 
n. • S 866, de 29 de dezembro de 1941, e lnstruldoa 
pela Divisão de Estudos e Tombamento, para 
cancelamento de tombamento; 

b) nos ~rmos do Decreto-lei n .o 1 497, de 
8 de agõsto de 1939, sObre projetos de monu
mentos comemoratlv08 a serem eventualmente 
erigidos com o auxilio financeiro da Unl&o; 

c) t!Obre os &BSuntOB que pelo diretor geral 
sejam submetidos à sua conslderaCf,o. · 

CAP1TULOIV 

Daa atribtdçõu d-O peaaoai 

Art . 14 - Ao diretor geral Incumbe: 
I - dirigir os trabalhos da Diretoria; 
II - baixar Instruções e ordens de ser

vlça que regulem o funcionamento das depen
dênclaa da Diretoria e sua organização In
terna; 

m - promover: 
a) a organização do plano anual de aer

vlçoe da Diretoria e encamlnhA-lo ao mlnlstro 

" 
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dentro do pra11<> de sessenta dias contadoe da 
data da publicação do orçamento, para a neces-
116.rla aprovação e ordem de execução; 

b) nas emergências que se verificarem, a 
organização de pl1t.nos de serviços de cariter 
Urgente, a serem excepcionalmente executadOI! 
à margem do plano referido na allnea anterior, 
e encaminhé.·10!' ao mlnl,lltro· para a necessé.rJa 
aprovação e ordem de execução; 

c) a elaboraçÍlo da proposta orçamentàr!a 
da Diretoria e encamlnhà-la no prazo devido; 

d) assegurar a cooperação da Diretoria com 
as autoridades federais, estaduats, territoriais, 
municipais e ecleslé.stlcas e com os particulares 
que tenham a seu cargo a guarda de bens de 
valor histórico e artlstlco; 

e) desapropriações por utllldade pública, 
nos caàoe prevlstoe nas allneae X e XI do art. 
5.º do Decreto-lei n.o 3 365, de 21 de Junho de 
1941 representando para Isso ao mlnl.lltro; 

• IV - aprovar os planos de pesqulaaa, estu· 
dos, lnquérltoe, obrae e demais trabalhoe a se
rem realizados pelas dependências da Diretoria; 

V - orientar a organização e ftacallzar a 
realização doe cursos de aperfeiçoamento e ee· . 
peélallzação a cargo da Secção de Arte; 

VI - inspecionar as atividades das depen
dências da Diretoria ou mandar fazê-lo, quando 
conveniente, por servidor que lhe seja subor· 
dlnado; 

vn - entender-se diretamente e autorizar 
entendimentos co~ autoridades .da · Unlf.o e 
dos Estados, Territórios e Munlcíploe, para o 
exato cumprimento das finalldades da Diretoria, 
e pleitear delas medidas neceasé.rtas a êsse fim, 
fazendo-o por Intermédio do ministro, quando 
se trate do Presidente da Rep1lbllca, doe de• 
mals ministros ou doe governadores; 

VIII - opinar em todoe os assuntos que, 
dizendo respeito à Diretorlà, devem ser resol· 
vldos pelas autoridades superiores ou pelo Con
eelho Consultivo e resolver os demais da mesma 
natureza, ouvida a dependência competente e o 
Conselho Consultivo, quando fôr o caso; 

IX - .orcténar o tombamento: 

a) dos bens de valor hlstórlco ou artlstlco 
pertencentes à Un!Ao, aos E!itados, aos Terrltó· 
rios e aos Munlclploa, nos têrmos do art. 5.0 do 
Decreto-lei n.º 25, de 30 de novembro de 1937; 

b) volunté.rlo ou compulsório dos bens de 
valor histórico ou artístico pertencentes a pes· 
soa natural ou a peasoa Jurídica de direito pri
vado, mediante lnecrlção no competente ·Livro 
do Tombo, nos têrmoe dos artlgoe 6.º, 7.o, e.o, 
9.º e 10 do decreto-lei referido na allnea ante· 
rlor; 

X - arbitrar e Impor, em casos de Infração, 
, 8' multaa previstas no mesmo decreto-lei e 
decidir em grau de recurso quanto ao seu can
celamento; 

XI - praticar ou promover oe ato.ti necessà· 
rios à execução dos demais preceitos do mesmo 
decreto-lei e à do Decreto-lei n.o 2 809, de 23 de 
novembro de 1940; 

XII - reprbentar aos órgãoe competentes 
do Ministério Públlco, nos casos de Infração da 
leltlslação penal em vigor referente à proteção 
do patrimônio histórico e artístico nacional, 
bem como em qualquer hipótese de ·atentado ao 
mesmo patrimônio, em que se torne necessé.rlo 
Intervenção P<>llclal e Judicial; 

XIII - solicitar dlt!trlbulção de créditos or
çamenté.rloe e fazer verltlcar a sua aplicação 
como a de quaisquer recursos concedi.doe à 
DlretQrla; 

XIV - despachar~ 

a) pessoalmente com o mintstro; 
b) perlbdlcamente com. os diretores de 'oi· 

vlsão e o chefe do Serviço Auxlllar e convocar, 
quando neces8'rlo, ·os chefes de Distrito, deter
mhtando a todos as providências necessàrlaa à 
boa marcha dos serviços a êles cometidos: 

XV - convocar o Conselho Consultivo, pre· 
sldlr as suas reuniões e submeter à sua apre
ciação assuntos de lnterêsse da Diretoria; 

XVI - prorrogar ou antecipar o expediente: 
XVII - designar e dispensar o seu secreté.· 

rio, o chefe do Serviço Auxiliar e as chefes de 
Secção, escolhendo-os entre os servidores; 

. XVIII - propor: 
a) ao ministro a nomeação doe dlretorea 

de Dlv!Uo e doe chefes de Distrito e a deslg· 
nação doe membros do Conselho consultivo; 

J>) admitir e dispensar o ·pessoal extranu• 
meri.rlo da Diretoria, de conformidade com as 
disposições em vigor; 

XIX - movimentar o peasoal efetivo ou 
extranumerirlo de uma para outra dependência, 
de acõrdo com as necessidades do serviço e se
gundo a lotação fixada em decreto e a tabela 
numérica; · 

XX - conceder férias aos diretores de di
visão, chefes de distrito e chefe de secção e 
chefe do Serviço Auxiliar; 

XXI - elogiar e aplicar penas dlsclplinarea 
a seus subordlnado11, Inclusive a de suspensão 
até trinta dias, e representar ao ministro nos 
casos em que devai:ia ser aplicadas penas 
maiores; 

XXII - determinar a Instauração de pro
cesso admint\tratlvo; 

XXIII' - apresentar ao ministro mensal
mente. um boletim e, anualmente, um relató
rio circunstanciado dos trabalhos realizados pela 
Diretoria no ano anterior; 

XXIV - requisitar das secções as servi
dores necessários aos trabalhos do seu gabinete; 

XXV - resolver os casos omissos ne.ste 
Regimento . . 

Art. 15 - Aoe diretores de Divisão Incumbe, 
na alçada das respectivas Divisões: 

I - dirigir os trabalhos da Divisão; 
II - baixar ordens de serviço para o exer-

• ciclo l!&tll!fatórlo das atrlb4lções çonferldas à 
Divisão; . 

III - Promover, orientar, dirigir e verificar 
os estudós necessários à elaboração do plano 
anual dP. servlçÓS, bem como dos planos de 
emergência, e encaminhar o resultado dêsees 
estudoe ao diretor geral; 

IV - opinar em todos os aesuntos que, di
zendo respeito à Divisão, devam ser resolvldoe 
pelas autoridades superiores e resolver oe demals 
da ·mesma natureza; 

V - reunir perlôdlcamente os chefes de 
Secção para cuidar dos lnterêsses de serviço; 

VI - compar~cer a reuniões promovidas pelo 
diretor geral; 

VII - propor: 

a) ao diretor geral a designação e a dls
pensa dos chefes de Secção; 

b) a admissão e dispensa do pessoal ex
tranumeré.rlo da Dlvlslo; 

VIII - prorrogar ou antecipar até uma 
hora o expediente da Divisão; 

IX - designar os servidores que deverão 
constituir as turmas de serviço em cada Secção; 
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X - movimentar o pessoal efetivo ou extra
numerário da Divisão, de uma para outra Sec· 
ç&o, de acõrdo com as necessidades de serviço; 

XI - conceder férias aos chefes ·de Secção; 
XII - elogiar e aplicar penas disciplinarei! 

a aeus subordinados, Inclusive a de suspensão 
até quinze diaa, e representar ao diretor geral 
noe casos em que devam ser aplicadas penas 
maiores; 

XIII - apresentar ao dlr.etor. geral, até 15 
de dezembro, rel11tórlo circunstãnclado doe tra
balhos realtzados pela Divisão, durante o ano; 

XIV - proferir despachos interlocutórios; 
Art. 16 - Aos chefes de Distritos incumbe, 

na alçada doe respectivos D!Btritos: 
I - dirigir os trabalhos do DIBtrlto; 
II ~ baixar ordene de serviço para o · exer· 

ciclo eat!Bfatório das atribuições confetidaa ao 
DIBtrlto; 

m - promover, orientar, dirigir e verificar 
a. estudos neceseárioe à elaboração do plano 
anual de serviços, bem como doe planos de 
emerg6ncla, encaminhando o resultado d6sses 
eatudos ao diretor geral; 

IV - representar aos órgãos competentes 
do Ministério Públicó nos casos de infração da 
J .. lalação penal em vigor referente à proteção 
do património histórico e art!Btlco, bem como 
em qualquer hipótese de atentado ao mesmo 
património. em que Be torne necessário inter
venção policial e judicial; 

V - conceder, de acõrdo com instruções 
do diretor geral, autorização para os fins esta· 
belecidoe aos artigos . 16 e 17 do Decreto-lei n.0 

2", de 30 de novembro de 1937; 
VI - opinar em tOdos os assuntos que, 

dizendo respeito ao Distrito, devam ser resol
vidos pela. autoridade superior, e resolver 08 
demais da mesma natureza; 

VII - lnapeclonar ou mandar Inspecionar, 
de acõrdo com instruções baixadas pelo diretor 
geral, as atlvldl!-des da Diretoria no Distrito: 

VIII - prorrogar ou antecipar o expediente 
do Distrito; 

IX - designar os servidores que deverão 
constituir l!-S turmas de serviço; 

X - propor a admll!IBAo e a dispensa de 
peuoal extranumerárfo; 

XI - movimentar o peMOal efetivo ou ex
tran um erário; 

XII - aprovar a escala de férias; 
XIII - elogiar e apUcar penas dlscipllna

res a seus subo~dinadoe, tncluslve a · de sus
pensão. até C?U'••ze dias, e representar ao diretor 
geral nos casos em que devam ser aplicadas 
penas maiores; 

XIv - apresentar ao diretor geral, até 15 ' 
de dezembro, relatório circunstanciado dos tra
balhos realizados durante o ano. 

Art. 17 - Ao chefe do Serviço Auxiliar 
Incumbe : 

I - chefiar os trabalhos a cargo do Serviço 
Auxiliar; 

II - baixar ordens de serviço para o exer· 
ciclo satisfatório das atribuições conferidas ao 
Serviço AuxUtar; 

m - apresentar ao diretor geral, no prazo 
devido, a proposta orçamentária; 

IV - opinar em todos os aasuntos que, 
dizendo reepeltQ ao Serviço Auxiliar, devam ser 
reaolvldoe pelas autoridade& superiores, e resol
ver oe dema!B da mesma natureza; 

V - comparecer àe reunlõea promovldaa 
pelo diretor geral; 

VI - prorrogar ou antecipar até uma hora 
o expe<llen te; 

VII - designar º" ··11ervldorea que deverão 
constituir as tu1mas de serviço. bem como os 
encarregad~ respectivos; 

VIII - movimentar o peMoal efetivo ou 
J'Xtranumerárlo <1e uma para outra turma, de 
act>rdo com as necessidades dos trabalhos; 

IX - pro!lor a admisl!llo e dlepenea do pes
soal extranumerárlo; 

X - aprovar a escala de férias; 
XI - elogiar e aplicar as penas dleclpll· 

nares de advert6ncla e repreensão, e representar 
ao diretor geral nos casos em que devam ser 
aplicadas penas malorts; 

XII - apresentar anualmente ao diretor 
geral, até 16 de dezembro, relatório circuns
tanciado doa trabalhos realizados; 

Art. 18 - Aoa chefes de Secção Incumbe, na 
alçada das respectivas Secções: 

I - chefiar os trabalhoa a cargo da Secção; 
II - baixar ordens de serviço para o exer· 

ciclo eattafatórto das atribuições col\ferldaa 
à Secção; 

III - opinar em todoa 08 al!IBuntos que, 
d!Zendo respeito à Secção, devam ser resolvidos 
pela autoridade superior, e resolver 08 demalB 
da mesma natureza; · 
• IV - prorrogar ou antec.lpar até uma hora 

o expediente da Secção: 
V - dealgnar os servidores que deverão 

constituir IU'I turmas de serviço da Secção, bem 
como os encarregados respectl vos; 

VI - propor a admlasAo e d!Bpenea. do pes
soal extranumerárlo da Secção; 

VII - movimentar o pessoal efetivo ·ou 
extranumerárlo da Secção, de uma para outra 
turma, de acõrdo com as necessidades de ser ... 
ViÇOJ 

VIII - aprovar a escala de férias; 
IX - elogiar e aplicar as penas d!Bclpll· 

nares de advertência e repreensão, e representar 
ao diretor da Divisão nos casos em que devam 
ser aplicadas penas 'lllalores; 

X - apresentar anualmente ao diretor da 
Divisão, até 5 de dezembro, relatório clreuns· 
tanciado d99 trabalhos realizados; 

Art. 19 - Aos encarregados de turma ln· 
cumbe, na alçada das respectivas turmaà: 

I - chefiar os trabalhos a cargo da turma; 
II - baixar ordene de serviço para o exer

clclo satisfatório das atrl bulções conferidas à 
turma; ·· 

III - opinar em todos ois assuntos que, 
dizendo respeito à turma, devam ser resolvidos 
pela autoridade superior, e resolver 08 demalB 
da ·mesma natureza; 

IV ~ Apresentar à autoridade superior' clr. 
cunstanclado relatório <1oe trabalhos reallzad<111 
pela turma, durante o ano: 

a) até 15 de novembro, os chefes de turma 
dos DIBtritoe; 

b) até ·25 de novembro os chefes de turma 
das Divtsõea e do Serviço AuxUiar; 

V - Propor à autoridade superior: 
a) ã prorrogação ou antecipação do ex

pediente; 
b) a designação dos servidorea que deve

rão coQstltuf-la, bem como a subetltuição d6· 
lee, de acõrdo com as neceseidadea do serviço; 

· c) o elogio e a aplicação de penas dlBcl· 
pllnarea a seus subord.m.dos; 
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d) a adação de medidas convenientes ao 
bom andamento do serviço da turma. 

Art: 20 - Ao assistente Incumbe: 
I - Auxiliar o diretor geral, executando, 

ou dirigindo a execução de trabalho e exercendo 
as funções de que o mesmo o encarregar; 

II - Reunir os elementoe necessários ao 
preparo dos relatórios e boletins do diretor 
geral. 

Art. 21 - Ao . •ecretl.rlo do diretor -geral 
Incumbe: 

I - atender as pessoas que pr.ocurarem o 
diretor geral, encaminhando-as ou dando a 
êste conhecimento do 8.88unto a tratar: 

II - representar o. diretor geral, 4uando 
para Isso tõr designado: 

m - redigir a correspondência do diretor 
pral;' 

IV - transmitir recomendaçõeS e ordens de 
serviço. 

. Art. 22 - Aos servidores que não têm atri
buições especificadas neste Regulamento In
cumbe a execução doe. trabalhos próprios dos 
seus cargos ou das funções, que torem deter
minados pelos seus chefes. 

CAP1TULO V 

Da )otaçcfo • 

Art. :JS - A Diretoria terá lotação fixada 
em decreto. . 

Parágrafo llnlco - Além dos funclont.rloe 
lotados, a Diretoria poderá ter pessoal extra• 
numerário e colaboradores eventua1B. 

CAP1TULO VI 

Do hordrlo 

Art. 24 - O · horário normal de trabalho 
da Diretoria será est4belecldo pelo mh:~l11tro, 
respeitado o número de horas semanais fixado . 
para o serviço pl).bllco. 

farágrafo llnlco - O diretor geral esté 
Isento de &881natura de ponto. 

Art. 25 - A freqüêii:cla do pessoal em exer
clclo fora dai sede será apurada mediante bole
tim diário de produção, verificado pelo diretor 
da Divisão ou pelo chefe .do Distrito respectivos, 
ou se fõr o caso, pelo chefe do Serviço Auxi
liar. 

CAP1TULO Vll 

Deu aub6tttufç6u 

Art. 26 - Serão sub11Utuldos nas faltas oca
sionais e nos Impedimentos transitórios: 

I - mediante prévia deiilgnação do ministro, 
o diretor geral, por um diretor de 'Dlviaão; 

I - mediante designe.tão do diretor geral; 
a) o diretor de uma Divisão, pelo de outra; 
b) 08 chefes de Distrito, por servidores dos 

Dllltrltoe; 
c) o chefe do BervlÇO Auxiliar, por um 

servidor do mesmo Serviço; · 
d) mediante deiilgnação dos diretores de 

Divisão - os chefes de Secção por eervldores 
das Secções reiipectlvaa. 

Rio-de-Janeiro, 29 de dezembro de 11145. -
Baul Lettcfo da Cunha. 

(D.O. 10·1-948). 

iC 

Decreto· n.0 20 104, de 2 de janeiro de 1946 

Aprot>a o Regimento do BeroiQo de Docunwinta• 
ç4o do .Vintatbio dq Educaç4o e Sa'l1de. 

o Presidente da Repllbllca, usando da atrl· 
bulção que lhe confere o artigo 74,.da allnea a, 
da Constituição, 

Decreta: 

Art. l.º - Fica aprovado o Regimento do 
ServlÇO de Documentação, que, aalnado pelo 
ministro da . Educação e Saúde, com êste baixa. 

Art. 2.0 - :tate decreto ent11Lrá em vllOr 
na data da sua publicação. 

Art. 3.º - Revogam-se as dlspoelçõee em 
contrt.rlo. 

Rlo-de-Janelro;-2 de Janeiro de 1948, 125.º 
da Independência e 57.0 da Repllbllca. 

JOBI;~. 
Baul Lett4o da Cunha. 

, (D.O. - 10-1-948). 

BEGl.VENTO DO SERVIÇO DE 
DOCU.VENTAÇ~O 

CAP1:TOLO I 

Da /inOlidade e competll!ncia 

Art. l.º - o Serviço de Documentaçãd, su
bordinado ao ministro da Educação e S&llde, 
tem por finalidade collglr,,ordenar e conservar 
textoe documentários, dados descritivos, esta
tlstlcos e documentação totogrt.rlca, competln· 
do-lhe organizar e fazer pu~llcar os "Anat. 
do Ministério da Educação e Saúde", expoel· 
çõee e conferências sõbre temas de lnterêBM 
cultural ou educativo e outros trabalhos con
cernentes à atividade do mesmo e de tnterêaee 
do pllbllco. 

CAP1'J'.ULO II 

Da organi.caçcfo 

Art. 2.0 - O Serviço de Documentação com-
põe-se de: 

Secção de Divulgação; 
Secção de Peequlaa; 
Secção de Administração. 
Paràgrafo ünlco - A Secção de Adlnlnls

tração ficam aubordlnados o arquivo e o gabi
nete fotográfico. 

Art. 3.º - O Serviço terá um diretor su
bordinado Imediatamente ao ministro; as sec
ções terão chefes 11ul;>ordlnados diretamente 
ao diretor. 

· Parágrafo ünlco - º diretor terá um 11e
cretl.rl<>, escolhido dentre os servidores do Mi
nistério. 

CAP1:TOLO III 

Da compet.!ncta doa 6rg4oa , 

Art. 4.0 A secção de Divulgação compete: 

a) prestar ao pllbllco Informações e Instru
ções referen tea à ação do Ministério; 

b) realizar reportagens sõbre atividades do 
Ministério; 

c) organizar e divulgar ÚvrOll, folhetos, 
cartazes, clrcularee, etc., concerneutee u 'atl· 
vldadea elo Mlnleiérlo; 
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d) preparar Informações ou comentàrl011 
destlnadOll ao Departamento Nacional de In-
formações e à lmprenea; · 

e) elaborar mês a IJ\ês, Oll "Anais do MI· 
nlstérlo da Educação e Sa11de": 

f) promover a reedição atualizada de tra
balhos esgoCadoe relaclonadoe com as finali-
dades do Serviço. · 

g) ~rganlzar conferências e expoelçõea pú
blicas sõbre oe aesuntoe de que se ocupa o Mi-
nistério. · 

Art. 5.º - A S~ção de Pesquisa compete: 

a) maµter organ!.,:ado o registro da legis
lação cone.emente ao · MIJ;11stérlo bem assim o 
das portarias e lnstruÇões · ministeriais e clr· 
cularee da Presidência dà República; . 

b) coligir. ordenar e' conserv&.1' .. textoe élo
cumentàrloe, bem como dadoe descritivos e es
tat!stlcoe referentes às atividades do Minis· 
térlo; 

c) colecionar recortes de Jornais e revis· 
tas sõbre matéria de lnterêsee do Ministério; 

d) traduzir, quando necessàrlo e por de· 
$ennlnaçJo do diretor, publicações estrangelrap 
relaclonádas com 011 aseuntoe da finalidade do 
Servlçó. 

Art. 6.• - A Secção de Administração, com
pete: 

a) elaborar as trabalhoe mecanogrâflcoe 
e o expediente de matéria administrativa que 
não seja da· competência especifica de outro 
órgão do Serviço; 

b) prestar ao público as Informações que 
lhe puderem ser prestadas e or!entA-lo no qua 
pretender do Serviço; 

e) fazer o gabinete fotogrâflco executar 
o serviço de fotografia determinado pelo dlre· 
tor, e organizar o arquivo fotogrâflco de in
terêsae do Ministério; 

d) manter organizado' o arquivo do Ser
vtço. 

CAPiTULO IV 

DIJIJ atributções 4o peaaoal 
Do dtretor 

Art. 7.0 - Ao diretor Incumbe: 

I - dirigir os trabalhos do Serviço; 
II - corresponder-se com as autoridades 

federais, estaduais e municipais, exceto minis· 
troa de Estado e chefes de Poder; 

III - resolver, no que estiver na sua alça· 
da, sõbre oe assuntos tratadoe no Serviço e 
submeter, com o seu·parecer, à decisão do mi· 
nlstro, os que a excederem; 

IV - propor ao ministro as providências 
que dependerem de alçada superior; \ 

V - Impor aos subordlna\Jos as penas dls· 
clpllnares, inclusive a de suspensão até 3 dias, 
e recorrer ao ministro quando .for caso de pena 
maior; 

VI - solicitar as providências para a distri
buição de . crédito necessário ao Serviço; 

VII - despachar pessoalmente com o mi
nistro; 

VIII - distribuir pelas Secções os servido
res da lotação do Serviço e movlmentA-loe se
gundo as necessidades doe trabalboe; 

IX - designar o secretArlo e os chefes de 
Secção; 

X - autorizar ou determinar a execução 
de trabalho que deva ser efetuado fora da 
1ede; 

XI - prorrogar o expediente ou antecipar 
a hora do seu inicio, segundo as necessidades 
dos trabalhos; 

XII - promover a ádmlasão de pessoal ex
tranumerârlo; 

XIII - apresentar ao ministro, mensalmen
te, um boletim e, anualmente, um relatório 
circunstanciado dos trabalhôs executados pelo 
S_ervlço; 

XIV - determinar a Instauração de Inqué
rito administrativo; 

XV - decidir sôbre as escalas de férias; 
XVI - baixar Instruções e ordens de ser· 

vlço; 
XVII - providenciar sôbre a organização da 

sinopse e do tndlce de leis, regulamentos, re• 
gtmentoe, Instruções e declsGes que envolvam 
assunto relacionado com oe de que trata o Ser· 
V Iço; 

XVIII - autenticar documentos e respecti
vas cópias, que tenham de ser submetidos à 
deliberação do ministro. 

Do aecretdrfo 

Art. e.o - Ao secretArlo Incumbe: 
I - receber as peBSoas que desejem falar 

ao diretor e encamlnhll.-las ou a êle transmitir 
o assunto, conforme as suas ordens; 

II - representar o diretor, quando para 
Isto fõr por êle deslirnado. 

DOll chefes de Bec'ifo 

Art. 9.º - Aos chef~ de Secção Incumbe: 
l - dirigir os trabalhos da Secoão a seu 

cargo; . 
II - distribuir equitativamente, pelos su

bordinados, oe encargos e serviços; 
· III - Impor aos subordinados as penq dis

ciplinares de advertência e repreensão, e re
correr ao diretor quando fôr caso de pena 
maior; 

IV - apresentar ao diretor, mensalmente, 
um boletlIIt e, 11onualmente, um relatório ctr· 
cunstancladQ dos trabalhos executados; 

V - propor ao diretor as provldêncllllll que 
dependereip' de alçada superior; 

VI - .: prorrogar o expediente até mais- uma 
hora, qu11.ndo os trabalhos.o · e11;lg1rem, e recorrer 
ao dlretôr quando · fôr necessll.rlo prorrogà-lo 
por malâ tempo ou antecipar a hora do seu 
Inicio; • 

VII - organizar as escJ!,las de férias; 
VIII - autenticar documen~os e respectlvu 

·cópias, que tenham de ser submetidos à deli· 
beraçã9 do diretor; 
. IX - Impedir, no recinto do órgão que dlrl· 
ge, a presença de pessoa estranha ao mesmo e 
que ·os servidores se tlntretenham com assunto 
não referente ao serviço. 

Rio-de-Janeiro, 27 de dezembro de 1945 
.Raul Lett4o da Cunha. 

Decreto n. • 20 305, de 2 de Janeiro de 11146 . 

Aprova o .Regtmento da Btbitoteca da Secretarta 
de Estado da Educaç4o e Saúde. 

O Presidente da Bepúbl1oa, usando da atrl· 
bulção que lhe confere o 11-rtlgo 74, allnea a, 
da Co111tltulç&o, 
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Decreta: 

Art. 1.0 - Pica aprovado o Regimento da 
Biblioteca da Secretaria de · Estado da Educa
ção e Saúde, que, asslnt.do pelo ministro da 
Educação e Sadde, com êete baixa . 

Art. 2.0 - tste decreto entÍ'an\ em vigor 
na data da sua publicação. 

Art. 3.º - Revogam-se as dlsposlQ6es em . 
contrirlo. 

Rio-de-Janeiro, 2 de Janeiro ele 1948, 125.º 
ela Independência e 57.º da República. 

JOSll: LINBARBB. 
Batü L~t4o da Cunha. 

BEGIMENTO DA BIBLIOTECA DA SECBETABIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇAO E SA~DE 

CAP1TULO I · 

Da t«nalldade e compet~ncUi 

Art. 1.º - A Biblioteca ela Beeretarla de 
Estado da Educação e · Saúde, subordinada ao 
ministro, tem por finalidade manter organiza- · 
das as coleções ,de publicações nacionais e e11-
trangelras sObre &11auntos relacionados com a• 
atividades do Ministério da Educação e Saúde. 
competindo-lhe: 

I - manter franqueado ao p\'Jbllco o aceeso 
às estantes de livros e revistas e facilitar-lhe 
o uso doe mesmos; 

II - fazer empréstimos de publicações, para 
leitura em domicilio, às pessoas que provarem 
a sua Identidade, aSB!narem têrmos de respon
sabllldade e obedecerem Instruções reguladoras 
dos empréstimos; 

III - cobrar Integral Indenização de quem 
cometer dano ou extravio de material blllogri
flco , bem como multa por atraso de restituição 
de obrr. recebida por empréstimo; 

IV - Impedir que consulte livro ou revista 
do seu acervo o consulente que se negar ao pa
gamento de Indenização devida, ou desrespeitar 
disposições reguladoras dos seus serviços. 

CAP1TULO II 

Da organúraç4o 

Art. 2.0 - A Biblioteca compõe-se de: 

Secção de Cl&11alflcação e Catalogação; 
Secção de Referência; 

Art . 3.º - A Biblioteca teri um diretor su
bordinado Imediatamente ao ministro; as Sec
ções terão chefes subordinados Imediatamente 
ao diretor. 

CAPfTUL<? III 

Da compet~a dos 6rgllo. 

Art . 4.º - A Secção de Cla1151flcação e Ca-
talogação compete : , 

I - providenciar sObre aqulàlção de pu
blicações; 

II - registrar o material que constitui o 
acervo blbllogràflco da Biblioteca; 

III - promover a permuta q.e publicações 
com l.natltulções nacionais e eatrangelras; 

IV - cl88slflcar e catalogar o material bl
bllogn\flco; 

V - manter organizado: 
a) catilogos deatlnados ao p'llbllco; 
b) catilogos de uso do serviço da Biblio

teca; 
VI - preparar as publicações para empréa

. tlmos; 
VII - coligir os dados estatllltlcoe relativos 

aos trabalhos realizados na Secçlo. 

Art. 5.º - A Secção de Referência compete: 
I - selecionar as publicações a serem ad

quiridas; 
II - c.ontrolar o empréstimo; 
III - elaborar a · eltatlstlca do movimento 

da Biblioteca; ' 
IV - orleutar o leitor no uso da .Biblioteca 

e auxillà-lo "nas pesqulaaa blbllogriflcas; 
V - fazer publicidade das coleções e ati

vidade• da Biblioteca; 
VI - preparar bibliografias para serem dls

trlbuidaa entre as pessoas a quem possa lnte
rell8ar o conhecimento do material blbllogn!.
flco existente. 

ÔAP1TULO IV 

Das atrlbu«çOu do pe11oai 

Do cUretor 

Art. 6.0 - Áo diretor Incumbe: 
I - dirigir a Biblioteca; 
II - determinar as publicações que poderão 

ser emprestaclas, dilatar ou restringir o prazo 
elo empré11tlmo, conforme as conveniências do 
aervlço; 

m - autorizar aquisição e permuta de pu
blicações; 

IV - organizar turnos dê trabalho, com ho
rll.rlo i>róprlo, conforme as nece118ldades do ser-
viço; ' 

'\" - resolver, no que estiver na sua alçada, 
aôbre os assuntos tratados na Biblioteca e sub
meter, com o seu parecer, à decisão do minis-
tro os que a excederem; · 

VI - propor ao ministro 88 providências 
que dependerem de alçada superlor;-

VII - Impor; 
a) aos subordinados as penas cll.sclpllnareB, 

Inclusive a de suspensão até 30 dias, e recorrer 
ao ministro, quando fOr caso de pena maior; 

vm - solicitar as providências para a dis-
tribuição de crédito necessârlo à Biblioteca; 

IX - distribuir pelas Secções os servidores 
da lotação da Biblioteca e movlmenti-los segun_ 
do 88 necessidades dos trabalhos; 

X - prorrogar o expediente ou antecipar a 
hora do seu Inicio, segundo as necessidades dos 
trll.balhos; 

XI - promover a admissão de pessoal ex
tranumerirlo; 

XII - apresentar ao ministro, mensalmente, 
um boletim e, anualmente, um relatório clr, 
cunstanclado dos trabalhos executados pela Bi
blioteca: 

XIII - determinar a Instauração de In-
quérito administrativo; . 

XIV - decidir aObre as escalas de !érlàa; 
XV - ~alxar Instruções e ordena de ser-

viço; · 
XVI - providenciar sõbre a organização da 

ainopse e do fndlce de leis, reiiulamentos, re-
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gimentos, IJ:lstruçõee e decl8õee que envolvam 
a85unto relacionado com os de que trata a Bi
blioteca; 

XVII - autenticar dodumentos e respectlvaa 
cópia&, que tenham de ser submetidos à deli
beração do ministro; 

Doa c'he/811 de BecçlJo 

Art. 7.• - Aos chefes de Secção Incumbe: 
I - dirigir os trabalhos do órgão ao seu 

cargo; 
II - dlatrlbulr equitativamente, pelos su

bordinados, oe encargos e serviços; 
III - lmpar áoa aubordlnadoa as penas dis

ciplinares de advel'Uncla e repreensão, e recorrer 
ao diretor quando fOr caso de pena maior; 

IV - aptesentar ao diretor, mensalmente. 
um boletim e, anualmente; um relatório clr
cunatanciado dos trabalhos ~xecutados; 

V - propar ao diretor as providências que 
dependerem de alçada superior; 

VI - prorrogar o expediente até mala uma 
hora, quando os trabalhos o exigirem, e recor
rer ao diretor, quando tõr necesaãrlo prorrogà
lo por mala tempo, ou antecipar a hora do seu 
llllclo; · 

VII - organizar aa escalaa de féria&; 
VIII - autenticar dbcumentos e reapectl

vaa cóplall, que tenham de ser submetidos à 
deliberação do diretor; · 

IX - Impedir, no reclllto do 6gão que dl• 
rlge, a presença de peeaoe. eatranha ao mesmo 
e que oe servidores se entretenham com auunto 
Dão referente ao serviço. 

Dos demaii aenndorea 

Art. 8.º - Aos servidores que Dão têm 
atribuições especltlcadas neste regimento cabe 
a execução dos trabalhos próprios dos aeua 
cargos ou das suas tunçõeà que torem @ter
minados pelos chefes reapectlvos. 

CAPtTULO V 

Da lotaçlJo 

Art.' 9.0 - A Biblioteca teri lotação ftxada 
em decreto. 

Parãgrafo 'llntco - Além doa twiclonArlos 
lotadoa, a Biblioteca poderá ter pesaoal extra.
numerirlo. 

CAPtTULO VI 

Do hordrio 

Art. 10 - O horãrlo normal de trabalho 
da Biblioteca aerá estabelecido pelo ministro, 
respeitado o número de horaa semanala fixado 
para o serviço p'llbllco. 

Parágrafo único - o diretor está Isento de 
asalllatura de ponto. 

CAP1TULO VII 

Daa aubatitulçôes 

Art. 11 - Serão substltuldos naa faltas oca
elona!s e nos Impedimentos tranaltórloe: 

a) o diretor, pelo chefe de Secção prêvla
mente dê•ignado pelo ministro; 

b) o chefe de Secção, por um dos re11pectl
vos subordinados, préviamente designado pelo 
diretor. 

Rlo-de-J'anelro, 29 de dezembro de 1945 -
Baul Lelt4o da Cunha. 

(D.O . . - i0-1-946). 

Decreto-lei n.º 20 380, de 10 de Janeiro de 1946 

Aprova o Begtmento do Seniiço de Documenta
ç4:i do Miniattrlo da AgTicultura, 

O ·Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o artigo 74, letra a, da 
Conatltulção, 

Decreta: 

Art. l.º - Fica aprovado o Reglinento do 
Serviço de Documentação do Ministério da 
Agricultura, que, assinado pelo respectivo ml
nlatro de Estado, com êste balXa. 

Art. 2.0 - :hte decreto ·entrad em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as dia
posições em contrãrlo .. 

Rio-de-Janeiro, · 10 de Janeiro de l94e, 125.ª 
da Independência e 58.º da República. 

JOSI!: LINHARES 
Teodureto de Camarvo. 

BBO,JMENTO DO SERVIÇO DE DOCUMENTA· 
ÇAO DO MINIST~BJO DA AGBICVLTVBA 

CAPtTULO I 

Da finalidade 

Art. 1.• - O Serviço de Document.Gão do 
Mlnlatérlo da Agricultura (S. D. A.), dlret;&• 
mente subordinado ao mlnlatro de Estado, tem 
por tlnalldade a coleta, guarda, coordenação 
e divulgação de publicações, textos, relatórlpa, 
dados estatlstlcoa e descritivos e outros ele
mentoe referentes às atividades do Mlnlatérlo e 
à produção animal, vegetal e mineral, em geral, 
bem como a execução de exposições e trabalhos 
fotogrãtlcoa e cinematográficos relativos à ação 
do Minlatérlo e a as•untos agrlcolae. 

CAP1TULO II 

Da orvanizaçlJo 

Art. 2.º - O S .. D. A. compõe-se de: 
Secção de Documentação (S. D.); 
Secção de Publicações (S. P.); 
Secção de Divulgação (S. Dv.); 
Secção de Clubes Agrlcolas (S. C. A.); 
Secção de Informações (S. I.); 
Biblioteca (B.); e 
Gabinete de Clnematilgratla (G. C.). 

Art. 3.ª - Haveri nos Estados correspon· 
dentes do s. D. A., designados pelo mlnlatro 
de Betado dent~e servidores do Mlnlatérlo, que 
1em preJulzo de suaa funções normais, aglrlo 
como colaboradores do S. D. A. nas localldadea 
em que tiverem sede. 

Parágrafo único - O diretor do S. D. A. 
balXari Instruções a respeito, aprovadas pelo 
mlnlatro de Estado. 

Art. 4.0 - O Serviço teri um secretário, 
eacolhldo dentre •ervldorea p-õbllcoe. 
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Art. s.o - AzJ Secções, a Biblioteca e o Ga
binete de Cinematografia funcionarão perfei
tamente artlculadoe, em regime de mlltua cola
boraç&o, sob a orientação do diretor do Serviço. 

CAPlTULO Ili 

Da compet~ 

Art. ~-º - A s. D_. compete: 
I - coletar, classificar, guardar e conservar 

leis, fotografias, relatórios, mapas, cartazes, cll
ches, recortes, dadoe eetatlstlcos, etc., relaclo
nadoe, direta ou Indiretamente, com as atlvl· 
dades ·do Ministério; 

. ll - collglr Informes aõbre orpnlzações 
adlnlnlstratlvas nacionais dedicadas ao tomento 
econõmlco; 

III - organizar e sistematizar 08 Informes e 
dadoe que se referirem aos tratados, convenções 
e acordos, llpdoe is atividades agrlcolas do 
BrasU; e · 

IV -- organizar e manter mostrul.rloe per
manentes (lUe revelem as caracterlstlcaa funda
mentais da vida agrlcola nacional e evidenciem 
as Iniciativas:. experimentações ou demons
trações realizadas, ·em seu benefÍclo, pelo MI· 
nlstérlo. 

Art. 7.º - A 8. P . compete: 
I - planejar, editar e distribuir o · relatório 

anual, as revistas periódicas, oe livros, folhetos , 
cartazes, mapas e boletins do Ministério, em 
articulação com os órgãos lnterellllados; 

II - traduzir as publicações estrangelras de 
lnterêue para o Ministério; 

Ill - promover a aqul81ção de publicações 
n&o editadas pelo 8 . D. A. e fazer a sua dls· 
trlbulção; e 

IV - reeditar, a.e neceuárlo, atualizando-as 
quando fOr o .caso, publicações JA esgotadas. 

Art. a.o - A ~· Dv. compete: 
I - fornecer, dlàrlamente, para a Imprensa 

um notlol.t.rlo eObre_ as atividades do Mlnlstérlo; 
II - distribuir notas e comunicados opor

tunoe eõbre assuntos de agricultura, lndllstrlae 
rurals, riquezas minerais, sociologia rural, etc.; 

III - realizar ou tacllltar a realização de 
reportagens em tõrno das atividades desenvol
vidas peloe órgt.oe do Ministério, bem como 
fornecer à lmpreilll!fo os esclarecimentos neces
llArloe, à defesa das atos da admlnlstraç&o; 

IV - conduzir campanhas publlçltArlas em 
tõrno doe problemas rurais do pais; 

V - manter o programa de rAdlo rural do 
Mlnlstérlo; 

VI - sugerir àe emlseoras a crlacão de pro
irrama.s de radiofonia rural e colaborar, ee soli
citada, na sua manutenç&o: 

VII - sugerir aos Jornais e revistas a orp
nlzação de secções rural& e colaborar na sua 
manuteQção; 

VIII - prestar assistência técnica, quando 
solicitada, na fundação, orpnlzação e manu
tenção de revistas destinadas especialmente ao 
melo rural; 

IX - rever, quando eollcltada, os Uvroe, 
folhetos, etc., destlnadoe a lavradores e cria
dores a eerem lançadoe pelas edltõras _parti-
culares; · 

X - organizar. em artlculaçã'o com os 1er
vlços de tomento e ensino do Mlnlltérfo, "Be
manas Rurallatu" com expoalçõea regional• 
anexaa: 

XI - organizar e realizar, semanalmente. 
ee88Ões de cinema para estudantes de agronomia 
e de vetertnArla, escolas primárias e secundi· 
rfas, lavradores e criadores e lntereasadoa em 
geral; e 

Xll - organizar cursoe por correspondência, 
cursos de férias para profeasõres rurais e cu~ 
de palestras e conferências para técnlcoa. 

Art. e.o - A 8. e. A. compete: 
. I - promover a fundação de Clubes Agrl

colas, especialmente nas escolas prlmirlaa do 
melo rural; 

II - elaborar o Reglmento'dos clubes Agrl
colas, fixando as bases da sua organização e es
tabelecendo 08 seus obJetlvoa; 

m - manter o reglstro doe Clube& As;rlco
las, considerando número <ie Inscrição no 8. D. 
A.. nome, enderêço, além de dadoe mtnuclOBOB 
e atualizados aõbre as respectivas atividades; 

IV - prestar aos Clubes Agrlcolae aselltên
cla técnica e material: 

a) au:i:lllando os seus dlrlgentee a adquirir 
conhecimentos de agricultura e Indústrias ru
rais, para favorecer o seu trabalho no que toca 
ao ajustamento do educando ao ambiente re
gional: 

b) orientando a sua organização e fun
cionamento, para que atendam às exigência& 
reglonals e sirvam a propósitos vocaclonals; 

c) cooperando éom os aócloe e dirigentes 
na solução doe problemas da vida rural; 

d) fornecendo material agrlcola, publlca
çõee, p~mlos e auxlllos; e 

V - promover a apro:i:lmação entre oa ~lu· 
bes Agrlcolas, as repartições e os técnicos do 
Ministério d& Agricultura. 

Art. 10 - - A e. I. compete: 
I - prestar ao público quaisquer lntorma

çõea, esclarecimentos e Instruções relacionadas 
com a ação dos órgãos técnlcoe do Ministério; 

II - atender aos pedidos de Informações 
do estrangeiro eõbre as posslbllldadee econõ
mlcae do pàls, bem como dos lntereasados em 
estabelecer-se no Brasil como lavradores ou 
criadores: ·e 

. Ill - receber e promover a solução dai 
reclamações feitas pelo pübllco em tõmo doe 
servlçoe técnlcoe do Ministério. 

Art . 11 - A B. compete: 
I - adquirir. registrar. cl&SBltlcar, ca talo

gar, guardar, conservar e permutar obras de ln• 
terêsse para o Ministério; 

II - organizar e manter em dia os catilogo• 
para uso públlcó e 011 catilogos auxiliares ne
cessários aos seus serviços; 

m - franquear as salas de leitura e as 
estantes de livros e revlstae is pessoas lnteres-
11adas, deade que não perturbem a boa ordem da 
Biblioteca; 

IV - promover, por prazo determinado, o 
empréstimo de publicações: 

V ~ orientar o 'leitor no uso da Biblioteca 
e a u:i:lllA-lo nas pesquisas blbllogrAflcas; 

VI - cooperar com as demais bibliotecas 
públicas do pais; 

VII - promover o conhecimento, pelo p'Ci
bllco, do q_ue se contém na Biblioteca; e 

VIII ..! organizar e distribuir listas blbllo
grAttcae eõbre assuntos agrlcolae. 

Art. · 12 - Ao o. e . compete: 

I - confeccionar filmes e tot01rr&flaa lnl• 
trutlvaa Bôbre assunto• &&'rlcolu e lndútotrlu 
rural•: 
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II - fazer os regi.atroa cinematogrl.flcoe e 
totogrl.flcos dos aspectos e fatoe relaclonadoe 
com as atlv\dades do Ministério; 

m - cÓUglr, organizar, guardar e conser
var fllmee sõbre aasuntoe referentes àli •tlvl· 
dadee do Mlnlatérlo; e · · 

IV ~ dlatrlbulr e promover a venda dos fil
mes de aua confecção. 

CAPtrULO IV 

Daa atnbut90el do J!e"OCJl 

Art. 13 r Ao diretor Incumbe: 
I - orientar e coordenar as atividades do 

servlQó; 
II - despachar, peMQ&lmente, com o mini.a· 

tro de Estado; . 
III - baixar portarias, lnstruçOea e ordena 

de serviço; 
IV - comunicar-se, diretamente, sempre 

que o lnterêsse do serviço o exigir, com qual.a· 
quer autoridades públicas, exceto com os mi· 
nlstros de Estado, caso em que deverll. fazê-lo 
por Intermédio do ministro da Agricultura; 

V - submeter, anualmente, ao ministro 
de Estado, o plano de trabalho do Serviço; 

VI - apresentar, anualmente, ao ministro 
de Estado, relatório &Obre as atividades do 
Serviço; 

VII - propor ao ministro de Estado as pro
vidências necesall.rlas ao aperfeiçoamento do 
serviço; 

vm - reunir, perlOdlcamente, oe chefes 
dos diversos órgãos para dlacutlr e aasentar 
providências relativas ao Serviço e comparecer 
à.9 reuniões para as quais seja convocado pelo 

l minlatro de Estado; 
IX .- opinar em todos os· assuntos relativos 

às atividades da repartição, dependentes de so
lução de autoridades superiores, e resolver os 
demala, ouvidos os órgãos que compõem o Ser-
viço; · 

X - organizar, conforme as necessidades 
do serviço, turmas de trabalho oom horll.rlo ea

. peclal; . 
XI - determinar ou autorizar a execução 

de serviço externo; 
XII - admitir e dispensar, na forma da 

legislação, o peeaoal extranumerll.rlo; 
XIII - designar e dlapensar os ocupantes 

de funções gratificadas e seus substitutos even
tuais; 

XIV - movimentar, de acOrdo com a con
veniência do serviço, o pessoal lotado; 

XV - expedir boletins de merecimento dos 
funclonll.rlos que lhes torem diretamente su
bordinados; 

XVI - organlaar e alterar a escala de férias 
do pessoal que lhe fOr diretamente subordinado 
e aprpvar a doa demais· servidores; 

XVII - elogiar e aplicar penas dlaclpllnares, 
Inclusive a de suspensão até 30 dias, aos servi
dores lotados no Serviço e propor ao ministro 
de Estado a aplicação de penalidades que exce
derem de sua alçada; 

XVIII - determinar a Instauração de pro
cesso admlnlatratlvo; 

XIX - antecipar ou prorrogar o perlodo 
normal de trabalho: e 

·XX - aplicar as dotações orçamentll.rla1 do 
Serviço, observadas as disposições legais. 

Art. 14 - Aos chefes de Secção da Blbilo
teca e do Gabinete de Cinematografia e ao se
cretário incumbe: 

I - dirigir e flscallzar os trabalhos do reti
pectlvo setor; 

II - distribuir os trabalhos ao pesaoal que. 
lhes fOr subordinado; 

III - orientar a execução dos trabalhos e 
manter a coordenação entre os elementos com
ponentes do respectivo setor, determinando as 
normas e métodos que se fizerem aconselhl.vela; 

IV - deepachar, pessoalmente, com 51 dire
tor do Serviço; 

V - apresentar, mensalmente, ao diretor, 
um boletim dos trabalhos do respectivo setor, 
e, anualmente, um relatório dos trabalhos rea
lizados, em andamento e planejados; 

VI - propor ao diretor medidas conveni
entes à boa execução dos trabalhos; 

VII - respoader às consultas que lhes to
rem feitas sõbre assuntos que se relacionem 
com as suas atribuições; 

VIII - dlatrlbulr o peasoal, de acõrdo com 
a conveniência do serviço; 

IX - expedir boletins de merecimento dos 
funclonll.rlos que lhes forem diretamente su-
bordinados; , 

X - organizar e subuieter à aprovação do 
diretor a escala de térlaa do peaaoal as altera
ções subseqü&ntes; . 

XI - aplicar penas disciplinares, Inclusive 
a de suspensão até 15 dias, aos seus subordl· 
nados, e proPOr ao diretor a aplicação de pena
lidades que escape à sua alçada; . e 

XII - velar pela dlaclplina nos recintai 
de trabalho·. · 

Art. 15 - Aos demais servidores, sem fun
ções eapecltlcadas neste regimento Incumbe 
executar os trabalhos qu11 lhes torem determi
nados pelos seus superiores Imediatos. 

CAPtrULO V 

Da lotaç4o 

' Art. 16 - O l!!ervlço terll. a lotação· apro-
vada em decreto. 

Parll.grafo único - Além doe tunclonll.rlos 
constantes da lotação, o serviço poderll. ter 
peBSoal extranumerf.rlo; 

CAPtrULO VI 

Do hordrlo 

Art. 17 - O horll.rlo normal de trabalho 
serll. fixado pelo diretor. respeitado o n'Clmero 
de horas semanais ou mensais .estabelecido para 
o Serviço Público Civil. 

Art . 18 - O diretor não está •uJelto a 
ponto, devendo porém, obaervar o hortrlo fl· 
xado. 

CAP1TULO VII 

Das aubatttutcõea 
Art . 19 - Serão sub&tltuldos, automàtlca

mente, em suas faltas e lmpedlmentoe even
tuais, até 30 dias : 

I - o diretor, por um dos chefes de Secção 
ou pelo chefe da Biblioteca de sua Indicação 
e designado pelo . ministro de Estado; 

II - os cheffl& de Secção, da Biblioteca e 
do Gabinete de Cinematografia. e o secretário, 
por servidores designados pelo diretor, medi• 
ante Indicação do respectivo chefe. 

Parll.grato único - Haverll., sempre, servi
dores préviamente designados para as substi
tuições de que trata êste artigo. 

Rio-de-Janeiro, 10 de Janeiro de 1946. -
TeOdureto d.e Cam4rgo. 

"Diário Oficial" de 12-1-1146. 
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'Decretei ii. • !Ó 445, de ·22 de Janeiro de 1946 

Aprova o Blltatuto da U"ivera'4ade do BrM'1. 

O Presidente da Repllbllca, usando da atrl· 
bulcAo que lhe confere o artigo 74. letra a, da 
Constttulcf,o, 

Resolve: · 

Art. 1. o - Fica aprovado o Estatuto da 
Universidade do Brasil, que com êste baixa, 
aaslnado pelo ministro da Educacão e Saüde. 

Art. 2.• - :l!Jste decreto entrará em vigor 
• na data de sua publlcacão, revogadas as dls

po11lcões em contrário. 
Rlo-de-J'anelro, 2ll de janeiro de 1946, 125. • 

da Independência e 58.º da R'epll.bllca. 

J'OS!t LINHARES. 
Raul LeU4o da 01mha. 

"Diário Oficial" de .:16-1-Mfl. 

BBTATUTO DA UNIVBRSIDADB DO BRASIL · 

TITULO 1 

Da Unlveraldade e de aeus fins 

CAP1TULO ~ 

D'8poB\c4o f)1'eliminar 

Art. 1.0 - A Unlversldad,e do Brasil é pes
soa jurldlca, nos têrmos do Decreto-lei n .o 
8 898, de 17 de dezembro de 1945, e obedecerá 
-em sua organlzaclo e funcionamento ao11 prln· 
clplos e preceitos do presente Estatuto. 

CAP1TULO II 

Doa fiu da U"iveraidade 

Art. 2. • - A Unlver11ldade do Brasil tem 
por finalidade: 

a) o de11envolvlmento da cultura filosófica, 
clentlflca, literária e artlstlca; • 

b) a forme.cio de quadros donde se re
crutem elementos destinados ao magistério, 
bem como àl!I altas funcões da vida pll.bllca 
do pal1; 

c) o preparo de profissionais para o exer
clclo .das •atividades que demandam estudos 
11uperlore11 (Lei n.o 452, de 5 de junho de 
1987). 

Art . . 3.• - Para a consecuclo-de seus fins 
a Universidade do Brasil manterâ estabeleci· 
mentos de ensino, Institutos de peaqulsas e 
centros técnlco-clentlflcos e culturais·, colabo· 
rando, também, com lnstltulcões não unlver· 
•ltirlas do mesmo gênero, ·no sentido de aper
felcoamento cultural .e técnico do pais. 

Art. 4.º - Os trabalhos da Unlver11ldade 
terão por base a preservação das mais altas 
expressões da cultura brasileira, o respeito à 
dignidade humana e o fortareclment9 dos senti· 
mentos de unidade nacional, visando o desen· 
volvlmento dos novos valores da cultura, o 
Incentivo para aproveitamento das riquezas do 
pal11 e sua melhor organlzaclo econOmlca . 

TITULO Il 

Da eon1tltalclo da Unlvereldade 

Art. 5. • - A Unlver11ldade é uma comunl· 
dade de professores e alunos em trabalho nas 
escolas, Institutos de pesquisa, centros t,êcnlco
clentlflco11 e culturais ou servlcos complemen
tares. 

-8-

Art. 6.º - Constituem desde Já a Unlver• 
sldade do Brasil os seguintes estabelecimento• 
de ensino: 

F#culdade 
F"aculdade 
Faculdade 
Faculdade 
Faculdade 
Faculdade 

mlcas. 

Nacional de Medicina • 
Nacional de Direito. 
Nacional de Odontologia. 
Nacional de Filosofia. 
Nacional . de Arquitetura. 
Nacional de Clênclu Econõ-

Faculdade Nacional de FarmAcla. 
Escola Nacional de Engenharia. 
Escola Nacional de Belas Artes. 
Escola Nacional de Mllslca. 
Escola Nacional de Minas e Metalurgia. 
Escola Nacional de Qulmlca. ,,. 
Escola Nacional de Educaclo Flslca e 

Desportos. 
Escola de Enferltlelras Ana Néri. 

Art. 7. • - Como lnstltulcões complementa
res funcionarão os seguintes Institutos e ser· 
vtcos: 

Instituto de Eletrotécnica. 
Instituto de Psicologia. 
Instituto de Psiquiatria. 
Instituto de Bloflslca. 
Instituto de Puericultura. 
Instituto Osvaldo Cruz. 
Instituto de Nutrlclo. 
Museu Nacional. 

Art. s.o - A Universidade poderá, a todo 
o tempo, encorporar outros estabelecimentos de 
ensino e Institutos especializados, bem como 
estabelecer acordos com entidades e organiza
ções, ·oficiais ou privadas, para mais completa 
-reallzaclo de seus fins. 

TITULO Ili 

Da admlnlstraclo da Universidade 

CAP1TULO 1 

Do11 drg4oB da admintatraglfo ""'t1flr11itdria 

Art. 9. • - A admlnlstraclo da Unlvel'llldade 
do Brasil serâ exercida pelos seguintes õrglo11: 

a) Â88embléla Unlver11ltirla; 
. b) Conselho de Curadores; 

c) Conselho Unlversltirlo; 
d) Reitoria. 

CAP1TULO II 

Da A1111embUia U"iveraitdna 

Art. 10 - A Assembléia UnlversltArla serâ 
composta: · 

· a) dos professores catedrâtlcos de tOdas 
as escolas e faculdades; 

b) dos livres docentes de tõdas as esco· 
las e faculdades; 

c) de um representante de cada um dos 
Institutos unlversltârlos complementares; 

d) de um representante do peBBOal adml· 
nlstratlvo de cada uma das unidades unlver· 
sltArlas; 

e) de um representante do corpo discente 
de cada uma das escolas e faculdades. 

Parágrafo único. - Os representantes · re• 
feridos nas allneas c, d e e dêate artigo serio 
escolhidos por elelçlq, presid!da pelo diretor 
da respectiva unidade unlversltArla. 

Art. 11 - A A,ssembléla UnlveraltArla reu
nir-se-!, ordlnàrlamente, duas vêzes por ano, 
na ab-ertura e no encerramento doa curS<>R uni· 
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versltirtos e seri. extraordlnàrlamente convo· 
cada pelo reitor, quando 1880 se tomar neces
sário . 

Art. 12 - Competlri 'à Assembléia Unlver
eltirta: 

a) · tomar conhecimento do plano anual de 
trabalhos da Unlvj!rsldade; 

b) tomar conhecimento doe relatórios dae 
atividades e reallzacões do ano anterior : 

c) assistir à entrega dos diplomas honôrl
flcos de doutor e profeasor: 

d) eleger seu representante no Conslllho 
de Curadores . 

CAPfTULO III 

Do Conaelho de C"radorea 

Art. 13 - Constituem o Conselho de Cura
dores : 

a) o reitor da Universidade, como pre
•ldente; 

b) um representante do Conselho Upl• 
vereltirlo; 

c) um representante da Assembléia Unl
vereltirta, que poderi ser profeBSOr ou pessoa 
de notória Idoneidade e reconhecido valor no 
seu ramo· de atividade; · · 

d) um representante · da Assoclaclo de 
Antigos Alunos da Universidade; 

e) um representante das peasoas flslcas 
ou jurtdlcas, que tenham feito doacõea à Unl
vereldade. 

f) um representante do Ministério da Edu
caclo e Sadde . 

1 l .• - O ministro da Educaclo e Sadde 
preeldlrá às reuniões do ~nselho de Curado-
res a que comparecer. · 

1 2.0 ~ O representante do Conselho Unl
versltirlo e o da Aseembléla Unlversltirla serio 
eleitos por êsses órgãos. · 

1 s.o - O representante a que se refere 
a allnea ti será eleito em reunião das asso
clacões de antigos alunos da Universidade. 

1· 4.o - O representante a que se refere 
a allnea e será eleito em reunião doa doadores 
que hajam feito donativos Iguais ou superiores 
a CrS 600 000,00 (quinhentos .mil cruzeiros), ou 
seus bastantes procuradores . 

1 6.0 - All reuniões para as elelcõee. refe- · 
ridas nos H s.o e 4.• serio convocadas e pre
sididas pelo reitor. 

Art . H - Serio atrlbutcões do Conselho 
de Curadores: 

a) ratificar a deslgnaclo e a dlsi>ensa dos 
diretores de estabelecimentos de ensino e lna
tltutos da Universidade; • 

b) aprovar os orçamentos organizados pelo 
Co1111elho Unlver1ltirlo; 

c) autorizar as despesas extraordlnirlas, 
·não previstas nos orcamentos dos Institutos 
unlversltirlos, que atendam a nece1Bldadea do 

• ensino e da pesquisa; · · 
d) aprovar a prestaclo de contas, de cada 

exerclclo, feita ao reitor pelos diretores dos 
lnatltuto11 unlversltirlos; 

e) aprovar a preataclo final de contas a 
ser ~mualmente enviada pelo reitor ao Minis· 
térlo da Educaclo e Sadde; · 

f) resolver sôbre a aceltaclo . de legados 
e donativos, e· deHberar sõbre a admlnlstraclo 
do patrimônio da Universidade; 

g) aprovar os reirulamento1 doa servicos 
untveralU.rlo•; · 

h) autorizar . acordos entre aa unidades 
unlversltl1rlas e sociedades Industriais, comer
ciais ou particulares, para reallzaclo de traba-
lhos ou pesquisas; · . 

1) aprovar a tabela do pessoal extraordl
nirlo e as .normaa propostas para sua admlsel.o; 

j) autorizar a crlaclo de prêmios pecunl6• 
rios propostos pelo Conselho Unlvel'.l'ltirlo; . 

1) autorizar a abertura de créditos espe
ciais ou suplementares . 

Pari.grafo dnlco - Ao Conselho de Cura· 
dores caberi., ainda, quando julgar neceasárlo 
propor ao govêrno, em parecer Justificado, & 
substltulclo do reitor, antes de findo o trlêni. 
de sua ilomeaclo . 

CAPfTULO IV 

Do Conaelho UnfueraUdno 

Ait. 16 - Integram o Conselho Unlversl
tirlo : 

a) 011 diretores dos estabelecimentos de 
ensino superior mantidos pela Universidade; 

b) um representante · de cada uma das 
congregacões désses estabelecimentos; 

e) os diretores dos · Institutos técnlco-clen• 
tlflcos nlo complementares; 

d) ' o presidente do Diretório Central dos 
Estudantes; 

e) um representante dos livres docentea. 

· Art. 16 - Ao Conselho Untversltirlo com;. 
peUri.: 

a) exercer,. como órgão deliberativo, a Ju• 
rllldlclo superior da Universidade; 

b) aprovar 08 regimentos lntem.l.s, orga
nizados para cada uma das unldaã!IB unl
versltArlaa ; 

e) aprovar . aa propostas dos orçamento• 
anuais das unidades unlversltirlas, remetidas 
ao reitor pelos respectivos diretores; 

d) aprovar ·o orcamento da Reltotta e de 
suas dependências; 

e) autorizar o contrato de professores. a4 
refer8'1Ui"m do Conselho de Curadores; 

f) autorlw as alteracões de lotaclo dos 
tunclonirtos administrativos da Relt.rla e dae 
unidades unlveraltirlas, ·propostas pelo reitor; 

a') autorizar a realize.cio dos cur110s equl· 
parados, estabelecendo as condlcões do seu 
funcionamento e flscallzaclo; 

h) resolver sôbre mandatos unlversltirk>lit 
curBOB, conferências e extenlllo; 

1) deliberar sôbre qualquer proposta de 
modlflcaclo dêste Estatuto, de acõrdo com 08 
altos lnterésses do ensino; 

j) aprovar modlflcaclo dos reglmentoll de · 
cada uma das unidades unlversltirlas, aten· 
dldas as restrlcõe1 do presente Estatuto; 

1) deliberar sõbre aa1unto1 dlditlcos de 
ordem geral e aprovar lnlclatlvu ou modlfl· 
cacões no ·regime do ensino e pesquisa, nlo 
prevista nos regimentos, propostas por qual-' 
quer das unidades unlversltirlaa; 

m) outorgar o titulo de Doutor e de Pro
fessor honoria causa e o de ProfeBllOr Emérito; 

n) propor ao Conselho de ~~ 
crlaclo e concesBl.o de prémios pec 
ou honorlflcos, destinados ao estimulo e . 
pensa de atividades unlvereltl1rlal ; · 

o) deliberar, em grau de recurso, sõbre a 
apllcaclo de penalldade11; 
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• 11> deliberar 116bre pró\lldênclas desttnadaa 
a ll'evenlr ou corrigir atos de indisciplina cole.: 
tiva, Inclusive sõbre o fechamento de cursos 
ou de qualquer das unidades universitárias; 

· q) eleger o seu i:epresentante no Con
aelho de· Curadores; 

r) deliberar sõbre questõea omissas dêste 
91tatuto, e dbs regimentos das unidades uni· 
!rersl tá rias . 

17 - O Conselho Universitário terá 
um e-presidente escolhido trlenalmente, por 
.Se dentre os professores catedráticos, 
)ln s do Conselho. 

t 1.0 - Caberá ao vice-presidente do Con
aelho Universitário presidir às sessões a que 
nlo comparecer o reitor da Universidade. 
L 1 2.0 - No caso de Impedimento o vtce
líresldente será substltuldo pelo memb.ro mais 
antigo no magistério, em exerclclo no Conaelho 
IJ11lversltArlo. 

Art. 18 - O comparecimento . dos membros 
do Conselho UnlversltArlo às sessões, salvo 
~tlvo justificado, é obrigatório e prefere a 
•ualquer servl<:o do magistério. 

1 1.º - Perderá o mandato o membro ' do 
selho Universitário que faltar, se. m motivo 
ficado, a critério do referido Conselho, a 
sessões consecutivas. · 

1 2.• - Os membros do Conselho Unlversl
ll'l'lo perceberão a gratlflca<:ão de fun<:ão, por 
'"8são. que fõr estabelecida no or<:amento unl-
'""81 tá rio. · 

CAP1TULO V 

Da Reitoria 

Art. 19 - A Reitoria, representada na pes~ 
eoa do reitor, é o órgão executivo central que 
eoordena, fiscaliza e superintende tôdas as ati-
vidades universitárias. . 

Art. 20 - O reitor sert. nomeado pelo Pre-

Eente da República; dentre os prof.essOres 
edrátlcos efetivos, em exerclclo ou aposen
os, eleitos, em lista triplice e por vota<;ão 
nominal, pelo Conselho Universitário, 
Art. 21 - O reitor 11erá nomeado pelo prazo 

de. três anos, findo o qual poderá ser recon
duzido, mediante nova proposta do Conselho 
tTnlversltt.rio, nos têrmos do art. 20 dêste 
Estatuto, ratificado pelo Conselho de Cura
dores . 

f 1.• - Nos Impedimentos Inferiores a dez 
dias o reitor será ·substltuldo pelo membro do 
Conselho Universitário que para êsse fim de
.lignar. 

f 2.• - Nos Impedimentos mais prolonga
dos caberá ao Conselho .de Curadores designar 
o membro do Cbnselho Universitário que o 
deva substituir. 1 

Art. 22 - Serão as atrlbul<:ões do reitor: 
a) representar a Universidade, superinten

der, coordenar e fiscalizar as suas atividades; 
b) convocar e presidir a Assembléia Unl

~rs"'1'1&. o Conselho de Curadores e o Con• 
llelho Unlversltt.rlo, cabendo-lhe, nas reuniões, 
• direito de voto, Inclusive 'o de qualidade; 

c) assinar, com o diretor de .cada Instituto 
unlversltt.rlo, os diplomas conferidos pela Unl
.ersldade; 

· d) ··organizar, ouvidos os diretores das uni
dades universitárias, os planos de trabalho 
anual e submetê-los ao Conselho Universitário; 

e) contratar ·e designar professores, de 
acõrdo com autorlza<:lo do Conselho de Curado
res e por proposta do Conselho Universitário; 

f) admitir, licenciar · e dlspenl!&I' o pessoal 
extranumerárlo da Universidade; 

g) transferir, de acõrdo com a conveni
ência do servl<;o, o pessoal administrativo de 
uma para outra das unidades universitárias; 

h) nomear e exonerar os diretores das 
unidades unlversitA1·ias, ad-re/endum do Con.. 
selho de Curadores, na forma do art. 14, le-
tra a; t 

1) designar e dispensar os chefea dos de
partamentos de ensino dos estabelecimentos da 
Universidade; 

j) . propor ao Conselho Universitário as ai· · 
terações de lota<:lo dos funcionários admlnls- . 
tratlvos da Reitoria e das unidades univer-
sitárias; · 

1) dar . posse, em sessão das respectivas 
Congrega<;ões, aos diretores · e professõres das 
unidades universitárias; 

m) realizar, com autorlza<:ão do Conselho · 
de Curadores, acordos entre a Universidade e 
entidades ou lnstltul<:ões, põ.bllcas ou privadas; 

n) administrar as finan<:as da Univer-
sidade; • 

o) submeter as presta<:õee de contas 
anuais·, das unidades universitárias e de tõda 
a Universidade, ao Conselho de Curadores; 

p) encaminha]' oportunamente ao órgão 
elaborador do Or<;amento Geral da União e ao 

1 
Ministério da Educa<:ão e Saú9e a proposta 
de or<:amento geral da Universidade, como 
base para concessão da subven<:lo anual pre
vista no art. 23, do Decreto-lei n.º 8 393, de 17 
de dezembro de· 1946; 

q} promover, pe,rante o Conselho de Cura· 
dores, a abertura de créditos adicionais, quando 
as necessidades do servl<;o o exigirem; 

r> exercer o poder disciplinador; 
s) desempenhar todos os demais atos Ine

rentes ao cargo, de acõrdo com o disposto neste 
Estatuto ·e os prlnclplos gerais do regime uni
versitário. 

Art. 2S - O reitor apresentará ao Conselho 
de Curadores, anualmente, ou quando fõr ioll
cltado, completo relatório da sltua<:lo or<;a
mentárla e das atividades da Universidade. 

TfTULO IV 

Da orsanhaeio dos &rabalhoa Ulllversl&irloa 

CAP1TULO I 

Da or11anúi1JDl0 geral 

Art. U - A Universidade Imprimirá nos 
seus servl<:os de admlnlstra<;ão, bem como aos 
trabalhos de ensino, de pesquisas e outros, 
organlza<;ão nacional, que atenda aos seus pro~ 
pósltos socljlis e aos de eficiência técnica. 

§ 1,0 - No ensino serão adotados métodos 
e processos que reclamem a coparticipação de 
estudantes nos trabalhos de classe, ·que deverão 
traduzir, tanto quanto posslvel as condições 
reais da vida pràtlca. 

§ l!.o - Nas atividades de pesquisa, pro
curar-se-à, além do aperfelcoamento técnico dos 
que nelas se empenham, a forma<:lo do hábito 
do trabalho em coopera<:ão, bem como a eleva
<:lo constante das capaeldades morais, recla
madas pelos trabalhos clentlflcos. 

1 3.º - Para que possam aténder plene.
mente a seus fins, os servl<;os auxlllares, que 
direta ou Indiretamente estiverem &!lBOclados 
ao ·ensino e à pesquisa, serão. organizados com 
aten<:ão aos pr.lnclplos Indicados nos part.gratos 
ant~rlores. 
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CAP1TULO II 

Da orgaf&'11~4o diddtM:a 

Art. 26 - A organizaçl.o didAtlca geral da 
Universidade obedeceri aoa padrões mlnlmo11 
da lei federal, salvo quanto à seriação das 
dillclpltnas. 

Parigrafo dnlco - Poderão ser estabeleci
dos, no entanto, cursoa ainda não previ11to11 
em lei, mediante exame, pelo Conselho Uni
versitário, de aua conveniência ou lnterêase 
cultural. 

SECÇÃO I 

Doa CMraoa 

Art. 26 - Oa cursos université.rtos serão 
das aegulntes categorlu: 

a) cursqa de graduação; 
b) cursos de pós-graduação; 
c) cursos·de extensão. 
1 1.• - Os curso• de graduação, segundo 

011 padrões da lei federal, ressalvada a hipótese 
prevista no artigo anterior, vlsarllo o preparo 
de protlsslonala para o exerclclo dali atividades 
q11e demandem estudos superiores, e terão 
tantas modalidades quantas torem. nece88ârlas. 

1 2.• - Oll curáoa de pós-graduáçllo terão 
por fim aperfeiçoar e especializar conhecimen~ 
tos, quer pelo desenvolvimento dos estudos fei
tos nos curso& de graduação, quer pelo estudo 
mais aprofundado de uma de suas partes, e 
terão as seguintes modalidades: ' 

a) de aperfeiçoamento: 
b) de e11peclaltzação; 
c) de doutorado. 
1 s.o - Os cursos de extensão 11erllo 011 

destinado• à dlfulll.o de conhecimentos da téc
nica, e terão duas modalt'dades: de extenlll.o
popular e de atuallzaclo cultúral. 

Art. 'ri - .As modalidades do11 CUl'llOS de 
graduação e de pós-graduação serio definidas 
nos regimentos de cada escola ou faculdade. 

Art. 28 - As modalidades do11 cursos de 
extenlll.o serão eatabelecldu, em programas 
anuais, pelo Conselho Unlverslté.rlo, mediante 
propollta da Reitoria. 

Art. 29 ·- Oll CUl'llOS de graduação serão 
ordlnArios, q\J&ndo regidos pelos profe11sOre11 
catedrt.tlcos, e equiparados, quando regidos por 
livres docentea. • 

Art. 80 - Oll cu!'llOll de doutorado 11erão 
definidos nos recimentos du eaC:olas e facul
dades. 

Art . 31 - Os cursos equiparados, nos qua!s 
poderio Inscrever-se, por escolha espontânea, 011 
alunos matriculados na respectiva escola ou 
faculdade, serão feitos por livres docentes que 
disponham de serviço adequado à sua reali
zacão . 

§ 1. o - AB condlcões do local e Instalações 
propostas para o curso equiparado 11erão apre
ciadas por dois membros do Conselho Unlver
slté.rlo, designados pelo reitor. 

1 2.• - O Conselho Unlveralté.rlo, à vista 
do relatório apresentado por ê1111es profesaOres, 
decldirA BObre a reallzaclo do curso requerido. 

1 S.0 · - li: vedada ao livre docente que 
exercer na Unlveraldade funções de auxlllar 
do ensino ou pesquisa a regência de cursos 
equiparado•. 

Art. S2 - A admillSllo aos cursos de gra
duação obedecenl àll condições gerais- a seguir 
Indicadas, além de outras eapeclflcadas noa 
regimentos de cada um doa eatabeleclmento11 
unlveralUrlo•: 

I - certificado de ooncludo do CUl'llO ae-
cundl.rto; · 

II - certidão de nuclmento pauada pelo 
oficial do regtatro civil; 

III - prova de ·Identidade-; 
IV - prova de sanidade; 
V - prova _de Idoneidade' mwal; 
VI - pagamento das taxas exlgldu; 
VII - aprovação no exame vestibular. 

Art. SS ...,.. Aos cur110B de pós-graduado 
serão admlUdos i>ortadores de dlplODlall d• 
cursos de graduação·, no mesmo ramo de co
nhecimentos, ou ramos afins. 

Art. 34 - AB condições de adin!ISlll.o ao1 
cursos de extensão serão detlnldall por lna
truções do reitor, em cada cuo. 

Art. 36 - Nlo seri permitida, de regra, 
a matricula simultânea de estudantes em mall 
de um curso de graduação, admlündo-se, po
rém, essa matricula em dois cursos ·que apre
sentem afinidades de organização e compati
bilidade de horirlo. 

Parigrafo -dnlco - AB normas geralll para 
a perm1118Ao d• matricula slmultAnea, a que se 
refere êste artigo, bem como quando houver 
vaga, o eventual aproveitamento do exame ves
tibular, já. telto na Universidade, serio esta
belecidas · pelo Conselho Unlvel'llité.rlo. 

SECÇÃO II 

Da habmt~4o e promoallo nos CMraoa 
vn"'6r8'tdnoa 

Art. 86 - A verificação do aproveltamenttf 
dos estudantea, em qualquer dos cursos um. 
versltArlos, seja para a expedição de cerUtl~ 
dos e diplomai!, seja para a promoção escolar, 
serA telta por. melo de: 

a) • provu parciais; 
b) provu ou examea flnalll; 
c) trabalhos e exerclclos de cla88e: 
d) trabalhos e exerclclos extraclasae; 
e) excursões . 
Parãgrato dnlco - O regime de&BaB provu, 

exames, trabalhos e excursões, bem como ai 
taxu devidas e as épocas da respecUva reali

. zação, const4rlo do rectmento Interno de cada 
estabelecimell:to. 

SECÇÃO III . 
Doa cHplomaa e doa d'DW~ vnwsr8'tdriu. 

Art. 37 - A Universidade do Brull expeo 
dlrA diplomas e certificado• de concluslo dOI 
seus cursos e concederi tltulos honorifico• para 
distinguir protl881onals de altos méritos e per
sonalidade& eminentes. 

1 1.• - O diploma de doutor seri conferld4 
após a defeaa de tese realizada de acOrdo collf 
o regimento · Interno do estabelecimento que o 
expedir. 

1 2.• - O titulo de doutor honorla causa 
11eri conferido pelo Conselho Unlver11lté.r10, me
diante o voto favorivel de dolll terços da to-
talidade dos seus membros. · 

1 S. • "'.'"" O titulo de professor 11.onorla couaa 
eenl também conferido pelo Conselho Unlvero 
sl~o. mediante propoata da Congregação da 
escola ou faculdade respectiva, devendo o pro
nunciamento favorAvel de ambos êsses órgb 
fazer-a~ por dois terços da totalidade dos 1eU1 
membro&. 
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CAP!TULO llI 
1 

Da Of'QtJftuaoilo aoa trabaJhoa de ""1eaffqaollo 
e tkftwo-oifmtfftco• 

Art . . 88 - A Universidade desenvolveri 
atlvlãades de Investigação e técnico-cientificas 
em iervtç011 próprios de cada estabelecimento, 
em · órg"ãoe a êles · anuados ou c:Omune a dois 
ou mate, ou ainda, autônomos, conforme cou
ber em cada C&110. 

Paràgrato dnlco - Atendidos os fine espe
ciais do ensino e Investigações cientificas, êsses 
órgãos poderão manter 11ervlço11 abertos ao 
pdbllco e remunerados. • 

' · Art. 39 - Quando o órgão de natureza 
técnico-cientifica servir a um só estabelecimen
to, sua organização e seu funcionamento serio 
regulados no regimento Inferno dêsse estabele
cimento; quando comum, ou autônomo, terà as 
suas atividades reguladu em regimento 
próprio. 

TtTULO V 

Da ~Jlllnletraclo das unidades unlver1!Urta11 

CAPfTULO I 

Da admitdstraoilo. geral e espectal 

Art. 40 - A Reitoria 11er6 o órgão central 
da Universidade, nela devendo ser procesaados: 
a)os requerimentos de Inscrição; b) Inscrição 
para 011 concursos de catedràtlco e Uvre docen
te; c) quitação das taxas e emolumentos; d) 
as concorrências para aquisição de material; 
e) a autorização das despe8&8; f) admlllSAo e 
manutenção do pessoal; g) atos de gasto fi
nanceiro geral. 

Paràgrato dn1co - A Reitoria terá regi
mento próprio . 

Art. 41 - Cada unidade universitária, seja 
estabeléclmento de ensino, Instituto ou serviço 
técnico-cientifico, obedecera\ àll normas de ad
ministração geral fixadas no regimento da 
Reitoria e à.s da administração especial defi
nidas no seu próprio regimento. 

Paràgrafo llnlco - Os Institutos ou servl
i;os anexados a um 84tabeleclmento de ensino 
terão a sua estrutura e funcionamento defini
dos no regimento dêsae estabelecimento. 

CAPITULO II 

Da adminiatraoilo daa escolaa e faculdades 

Ari. 42 - A direção e administração das 
escolas e faculdades serão exercidas pelos se
guintes órgãos: 

·a) Congregaçl.o; 
b) Conselho Departamentalol 
e) Diretoria. 

SECÇAO I 

Da COflqreqaoilo 

Art. 48 - A Congregação é o órgão 11upe
rlor da direção pedagógica e dldàtlca das es
colas e faculdades. 

· Art. 44 - A Congregação serà constltulda: 
a) pelos profeBSôres catedràtlcos efeti-

vos, em exerclclo de suas funções; 
b) pelos professores Interinos, nomeados 

na forma das disposições vigentes; 
c) por um representante dos livres docen

tes dp estabelecimento, por êles eleito, por 
três .anos, em reunião presidida pelo diretor; 

d) J)eloe profeaaõres catedrtUcoa em dls-
Ponlbilldade: 

e) peloif profeaaõres eméritos. 

Art. 46 - Compete à Congregação: 
a) escolher, por votação uninominal, em 

um só escrutlnlo, dentre os profeseôrea cate
dràtlcos efetivos, em exerclclo de suas funçõe,e, 
três nomes para constituição da lista trlpltce 
destinada ao provimento no cargo de diretor; 

b) eleger o seu representante no Conse
lho Universitário; 

c) deUberar sôbre tôdas as questões rela
tivas ao provimento nos cargos de magistério, 
na forma estabelecida no re11pectlvo regimento 

' e de acordo com as dl11Poslções da lei e dêste 
Estatuto; 

d) dellberar sôbre as questões que, direta 
ou Indiretamente, Interessarem àll ordens peda
gógica, dldàtlca e patrimonial, na forma esta
belecida no regimento Interno e de acôrdo com 
as disPoelções dêste Estatuto; 

e) deliberar, em primeira lnstAncla, sObre 
a destituição de membros do magistério; 

f) colaborar, quando devidamente consul
tada, com a diretoria e os órgãos da Univer
sidade, em tudo q'IJ&nto Interessar à própria 
unidade universitária e à Unlver11ldade; 

g) exercer as atribuições que lhe forem 
conferidas pelo regimento Interno respectivo, 
aprovado na forma dêste Estatuto; , 

h) elaborar o regimento Interno da uni
dade unlversttàrla a que pertencer. a fim de 
ser submetido à aprovação do Conselho Univer
sitário. 

SECÇÃO ll 

Do Conselho D61)11rtamenf4Íi 

Art. 46 - O regimento Interno de cada 
uma das escolas e faculdades estabelecerA a sua 
organização dldàtlca e administrativa em de
partamentos, constltuldos Por grupamentos das 
cadeiras · conexu. 

Paràgrato llnlco - A cadeira que, por de
terminação regional, ou por deliberação do 
Conselho U1'1versltàrlo, fizer parte Integrante 
de Instituto da Universidade, não serà encor
Porada eni departamentos. 

Art. 47 - Cada departamento será chefiado 
por um professor catedrático efetivo, deslpado 
pelo reitor, por Indicação do diretor, e proposta 
doe protesaõre11 do re11pecttvo departamento. 
· Art. 48 - O regimento Interno estabelece
ra\ as- normaa para admln!Btração de cada um 
dos departamentos e bem assim para as 11uas 
diferentes atividades de ensino e de pesquisa. 

Art. 49 - O Conselho Departamental serà 
conetltuldo pelos diferentes chefes de departa
mento, sob a presidência do diretor. 

Paràgrafo dnlco ~ O preiitdente do Dire
tório Acadêmico fari parte do Conselho De
partamental, como representante do corpo dis
cente. 

Art ., 60 - O Conselho Departamental 6 
órgão consultivo do diretor para o estudo e 
solução du questões admtnletratlvu e finan
ceiras da vida do estabelecimento, exercendo 
esB& colaboração de acôrdo com o regimento 
Interno. 

SEcÇAO llI 

Da Diretoria 

Art. 51· - A Diretoria, representada na 
pessoa do diretor, é o órgão executivo que 
coordena, fiscaliza e superintende as ativida
des da · unidade unlvereltArla. 
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Art. 52 - O diretor 11erà d111lgnado por 
três ano11, pelo reitor, _ad referendum do Con
selho de Curadores, dentre os professõres cate
dràtlcos Indicados na lista triplice eleita pela 
respectiva congregação, nos têrmos dêste Es
tatuto. 

Paràgrafo (mico - O diretor será substl
tuldo em suas faltas e Impedimentos pelo pro
fessor catedràtlco efetivo mais antigo na es· 
cola ou faculdade. 

Art. 53 - Constituem atribuições do di
retor: 

a) entender-se com os poderes públicos • 
sõbre assuntos que Interessem à unidade e de· 
pendam de decisões daqueles, quando autori
zado pelo reitor; 

b) representar a unidade em atos pllbllcos 
e nas relações com outros ramos da admlnla· 
trai;llo pllbllca, Instituições· cientificas e cor· 
porações particulares; 

c) representar o Instituto em julzo e fora 
dêle; · 

d) fazer parte do Conselho Unlverslta\rlo; 
e) 11BBlnar, conjuntamente com o reitor, os 

diplomas expedidos e conferir grau; 
fJ. submeter ao reitor a proposta do orça

mento anual do Instituto: ' 

g) apresentar anualmente ao reitor o re
t&tórlo dos trabalhos do Instituto, nêle a.sslna
lando as providências Indicadas para a maior 
eficiência do ensino; 

h) executar e fazer executar 118 decisões 
da respectiva congregação; · · 

1) convocar e presidir as reuniões da con· 
gregação; 

j) superintender os serviços admlnlstra
_tlvos do Instituto; 

· 1) fiscalizar o emprêgo das verbas auto
r!madas de acõrdo com os preceitos da conta

. bllldll-de; 

m) adquirir material e contratar obras 
ou serviços neceast.rlos A unidade, de acõrdo 
com 011 lnterêB11es do ensino e as disposições 
dês~e Estatuto; 

n) .fiscalizar a fiel execução do regime 
dldt.tlco, especialmente no que respeita à obser
..,~cla doa horàrlos e programas e A atividade 
dos professõres, livres docentes, auxiliares de 
ensino e estudantes; · 

o) remover de um para outro serviço da 
unidade os funclont.rlos administrativos, de 
acõrdo com as necessidades ocorrentes; 

p) assinar e ex~dlr certificados doa cur
sos de aperfeiçoamento e de especialização; 

q) nomear os livres docentes, professõres 
adjuntos, assistentes e Instrutores; 

r) aplicar as penalidades regulamentares; 
B) cumprir e fazer cumprir as disposições 

de:> r~pectlvo regimento Interno. 

CAP1TULO III 

Da · adm,nwer°"4o doa '""Heueos e s~os 
Ucnwo·cienHficos 

Art. 54 - Cada Instituto ou serviço técnico· 
cientifico autônomo terà um diretor, designado 
pelo reitor da Universidade. 

1 1.0 -. A escoU1a do diretor do Instituto 
ou serviço recalrà, Ide preferência, no titular 
da cadeira que estiver diretamente ligada às 
atividades especificas do referido Instituto ou 
serviço. 

1 2.0 - Ressalvada a hipótese do parágrafo 
anterior, a designação deverà recair em um 
dos três nomes eleitos, de àoõrdo com o regi
mento Interno do referido Instituto ou serviço. 

Art. 55 - Cada Instituto obedecerà ao seu 
regimento Interno. 

§ 1.0 - O regimento Interno, de que ~rata 
êste artigo, estabelecerà a estrutura adminis
trativa dó Instituto, o regime de suas ativida
des, o quadro do pessoal administrativo e 
técnico e respectlva.s funções. 

§ 2.9 - Na prganlzação do quadro técnico 
serà· estabelecida a respectiva carreira. 

TITULO VI 

Do patrlmllnlo, dqs recursos e do regime 
financeiro 

CAPITULO I 

Do patrlm6"WI 

Art. 56 - O patrimônio da Universidade 
sert. formado : 
. a) pelos bens móveis e Imóveis onde estão 
Instaladas as suas diferentes unidades• e que 
lhe serão transmitidos, por .acõrdo, pelo Dom!· 
nlo da União, ou restltuldos pelo govêrno; 

b) pelos bens patrimoniais restltuldos de 
acõrdo com o art. 103 dêste Estatuto; 

c) pelos bens e direitos / que lhe forem 
doados ou por ela adquiridos; · 

· d) pelos legados regularmente aceitos para 
fins Indeterminados ou para a constituição de 
fundos especiais; 

e) pelos saldos de rendas próprlu, ou de 
recursos orçamenta\rlos transferidos para a 
conta patrimonial. 

Art. 57 - As aquisições de bens e valores 
patrimoniais por parte da Unlveraldade Inde
pendem de aprovação do Govêrno Federal; mas 
a alimentação de quaisquer bens patrimonial• 
somente poderà ser efetivada após homologa• 
i;llo expressa do Presidente da República, ouvl• 
do o Ministério da Educai;llo e Satlde. 

Art. 58 - Os bens e direitos pertencentel 
A Universidade somente poderão ser utlllzad<>a 
na realização de objetivos próprios à sua 
finalidade, conforme a legislação vigente. 

Part.grafo único - A Universidade poderi, 
entretanto, promover quaisquer tnversões de 
fundos, tendentes A valorização patrimonial ou 
A obtenção de rendas aplleávels na realização 
de seus objetivos. • 

Art. 59 - .A Universidade podert. receber 
doacões, com ou sem encargos, Inclusive p~ 
a constituição de Fundos Especiais, ampllaçlo 
de Instalações "OU custeio de determinados seJt. 
Y!ços em qualquer de suas unidades comPo
nentea. 

Art. 60 - Poderão ser criados, quando 
necessários, Fundos Especiais destinados ~ 
custeio de atividades especificas de cada unl 
dos estabelecimentos unlverslta\rlos. 

Paràgrafo llnlco - A criação dos., Fundoa 
Especiais, a que se refere êste artigo, serf. 
proposta ao reitor pelo órgão Interessado, ca~ 
bendo ao primeiro aprová•lo, ad·refBrefttlUfllJ 
do Conselho de Curadores. 

Art. 61 - Os Fu~dos Especiais, a que se 
' refere o artigo anterior, somente -poderão ser 

aplicados na realização dos objetivos que jua
tlflcaram a sua lnstltuli;llo, sob pena de 11erem 
extintos e levados os seus recursos à receita 
.-eral da Universidade. 
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CAPITULO II 

Dos 1'ecvraos 

Art. 62 - Os recursos financeiros da Uni
versidade serão provenientes de: 

a) dotaeões que, por qualquer titulo, lhe 
torem atrlbutdas nos orçamentos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Munljlplos; 

b) doaeõe11 e contrlbuleões concedidas, a 
titulo de subvencão, por autarquias ou quais
quer outras pessoas flslcas ou Jurldlca11; 

c) renda de apllcacão de bens e valores 
patrimoniais; 

d) retrlbulcão de atividades remuneradas 
dos estabelecimentos componentes da Univer
sidade e de prestacão de quaisquer outros ser
vleos; 

e) taxas e emolumentos regulamentares; 
f) rendas eventuais. 

CAPITULO III 

Do nig'me fmancei1'o 

Art. 63 - O exerclclo financeiro da Unlver-
11ldade coincidira com o ano civil. 

Art. 64 ·- Até SO de marco de .cada ano as 
unidades componentes da Universidade reme
terão à Reltor!a a _dlscrtmlnacl.o de · sll.as des
pesas provê.veis para o ano seguinte, a fim de 
ser organizada proposta global de areamento 
da despesa da Universidade, como base para a 
conceS11ão da . subvenção prevista no · art. 2S 
do Decreto-lei n.º 8 393, de 17 de dezembro de 
1946. 

Parll.grafo llnl~ - A proposta a que se re
fere este artigo, após aprovacão do Conselho 
Unlverslté.rlo e do Conselho de Curadores, sera 
remetida ao órgão elaborador do ·orcamento 
Geral da República e ao Ministério da Educa
eão e Sa11de, dentro dos prazos estabelecldQ.s 
pelos referidos departamentos. 

Art. 66 - O areamento da receita e de11-
pesa de cada um dos. estabelecimentos com
ponentes da Universidade e da Reitoria obede
cera aos principio& da anualidade, unicidade e 
universalidade. 1 

Art. 68 - Até 1 de setembro de cada ano, 
as unidades unlverstté.rlas apresentarãQ sua , 
proposta de areamento da :receita e despesa 
para o ·exerclclo seguinte, a fim de ser a · mesma 
estudada pelo Conselho Unlverslté.rlo e apro
vada pelo Conselho de Curadores, nos termos 
da allnea e do artigo 14, dêste Estatuto. 

Art. 67 - A proposta a que se refere o 
artigo anterior\ !JOmpreendera duas partes: a 
previsão da reeetta e a flxacão da despesa de
vidamente justificada com os programas de 
trabalho da unidade unlverslté.rla proponente. 

Art. 68 - O areamento anual da Unlver11l
dade dispora sôbre apllcacão das rendas patri
moniais peculiares a cada uma das unidades 
unlver1:11Urlas, respeitadas as apllcaeões espe
ciais decorrentes de obrlgaeões assumidas pela 
Universidade ou qualquer de suas unidades 
componentes. 

Art: 69 - Os Fundos Especiais a que se 
refere o artigo 28 dêste Estatuto poderão ser 
constltuldos por dotacões que lhes foram atrl
buldas no oreamento da unidade universitária 
Interessada. 

Art. 70 - No decorrer do exerclclo finan
ceiro . poderão 11er abertos créditos adicionais, 
quando o exigirem as necessidades de 11ervlco, 
mediante proposta JusU!lcada da unidade unl
vers1'6.rla lntereuad&. 

1 1. o - A propo11ta referida neste artleo 
11ert. apresentada ao reitor e aprovada pelo 
Con11elho de Curadores. 

f 2. • - O perlodo de vigência dêases crédi
tos sert. fixado no ato de sua abertura, quan
do se tratar de crédito especial; os crédito• 
suplementares não poderão ultrapassar o tér
mino do exerclclo financeiro. 

Art. 71 - ~ vedada a reteneão de renda 
para aplicação extraorçamentll.rla, devendo o 
produto de toda a arrecadacão ser recolhido à 
Tesouraria da Universidade e escriturado na 
Receita Geral da Universidade. 

Art. 72 - A escrlturaeão da Receita, da 
Despesa e do PB,trlmônlo da "Q'nlversldade· aert. 
centrBtlizado na Reitoria como escrita sintética, 
assegurando-se a escrlturacão analltlca do mo
vimento econômico-financeiro de cada uma das 
unidades componente11 da Universidade. 

Art. 73 - O diretor de cada unidade unl
versltàrla apresentari ao reitor, anualmente, 
até Sl de Janeiro, a prestacl.o de contas do 
movimento econômico-financeiro da eBCOla, fa
culdade ou lnetltuto, a qual compreendert.: 

a> balanço patrimonial; 
b) balaneo financeiro; 
c) quadro comparativo entre a receita pre

vista e a receita arrecadada; 
d) quadro comparativo entre a despeaa fi

xada e a despesa realizada. 

Art. 74 - A prestac&o de contas anual ge
ral da Universidade compreenderll. os membros 
elementos a que se refere o artigo anterior e 
devert. ser apresentada pelo reitor ao Conaelho 
de Curadores, até 28 de fevereiro de cada ano. 

Art. 75 - Os 11aldos do exerclclo finan
ceiro serão levados ao fundo patrlmoulal da 
Universidade. 

Paré.grafo 11nlco - Os saldos referldoa 
neste artigo poderão, também, no tQ.do ou 8111 
parte, ser laneados em Fundo11 E&peclals pre
vistos no artigo 28 dêste Estatuto, a critério 
do reltor,.ad 1'eferendum do Conselho de Cura
dore11. 

TfTULO VII 

Do peHoal 

CAPITULO I 

DM cate".º'"°: do pesaoal e de seua quadro• 

Art. 78 - O pessoal das virias unldád_. 
unlveralté.rlaa sert. docente, admlnlstratlvà, ~ 
auxiliar, e se dl11trlbulrt. por dol11 quadroa: o 
ordlnll.rlo e o extraordlné.rlo. 

t ·i.o - O quadro ordlné.rlo, ou de 11ervl
dores pllbllcos, eert. constltuldo do pellllOal 
permanente e do pesaoal extranumert.rlo. 

O _ 2. o· - O quadro extranumert.rlo ae!'f. 
constltuldo do peBllOal diretamente admitido 
pela Universidade e remunerado por suas ren
das próprias. 

CAPITULO II 

Do peeeoal dooe11te 

Art." 77 - O corpo docente das escolas e 
faculdades poderi variar na sua constltulclo 
de acOrdo com a natureza peculiar do ensino 
a 11er mlnl11trado, mas devert. ser o profl!llllOra
do constltufdo p_or uma carreira de ~ 
gradual e auceuho. 
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Art. 78 - Os cargos sucessivos da carreira 
de professorado serão os seguintes: 

a) Instrutor; 
b) asl!lll!tente; 
c) professor adjunto; 
d) professor catedritlco. 

Art. 79 - Além dos titulares enquadrados 
nos diversos postos da carreira de professora
do, farão parte do corpo docente: 

a) os livres docentes; 
b) os profe8110res contratados; 
c) os auxiliares de f!'nslno; 
d) os pesquisadores e técnicos especiali

zados . 
Art. 80 - O Ingresso na carreira do pro

fessorado se fan\ pelo cargo de Instrutor, para 
o gual serão admitidos, pelo prazo de três 
anôs, por ato do diretor, e proposta do respecti
vo professor catedrático, os diplomados com 
vocação para a carreira do magistério, que 
satisfizeram as condições estabelecidas pelo 
regimento Interno . 

Art. 81 - Os assistentes serão admitidos 
pelos diretores das unidades universitárias," por 
Indicação justificada •do professor catedràtlco, 
devendo a escolha ser feita entre os Instru
tores. 

Art. 82 - A admissão será feita pelo prazo 
máximo de três anos, podendo. entretanto, ha• 
ver recondução, a ju!zo do professor , catedri
tlco, nas condições estabelecidas nos reglmen· 
tos Internos das unidades universitárias . 

Art. 83 - Os professores adjuntos serão 
admitidos pelos diretores das escolas e facµl
dades, mediante coricurso de tltulos, entre os 
assistentes e livres docentes, obedecida: a . or· 
dem de classificação no concurso realizado. 

Par-Agrafo llnlco - O regimento Interno 
de cada escola óu faculdade estabelecerã as 
normas do concurso para professor adjunto, 
bem como as condlçõell de sua estabilidade e 
os seus direitos e deveres. 

Art. 84 - Os professores catedráticos se
rão nomeados pelo Govêrno Federal, mediante 
concurso de titulo e provas, na forma estab~le
clda no regimento Interno das escolas e fa
culdades, ao qual poderão candidatar-se os 
professores adjuntos, os livres docentes, os 
professores de outras escolas e faculdades ofi
ciais ou reconhecidas, ou chefes de pesquisas 
ou pessosa de notório saber, a julzo da res-
pectiva Congregação. · . 

Parãgrafo ünlco - As traAsferênclsa de 
catedráticos somente serão permitidas quando 
aceitas pela respectiva Congregação e apro
vadas pelo Conselho Universitário. Tanto uma 
como outra dessas corporações deverf. mani
festar o seu assentimento por dois terços da 
totalidade dos seus membros. 

Art. 85 - Jt mantida a livre docência em 
tôdsa sa escolas e faculdades. 

Art. 86 - A livre docência será concedida 
mediante provas de habilitação realizadas de 
acOrdo com o regimento Interno, da escola ou 
faculdade respectiva. · 

Art . 87 - O exerclclo da livre docência 
não constitui acumulação vedada por lei. 

Parágrafo llnlco - O docente livre perce
ber-A pelos cursos que realizar a remunera.. 
ção prevista no regimento Interno do respectivo 
estabelecimento de ensino. 

Art. 88 - As Congregações das escolas e 
faculdades, • de cinco em cinco anos, farão a 
revisão do quadro dos livres docentes, a fim 
de excluir aquêles que não houverem exercido 

atividade eficiente no ensino ou não tiverem 
publicado trabalho dé valor doutrlné.rlo, de 
observação pessoal ou realizado pesquisas que 
os recomendem à permanência nas funções. 

Art. 89 - Os professõres contratados pode
rão reger, por tempo determinado, 4ualquer 
disciplina. cooperar no curso do professor cate
drf.tlco, realizar cursos de aperfeiçoamento e 
de es)Eclalização, ou ainda executar e orientar 
pesquisas clent!~lcas. · · 

§ 1. • - O contrato de professõres nacionais 
e estrangeiros será proposto ao Conselho Uni· 
versltárlo pela Congregação da escola ou fa
culdade Interessada. 

§ 2. • - Diante da justificação das vanta
gens didáticas e culturais da providência alvi
trada o Conselho Unlversitf.rlo autoriza o con
trato, ad referendum. do Conselho de Curadores. 

Art. 90 - Os auxiliares de ensino e pes
quisas terão a sua discriminação e a especlfl· 
cação das respectivas funções no reglme.nto 
Interno de cada uma das unldade1 unlversl· 
tf.rlas. 

CAPITULO III 

Do pessoal administrativo e a~mar 

Art. 91 - O regimento Interno de cada 
uma das escolas e faculdades discriminara o 
respectl.,.o pessoal administrativo, a natureza 
de seus cargos, suas funções e deveres. 

TITULO VIII 

Do re~lme disciplinar 

Art. 92 - Caberá ao reitor e ao diretor de· 
cada uma das unidades universitárias a res· 
ponsabllldade da fiel observância dos preceitos 
de boa ·ordem e dignidade, na esfera de suas 
respecUvas jurisdições. 

Art. 93 - O regimento Interno de cada 
uma das unidades universitárias estabelecerá 
o regime disciplinar a que ficarão sujeitos o 
pessoal docente e administrativo e o pessoii.l 
discente. 

1 1.º - As penas dlsclpllnareq serão: a) 
advertência·: b) repressão; c) suspensão; d) 
afastamento temporf.rlo; e) destituição. 

1 2. • - As penas especificadas nas allnesa 
a e b do parf.grafo anterior serão da competên
cia do· reitor e dos diretores; as penas de sus
pendo até oito dias serão da competência do 
reitor e dos diretores e até trinta dias do Con
selho Universitário e das Congregações; a pena 
de afastamento temporf.rlo sert. da competên
cia das Congregações ou do Conselho Unlver
sitf.rlo., conforme a jurlsdlçlf,o; a pena de. 
destltulcão serf. da competência do Conselho 
Universitário; em relação aos membros do cor
po discente, a pena de · expulaão equlvalerà à 
d(, destituição. 

Art. 94, - Das pensa disciplinares aplica· 
cadas por qualquer autoridade universitária, 
caberf. recurso para a autoridade Imediatamen
te superior. 

Parágrafo dntco - A llltlma Instância em 
matéria disciplinar, em qualquer caso, sera o 
Com1elho Universitário. 

TITULO IX 

Da vida social unlvenlürla 

Art. 95 - Os profe11.11ôres da Universidade 
poderão organizar uma. ou mais associações djl 
classe, submetendo o respectivo estatuto à apro
vação do Conselho Unlversltf.rlo. 
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Parll.grafo 'dnlco - Entre as atribuições 
da Sociedade doa Profell8óres Unlveraltll.rloa 
estara a de resolver aObre a concesllAo de bólsa 
de estudos e de outros auxllloa concedidos aos 
estudantes. 

Art. 96 - Os antigos &luno1 das escolas e 
faculdades da Universidade organizarão uma 
ou mais associações cujos· estatutos deverão ser 
aprovados pelo Conselho Unlversltll.rlo. 

Art. 97 - Os estudantt11, regularmente ma
triculados em cada uma das escolas e faculda
des elegerão um diretório, ccinatltuldo de nove 
membros no mfnlmo. 

1 t.0 - O diretório acadêmico de que trata 
êate artigo sera reconhecido pela Congregação 
como órgão legitimo da representação, para 
todos os efeitos, do corpo discente da respectiva 
un.ldade. 

1 2. o - O diretório acadêmico organizara 
comissões permanentes, constltuldas ou não 
de membros a ele pertencentes, entre as quais 
deverá compreender as três seguintes: 

a) comissão de .beneficência e previdência; 
b) comissão cientifica; 
c) comissão soc,lal. 
1 S.• - AB atribuições do diretório de 

estudantes de cada tnatltuto bem como as de 
cada uma das suas comllll!Õea, serão · dlscrlml· 
nadas no11 respectivos regimentos, 011 quais de
verão ser aprovados pela CongregacAo. 

• 1 4.º - Cabera especialmente ao diretório 
de cada escola ou faculdade, a defesa doa lnte
rêSBea do corpo discente, e de cada um dos 
estudantes em particular, perante os órgãos da 
dlrecAo técnico-administrativa da respectiva 
unidade. ' . 

Art. 98 - Com o fim de estimular as atl· 
vldadea das associações de estudantes, quer 
em obras de assistência material ou espiritual, 
quer em competições e exerclclos esportivos, 
quer em comemorações e iniciativas de caráter 
social, reservar-se-li. na elaboracAo do orça
mento anual das escolas e faculdades, uma sub
vençAo para o diretório acadêmico respectivo. 

Parll.grafo dnlco - O diretório apresentara 
à Congregação, ao têrmo de cada e:xerclclo, o 
respectivo balanço, comprovando a aplicação 
da subvenção recebida, sendo vedada. a distri
buição de nova aubvencAo antes de aprovada 
a prestação de contas da anterior. 

Art. 99 - Aos estudantes que nllo puderem 
satisfazer as taxas escolares para o prossegui
mento doa cursos unlveraltll.rloa, ·podera ael"' 
autorizada a matricula, Independente do paga
mento das mesmas, mas com a obrlgacAo de 
lndenlqçllo posterior. 

1 1.0 - Os estudantes beneflcladçis por 
esta providência não poderio ser em ndmero 
1Np~or a 20 % doa alunos matriculados. 

1 2.0 - As Indenizações de que trata êste 
artigo, irerllo escrituradas e constituem um 
compromlaallo de honra, a ser resgatado, pos
teriormente, de acórdo com os recursos do be
neficiado. 

1 s.o - Cabera ao diretório acadêmico In
dicar ao diretor de cada escola ou faculdade 
quais os alunos necessitados do auxilio lns
tltuldo neste artigo. 

Art. 100 - Destinado a coordenar ·e cen
trall.zar tõda a vida social doa corpos discentes 
doa. Institutos de ensino superior, . poderà ser 
organizado o Diretório Central doa Estudantes, 
constltuldo por dois representantes de cada um 
doa diretórios acadêmicos das escolas e facul· 
dades unlversltll.rlas. 

1 1.0 - Ao Diretório Central doa Estudan
tes caberi: 

a) defender 011 lnte~BBea gerais doa es
tudantes, perante autoridades superiores de 
ensino e pera!'lte 011 altos poderes da Repdbllca; 

b) promover a aproxlmacAo e mixlma soli
dariedade entre os estudantes; 

c) realizar entendimentos com os dlret.S.. 
rios acadêmicos a fim de promover a realiza
ção de solenidades estudantis e de reuniões 
sociais; · 

d) organizar esportes, que aproveitem à 
sallde e robustez doa estudantes; 

e) promover reuniões de carater cienti
fico, nas quais se exercitem os estudantes em 
discussões de temas doutrlnll.rloa ou de traba· 
lhos de obaervacAo e de experiência peaaoal, 
dando-lhes oportunidade de adquirir esplrlto 
de critica; 

· f) representar, pelo seu presidente, o cor
po discente no Conselho Unlversltll.rlo. 

1 2.• - O Diretório Central doa Estudantes, 
uma vez organizada e eleita a respectiva dire
toria, devera elaboràr o respectivo estatuto, a 
flin de submetê-lo a aprovação do Conselho 
Unlversltll.rlo. 

Art. 101 - Para efetivar medidas de pre
vidência e beneflclêncla, em relacAo ao corpo 
discente -da Universidade, Inclusive para a con
cessão de bõlaaa de estudos, deverão entender
se a Sociedade doa Profell.llÔres Unlversltll.rlos 
e o Diretório Ce,ntral doa Estudantes, a fim da 
que prevaleça rigoroso critério de ju1tlca e de 
oportunidade. 

Parágrafo único - A secção de previdência 
e de beneficência da Sociedade de Profe811Õre8 
organlzarà. de acõrdo com o Diretório Central 
dos Estudantes, o serviço de assistência m6-. 
dica· e hospitalar aos alunos. 

T!TULO X 

Dl1po1lçõe1 cera!• e translt6rta1 

Art. 102 - A lei que fixar anualmente a 
despesa da Unlllo consignará, na parte refe
rente ao Ministério da EducacAo e Sadde, uma 
dotacAo global destinada, sob a forma de sub
venção, à Universidade do Brasil. 

• 1 1.0 - O valor anual dessa subvenção 
11erà càrrespondente à soma das quantias necea• 
sll.rlas· ao paga,mento de todo o peBBoal perma
nente e extranumerarlo da Universidade, à 
aquisição do material nece:JSirlo aos aervlQOI 
das unidades unlversltll.rlas que a Integram e, 
ainda. à e:xecucAo de obras e satlafacAo dos 
demais encàrgoa de sua manutenção e desen-
volvimento. ' 

1 2.0 - A dl11crlmlnacAo da despesa da 
proposta orÇamentll.rla da Universidade do Bra

. all nllo farll. pàrte Integrante do Orçamento 
Geral de Repllbllca, servindo de elemento mera
mente Informativo para a. sua elaboracAo. 

1 s.o - Publicado o Orçamento Geral da 
despesa da União e a.toa que concederam crt· 
ditos adicionais relativos à Universidade, sério 
as dotações correspondentes automàtlcamente 
registradas pelo Tribunal de Contas e dlatrt
buldas ao Ministério da EducacAo e Saóde para 
entrega à Universidade. 

Art. 103 - Serão reencorporadoa aos pa
trimónios das Unidades unlversltll.rlas e, como 
tais, encorporados ao património da 'Univer
sidade do Brll!!ll; quaisquer bens patrimoniais 
aos mesmos pertencentes que tenham p&BBado 
para o Património Nacional em obediência à 
legislação anterior. . 

Art. 104 - Enquanto não forem devida
mente organizados e Instalados 011 serviços da 
Reitoria da Universidade do Brasil, a. parte da 
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subvenção global, estabelecida no artigo 11.nte
rtor, correspondente ao peSlioal permanente e 
ao extranumerárlo da Universidade será dls
trtbutda à Tesouraria do Ministério da Educa
c:lo e Sat'i.de, .que efetuará o pagamento res
pectivo, segundo as fõlhas de exercido envia
das pela Reitoria. 

Art. 106 - As dotações destinadas a ma
terial e as demais não referentes a pessoal 
aerão 'depositadas no Banco do Brasil à dis
posição do reitor da Unlve.raldade . . 

Parágrafo t'i.nlco - O Departamento · de 
Administração do Ministério da Educação e 
lllu1de providenciará para que, encerrado o 
elcerclclo financeiro, qualquer saldo existente 
l CQnta de Pessoal seja encorporada à conta 
de bens patrimoniais da Universidade', por in
termédio do Banco do Brasil. 

Art'. 106 - As escolas e faculdades .fornece
rão à Reitoria todos oa elementos neceasArlos 
à organização dos serviços centraia. 

Art. 107 - As concorrências, para aquisi
ção do material que Interessar, exclusivamente, 
a determinada unidade universitária, poderão 
ser processadas de acõrdo com propostas da re
ferida unidade, na forma do regimento Interno 
da Reitoria. 

Art. 108 - A Universidade praticará sob 
sua exclusiva responsabilidade todos os atos 
peculiares ao seu funcionamento. ' 

Art. 109 - Aa condições geralp de nomea
ção, licenciamento, demissão e aposentadoria 
dos servidores p11bllcos,.-1otadoe na 'Universi
dade do Brasil, são as estabelecidas na legisla-
ção federal. · 

1 l.º - Ao pessoal permanente e extra
numerário da Universidade do Brasil ficam 
&1111e&'Urad6s todos os direitos e vantagens 
atuais e as que Tenham a ter os demais ser
vidores da União. 

1 2. o - TOdas as ocorrências relativas à 
vida funcional doa servldoree pt'i.bllcos a que 
se refere êste artigo serão, ato co'ntlnuo, · co
municadas à Divisão de Pessoal do Ministério 
da Educação e Sat'i.de, para os devidos assen- . 
tamentos. 

Art. 110 - Segundo as suas conveniências 
eapeclflcas, as unidades universitárias, por seus 
departamentos, definirão e regularão o regime 
de tempo Integral para os profe1111õres e au
xiliares ·de ensino. 

Art. 111 - Em casos especiais, a reque
rtmento do Interessado e deliberação da Cori
irregação, será concedida ao professor cate
drático ou professor adjunto dispensa tempo
ràrla das obrigações do magistério, até um 
ano, a fim de que se devote a pesquisas em 
assuntos de sua especialidade, no pais ou no 
estrangeiro, sem prejulzo de seus direitos e 
vantagens. 

Art. 112 - O provimento efetivo · nas 
cadeiras atualmente varas nas escolas e facul
dades da Unlvenildade será feito por concurso 
de tltulos e de provas, nos têrmos da legla· 
lação federal do ensino em vigor. 

Art. 118 - A Universidade Instituirá anu
almente e de acOrdo com oa recursos de que 
dispuser, bOlaas destinadas a estudos no pais 
e no estrangeiro para profellSOres, pesquisado
res, técnicos e alunos. 

Art. lH - Dentro do .prazo de quinze dias 
após a aprovação dos regimentos Internos das 
unidades universitárias, será enviada ao MI· 
nlstérlo da Educ&çío e Sat'i.de a lotação do 
pessoal docente e administrativo, permanente 
e extranumerirlo, da Universidade, para os 
efeitos do Decreto-lei n.o 8 393, de 17 de dezem
bro de 19'6, e dêate EstlP.tuto. 

Art. 116 - Dentro do prazo de 11e1111enta 
dias, contados da aprovação dêste Eatatuto, o 
Conselho Universitário elaborará o regl"1ento 
Interno da Reltorta e .aprovará os regimentos 
Internos das escolas e faculdades e dos lnstl· 
tutos universitários. 

Parágrafo único ·- Os regimentos Internos 
das escolas e faculdades serão elaborados pela 
respectiva Congregação, ouvido o diretório aca
dêmico, por seu representante, que, para tal 
fim. · comparecerá tls sessões. 

Art. 116 - Os regimentos Internos das es
colas e faculdades determinarão que os ho· 
rárlos escolares atendam, sempre que poss1vel, 
ao lnterêsse dos alunos. 

Art. 117 - Os regimentos Internos do11 es
tabelecimentos, l!lstltutos e serviços prescre
verão a organização do trabalho remunerado 
de professõres e alunos, em beneficio do aper
feiçoamento profissional dos estudantes e no 
lnterêsse doa trabalhadores e da Universidade. 

Ar-t. 118 - As escolas ll faculdades poderão 
estabelecer nos seus regimentos Internos car• 
goa Isolados, destinados aos alunos e diploma
dos, não só para o aperfetçoamento !le sua 
·formação ' proflaalonal, como para estimular 
tendências vocaclonals para a carreira do ma· 
glstérlo. 

Art. 119 - O Govêrno Federal reconhe
cerá, como oficialmente válidos, para os efeltoa 
legais, os diplomas profissionais, ou certifica· 
doa de estudos, os boletins de exames e aná· 
llaes, os atestados, pareceres, projetos e demais 
atos regularmente expedidos ou realizados por 
qualquer das dependências da Universidade. 

Art-_ 120 - Oa órgãos unlversltárlcis a6 
atenderão a lnterleses do corpo discente do 
respectivo diretório acadêmico. 

.A:rt. 121 - A .Universidade manterá os 
compromissos de cooperação assumidos pelos 
Institutos oficiais a ela encorporadoa.. com ou
tros órgãos da admlnfstração pública. 

Rlo-de-J'anelro, 22 de janeiro de 1946. 
Raul Leitcto da Cunha. 

"Diário Oflcl&i" de 26-1-946. 

Decreto n. • 20 501, de U de Janeiro de 1946 

Apr0tia o Regfmento do Dejlarla-to Nacfonal 
de Porto11, Rias e Canaw. 

O Presidente da Repllbllca, usando da atri
buição que lhe confere o artigo 74, allnea a, 
da Constituição, 

Reeolve: 

Art. l.º - Fica aprovàdo o Regimento do 
Departamento Nacional de Portos, Rios e Ca· 
nals (D. N. P. R. C.), assinado pelo ministro 
da Viação e Obras Pt'i.bllcas e que acompanha 
o presente decreto. 

AJ't. 2.0 - l!:ste decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as dia· 
posições em contrário. 

Rio-de-Janeiro, 24 de janeiro de 1946', 125.• 
da Independência e 68.º da Rept'i.bllca. 

JOSl!: LINHARES. 
.lravricto Jo'PflM't da Silva. 



LEIS E RESOLUÇOES 

RBOI'MllNTO DO ' DllPABTAMBNTO NACIO
NAL DB PORTOS, RIOS B CANA.IS 

CAPtTULO I 

Da finalidade 

Art. 1. • O Departamento Nacional de 
Portos, Rios e Canais (D. N . P. R . C.), órgão 
integrante do Ministério da Vla<:lo e Obras 
Piibllcas (M. V . O • . P . ), diretamente subor
dinado ao mJnistro de Estado, tem por fina
lidade promover, orientar, estudar e Instruir 
tõdas &19 questões relativas à construção, me
lhoramento, manutenção, aparelhamento e ex
ploração dos portos e viu d'água do pais, no· 
que se r.efere às condições de navegação, quer 
marltlma, quer Interior. 

CAPtTULO II 

Da organi.laç4o 

Art . 2.• ....; o D. N •• p, R. c. compõe-
se de : 

Divido de Hidrografia (D. H.). 
Divido de Planos e Obras (D. P. O.) . 
Divisão Económica e Comerctal (D. E. C.). 
Serviço de Administração (S. A.) . 
Distritos de Portos, Rios e Canais (D. P. 

R. C . ) . 
Região Norte de Aparelhagem (R . N . A.) . 
Região Nordeste de Aparelhagem (R. N . 

E. A.). 
Região Sul de Aparelhagem (R . B. A.) . 
Pari.grafo dnlco - O direto!:" do D ; N . P . 

It. C . poderio constituir co·mlasões de estudos 
·e obru de. caráter transitório, com sede e fins 
definidos 1 em cada C&ao especial. 

Art . s.o - O cargo de diretor geral do D. 
N . P . R . C. , será preenchido, em comissão 
por um engenheiro lotado no,D . N. P . R . C., 
de reconhecida competlncla na especialidade de 
engenharia hldráullca e de nomeação do Pre
sidente da Repdbllca, mediante proposta do 
ministro de Estado da Vlaçf.o e Obras Piibllcas. 

Art. 4. • - Os cargos de diretores · fiscais e 
de à.!Jslstentes técnicos serão exercidos por fun
clonAr.los da carreira de Engenheiro do D. N. 
P . R . C . e nomeado& ou designados pelo mini&-

. tro de Estado da Viação e Obru Pdbllcas, 
mediante proposta do direto!:" geral. 

Art . 5.º - As Divisões terão diretores e 
os Distrito& e Regiões terão chefes, todos esco
lhidos dentre funclonArlos da carreira de Enge
nheiros do D . N. P. R. C. e nomeados ou 
designados p41lo ministro de Estado da Viação 
e Obru' Piibllcas, mediante proposta do dlretoP 
geral . · 

Art . 8.º - As Secções du Dhisões terão 
· chefes escolhidos dentre funclonAl:"los da car

reira de Engenheiro do D. N. P. k. C., de
,1gnados .pelo diretor geral, mediante Indica
ção do respectivo diretor de Divisão. 

Art. 7.• - O Serviço de Administração (S. 
A..) terá um chefe escolhido dentre funclonA
rlos lotados no D . N. P. R . C. e .designado 
pelo ministro de Estado da Viação e Obru 
Pdbllcas, mediante Indicação do diretor geral. 

Art . 8. 0 - As Secções do S . A. terão che
fea , eacolhldos dentre funclonArlos do D. N . 
P. R . C . e designados pelo diretor geral. 

Art. 9.º - Cada Distrito de Portos, Rios 
e Canais (D. P. R. C . ) e cada Regilo de Ap&• 
relhagem (RNA RNEA RSA) terá um chefe 
de Secção Técnica (S. T.) e um chefe de Tur
ma de Administração (T . A.) ambos designa
dos · pelo diretor geral, aquêle dentre 011 fun• 
clonArioB da carreira de Engenheiro do D. N . 

P . R. C. e late dentre os funcionários lotados 
no mesmo Departamento, mediante proposta do 
respectivo chefe. 

Art . 10 - O cargo de chefe do Serviço de 
Dragagem l!lerA e:sercldo por funcionário do 
D. N. P. R. C . que tenha prAtlca dêlllle ser
viço e nêle demonstrado competlncla e operoel .. 
dade e seri. designado pelo diretor geral. 

Art. 11 - O diretor geral e os diretores 
de Dlvl8ão terão secretários por êles desls
nados. 

Art . 12 - · Os órgãos do D . N. P. R. C. 
funcionarão perfeitamente coordenados, em re
giDJe de mdtua colaboração, sob a orlen~ 
do diretor geral. 

SECÇÃO I 

Da D. H. 

Art . 13 - A D . . H . compreende: 

Secçlo de Estudos Topo-Hldrogrl.ftcos (S. 
E . T.); 

Secção de Estudoe Hldrométrlcos e Meteo• 
i:ológlcos (S . E. H. M .); 

Secção de Hidráulica Expertmentàl (8. 
H . E.) . 

Art. 14 - Ã S . E. T . compete: 

I - Organlar planta& topo-hidrográficas. 
diretamente ou por Intermédio dos Distritos de 
Portos, Rios e Canais ou de comissões de estu
dos que forem organlzadu de acõrdo com o 
parágrafo dnlco do art . 2. 0 , projetando em 
auas Unhas gerais, os melhoramentos de que 
carecem ou Informando sõbre os projetos apre
sentados dêsses melhoramentos; 

II - · Estudar o regime · do litoral e viu 
navegáveis. propor as .obras necessArlas à sue 
prote<:lo e Impedir a execução de conatruções 
que lhe forem prejudiciais; 

III - Organizar Instruções que deverlo ser 
observadas pelas comlasões de estudo• de por
tos e vias navegAvela; 

IV - zelar pela conservação das vias 
d 'água e propor ao diretor geral a solicitação 
de provldlnclas a autoridades federais, esta
duais e municipais, a fim de Impedir que se
jam cedidas a terceiros, sob qualquer titulo, 
as áreas marginais dos portos e vias navegá
veis que Interessem ao D. N. p ·, R. C . ; 

V - anotar os pedidos de aforamento dl' 
terrenos de marinha dos acrescidos. e dos reser
vados à servidão pdbllca, Informados pelos 
Distritos de Portos, Rios e Canais; 

VI - anotar os resultados colhidos com o 
emprêgo dos Instrumentos topográficos e geo· 
déslcos utilizados nos estudos dos portos e vias 
navegAvels, de modo a apurar os melhores tipos 
a l!lerem aplicados; 

· VII - ter sob sua guarda todos os lnstru• 
mentos necessários para estudos e ob11ervaçõea, 
ex-latentes na Admlnh1tração Central, devida
mente relacionados, de modo a mantl-los ern 
condições de serem fomecldo11 para os servlçoll 
do D. N. P. R. C. tõdas as vêzes que se fizer 
necessArlo, providenciando junto às Regiões de 
Aparelhagem sôbre os reparos de que nece1181· 
tem os mesmos. · 

Art . 15 - Ã S. E. H . M . compete: 

I - proceder a e11tudos hldrométrlcos pars 
orientar os projetoll de melhoramento11 dos por
tos e vias navegf.vels; 

II - manter o 11ervtco de prevlslo das 
marés pelo método. da análise harmónica, bem 
como 1111gerlr ao diretor providências para o 
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estabelecimento de lnatrumento11 registradores 
de maréll· nos portos do litoral onde se fizerem 
neceallàrlos . 

III - fornecer àB autoridades competentes, 
por Intermédio do diretor: os dados obtidos 
pela an'llae harmônica a que se refere o De
creto-lei n. • 4 120, de 21 de fevereiro dl! 1942: 

IV - anotar oa resultados colhidos com o 
emprego dos Instrumentos maregn!.flcos e me
tllorológlcos utilizados" nos portos e vias nave
gf.vels, a fim de apurar os tipos mais conveni
entes para a respectiva padronl.zacão: 

V - providenciar sObre a dl.atrlbulcão de 
hi.ltrumento11 maregráflcos ou meteorológicos 
para os locais onde se tornarem neceBBárlos, 
eollcltando, por Intermédio do diretor, aa me
didas nceee,rlas junto à Região de Aparelha
gem, para tal fim; 

VI - publicar semestralmente um boletim 
conlltgnando os resultados das observações hl
drométrlcas e meteorológicas, bem como quais
quer estudos correlatos a que possam ' dar 
lugar. 

Art. 16 - Ã S. H. E. compete: 
I _: organizar e manter um laboratório de 

hJdn!.ullca experimental, destinado a pesquisas 
relativas a projetos de obras a executar; 

II - estender essas pesquisas às obras j' 
inlcladas, com o fim de serem feltaa, a tempo, 
u modificações que os reeultado11 aconse
lharem. 

SECÇÃO II 

D.a D. P. O. 

Art. 17 - A D. P. O. compreende: . 
Seccão de Projetos e Orçamentos de Obras 

(8. P. o: O.); 
Secc;;ão de Conetrucão e Contabilidade Téc

nica (8. C. C. T.); 
Beccão de Patrimônio e Arquivo Técnico 

(8. P. A. T.). 

Art. 18 - Ã S. P. O. O. compete: 
1 - projetar e orçar as obras de acesso 

e acostagem doe portos e vias navepvele dell
neadaa pela D. H., bem como aa Instalações e 
aparelhamentos necessàrloe aos portos; 

II - o estudo dos materiais de construcão 
usados em construções hldrâullcas marltlmas 
e fluviais; 

III - opinar ilObre os projetos e orça~ 
mentos de obras, lnstalac;;õe~ e aparelhamentos 
que forem apresentados pelos concesslon,rlos 
ou pelM autarquias; 

IV - organizar e submeter à aprovação do 
diretor aa bases gerais para os orc;:amentos das 
obras e Instalações nos portos e Tias nave-
gf.vels; · 

V - organizar e submeter à aprovação do 
diretor· os cadernos de encargos a que devem 
satisfazer os materiais neceeaArlos à execucão 
das obras e àB Instalações e aparelhamento dos 
portos, os quais deverão obedecer la resoluções 
e normas da Associação Braailelra de Normas 
Técnicas (A. B. N. T.); 

VI - organizar e submeter à aprovaçlÓ do 
diretor geral, para cada põrto, um plano geral 
de ampllacão. e, para o pais, um plano geral 

•de construcão de portos, em perfeita correspon
dência com o Plano Geral da Viação Nacional. 

Art. 19· - Ã S. C. C. T. compete: 
I - acompanhar a execução daa obras de 

melhoramentos dos portos e vlaa navegAveis, 
, de acOrdo com as Informações fornecidas pelos 

DPRC, reunindo e coordenando os dados de 

lnterêase e providenciando para corrigir, em 
tempo, faltaa ou defeitos que a pritlca venha 
a dar a conheeer: 

II - organizar Instruções sObre a execução 
daa obraa a serem lnlcladaa em cada põrto, 
bem como sObre a . execução dos trabalhos de 
fixação e conservação de dunaa; 

III - · coordenar todos o• ·serviços de dra
gagem a cargo do D. N. P. R. C. providen
ciando junto aos DPRC .e àll Regiões de Apa
relhagem sObre· a sua execução nos portos e 
vias navegàvels sob sua jurisdição, bem como 
organizar as bases para concorrencla, quando, 
a julzo do diretor geral, se tornar conveniente 
contratar a dragagem ·com companhlaa ou em
presas ldOneaa; 

IV - acompanhar a construção de estalei
ros e oficinas de construção naval, fiscalizados 
pelas ·R. A. bem como de todas as demais 
construções q,ue se relacionem com os serviços 
e desenvolvimento das portos, que forem exe
cutados ou fiscalizados pelos DPRC ou· pelos 
R . A.; 

V - organizar e manter a contabilidade 
técnica dos servic;:os, obras e aparelhamento doa 
portos, de modo a permitir a necesaAria fis
calização sObre as respectivas despesas e apu
rar os custos unitários e finais dos serviços, 
obras e aparelhamento do D. N. P. R. O. 

· Art. 20 - Ã S. P. A. T .. compete: 
1 - orgarilzar e manter o registro de, todos 

os bens móveis e Imóveis do D. N. P. R. C., 
Inclusive material flutuante, aparelhamento e 
Instrumental terrestre; 

I.I - proceder à dlstrlbulcão do aparelha
mento e Instrumental por Intermédio das Re· 
glões de Aparelhagem e de e.cOrdo com a deter
minação do diretor geral; 

III - zelar pela conveniente apllcac;Ao de 
aparelhamento e Instrumental técnico do D. N. 
P. R. C., fazendo recolher àB Regiões de Apa
relhàgem os que fiquem dlaponlvele ou neces~ 
Bitem reparos; · 

IV - organizar e manter o arquivo técnico 
do D. N. P. R. e. compreendendo plantas, 
projetos, orçamentos, memórias justificativas, 
cadernetaa de campo e outros documentos 
correlatos; 

V - manter e dirigir um gabinete foto
griflco e hcllogn!.flco, de acOrdo com as ne
cessidades do D. N. P. R . C. 

SECÇÃO III 

Da D. E . C. 

Art. 21 - A D. E. C. ccimpreende: 
Secção de Explor~ Comercial (S. E. C.); 
Secc;:ILo de Economia e Eetatlstlca (S. 

E. E.); 
Art. 22 - Ã S. E. C. compete: 
I - coligir a legislação atinente a portos · 

e vias naveg,vels, promovendo as modlficac;;ões 
que a prática aconselhar; 

II - zelar pela fiel observAncla das leia 
portuárias e dos contratos de concellllÕes doa 
portos e vias navepvels; 

III - estudar e verificar as tomadas de 
contas doa conceBBlon,rlos, dos balancetes men
sais e trimestral.a e do11 relatórios anual11 apre
sentados pelas Delegações de Contrõle junto 
às autarquias de portos Informando sõbre a 
sua exatidão, em face das lei.a e regulamentos 
vigentes; 

IV - propor os aperfeiçoamentos que fo
rem necesaArloe para que as tomadas de con
tas se realizem com a melhor exatidão; 
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V - apurar a lmport&ncla do capital apll
cado na construção e aparelhamento de cada 
pôrto, fazendo o respectivo registro em livro 
próprio; 

VI - estudar as tarifas cobradas pelos 
concesslonirlos de portos, com o objetivo de 
harmonizar os lnterêlllle8 do pala e o equlllbrlo 
financeiro dos mesmos; 

VII - fazer e manter atualizado o his
tórico de cada porto. 

Art. 23 - A S. E. E. compete: 
1 - fazer a estatlstlca do movimento dos 

portos, vias navegt.vels e estaleiros de cons
trução e reparação naval; 

II - ·fixar, por melo de dados estatlstlcos 
apurados, as zonas de ·tnfiuêncla dos portos e 
Tias navegt.vels; 

III - fixar os coeficientes de aproveita
mento do aparelhamento dos portos; 

IV - fazer a estatlsttca financeira doe 
portos e vias navepvels; 

V - apurar os dados necesst.rlos ao cômpu
to da exploração dos portos e vias nav8Pvela 
por concessão; 

VI - apresentar ao diretor estudos de pril
visão estatlstlca que se relacionem com os por
tos e vias navegf.vels. . 

SECCAO IV 

Do B. A. 

Art. 24 - O S. A. compreende: 
Secção de cOmuntcações (8. C.): 
Secção de Material (8. M.) ; 
Secclo de Orcamento (8. O.); 
Secção do Pessoal (8. P.) ; 
Blblloteca (B.); 
Portaria (P . ) . 

Art. 25 - A S. C. compete: 
I - receber e distribuir papéis; 
II - superintender os trabalhos de proto

colo e arquivo do D. N. P. R. C.; 
III - atender 1B partes e prestar lnforma

cões .Obre o andamento e despacho de papéis; 
IV - promover a publlcação dos atos l' 

decisões relativas 1B atividades do D. N. P. 
R. C.; 

V - paasar certidões referentes às ativida
des do D. N. P. R. e. ; quando autorizadas 
pelo diretor geral; 

VI - atender 1B despesas de pronto pa-
gamento; · · 

Art. 26 - A S. M. compete: 
1 - preparar e encaminhar à Dlvlalo de 

X.ateria! do Departamento . de Administração 
4o M. V. O. P. u requlslcões do material; · 

II - realizar u concorrfnclas pdbllcu, ad· 
mlnlatratlvas ou coletas de preco11 para aqul-
1llção de material; 

III - dlatrlbulr o material recebido; 
IV - auxlllar a Divisão do Material do 

Departamento de Administração do M. V. O. 
P. no levantamento e11tatlstlco, bem como man- · 
ter conta corrente do gasto do material pe108 
diferentes órglof do D. N. P. R. C.; 

V - anotar as verbas orçamenU.rlas e de 
crlldltos adicionais destinadas a material dos 
diferentes órc&os do D. N. P. R . C.; 

VI - fornecer dados para o orçamento do 
material neceeárlo a todos os órgãos do D. N. 
P. R. e., de acõrdo com as sollcltaçõea feitas 
pelos chef• dksee 6rglo1; 

VII - providenciar eõbre a reparacão e a 
substituição do material em uso, de acõrdo 
com as requisições dos chefes de servlças; 

VIII - Inventariar os móveis e material 
de expediente do D. N. P. R. e., a cargo dos 
órgãos que o Integram; 

IX - preparar o expediente du contas 
apresentadas. 

Art. ZT - Ã 8. O . compete: 
I - manter em dia a eacrlturaclo das do

tações orçamenU.rlu ou provenientes de cré
ditos especiais e adicionais a favor d<Mt órglos 
do D. N. P. R. e.; . . . 

II - e:Xamtnar a aplicação cfas verbas des
tlnadu aos diferentes órgãos do D. N. P. 
R. C.; 

III - colaborar com a Divisão de Orça.o 
mento do Departamento de Admlnlstraclo do 
M. V. O. P. na elaboraclo da propi>sta orça.o 
menU.rla do D. N. P. R. C.: 

IV - preparar u tabelu de distribuição 
de· créditos destinados aos trabalhos do Depar
tamento, para que o diretor geral possa dar 
Imediato conhecimento· aos chefes de servlças; 

V - fazer todo o expediente relativo 1 
abertura e distribuição dos créditos suplemen
tares, extraordlnirlos ou especiais, que se tor-
nem necessf.rlos; 

VI - empenhar, de acõrtlo com as dispo
sições legais v~entes, as despesas autorizadas 
pelo diretor geral, tomando em consideração 
as alterações solicitadas pelos chefes de servt
coa, sempre que fôr passivei. 

Art . 28 - A S. P. compete: 
1 - manter atualizado o fichário completo 

dos funclonf.rlos efetivos e extraordlnf.rlos 
lotados no D. N. P . R. C.; 

II - manter atualizado o ementário da 
·legislação e dos atos referentes a pessoal; 

111 - encaminhar à Divisão do Peuoal 
do Departamento de Administração funclontrt.09 
efetivos e extranumerirlos do D. N. P. R. C.; 

IV - preparar o boletim de freqüência do 
peBllOal, para remessa, pelo chefe do 8. A.., 1 
Divisão do Pesaoal do Departamento de A.dml
.nlstraçlo do M. V. O. P.; 

V - coligir todos os dados referentea ao 
pessoal, para remeasa, pelo chefe do 8. A.., 1 
Divisão do PeBllO&l do Departamento de Admi
nistração do M. V. O. P, ; 

Art. 29 - Ã B. compete: 

1 - organlsar e manter atuallsadas u co
leções e · publlcacões nacionais e eatrangelras 
sôbre assuntos relacionados com as atividades 
do D. N. P. R. e.; 

II ....., selecionar as publlcacões a serem 
adquiridas para a Blblloteca; 

III - registrar, guardar e conservar as pd
bllcacões pertencentes ao acervo da Biblioteca; 

IV - permutar publicações com lnstltul
cões nacionais e eatrangelras; 

V - organizar sObre os livros e publlcacõel 
existentes na Blblloteca do D. N. P. R. C.; 

a) os caU.logos para uso, pdbllcos; 
b) os caU.logos auxlllares; 
c) listas blbllogriflcu para aerem dis

trlbuldas no D. N. P. R. C. e entre os In
teressados; 

VI - franquear a sala de leitura aos In
teressados, facllltando-lhes a conaulta aos li
vros e revistas Independentemente de formali
dades, desde que nlo perturbem a boa ordem 
da Biblioteca; 
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VII - orientar o leitor no uso da Biblio
teca, pr~tando-lhes a assistência necesst.rla 
aos seus estudos e pesquisas; 

VIII - cooperar com as demais bibliote
cas do serviço pdbllco federal; 

IX - promover o empréstimo, por determl· 
nado prazo, do11 livros, folhetos e revistas, me· 
diante recibo, d.e acOrdo com 11nstruçOes de 
servl<:o do S. A., aprovadas pelo' diretor geral. 

Art. 30 - Ã P. compete: 
I - abrir e fechar a repartição nas horas 

que lhe forem determinadas; 
II - exercer a vigilância Interna; 
III - cuidar da segurança, conservação e 

asseio do edl!iclo dirigindo os serviços de llm· 
peza do mesmo; 

IV - zelar pela conservação do material" 
em uso no edlflclo-sede do D. N. P. R. C.; 

V - dirigir os serviços dos contlnuos e 
serventes, . de acOrdo com o que fOr detennl· 
nado pela che!la do S. A• 

Art. Sl - O S. A. funclonart. perfeita
mente articulado com o D. A.1 do l!ll. V. O. P., 
devendo observar as normas e métodos de tra· 
balhos por êle preecr!to. 

SECCAÓ V 

Doa D. P. B. C. 

A.rt. 32 - Aos D. P. R. C. compete: 
I - proceder a observacOes sOllre o regime 

da costa, portos e vias navegt.vels sob a sua 
jurisdição, apresentando anualmente as respec
tlvall plantas atualizadas e slntese das obser
vacOes; 

Il - observar cuidadosamente as alteraçOes 
que pollsam u obras em construção levar ao 
regime dos portos e vias navegáveis, Infor
mando os resultados dessa.s observacOes ao 
diretor geral e propondo as medidas ou modl
flcaçOes de emergência que porventura torem 
patenteadas no decorrer da construção: 

III - fazer observacOes ·regulares de vagas, 
marés, correntes, ventos e pressão atmosférica, 
enviando mensalmente os diagramas e quadros 
re11pectlvo1 à D. H., de acõrdo com lnstruçOes 
desta; 

IV - fazer observaçOes regulares sõbre a 
tisica, a qulmlca e a biologia do mar, no que 
possam lntereBBar as obras executadas · pelo 
D. N. P. R. C.; 

V - organizar e enviar aos órgãos com
petentes um mostrut.rlo de rochu, recifes, 
areias de dunas e de bancos e outros materiais 
de con1tltulção geológica local: 

VI ...:.. ampliar os estudos topo-hldrogd.flcoa 
nos portos e vias navegáveis a seu cargo apre-
11entando anualmente trabalho11 realizados de 
acOrdo cqm os recursos existentes; · 

VII - zelar pela conservaclo da aparelha- · 
gem e ln11trumental técnico pertencentes ao 
D. N. P. R C. ou que estiverem a seu cargo, 
devolvendo-os à Região de Aparelhagem cor
reapondente, desde que estejam sem aplÍcação; 

VIII - zelar pela conservacão da costa, 
dos portoll e das vias navegâvels a seu cargo, 
para que se mantenham em condições de esta
bilidade de regime e de navegabilidade; 

IX - zelar pela fiel observàncla da legls
laclo portuãrla, no que respeita às 11uas !lna-
lldades; · 

X - Impedir o lançamento, nos portos e 
vias navegàvels sob sua jurisdição, de cinzas, 
entulhos óleo11 ou qua,lsquer materiais que pre-

judlquem e conservação, o asseio ou a fauna 
marltlma, providenciando pàra que os respon
st.vels façam a necesst.rla coleta e transporte 
para lugar conveniente; 

XI - Impedir depósitos em cais ou praias 
de desembarque, quando dl!lcul~em o livre 
tr';nslto; 

XII - fiscalizar ou executar a construção 
de qual11quer obras de melhoramento ou de 
ampliação dos portos e das vias navegt.vels; 

XIII - embargar a execução de cais, pon
tes, rampas, aterros e outras quaisquer obras 
p\lbllcas ou particulares, nos porto11 ou vias 
navegt.vels sob a sua jurisdição, quando pre
judlclal11; 

XIV - zelar pela con11ervação de tOdas as 
obras, aparelhagem e lnstalacOeit dos portos 
e vias navegáveis sob sua jurisdição; 

XV - !lscallzar a exploração dos portos e 
vias navegt.vels a seu cargo, acompanhando a 
execução dos serviços e aplicação das tarifas 
aprovadas; 

XVI · - remeter mensalmente à D. P. O. 
um relato resumido dos serviços a seu cargo 
e uma demonstração das despesas efetuadas, 
fornecendo-lhe os elementos necesst.rlos para 
conhecer o andamento das obras, determlnàr os 
preços unltt.rtos e o custo total dos serviços; 

XVII - remeter mensalmente à D. E. e. 
os dados estatlstlcos da renda e do movimento 
do põrto ou portos sob sua jurisdição, de 
acordo com as lnstruç6es estabelecidas; 

XVIII - Informar os pedidos de aforamen
to de terrenos de marinha dos acrescidos e 
dos reservados à servidão pdbllca, tendo em 
vista as conseqüências de sua concessão, em 
face das necessidades presentes e futuras dos 
portos e vias navegt.vels a seu cargo, dando 
em seguida conhecimento do resultado à D. •H. 

SECCÃO V:X 
DM re11•llea de aparelhagem. 

Art. 33 - As R. N. A., R. N. E. A. e 
R. S . .ft.· compete: 

I - entender-se diretamente com as Dlvl· 
soes e Distritos de Portos, Rios e Canais para 
o bom andamento dos serviços a seu cargo; 

II - manter um !lcht.rlo com o regl11tro 
de todo o Instrumental técnico e aparelhagem 
fiutuante e terrestre a seu cargo, especlfl· 
cando :. natureza, local em que se encontrem, 
eficiência, caracterlatlcos, estado de conserva
ção, valor atual e todos os demais elementos 
Indispensáveis à sua perfeita Identificação e 
situação; 

III - fazer a arrecadaclo ou providenciar 
sObre a distribuição de Instrumental técnico 
e aparelhagem aos D. P. R. C. de acõrdo com 
as Instruções que receber da D. H. e da D. 
P. O.; 

IV · - propor a .reparação, aubstltulçlo, 
baixa óu aquisição de Instrumental técnico e 
aparelhagem, organizando no caso de reparação, 
as respectivas especificações e orçamentos, e 
justificando minuciosamente as baixas; 

V -' promover a reparação de aparelhos e 
embarcaçOes do D. N. P. R. C. quando devi
damente autorizada; 

VI - orcanlzar, apl!.relhar e · manter em 
tunclonamento as oficinas de reparacão; 

·VII - zelar pela conservaclo e guarda de 
todo o Instrumental têcnlco e aparelhamento 
sob sua guarda ou jurisdição; 
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VIII - tlllcallzar a conservac&o do lnstru
me~ técnico e aparelhamento entregues aos, 
Distritos localizados na zona de sua jurisdlçlo; 

JX - apresentar, até 31 de janeiro de cada 
ano. mapas discriminados de tOdas as aqulsl
c6ea, baixas, substituições ou reparacões feitas 
no Instrumental técnico e aparelhagem durante 
o ano anterior, além do mapa constitutivo do 
Inventário geral; · 

X - fiscalizar o estabelecimento e a expio: 
racão de .estaleiros e oficinas de reparos e de 
conatrucão naval, que gozem de favores do 
governo; 

XI - recolher o aparelhamento e Instru
mental técnico que forem sendo dlllpenaados 
doa portos e vias navegivelB pelos D. P.; 

XII - remeter mensalmente à D. P. O. 
uma demonstracAo resumida dos servlcos a seu 
cargo, acompanhada de especlflcac&o du res
petivas despesa8 de maneira a fornecer os 
elementos necellllàrloa para determlnacão dos 
precas unitários e do cuato total dos servlcos; 

XIII - remeter semestralmente à D. P. O. 
uma relac&o de todo o aparelhamento dlspo
nlvel, com especlflcacão do seu estado, das 
modificações havidas e da respectiva dllltrlbul
ção pelos D. F. ou pelas Comissões de Estudos, 
de maneira· a permitir que a Administração 
Central tenha exato conhecimento da dlstrl
bulcão dê1111e aparelhamento e das reaervas de 
que poder!\ dispor. 

SECÇÃO VII 

Do s11~0 de dra11a1111m 

Art. 34 - Ao S. D. compete: 
I - Organ!Ur ou f!Bcail.zar todos os ser

vlcos de dragagem; 
II - Manter um aervlco de escrlturac&o. 

para os diversos porto&, dos volumes neces
sl\rlos a serem dragados, de conformidade com 
as plantas hldrogriflcas existentes; 

III - Fazer aproprlacão de despesa e com
poslcão de preço do metro cdblco de dragagem 
correspondente a cada natureza de material 
para confecc&o de orcamentoa; 

IV - Manter um registro completo de todo 
o aparelhamento de dragagem, do qual conste 
o local onde o · meamo está sendo utilizado, o 
seu estado de conservação, as condições de 
aproveitamento e tudo o mais que fOr neces-
8#.rlo à eflclencla do servlco. 

CAPtTULO III 

DM atribu«caes elo pesaoaJ 

.Art. 35 - Ao diretor geral Incumbe: 

I - dlrlclr, coordenar e fiscalizar os tra
balhos do D. N. P. R. C. e representl.-lo em 
suas relaçõea externas; 

II - assegurar a estreita colaboracão doa 
diversos órgãos do D . N. P. R. C. entre si e 
com os demais 11ervlcos pdbllcos que tenham a 
seu cargo atividades de portos e vias navecl\
vets, coordenando-os, orlentando-011, flBcallzan
do-011 e auxiliando-os; 

· III - ent4jnder-se diretamente e autorizar 
entendlmenfos com autoridades da Unllo, dos 
lCatados e dos Munlclplos aõbre assunto• da 
1:0mpetêncla do D. N. P. R. C., salvo quando 
se tratar de mlnt.tros de Estado, caso em que 
o far' por lntermêdlo do titular da Vlacão e 
Obru Pdblle&.11; 

IV - representar ao ministro de Estado, 
sugerindo providencias do Governo Federal, 
tOda vez que julgar lmproflcuos os seus esfor
ços junto à repartlcão ou lnstltulcões para que 
tenham cumprimento as atribuições do D. N. 
P. R. C.; 

V - opinar em todos os assuntos que, dl~ 
zendo respeito às atividades dos órgãos do 
D. N. P. R. c .. devem ser solucionados pelas 
autoridades superiores, e resolver os demala, 
ouvindo os referidos órgãos; 

VI - autorizar as modificações de projeto&, 
das quais não resultem aumento de despesa, 
nem alteracão fundamental dos planos apro
vados; 

VII - promover, ·de acOrdo com· a legi•
l&cão em vigor, a remocão das embarcaçõea en~ 
calhadas ou naufrqadas, ha mais de seis meses 
em lugares Inconvenientes à navegac&o. quando 
os respeetlvos proprietários deixarem de aten
der à lntlmaçlo; 

VIII - emitir parecer .Obre tOdas u quea
tões técnicas e contratuais referentes aos por
tos e viu navegAvelll, submetidos à apreciação 
do governo; 

IX - aprovar os planos de pesqulllu, es
tudos, Inquéritos e Investigações sõbre aseuntos 
de portos e vias navegivels a serem realizada& 
pelos diferentes órgãos do D. N. P. R. C. ; 

X - despachar pessoalmente com o ml
nlstro de Estado; 

XI - despachar -00m 011 dlretorea da Divi
são' e chefe do S. A. do D. N. P. R. C., deter
minando as providencia& nece881.rlu à boa mar
cha dos serviços a eles cometidos; 

XII - Inspecionar as atividades do D. N. 
P. R . c. ou mandar fazê-lo, quando julgar 
conveniente, por delegados 11eu11; 

XIII - aollcl~ a dlatrlbulçAo de crédito• 
orcamentárloa e fazer verificar aua apllcac&o; 

XIV - jl.Utorlzar despesa&, dentro das res
pectivas verbas, att§ o limite de Cr$ 500 000,00, 
acima do qual seri nece881.rla prévia autortza
cão do mlnlatro de E11U:do; 

XV - autorl:zar a execuc&o de servlças para 
os qual• haja verba prevista, até o limite de 
Cr$ 500 000,00; 

XVI - providenciar para a boa flscall
zaçl.o das rendas e despesas a cargo do D. N. 
P. R. C.; 

'l:VII - fazer as deslgnacões e lndlcaeõe11 
prevlàtas neste Regimento; 

XVIII - movimentar o pessoal de um para 
outro órgão do D. N. P. R. c., respeitada a 
lotac&o; 

XIX - admitir e dillpenaar, na forma da 
lea1alacão em vigor, o pessoal extranwneririo; 

XX - organizar e alterar a escala de férias 
dos diretores de DlvlsAo e dos chefes do S. A . 
e dos D. P; R. C. e Regiões de Aparelhagem, 
bem ·como do seu assistente técnico e do seu 
secretário; 

XXI - expédlr boletins de merecimento; 
XXII - elogiar e lmpj)r penas dlllclpllna

res ao pessoal do -D. N. PI. R. c., Inclusive a 
de suspender até 30 dias, e representar ao 
mlnllltro de Estado quando a penalidade não 
couber na sua alçada; 

XXIII - apresentar anualmente ao mlnt.
tro de Estado a relatório du atividades do 
D. N. P. R. C. ' 

Art. 36 - Aos diretores fiscais Incumbe: 
I - Inspecionar todos os servlcoa nos Esta

dos a cargo do D. N. P . R. C., de acõrdo 
com as orden1 que receber do diretor geral; 
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II - apresentar reiaiórlo de eetado e con
dições em que encontrar as obras ou •erviçoa 
lrulpeclonados, dentro do prazo de 16 dias e 
fazendo prêvtamente uma exposição verbal ao 
diretor geral ; 

III - tomar as providências de cariter 
urgente; no local das obras ou servlçoa, dos 
quais dependa o bom andamento doe meemoe, 
expondo Imediatamente o asaunto ao diretor 
cera! e aollcltando aprovaclo do seu ato; 

IV. - examinar, nas 11edes doil servlcos.' se 
os créditos dlstrlbuldos estão 11endo bem apll
cado11, Informando em 11egulda ao diretor geral; 

V - sugerir a suspenalo de qualquer obras 
ou eervlço• que julcar de11necessárlos ou adli
velll de acõrdo com as ob11ervacõe11 nos locais 
dos mesmos; 

VI - exercer a chefia de 11ervlços técnicos 
na AdmlnletraQlo Central do D. N. P. R. C., 
eJn cariter provieórlo, ee para ls110 fOr deatg
nado pelo dlre~r geral. 

Art. 87 - Aos diretores de Dlvlalo e ao 
chefe do S. A. Incumbe: 

I - Dlrlclr, coorden'ar e fiscalizar os tra
balhos a cargo das respectivas Divisões e 
Serviço; 

II - Propor ao d_lretor geral as designa
ções, na forma dêste Regimento; 

III - Propor ao diretor -geral, medidas 
necessárias à boa marcha doe trabalhos, quan
do não tor de 11ua alçada provJdencii-las; 

IV - Eloclar e Impor penas disciplinares, 
Inclusive a de 11uspenslo até 16 dias, propondo 
ao diretor geral a aplicação de penalidades que 
exceder de 11ua alçada; 

V - Orcanizar e alterar a escala de férias 
4o peaaoal que lhe estiver subordinado direta
mente; 

VI - Expedir boletins de merecimento; 
VII - Apresentar anualmente, ao diretor 

cera!, relatório das atividades da respectiva dl
v1alo ou aervlço. 

Art. 38 - Aos cbefee doe D. P. R. C., da 
R. N. E. A., da R. S. A. e da R. N . .Á.. ln· 
cumbe: , 

I - Dirigir, coordenar e fiscalizar os tra• 
balhos a 11eu cargo; 

II - Representar o Ministério da Viação 
e Obras Pdbllcas nas Delecações do Controle 
Junto as autarquias de Portos; 

III - Representar o Ministério da Viação 
e Obras Pdbllcas nas Delegacias de Trabalho 
Karftlmo, respectivas; 

IV - Corresponder-se no lnterê1111e dos 11er
vlços com autoridades pdbllcas, dentro das 
suas reapecüvas Jurl11dlções; 

V - Proceder, de acordo com a leglslaçlo 
em vigor, u tomadas de contas contratuais 
que serio remetidas para os devidos fins, à 
D. E. C.; · 

VI ...;,. Propor ao diretor geral as medidas 
que não forem de sua alçada; · 

VII ..,_ Elogiar e Impor penas disciplinares, 
Inclusive a de 1uapenslo até oito dias e repre
sentar ao diretor ceral, quando a penalidade 
não couber na sua alçada; 

VIII - Organizar e alterar a escala de 
férlaa do pe&11<>al que lhe estiver dlreta!nente 
suborolnado: 

IX - Expedir boletins de merecimento; 
X - Apresentar, anualmente, ao diretor 

geral. relatório das atividades do respectivo 
Dilltrlto ou Recllo . 

Art. 39 - Aos chefes de Secclo Incumbe: 
I - Dirigir, coordenar e fiscalizar a 

execuc&o dos trabalhos; 
II - Baixar instrucões para a orlentac&o 

dos trabalhos respectivos; 
III - Inapecionar servlcos e atividades 

oficiais e particulares· relacionadas com a Sec
ção, quando aulm o determinar a autoridade 
superior; · , 
· IV -\Propor ao respectivo diretor oú chefe 

as provtd-nclas administrativas que forem ne
cessárias à boa marcha dos servlcos e que não 
conberem na sua alçada, bem como as de ordem 
técnica que• lhe pareçam convir à eflelêncla 
dos mesmos; 

V, - Responder, por Intermédio do chefe 
Imediato, às consultas feitas sObre assuntos 
que se relacionem com as atividades.da Secclo; 

VI - Exercer quaisquer atrlbulcões de
terminadas pelo chefe Imediato; 

VII - Contribuir para as publlcacões do 
D. N. P . R. C. com trabalhos que expressem 
os resultados de suas atividades; 

VIII - Elogiar e Impor penas dlsclpl!narea, 
de advertências e repreensão ao pessoal que 
lhe fOr sub!>rdlnado e representar ao chefe 
Imediato, quando a penalidade n&o fOr de sua 
alçada; 

IX - Organizar a escala de férias doa 
servidores de sua Secclo. submetendo-a à apro
vação do chefe Imediato; 

X - Expedir boletins de merecimento. 

Art . 40 - Ao chefe da Portaria Incumbe: 
I - Dirigir a execução de todos os traba· 

lhos a cargo da Portaria; 
II - Atender com presteza os pedidos e 

reclamacões dos órgãos localizado• no edlfleio-
•ede; ' 

III - Atender e dar lnformacões às pea· 
aoas que tiverem lntérflBBes a tratar no D. 
N. P. R. C.; 

IV - Fiscalizar pe11BOalmente ou lndJcal' 
um aervtdor aob suas ordens para acompanl)ar 
os trabalhos a cargo da Portaria e reallzad08 
'por emprêsas particulares; 

V - Providenciar o· h&steamento do Pavl· 
lhão Nacional nos dias em que lll80 fOr oficial· 
mente determinado; . 

VI - Organizar a escala de férias dos aer
vldoree da Portaria e submetê-la à aprovação 
do chefe do S. A.; 

VII - Expedir boletins de m~eclmento; 
VIII - Organizar escalas de plantão da. 

servidores da Portaria sujeitos a êsse regime; 
IX - Impor aos seus subordinados penu 

dillclpllnares de adverttncla e representar ao 
chefe do S. A. Quando a penalidade não couber 
na sua ateada. · 

Art. 41 - Ao assilltente técnico Incumbe: 
I - Auxiliar o diretor cera! no exame dos 

auuntoa técnicos _que por êate lhe forem co-
metidos; · 

II - Coordenar as Informações prestadu 
pelas Divisões, a fim de submet6-las ao co
nhecimento do diretor ceral. 

Art. 42 - Ao secretário do diretor ceraJ 
e dos diretores de Dlvlalo compete: 

I - Atender às pesaoas que deeeJarem co
municar-se com o diretor geral e diretores de 
Dlvlalo, encaminhando-as ou dando-lhes conhe
cimento do assunto a tratar; 

II - Repreaentar o diretor geral ou dire
tores de Divisão, quando para 1880 fOr de
elgnado; 

III - Redigir a corre11pondêncla pell80al do 
diretor geral ou diretores de Divisão; 
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IV - Controlai' o movimento de papéis no 
Gabinete ou Divisão, providenciando a respeito 
junto ao S. A. e suas Secções, quando ne
cesllArlo. 

Art. f3 - Aos servidores que não tenham 
attlbulcões especificadas neste Regimento, ln· 
cumbe executar os trabalhos que lhes forem 
determinados pelo chefe Imediato. 

Art. « - Aos chefes de Seccão dÓa Dis
tritos de Portos, Rios e Canais e das Regiões 
de Aparelhagem compete dirigir, coordenar e 
fiscalizar os servlcos técnicos que lhe forem 
atrlbutdos pelos chefes dos D. P. R. C .• da 
R. N. A., da R. S. A. e da R. N. E. A. 

Art. f5 - Aos chefes de Turma de Adml
niatra(;Ao doa D. P . R. C., da R. N . E. A., da 
R. N. A. e da R. S. ,A.. Incumbe dirigir, coor
denar e fiscalizar os servlcos admlnlatratlvois 
dos D. P. R. C., da R. N. A., da R. N. E. A. 
e da R. S. A.,. providenciando para que os 
assuntos referentes ao peseoal, material, orca
mento e comunlcacões sejam articulados com as 
Seccões respectivas do S. A. do D. N. P. R. 
C., conforme lnstrucões dos chefes dos D. P. 
R. e. e Regiões. 

Art. '6 - Ao chefe do Servlco de Draga
gem Incumbe:• 

I - Superintender o servlcó de dragagem 
quando êste tiver de ser executado administra
tivamente; . ~ 

II - Fiscalizar o servlco de dragagem 
quando êste fôr executado por contrato ou 
tarefa; 

III - Informar ao diretor da D. P. O. 
sôbre as eventuais deficiências de servleo e 
conservacAo do material de dragagem, suge
rindo medidas a serem adotadas, de acôrdo 
com as condlcões locais: . 

IV - Organizar, de acôrdo com os dados 
fornecidos pelas Regiões de Aparelhagem, a 
relacão do material de dragagem existente em 
cada Distrito, de maneira a poder prestar Ime
diatas lnformacõea ao diretor da D. P. O. ou 
ao diretor geral sôbre seu estado de conser
vacl.o e condlcões de utlllzacAo; 

V ...,. Obter dos chefes de .Servlco todos 
os dados para a · determlnacAo do custo do 
metro cl1blco de dragagem, a que se refere o 
Item III, do art: 88; 

VI - Propor ao diretor da D. P. O. a 
execucão de reparos para aproveitamento do 
material de dragagem existente, de acôrdo com 
.o que aconselharem observacõea · peesoaia · ou • 
as que obtiver das Regiões de Aparelhagem.~ 

CAl'tTULO IV 

Da 'lot119cSo 

Art. f7 - O D. N . P. R. C. terá lotacão 
aprovada em decreto. · 

Paragrafo 11nlco - Além dos fui:iclonArlos 
constantes da lotacão o D. N. P. R. c. podera 
ter pessoal extranumeraTle admitido na forma 
.da leglslacão em vigor. ' 

CA'PtTULO V 

Do . hordrio 

Ârt. '8 _: o· horarlo normal' de trabalho do 
D. N. P. R. C. será fixado pelo diretor geral, 
respeitado o nl1mero de · horas semanais ou 
mensais estabelecidas para o Serviço Pl1bllco 
Civil. 

Art. f9 - A freqüência do pessoal em 
trabalho fora da sede do D. N. P. R. C. sera 
verificada por boletins dlArlos de produção, 
controlados pe}o superior Imediato. 

-e-

Art. 50 - O diretor geral não fica sujeito 
a ponto, devendo, porém, observar o horarlo 
fixado. 

CAl'tTULO VI 

Das aubamu;oaea 

Art. 51 - Serão aubstltutdos, automàtica• 
mente, em suas faltas e Impedimentos even• 
tuals, até 80 dias: 

1 - O diretor geral por um diretor de 
Divisão de sua lndlcaclo· designado pelo mi
nistro de Estado da Vlacão e Obras Pl1bllcaa: 
. II - Os diretores de DfvlsAo e chefe do 
S , A. por um dos chefes de Seccão, designados 
pelo diretor geral, mediante lndicacAo doa re.t-
pectlvos diretores e chefes; • 

III - Os chefes de Distritos de P. R. C. e 
Regiões por un:i engenheiro designado pelo 
diretor geral mediante Indicação dos respecti
vos chefes; 

IV - Os chefes de SeccAo das Divisões, os 
de Servlcoa de .AdmlnlstracAo e o da Portaria. 
por um tunclonArlo designado pelo respectivo 
diretor de Divisão .ou chefe do Servleo de Ad· 
mlnlstracAo, mediante lndlcacão dos referldoí 
chefes; 

V - Para os demais funclonãrlos com fun
cões expressamente consignadas no presente 
Regimento serão designados os · respectivos 
substitutos pelo diretor geral, dlretore9 de 
Divisões e chefes de D. P. R. C. ou Regiões de 
Aparelhagem, a quem êsses funclonArlos esti
verem Imediatamente subordinados. 

Parâgrafo único - Havera sempre ·servi
dores prêvlamente designados para as subetl
tulções de que trata êste artigo. 

CAPfTULO VII 

Diapoa"111ea Qfl1"aw 

Art. 52 - O D. N. P. R. c.· organlzart. 
um plano geral de melhoramentos de portos 
e vias d'Agua, submetendo-o ao pronuncia
mento do Conselho de Seguranca Nacional e, 
depois, à aprovacão do ministro da Vlacão e 
Obras PUbllcas. 

Paragrafo único - :l!JBBe plano devera har
monizar-se com o plano geral de vlaclo nacio
nal e serf. revisto de 8 em 8 anos, para a ne
cessária atuallzacAo. 

Art. 53 - somente durante a organlzaçAo 
de projetos pelo D. N .. P. R. C. poderio HF 
tomadu em cons.lderacAo sugestões apreaenta
du por concessionários ou emprêsu para a 
organlzacAo do projeto definitivo. 

Paragrafo 11nlco - A não ser por Iniciativa 
do D. N. P , R. c .. com aprovacão do ministro 
de l!lstado da VlacAo e Obras. Públicas, ou por 
Iniciativa dêste, nenhuma modlflcacAo sera 
acelt& após a aprovacAo dos projetos pelo govêr- , 
no ou a assinatura dos contratos de execucAo 
dos ,servlcos1 de obras. 

Art. M - O andamento dos processos nas 
várias Divisões, Distritos .. Regiões e Secções 
obedecera a um regimento Interno, aprovado 
pelo diretor geral. 

Art. 55 - A deslgnaclo dos funclonArlo1 
do D. N . P. R. C. para os respectivos ser
vlcos, divisões e seccões, obedecerá aé:I critério 
da especlallzaclo. 

Art. 56 - O diretor geral poderA propor 
ao ministro de Estado da Viação e Obras Pú· 
bllcas a nomeacl.o de engenheiros clvjs, em 
comlBBão, com os vencimentos fixados em tabe
la para tal fim organizada. 
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Art. 6'1 - OS extranumerártoà menaalistu 
4o D. N. P. R. C. poderão exercer cargos 
adm!niatratlvoa de designação do diretor geral, 
dellde que êate verltique · Insuficiência do pea-
90al do quadro. 

Art. 68 - Quando os aervleoa doa Dlatrltoa, 
Regiões e Comissões estiverem em zonu mul
to atastadu dos centro• prlnclpa1a, de diftcll 
transporte ou em zona lnaalúbre, os chefe.e de 
D18trltos e funcionários de função gratlflcad" 
terão estit elevada ao dõbró, 

1 1. • - Aos tunclonàrlos de tuncão não 
sr&Utlcada seri concedida, nesta condições, 
uma gratificação de zona de 10 % a 30 % aõbre 
os seus vencimentos, arbitrada pelo diretor 
geral e submetida à aprovação do Ministério 
da Vlaç;Ap e Obras Públicas . . 

t 2.0 - Não terão direito à gratlflcaçlo 
de zona 08 funclonirlos que, a qualquer pre-

testo, lie · atutarem da sede doa aervlcoa por 
mais de 10 dlaa. 

Art. 69 - Cbmo medida de cariter tran· 
• altórlo, poderà o Ministério da Vlaçlo e Obraa 
Põbllcu, mediante proposta. do diretor geral, 
reunir em um aó, dois ou mala Distritos de 
Portos, Rios e Canais, desde que, no 'momento, 
o vulto doa serviços que lhes foram atlnent811 
não justifique a sua exlatência separadamente. 

Paragrafo único - Em tal caso, ilerà indi
cado um doa Distritos para sede, sendo man
tida nos demais uma residêncl,, com o rea
pectTvo encarregado. 

Rio-de-.Tanelro, 24. de janeiro de 1948. -
M avricio J OJl'P6f't da Bilt14. 

"D1irlo Oficial" de 1-2-He. 

Atos diversos 

PBESIDitNCIA DA BEnBLICA 

Clrealar •· • S-U 

Em 22 de fevereiro de 1946. 

Senhor Dlretol'.: 

Sollclto de· V. Excla., de ordem do Exce
lentl8.simo Senhor Presidente da Repúbllca, que 
a partir deatit data puae êue Departamento 
a efetuar seus depósitos exclusivamente no 
Banco do Brasil S. A. · 

Outrossim, aollcito remeter a esta Secre
taria, com a poulvel urgência, relação discri
minada doa depósitos feitos até a presente data 
em bancos, inclusive no Banco do Brull S. A. 

Aproveito a oportunidade para apresentar 
a V. Excla. oa meus protestos de elevada con
lllderaçlo e aprêço. - Gab"6l MOftteiro da 
BUt1a, Seçretár!o da Presidência. 

(Expedida a todos os Departamentos su
bordinados à Prealdência da Repú)>llca). 

"Dlàrlo Oficial" de 26-ll-IHS. 

Cirealar a.• •-'8, em Z' de fevereiro de 1946 

Senhor Mlnlstro: 

O Senhor Presidente da Repúbllca, aten· 
dendo à neceuldade de restringir ao lmpre11-
clndlvel u despesas públlcas, recomend,ou-me 
encarecer a V. Excla. e, conveniência de ser 
evitada a tndicàçao de servidores, quer civis, 
quer mllitares, para o exerclcio de comissões, 
fora do pais, visto que elu acarretam, de or
dinário, elevados pagamentos em moeda es
trangeira. 

Embora recÓnh~a o govêmo a utllldade 
de tais comlsslonamentos, considera imperioso 
evitá-los, neste momento, de conformidade 
allis, com o critério estabelecido em reunião 
ministerial. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
V. Excla. os meus protestos de elevado aprêço 
e distinta conalderaçlo. - 6abrlel MOftteiro da 
Sütia, Secretf.rlo da Presldtncla. 

(Expedida a todos os Minl11tério11 e órgãos 
diretamente subordinados à Presidência da Re
p6bllca). 

"D1Arlo Oficial" de 28-2-946. 

DEPABTAMBNTO ADMINISTBATIVO DO 
SBBVICO nBLICO 

bpea)=lo de Hotlvo1 •·º 80 

ExcelentlBSlmo Sr. Presidente da Rep4· 
bllca: . 

N.o 60 - 21-1-941í - Foi · encaminhada li 
êste Departamertto . um memorial do Sr. PaulO 
E. dE! Berredo Carneiro, contendo uma sugM
tão no sentido de ser criado wn Instituto «• 
Hlléla Amazônica, com as caracterlstlca1t de 
uma !undacão Internacional. 

2. - Para justificar a sugestlo, diz, de 
Inicio, o Sr. Berredo Carneiro a respeito da 
Hlléla: 

"Sua lmportAncla clentlflca e econô
mica é de tôda evidencia e nunca se lnsl9-
tla de mais. sõbre a urgência de um plano 
de pesquisas bolànlca11, qulmlcas e farm.. 
co-dlnAmlcas, abraçando o conjunto das 
suas plantas industriais, alimentares, me· 
dlclnals e tóxicas. Igual valor al terlo u 
pesquisas petrollferaa. 

A populac&o 1J1dl1rena da Hlléla apre
sentit por outro lado, um Imenso lntertue 
antropológico e. etnográfico e é tempo de 
que nela se ocupem 011 cientistas de uma 
maneira mais slBtemAtlca e continua. 

A variedade e complexidade doa pro
blemas a resolver e das diretrizes a .seguir, 
na grande .floresta marchetada de oba
tAculo11, exigem â colaboracão de numero
llOll homens de ciência e a moblllza!;ão de 
vultosos recursos materlala. O Braall, a 
França, a Holanda, a Inglat~rra, a. Vene
zuela. o Equador, o Peru, a 'Uolõmbla e a 
Bolfvla têm lnterêsses ligados ao conhe
cimento e à exploração da Hlléla .AmuO
nlca. :li: portanto natural que uaoclem, um 
dia, os seus esforcoa PIU'ª o e.tudo e a 
v.alorlzacão desaa regtlo prlvtleirtada". 
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8. - Após procurar Juatlflcar a sua Idéia, 
propõe o autor 'da sugestão seja o Instituto 
ln tecrado pelos aeguln tes órgãos : 

Centro de Pesquisas de Manaus; 
Centro de Pesquisas de Calena; 
Centro de Pesqulsa.s do Rlo-de-J'anelro; 
Centro de Pesquisas de Paris. 

4. - A respeito do método de trabalho a 
ser adotado pelos Centros, assim se pronuncia 
o autor da sugestt'o: 

"0 trabalho dêBSes centros de pesquisas 
obedecerá a um critério de especlallzacl.o 
1uce11slva:· as lnvestlgacões mais simples 
e Imediatas serão feitas tanto em Manaus 
como em Calena; êssea primeiros estudos 
aerlo, depois, ampliados e aprofundados 
no Rio e em Paris" . 

li. - Dois Conselhos supervisionariam os 
t~abalhos do Instituto, o Conselho Administra· 
tlvo e o Conselho Cientifico, e um Secretariado 
l"etmanente, sediado em Paris, serviria a am-
boa 011 Conselhos. · 

6. - :&Blles Conselhos seriam ' compostos de 
representantes doe palsef! interes1ados no acôr· 
do e reunir-se-Iam de· três em três anos, alter· 
nadamente, no Rio-de-Janeiro e Paris. 

7 . - O diretor do Instituto seria escolhido 
pelo Conselho Cientifico, por tempo Indetermi
nado, ficando sujeito. porém, à substltulcl.o 
quando liso tõsae decidido por dois terços dos 
membros do Conselho . 

8.- - Tomando conhecimento dêsae memo
rial, o diretor dÔ Instituto Agronômico do 
Norte emitiu parecer, que foi aprovado pelo 
ministro da Agricultura, contrapondo-~e com 
grande vivacidade e totalmente, à Idéia do Sr . 
Berredo Carneiro . 

8. - ,Preliminarmente, observa o diretor 
do {nstltuto Agronômico do Norte. (l , Â . N . ); 

"O Ilustre Sr. Dr . Paulo El. de Berredo 
·Carneiro, ao elaborar o seu plano, revela 
nlo ter acompanhado a •evolucl.o técnica 
dos 11ervlcos nacionais de experlmentacl.o 
e de pesquise.a agronômicas. Ignora o llus· 
tre qulmlco e organizador d-0 ·projeto refe
rido, que o Ministério da Agricultura vem, 
M cinco (li) anos, empreendendo esforcos 
tlt&nlcos para organizar, dentro da Amazô· 
nla, uma rede de estações ·experimentais, 
sob a chefia de um centro regional' de pes
quise.a cientificas e . em subordlnacão ao 
Serviço Nacional de Pesquisas Agronôml· 
cas e ao C. N. E. P. A. 

Como fruto dêsse esfôrco, para o qual 
multo têm concorrido as nossas maiores 
autoridades se acha Instalado o Instituto 
Agroni)mlco do Norte, órgão ·centralizador 
de tôda óbra de pesquisa agronômica sôbre 
a Hlléla, que dispõe de magnificas .ln~
tálacões e um corpo regular de agrônomos. 
e qulmlcos dedicados ao estudo dos prob)e· 
mas neotróplcos . 

Com a existência do Instituto Agro· 
nômloo do Norte, não se justifica a crlai;Ao 
de semelhante projeto, que representaria 
uma dualidade de despesa, sem haver , pelo 
menos, dualidade de serviço ou concorrên· 
cla entre servlcois. 

:t:ate projeto do Sr . Berredo Carneiro 
••ria genial se ainda estlvéB11emos na i'poca 
colonial, na época em que Humboldt e Bom· 
pland se extulavam maravilhados tio 11elo 
da Hlléla" . . . 

10. - Em 1egulda, afirma que, dentro da 
no1111a atualidade, o projeto apresenta falhas 
de ordem técnica e polltlca. 

11. - Como falha de ordem técnica apon
ta o plano de realizar "ai Investigações mal• 
simples e lmedlatu em Manaus e Caiena e 
ampliar, depol.8, tsses primeiros eatudo• no 
Rio 11 em Parla. 

12. - Entende o diretor que o plano 6 
devido a que 

"O autor do projeto Ignora o que Jt. H 
tem feito no Instituto Agronômico do Norte 
e o estado em que se acham os seus labo
ratórios e sua biblioteca". 

18. - E expõe, então, a natureza do• tra· 
balhos em desenvolvimento no Instituto aob 
a forma de eatudos e pesqulsa.s especlflcae, que 
têm contado com a colabor&(;ão de virlos téc
nicos americanos e são realizados atrav9 do• 
seguintes setores: 

Laboratório de Borracha; 
Laboratório de Fltopatologla; 
Laboratório de Entomologia: 
Secção de BotAnlca; 
Secção de Experlmentacão; 

· Secção de Genética; 
Secção de Qulmlca; 
Biblioteca. 

H. - Como falha de ordem polltlca escre
ve o diretor do I. A. N.: 

"O Sr. Dr . Berredo Carneiro, abalizado 
qulmlco e cientista de renome, fora do pai•, 
naturalmente nunca teve tempo para preo
cupar-se com assuntos· de ordem polltlca, 
razão pela qual apresenta es8a sugestão de 
unir o destino do noBSO vale amazõnlco 
com a poUtlca econômica de palses que nlo 
podem ter lntertsse algum, no desenvolvi• 
mento da economia de nossa vutlulma re
gião tropical". 

15. - Sob o upecto polltlco diz ainda o 
diretor do I. A. N . que a França, à Inglaterra 
e à Holanda nlo pode despertar intertsse eco
nômico o "nosso vale amazônico", pois, êese11 
palses possuem colõnlu na · .A.frlca e Aala que 
estão à espera de recursos clentlflcos e fi
nanceiros . 

16. - Quanto aos palies sul-amertcanoa, vi
zinhos da Amazônia, diz o diretor do I. A. N. 
que pouco poderio fazer e, pelo cont.rt.rlo, o 
Brasil é que pode e deve auxlllt.-101. 

17 . - Por fim, ·conclui o diretor do I. A.. 
N . o seu . parecer dizendo : 

"A obra cientifica, principalmente agro
nômica, deverá 1er feita in loco, dentr-0 de 
nossos limites, sõbre a nossa própria terra, 
e sob a nossa soberania. 

somente não compreendo porque o Sr. 
Paulo Berredo Carneiro, lembrando-ee de 
fundir os nossos lntertsses com os da Fran
ça, da Inglaterra, da Holanda, não llfl 
lembrou que os E1tados Unidos ai.o o pais 
do mundo com maiores afinidades polltl· 
cas e comerciais para com o Brasil. 

Não são os Estados Unidos os noBSOs 
aliados por natureza geosráflca ? A Amé
rica do Norte e o Brasil não são palses que 
possuem uma eco1wmta complementar har· 
monioslsslma, sem ch0<1,ue1" ? • . 

18 . - Exposto, assim, de forma sucinta, 
o contel'.ldo do processo. pas110 a relatar os re
sultados do estudo que fêz do aasunto, neste 
Departamento . 

. 19 . - O Centro Nacional de Ensino e Pes
<i.ulsaa Agron'ômlcu, do Ministério da Agricul
tura, tem como um do• seu11 órcão11 componen· 
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tes o Servlco Nacional de Pesquisas Agronômi
cas, que, por sua vez, dentre os vários órgãos 
que o Integram, conta com os seguintes: 

1 - Na sede: 

Instituto de Ecologia e Experlmentacão 
Acrtcolas; 

Instituto de Qulmlca Agrlcola. 
II - Fora da sede: 
Instituto Agronômico do Norte; 
Instituto Agronômico do Nordeste; 
Instituto Agronômico do Sul; 
Instituto Agronômico do Oeste. 

20. - No Instituto de Ecologia e Expert
mentacão Agrlcola há umri Seccão de Botânica . 
Agrlcola, entre cujas atrlbulcões estão as de: 

III - Estudar a ecologia das plantas nati
vas, tendo em vista a posslbllldade de sua 
cultura; 

IV - encarregar-se do Hõrto BotAnlco 
Agrlcola. · 

21. - O Instituto de Qulmlca Agrlcola dt11-1 
põe de uma Seccão de Qulmlca Vegetal que 
tem por atribuição: 

".. . o estudo qulmlco detalhado de 
plantas nativas ou cultivadas, tóxicas, en
torpecentes, medicinais e de valor Indus
trial, determinando sua composlcão e vi
sando, especialmente a sua uttuzacão". 

22. - Dos Institutos Agronômicos, só o do 
Norte está em funcionamento, mas é êste, no 
caso, o que mais Interessa, em virtude de sua 
locall!ilacão . 

23. - 'I: certa que ainda não se deu Regi
mento ao Instituto Agronômico do Norte; êle 
apresenta, · entretanto, satisfatórias condlcões 
reais e ·prt.tlcas, segundo se depreende, mesmo, 
da lnformacão de seu diretor contida neste 
pr-0cesso. 

24. - Por outro lado, se se pudesse supor 
que as atividades dos órgãos do Centro Nacio
nal de Ensino e Pesquisas Agronômicas flcas
llflm adstritas ao terreno de lnterêsse pura
mente agronômico e, assim, só objetivassem 
u espécies nativas encontradlcas nos campos 
cultiváveis, cumpriria lembrar que o Jardim 
Botânico, órgão componente do Servlco Fio- . 
restai do referido Ministério da Agricultura e 
de natureza especulativa quanto a tudo que se 
refere à nora, conta as atrlbulcões, entre ou-
tras, de · 

"estudar a ocorrência, caracterlstlcas e 
distribuição dos representantes da flora 
nacional, 

"promover, em colaboracão com os ór- . 
gãos de ensino médico e farmacêutico do 
pais, o melhor conhecimento das plantas 
medicinais lndlgenas. 

"efetuar observacões e pesquisas pre
liminares sôbre novas apllcacões de plantas 
conhecidas ou sobre a utlllzacão de plantas 
pouco conhecidas". 

26. - Vê-se, portanto, jã estar corpor1flca
do na leglslacão e num plano de trabalho o In
teresse pelas pesquisas botAnlcas, qulmlcas e 
tarmaco-dinâmlcas e os resultados colhidos do 
que foi até agora realizado são animadores. 

26. - '1:, i;><>ls, fora de dúvida que o equipa
mento e a atividade atuais da admlnlstracão 
brasileira, no que concerne ao reconhecimento 
e ao aproveitamento das qualidades l1tels das 
espécies vegetais nativas, correspondem plena
mente aos elevados propósitos que Inspiraram a 
elaboracão do projeto em estudo. 

Z1. - Não estão sendo, por seu tumo, me
nos ativos os trabalhos tendentes a localizar 
as jazidas petrollferas porventura exlstente1 
no solo nacional, até havendo o Govtrno dea
tinado a êsse objetivo um órgão eapeclal - o 
Conselho Nacional de Petróleo. 

28. - Vale, por último, observar que o 
órgão proposto pelo Sr. Berredo Camelro não 
ofereceria os melhores meios de bom funciona
mento, pois há. uma grande Imprecisão no es
tabelecimento das linhas de autoridades. -

29. - Seria multo problemática a fiscaliza
ção eficiente dos atos do diretor do Instituto 
da Hlléla Amazônica, feita por dois Conselho• 
que sbmente se reuniriam de três em três anos. 

30. - Além disso, a locallzacll.Ô de Centros 
de Pesquisas tão distantes um do outro, e no 
estrangeiro, tornaria dlflcll a coorden~o dos 
seus trabalhos por parte do diretor do Ins
tituto. 

31. - . Por êsses ·motivos, neste Departa
mento opina-se desfavoràvelmente à crtacão do 
referido Instituto, sobretudo porque a Adml
nlstracão Federal· já está promovendo, por seus 
próprios meios, a solucão dos problemu da 
Amazônia. 

32 .. - ·NeSS&8 condlcões, sugiro a restltul
cão do processo ao Ministério da Agricultura, 
para ser arquivado. 

Apr.ovelto a oportunidade para renovar a 
V. Excia. os protestos do meu mais profundo 
respeito. - Abfüo Mindelo Saltar, Diretor-Ge
ral Interino. 

Arqulve-ae. 18 de fevereiro de 1946 • .._ E. 
DUTRA. 

"Diário Oficial" de ZT-2-946. 

~ 

MINIS~BIO DA AEBONAUTICA 

Portaria n. o 72, de lS de fevereiro de 19'6 

O Ministro de Estado dos Negócios da 
Aeronáutica, 

Resolve designar o coronél aviador Arman
do Pinheiro de Andrade e os engenheiros LuS. 
Cantanhede de Carvalho Almeida Filho e Gal
dlno Mendes Filho para constltulrem a comis
são encarregada de estudar a localização e o 
ante-projeto do aeropôrto principal do Rio de 
.Janeiro. A referida comissão deverá, de acôrdo 
com a sugestão do Estado Maior da Aeronáu
tica realizar seus estudos em cooperaçlo coaJ 
o Departamento de Urbanismo da Secretartt, 
Geral de Viação e Obras1da Prefeitura do oi.;,. 
trito Federal. - Armando F. Trompotoskt1 de 
Almeida, major brlgádelro do ar. . , 

"Diário Oficial", _18 de fevereiro de 1946. 

~ 

MINIST•BIO DA AGBICULTUBA 

Gabinete do Mlnl1tro 

G. 259. 
Excelenttsalmo Senhor ~re1ldente da Re

p(lbllca: 
Do orçamento da despesa dêste Ministério 

as dotacões atribuldas à Divisão de Aguas do 
D. N. P. Mineral, são em sua maior parte, 
dlstrlbuldas aos seus sete distritos, aos servleos 
regfonals de lrrtgacão no Plaul, no Ceari e no 
vale do São-Francisco e às turmas que pro
cedem a levantamentos topogrf.flcos em diver
sas regiões. 
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Os trabalhos em aprêço realizam-se em 
lnllmeros pontos, localizados no interior da 
maior parte dos Estados do Brasil, desde o 
Amazonas até o Rio-Grande-do-Sul. 

Tais trabalhos podem ser assim slntetl· 
zados: 

1 - E;tudos de aproveitamento de energia 
hidráulica, abrangendo levantamentos topográ
ficos de quedas d 'água, Inclusive as que podem 
ser criadas por transposlcões de vales, levanta
mentos de bacias hidrográficas, de perfis de 
linhas de transmissão e levantamentoa de cursos 
d'água em planta e perfis: 

2 - Estudos de regime de cursos. d'água, 
compreendendo medlcões· de descarga em cêrca 
de 1 000 postos hldrométrlcos, lnstalacões de 
novos postos fluvlométrlcos e pluviométricos, 
tnspecões continuas dos postos existentes, 
«itecu<:Ao de reparo dos mesmos, classlflcacão · 
de curso d'água e conseqüentes pericias; 

3 - Inspecão em usinas hldro .e têrmo
elétrlcas; 

4 - Estudos e constru<:Ao de campos de 
lrrlgacão de acOrdo com o Decreto-lei n.º 
1 498. 

Diante do exposto podefà V. Excelência 
constatar que esses servlcos técnicos, de cam
po, se de11envolvem em uma vasta área do pais 
e, multo freqüentemente, longe de repartlcões 
pagadoras. 

Por esse motivo v~nho solicitar a necessária 
autorlzacão de V. Excelência para que as des
pesas a· serem realizadas por . conta da verba 2 
- Material - Consignações I - II - III e 
suas respectivas sub-consignações dls.tribuldas 
às Delegacias Fiscais de Teresina, Fortaleza, 
Salvador, Belo-Horizonte, Niterói, São-Paulo, 
Curitiba e Pôrto-Alegre bem como as sub-con
signações referentes às Consignações I e II -
Material Permanente e de Consumo respectiva-· 
mente, dlstrlbuldas ao Departamento Federal de 
Compras, desde que as aquisições se processem 
fora da '!:apitai da República, o sejam pela 
forma de adlantámento, dispensada a exigência 
de concorrência, dentro do que estatuem o 
Inciso II do arL 33, do Decreto-lei n.o 426, 
de 12 de maio de 1938 e art . 246, allneas a e b 
do Reguhµnento de Contabilidade "Pública. 

, Esclareço a V. Excla. que, em anos anterio-
res, as despesas realizadas pela Divisão de 
Aguas nas condições a que se refere a presente 
exposição de motivos, têm sido efetuadas por 
tate regime de adiantamentos ora solicitados. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
V . Excla. os protestos do meu mais profundo 
respeito . · 

Em 11 de fevereiro de 1946. - Neto Cam
pe1o Júnior. 

Autorizado. 11-2-946. - E. DU'rRA. 

"Diário Oficial" de 1 de março de 1946. 

G . M. 260. 

Ex.celentlsslino Senhor Presidente da Re
pQbllca: . 

A Divisão de Fomento da Produ<:Ao Mineral 
dispõe, no corrente exerclclo da dotaçã(> de 
Cr$ 4 610 000,00 (quatro milhões seiscentos e 
dez mil cruzeiros) à conta do crédito aberto 
pelo Decreto-lei n.º 8 496, de 28 de novembro 
de 1945 (Planos de Obras e Equipamentos) para 
execução de vários estudos e prospecções de 

. jazidas minerais, objetivando o conhecimento 
das reservas posslvels e a maneira mais eco
nômica do seu aproveitamento. 

A exlgüldade do quadro do pessoal téc
nico daquela repartição determinou em exer-

ciclos anteriores que algumas dessas prospec
cões fOssem disti'lbuldas em pequenas tarefas, 
atrlbuldas umas, a engenheiros de minas de 
notória competência e outras, a firmas espe
cializadas, tôdas, porém, sob a orlenta<:Ao e fis
calização daquela Divisão. Algumas dessas ta
refas Iniciadas em 1946, já foram termlnadaa 
e outras continuam ainda em execução, como 
as que se referem aos trabalhos de pirita em 
Ouro Preto, para abastecimento da Fábrica de 
Plquête e aos de manganês em São-Domingos 
do Prata. 

Os re11ultados obtidos autorizam este Minis
tério a pleitear junto de . Vossa Excelência, 
para o corrente exerciclo, a "concessão de ldtn
tlcas medidas. 

Para esse fim tenho a subida honra de 
submeter à consideração de Vossa Excelêrlcla. 
a relação das despesas que deverão ser reali
zadas por conta daquele crédito, solicitando 
ainda, autorlzacão para que seja paga ao tare
feiro uma comissão, que não excederá de 16 % 
sôbre as despesas realizadas e bem assim para 
que o dispêndio daquela lmportAncla seja fei
to parceladamente, de acordo com as neces
sidades dos diversos trabalhos, segundo o pro-
grama abaixo : · · 

"Prospecções das jazidas de mangan&s e 
ferro, em Minas-Gerais; estudos geológicos das 
áreas mineralizadas em ur&.nlo e outros mine
rais raros nos Estados de Paralba, Rio-Grande
do-Norte e prospecções das jazidas de magne
slta no Estado do Ceará; estudos, pesquisas e 
prospecções de jazidas diversas no Nordeste, 
especialmente de tungstênio tantallta, berllo 
e ouro ; ln tensiflcação das pesquisas geológicas, 
por melo de sondag;ens e reconhecimentos ge
rais do Plaul, Marfnhão e Paraná; estudos e 
prospecções das jazidas de ouro, cobre, calcã
reo e carvão, no Rio-Grande-do-Sul; prospec
ções, por sondagens, das jazidas de chumbo, 
prata e zinco na região de ltapeva, nos Estados 
de Paraná e de São-Paulo; prospecções das 
jazidas aluvlonals ·aurlferas e de estanho e tan
tallta nos Estados do Rio-Grande-do-Norte e 
Paralba; prospecções das jazidas de apatlta no 
Estado de Pernambuco e Alagoas; prospecções 
das jazidas de pirita em Ouro-Preto e e&1111l
terlta em São-.João d'EI Rei, continuação da 
prospecção das jazidas de ouro em Luls Soa.ru 
e São-Bento, em Minas-Gerais". 

A despesa com os trabalhos acima enume
rado6 será dlstrlbulda da seguinte forma: 

Pessoal - Dlirla - Em 25 dias ·- Em 300 dias 

1 - Sondador 60,00 1 600,00 18 000,00 
2 - Sondador 40,00 1 000,00 24 000,00 
1 - Sondador ... 32,00 800,00 9 600,00 
1 - Artlflce . .. .. 80,00 760,00 9 000,00 
1 - Trabalhador. 20,00 600,00 6 000,00 
3 - Trabalhador. 16,00 400,00 14 400,00 

11 - Trabalhador. 16,00 376,00 49 600,00 
1 - Trabalhador. 11,00 275,00 8 300,00 
1 - Motorista 36,00 900,00 10 800,00 
1 - Motorista 16,00 376,00 4 600,00 
1 - Sondador 40,00 1 000,00 12 000,00 
2 - Sondador 36,00 900,00 21 600,00 
2 - Motorista 30,00 760,00 18 000,00 
3 - Artl(lce ..... 20,00 600,00 18 000,00 
1 - Trabalhador. 30,00 760,00 9 000,00 
3 - Trabalhador. 16,00 376,00 13 600,00 
2 - Trabalhador. 14,00 360.00 8 400,00 
t - Feitor .. ...... 30,00 760,00 9 000.00 
1 - Trabalhador. 20,00 600,00 6 000,00 
1 - Trabalhador. 16,00 376,00 4 600,00 
2 - Trabalhador . 14,00 360,00 8 400,00 
6 - Trabalhador. 13,00 326,00 23 400,00 
1 - 'llopógrato .. 80,00 2 000,00 24 000,00 
1 - Médico 40,00 1 000,00 12 000,00 
1 - Cravador ... 86,00 900,00 10 800,00 
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1 - Armazenista. 32,00 
1 - Motorista • . . 28,00 
2 - Trabalhador. 24,00 
7 - Trabalhador. 20,00 
2 - Trabalhador. 18,00 
1 - Trabalhador . 16,00 
2 - Trabalhador . 14,00 
S - Trabalhador . 12,00 
1 - Trabalhador. 11,00 
1 - Trabalhador. 10,00 
1 - Trabalhador . . 8,00 

Matenal 

800,00 
700,00 
600,00 
500,00 
450,00 
400,00 
360,00 
300,00 
275,00 
260,00 
200,00 

Aqulslclo de material de sonda
gem, carbonatos e diamantes 
industriais, aço vldia, trans
portes, material de consumo, 
combustlvels, ·mt.qulnas e 
aparelhos para mineração, 
ferramentas, móveis, material 
técnico para trabalho de cam-

s 6oo.oo 
8 400.00 

14 400,00 
42 000,00 

. 10 800,00 
4 800,00 
8 400,00 

10 800,00 
8 300,00 
8 000,00 
2 400,00 

465 600,00 

po, etc . .. ... . ............... · 4 144 400,00 
465 600,00 

Total , .. .. . . • • .. .. . • .. • .. .. • 4 610 000,00 

Aproveito a oportunidade para apresentar 
a Vos11& Excelência os protestos de minha mais 
alta e elevada conslderacão . 

Rio-de-Janeiro, 11 de fevereiro de 19". 
Neto Campeio Jútltor. 

"Di.rlo Oficial" de 16-2-946. 

"" DEPARTAMENTO NACIONAL DA 
PBODUÇAO MINEBAL 

Parecer 

Parecer do Sr. Diretor do L. P. M. emitido 
no pro~so n. • 7 888-45 . 

Senhor Diretor Geral. 

Paeso às vo88as mãos, devidamente lntor
mado. o memorial dirigido ao Sr. Ministro . da 
Agricultura pela Federacão das Inddlltrla.I! do 
Eetado de São-Paulo, solicitando a 11u11pensão 
da execução dêste diploma legal . 

Esta Diretoria esté. de acOrdo com o pare
cer do Tecnologlsl& M. João Bruno Lõbo, da 

Se<'.çllo de Crenologla, dêste Laboratório, não 
vendo razão porque suspender a execução do 
Código de Águas Mineral.e, quando o ante
projeto do Código foi publicado para receber 
sugestões não tendo Udo · a Comissão de 
Hidrologia a honra de receber nenhuma 1u
gestão da Federação das Indústrias do Estado 
de São-Paulo. 

Acentua o Dr . João Bruno LObo, com 
muita razão, que algumas das medidas suge
ridas pela Federação poderão ser apreciadall 
e possivelmente adotadas pela futura Comia-· 
alo de Crenologla, · órg!l.o enc.arregado de pro
ceder à regulamentação do Código de .\guu 
Minerais. 

Sou de opinião pote, que se deva reaponde• 
à Federação de Indústrias, lamentando que a 
época tardia de apresentacão de . suas suges
tões Impeça qualquer Imediata modlflcaclo 
da lei e que as medidas pleiteadas por ela serão 
oportunamente consideradu pela futura Co
ml881o Permanente de Crenologia, prevista 
naquele Código . 

Em 21 de ·JanelTo de 1946. - Mdrio da 8'100 
PitltO . 

. "Dl,rio Oficial" de 15-2-946. 

llllNISTl:RIO DA VIACAO E OBBAS 
PCBLICAS 

Departameato de Admlai1traclo 

Portaria a.• 1'71S, de 18 de fevereiro de 19" 

O Ministro de Estado, atendendo ao que 
expõe o Departamento Nacional de Obras Cfiln• 
tra as ·Sêcas, em oficio 39-S, de 12 lle janeiro 
de 1946, 

Resolve deaignar, de acõrdo com o disposto 
no artigo s.o do Decreto-lei n.o 8 4&6, de 28 de 
dezembro do ano findo , a cidade de PetroÍA.n· 
dia, no Estado de Pernambuco, para locali
zação da sedP do Serviço de Estudo!!, daquele 
Departamento, criado pelo reterl<io decreto-lei. 

Rio-de-Janeiro, 18 de fevereiro de 1946. -
E4mundo de MaGedo Soares e Silva. 

" Dll.río O!lclal" de 20-2-946. 

~ En1·!c o~ UVTOll de sua autoria, ou os que ae tmcontrem em dnpllcata em seu poder, l 
_. Dlh!Jot"'·ª central tio Coneelho Nacional de Geocrafta, para maior beneficio ·da culmra 
seorránc:a do uraa11. 



Legislação estadual 

·' Integra dos decretos, decretos-leis e demais 
atos de interêsse geográfico 
BAHIA 

Deereto a.o lS '24, de 8 de fevereiro li.e 1M8 

Aprotia o Regf-to do 86T1JiQo Floniatal do 
Bata4o da Bahfa (8.F.B.B.), fi.:l:a o pe83oa1 
paT"a o mumo Se"1iQo e dd outNJ& Jlf'011'· 
tUtlciaa. 

O Interventor Federal•no Estado da Bahia'. 
uaando da atribuição que lhe confere o art. 7, 
item I, do Decreto-lei federal n.o 1 202, de 8 de 
abril de 1939, 

Decreta: 

Art. l.9 - Fica aprovado o Regimento do 
Serviço Florestal do Estado da Bahia (8. F. 
E. B.) que com este baixa, &881nado pelo Se

. cretárlo da .Agricultura Indl111trla e Comércio . 
Art. 2.0 - O quadro do peeeoal do Servil:o 

Florestal do Elltado da Bahia (8. F. E. B.) 
fica UBim tbc&do: 

1 Diretor, padrão M 
1 A.sel11tente Jurldlco 
1 Ae.!llstente (função gratificada) 
1 Médico . 
1 Chefe d.e Secção (função gratificada) 
2 Agrônomo11 . 
1 Auxiliar de 'Agricultura 
1 De8enhlsta 
2 E11criturt.rio11 
2 Auxlljarel\I de Escritório 
1 Almoxarlfe 
1 Inspetor Florestal 
1 Guarda 
1 Auxiliar de Portaria padrão A 
8 Artlflces 
.1 Condutor de Velc!ulo11. 

1 1. 9 - Dos Agrõnomoa, um senl especiali
zado em 111lvlcultura e um em pedologia. 

1 2. • - O deaenhlata desempenharf. a tun
Ção de topógrafo. 

1 s.o - Dentre 011 artlflces, um sert. me
é&nlco, um carpinteiro e um marceneiro. 

Art. s.o - A criação e o provimento dos 
cargo11 e funções de que trata o artigo anterior 
11e darão gradativamente, à proporção que a11 
nece1111idade11 de servtç0 Impuserem e a11 condl· 
ções ·tinancelru do Estado permitirem. 

Art. 4.º - O pre11ente decreto entrart. em 
vigor na data de sua publlcaçlo, revogadas all 
disposições em · contririo. 

Cidade do Salvador, em 8 de fevereiro de 
19'6. - .To4o Vicente Bulc4o Vfana, Interventor 
Federal. - 6rlaftdo 0oftçaZ.Vea dB A. 7'eíze,,.a. 
- 01-lawdo Bulc4o V1afta. - JI. dB At&dmde 
7'~t"ll. - Helenauro Soaru Sampa4o. _. B•'· 
tof' Pf'agtwr Ff'6i3. 

REGIMENTO DO SERVIÇO FLORESTAL DO 
ESTADO DA BAHIA 

Da finaHdade 

Art. 1.º - O Serviço Florestal do Estado 
da Bahia (8. F. E. B.), criado pelo Decreto
lei n.• 751, de 26 de janeiro de 1946, direta
mente 11ubordlnado ao secretário da Agricul
tura, Indústria e Comércio, além da protecão 
du norestu do Estado, sua guarda e conaer
vação. de acôrdo com o Código Florestal, tem 
por flnaltd~de: 

1) Fiscalizar e controlar u derrubadas de 
matas, e capoeiras, defendendo a11 reservas 
nore11tals do Estado; 

II) incentivar e auxiliar o reflorestamento 
du zonas desflorestadu e desnudadas; 

III) celebrar contratos para refioreata• 
mento naa propriedades agrlcolu de parti
culares; 

IV) Orientar e conduzir . técnica e clen; 
tlflcamente o refiore11tamento no Estado; 

V) celebrar acordos com o Gov6rno "Fe
deral, Prefelturaa Municipais e en.tldadu par
ticulares de Idoneidade reconhecldll 1141ra a 
execução de planos de reflorestamento ; · 

VI) realizar estudos da nora baiana no 
que se refere à silvicultura e às lndÚlltrlu de
rivadas; 

VII) Criar e manter hortos fiore11tals no 
E11tado; . 

VIII) Criar e manter eacolu pré.tlcu de 
horticultura; 

IX> 1 Criar e manter o Museu Florestal do 
Estado; · 

X) realizar o estudo 11l11temátlco du ee
sfmclaa baianas, intensificar 11ua reproduçlo, 
divulgando sua utUlzação Industrial; 

XI) divulgar por todo11 os meloa ao seu 
alcance aa vantagen11 ·do refiorestamento; 

XII) lllanter cursos teórico-prt.tlcos de es
pecialização para agrônomos, professores, en
genheiros e cursos de cart.ter eminentemente 
pnltlco para estudante11, capatazes e pré.tlC09 
ruralJ; 

XIII) realizar palestras de orientação edu
cativa em tôr.no du vantagen11 do reflore9-
tamento; · 

XIV) realizar as cobranças du taxas de
vidas ao S . F. atravé11 do11 11eu11 prepo11tot. 
du suas ag6nclas, du coletorlaa e11taduals e 
do11 11ervlçoa oflclal11; 

XV) manutenção de estreita colaboração 
com aa demais repartlçõe11 da Secretaria de 
Agricultura, IndO.strla e Comércio para o de
aenvolvlmento de todo11 011 aervlçoa relacio
nados com o refloreetamento e QQm ~ ~~Qimt 
do lllllta4o. 
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Da orgat1úsaoc1o 

Art. 2.0 - O Serviço Flore11ta1 do E11tado 
ela :e.hla (8. F. E. B.), compõe-11e .lle: . 

Secção de Ftacallzação e Controle (8.F:c.) 
Secção Técnica (S. T.) 
Secção de Administração (S. A.) 

Kuseu Florestal (M:. F.) 
1 l.º - A Secção de Fiscalização e Con

trôle compete: 
1) a flecallzação das del'f'Ubadu das matas 

e capoeiras; 
li) o policiamento estabelecido pelo Có

digo Flore11tal, coordenado com as ·autoridades 
federalll e munlclpalll; 

Ill) cadastrar tôdu u nore11ta11 de domf
nlo pdbllco e particular, em colaboração com 
011 poderes pdbllco11 tederalli, municipais, para- . 
e11tata111, autarquias e particulares de ·Idonei
dade reconhecida; 

f 2.0 - A ,secção de Auxlllo11 e Propaganda 
(S. A. P.) compete: 

1) o Incentivo e o auxilio do renoreata
mento das zonas deafiorestad&B, por melo de 
dl11trlbulçlo de 11ementes e mudas; 

II) divulgar e dttu11dlr em todo o Estado 
a educação noreatal e de proteção à natureza 
em geral; 

III) a tnstltulcão de prêmios de Incen
tivo à 11ilvlcultura; 

IV) promover anualmente a Festa da Ar· 
vore; 

V) estabelecer prêmios a todos 011 esco
lares que apresentarem 011 melhores trabalhos 
llObre renorestamento; 

VI) conceder prêmios a pe1111oas que hajam 
colaborado pela causa norestal, na forma de
terminada em Regulamento; 

t a.o - A Seccão Técnica (8. T.) compete: 
1) orientar e conduzir técnica e clentlflca-

mente o renorestamento no Estado: 
II) organizar planos de renorestamento; 
W) organizar o mapa norestal do Estado; 
IV) dar parecerea sôbre planos de reno-

reatamento das entidades particulares, para-
estatals e autArqulcas; · 

V) realizar estudos da nora baiana no 
que 11e refere à silvicultura e a lndW!trlas de
rivadas; 

VI) realizar o estudo alsteml\tlco das 1111-
llênclu baianas, divulgando sua utilização ln· 
dustrlal; 

VII) a Introdução e aclimação de eBBên
clas exõtlcu e de outras regiões do pala; 

VIII) organizar boletins, questlonl\rlos e 
inBtrUcões para o melhor aproveitamento das 
madeiras; 

IX) propor medidas mais urgentes e opor
tunas ao melhpr aproveitamento dos produto11 
vegetalB, - quando a requerimento do11 ln
duatrlalB; 

X) ln11talar e manter estufas para seca
gem de madeira; 

XI) Inventariar e cadastrar tOdas as ser
rarias e demais lndl111trlas de produto11 nore11-
talll, em colaboração com o Servl'co Florestal 
(S. F.); . 

XII) estudar, pormenorizadamente, 011 ca-. 
racterea em que 11e baseia a c1&1111lflcaçlo co
mercial das madeiras; 

XIII) orientar a ln11ta1ação de horto11 no
reetala do Servlco Floreetal do Estado da 
Babla (S. J'. Jl. B.); 

XIV) emitir pareceres e lntormaeõea que 
facilitem a observ4ncla do cumprimento do 
Código Flore11tal Brasileiro. ' 

1 4.• - A Secção de Admlnilltraclo (S. A.) 
compete; · 

1) lavrar contratos para a execução de 
reflorestamento nas . proprledade11 agrfcolas de 
partlculare11; 

II) o contrõle de venda de sementes e 
mudas de essências nore11tal11; 

III) elaborar as bases para acordo11 com 
o Govêmo Federal, Prefeituras Munlclpaia e 
entidades particulares para execução de . plano11 
à expanaAo do renoreatamento do Estado; 

IV) · realizar todo o aervtco contábil, o 
de eacrlturação, o de correspondência, o de 
permutas e o de publicação e divulgação; 

V) proporelonar 011 meloa, afim de ser 
realizada a cobrança das taxas devidas ao 
Servtco Floreatal do Estado da Bahia (S. F. 
E. B.), na forma estabelecida em Lei. 

1 6.• - Ao Museu Florestal (M. F.)· com
pete: 

1) colecionar sob moldes técnicos e clen
tlflcos exemplares da nora baiana; 

II) fichar todo• . 011 exemplarea . e peças 
bot4nlcu em herbário especial; · 

III) realizar palestras de cari.ter educa
tivo e de divulgação das vantagen11 do reno
restamento; 

IV) realizar projeções clnematogri.tlcaa 
para fln11 de ensino e propaganda da allvt
cultura; 

V) proceder a todo11 011 trabalhos concer
nentes à especialidade de Museu Florestal. 

Bahia, 8 de fevereiro de 1946. - Orlando 
Gonoalvea de A. Teizetra, Secretaria da Acrl· 

cultura, Indllstrla e Comércio. 

"Dll\rlo Oficial" da Bahia de 12-2-946. 

~ 

PAB.l 

Decreto-lei n..• 4 91'7, de 11 de desembro de 19'6 

Abre o crcfdito eapectal de Cr$ 10 020,00 deatl-
nado ao pagamento do ftlmB "Dfa de Peaca 

no Lago Arari", organt•ado pelo cmemato
graftll(a Lfbero Lua;ardo. 

O Interventor Federal, usando das atrlbuf
çõe11 que lhe confere o art. s.o, Item V, do 
Decreto-lei federal n.o 1 202, de 8 de abril de 
1939, combinado com o art. 2. o do Decreto-lei 
n.• 8 219, de 26 de novembro de 19'6, 

Decreta: 

Art. 1.0 - Fica aberto o crédito especial 
de Cr$ 10 020,00 (dez mil e vinte cruzeiros) para 
atender ao pagamento do filme "Dia de Pesca 
no .Lago Arar!", com 334 metros e organizado 
pelo clnematograflsta Libero Luxardo. 

Pari.grafo único - O encargo definitivo 
neste artigo correrá à conta dos recursos t1-
nancelro11 dlsponlvels do Estado. .• 

Art . 2.0 - Revogam-se as dlBpostcõea ein 
contrário. 

O BecretArlo Geral do Estado &1111tm· o faça 
executar. 

Palácio do Govêrno do Estado do Pari, 11 
de dezembro de 19415. - Manuel MaroJa Neto, 
Interventor Federal. - Dante1 Coelho de Bouo~ 
Secretário Geral. 

"Diário Oficial" do Pará de 18-12-!Hlí. 
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Deereto·lei n. • 4 984, de 14 de demembro de 1945 

Abre o crcfd1to eapecial de Cr$ 7 600,00 deati
flGdo ao pagamento do filme "Heroia da 
Jl-l>llia'', orQaftúsado pelo ciMmatopra
/illta Ubero Lw:-ardo. 

O Interventor Federal, usando da.e atribui
cõea que lhe confere o art. 6.o, item V, do 
Decreto-lei n.o 1 202, de 8 de abrll de 1939, 
combinado com o art. 2.• do Decreto"lel n.• 
8 219, de 26 de novembro de 1945, 

Decreta: 

Art. 1.0 - Fica aberto ~ crédito especial 
de Cr$ 7 500,00 (sete mll e quinhentos cru
seiros) para atender ao pagamento, do filme 
Heróis da Amazónia, com 260 metros e organi· 
zado pelo cinematografL!Jta Libero Luxardo. 

Parigrafo único - O encargo definido 
neste artigo correra à conta dos recursos fi· 
nanceiroa diaponiveis do Estado. 

Art. 2.0 - · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

O SecretArio Geral do Estado assim o faça 
executar. 

Palácio do Govlrno do Estado do Pará, 14 
de dezembro de 1945. - M4"Mel MaroJa Neto, 
Interventor Federal. - Daftiel Coelho de Bovaa, 
Secretário Geral. 

"Diàrio Oficial" do Pará de 18-12-945. 

Decreto-lei n. • 4 948, de 22 de desembro de 11146 

Aflre o· crldtto especial de · Cr$ 18 000,00 deatj
ftado ao f)QQGm6"to dóa fflm11a •MaraJ6 -
Terra A"f'b'4" e "No Âftffteatro Ama.l>llj
co"', orpaftiaados pelo ci"6matopra/'8ta L(.. 
bero Lw;ardo. 

O Interventor Federal, usando das atri
buii:õea que lhe confere o art. 6.º item V, do 
Decreto-lei n.• 1 202, de 8 ·de abrll de 1939, 
combinado com o art. 2.0 do Decreto-lei n.o 
8 219, de 26 de novembro de 1945, 

Decreta: 

Art. 1:C! - Fica aberto o crédito especial 
de Cr$ 18 000,00 (dezoito mií cruzeiros) para 
atender ao pagamento doa fllmea "Marajó -
Terra Anftbla" e "No Anfiteatro Amuõnlco", 
organizados pelo cinematogratlata Libero Lu
xardo, com trezentos (300) metros cada um. 

Parf.grafo único - O encargo definido nes
te artigo .correra à conta dos recursos finan
ceiros disponiveis do Estado. 

Art. 2. • - Revogam-se as disposições em 
contrtrio. 

O Secretário Geral do Ea.tado assim o faça 
executar. · 

PÁ!áclo do Govêrno do Estado do Pará, 22 
de dezembro de 1945. - Mmtuel MaroJa Neto, 
Interventor Federal. - Dmtiel COtJlho de Bovaa, 
Secretário Geral. 

"Dlàrlo Oficial" do Pará 23-12-946. 

Portaria 

O Interventor Federal no Eatado, usando 
de suu atribuii;õea e tendo em vista a soll· 
citação feita pelo diretor do Museu Paraense 
Emlllo Goeldi, em oficio n. • 5, de 8 do an· 
dante, 

Resolve: 
. 
• 

Comlulonar a Naturall1ta - Cluee L, do 
Quadro Cnlco, Ligia Estêvão de Ollvelra, da· 
quele Museu, para, percebendo os vencimento• 
de seu cargo, estudar durante seis (6) meaea, 
em Almofala, no Estado do Ceará, remaneacen· 
'tea lndigenu que all 1e encontram prestes a 
extinguir-se. 

Cumpra-se, dê-se ciência e publique-se. 

Palácio do Govêrno do Estado do Pará, 9 
de janeiro de 19'8. - Maftuel MaroJa Neto, 
Interventor Federal. 

PABANA. 

Deereto-lel n. • SllO 

Reorpaftiaa ·os D'8tritos BaftitdriOll da Diretoria 
Gcwal de Ba<Ade. 

O Interventor Federal no Eatado do Paranf., 
ueando da atribuição que lhe confere o art. 6.•, 
n.• V, do Decreto-lei federal n.• 1 202, de 8 de 
abril de 1989, 

Decreta: 

Art. 1. • - Os Distritos Sanitários, em eua 
organização, compreendem os eegulntea muni· 
clplos, através dos quaL!J exercerão as atribui· 
çõee que lhes competem: 

1:• D'8trito BaftUcfrio 

Sede: - Municlplo de Curitiba, abraqlento 
os munlciplos de Araucária, Campo·l.arP. 
Cêrro-Azul, Colombo, Imbuia!, Piraquara, ..... 
Negro, São-José-dos-P:lnhalll e Lapa. 

1. • D'8trito BaftUdrio 

Sede: - Munlclplo de Paranaguá, abriui. 
gendo os municlpios de Antonina e llrlorrete11. 

S. • D'8trito BaftUdrio 

Sede: - Munlcipio de Ponta-Groll8a, abran· 
gendo os munlclpios de Castro, Guarapuava. 
Jpiranga, Imbltuva, Pitanga, Prudentópol11, 
Piral-Mirlm, Reserva e TlbajL 

.t. • D'8tnto BaftUcfrio 

Sede: - Munlcipio de Jacarezlnho, abràn
gendo os munlclpios de Andlrá, Bandeirantea, 
Carlópolls, Cambarã, Joaqulm-Tãvora, Jagua
rlalva, Ribeirão-Claro, Santo-Antõnlo-da-Platl· 
na, Siqueira-Campos, Sengés. Toma.sina e Ven
ceslau Brãs. 

IS.• D'8trito Bcmitdrio 

Sede: - Mlinicipio de Iratf, abrangendo Oll 
municipios de Malé, Palmas, Palmeira, ReboU· 
çaa, Rio-Azul, São-João-do-Triunfo, São-Matem
do·Sul, Teixeira-Soares e Unillorda-Vltória. 

6. • Dia trito BaftUdrio .. 
. Sede: - llrluniciplo. de Londrina, abrangendo 

os municiplos de Açal, Apucarana, Congo
nhlnhu, C&vtdna, Cornéllo-Procóplo e Serta· 
nópolla. 

Art. 2. • - O presente decreto-lei entrar6 
em vigor na data de l!U& publicação. 
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Art. 8. • - Revogam-ae u dlepo11lçõe.s em 
contr4rfo. . 

Curitiba, em 26 de 3'1nho de 1945, U..• da 
Independencta e 67.• da Repdblléa. ...,.. Manuel 
.R'baa. - Major .ll'sn&aftdo .ll'lorea. 

(D.O. do Paraná. 2-7-946). 

ic 

Decreto-lei 11..• 36T 

.A.bre vm erllUto 63J)ectal no valor de 
. CrS 2 400 000,00. · ' 

O Interventor' Federal no Elltado do Paraná, 
uaando da atribuição que lhe confere o art. 6.o, 
n.• V. do Decreto-lei federal n.• 1 202, de 8 de 
abrll de 1 989. 

Decreta: 

Art. 1. • - Fica aberto um crédito especial 
no valor de Cr$ 2 400 000,00 (dois mllhões e 
quatrocentos mil cruzeiros), destinado ao paga
mento· das despeau seguintes: 

Secretaria de V'°'4o e Obraa Públicaa 

1 - Colonização e loteamento daa colônias 
Centenário, Interventor, Paranaval, Mourão, Pl
qulrl, Cantu e Can"Can. Cr$ 1 600 000,00. 

2 - Obras de adaptação e ampllaçlo do 
prédio do J.l'rlgorlflco do Atuba. Cr$ 400 000,00. 

3 - Reforma geral do rebocador "Guara
puava" em serviço no pôrto de ParanaguA. 
CrS 96 000,00. 

4 - Construção da Unha de tranemlsslo 
de energia elétrica da cidade de Plraguara. 
Cr$ !Ili 000,00. 

Secretaria de Agricvl,tura, Jfldt1atria e Comholo 
Jnatitvto de BwlogMI e Peaqv'8aa Temwl6gicaa 

.ll'at16'\da Vila Velha 

6 - Levantamento geográfico, topográ!lco 
e geológico; consêrto geral· das estradas, pon
tes, cêrcaa e casas existentes; conetrução de 
casas para a administração, operários e galpões 
para ferramentas; aquisição de arados, animais 
carroças, ferramentas, sementes; anallsar águas, 
afim de verificar condições de potabllldade; 
estudo da possibilidade dum gerador de eletri
cidade, lmpresclndlvel à Instalação duma .ofi
cina e posteriormente hotel e outras casas, co
l9C&çlo de cartazes em todo perlmetro da fazen
da, rom adequado espaçamento, advertindo os 
cac;adores, pescadores e visitantes e alimentação, 
roupa, calçados ao administrador e operários 
(detentos), ora em serviço naquela fazenda 
Cr$ 350 000,00. - Total Cr$ 2 400 000,00. 

. Art. 2. • - 'Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Curitiba, em 10 de agôsto de 1946, 124.• da 
Independencla e 67.• da Rep1ibllca. - Jrattuel 
.Rfbaa. - Anoelo Lopea. - Manuel Ca~ro ·48 
.tll>vquerque Filho. 

(D. O. do Par&ná, 17·8-946). 

ic 

Decreto 11..• ! 188 

Cria fMfl96ea de Admm'8tradores e Mldicoa, t&a 
Tabela Num6rica Ordmdria de Bztranume

. nino Menaal'8ta no D .G.T.C. da S.V.O.P. 

O Interventor Federal no Estado do Paraná, 
ueando dae atribuições que lhe confere o art. 
7.•, n.• I, do Decreto-lei federal n.• 1 :il2, de 
8 de abril de 1989, 

Decreia: 

Art. 1. • - . Ficam crlad&ll na tabela numé
rica ordinária de Extranumerárlo Mensalista, 
do Departamento de Geografia, Terr&11 e Colo
nlzac;lo, da Secretaria de Viação e Obr&11 P11-
bllcas, aprovadas pelq Decreto n. • 2 010, de 21 
de outubro de 1945, doze (12) funções de Admi
nistrador, sendo seis (6) de Referência XVIII, 
duas (2) de Referência XIX, e quatro (4) de 
Referência ~I. e sete (7) funções de Médico, 
sendo cinco (5) de Referencia XXIV e du&11 (2). 
de Referência XXV . 

Art. 2.• - A despesa com a execução do 
presente decreto correrá à conta da verba 608, 
código 8-66-1, do' orçamento para o exerclclo 
vigente. 

Art. 8.• - Revogam-se as dl11poslções em 
contrário. 

Curitiba, em 6 de Julho de 1945, U..• da . 
Independencta e 67.• da Repdbllca. - Mattuel 
R'baa. - Anoelo Lof>611. · · 

(D.O. do Paraná, 10-8-1H6). 

ic 

SANTA-CATABINA 

Decreto-lei n. o 109-A 

.Reorganilla o e'8tema regional de BataUatfca 

O Interventor Federal no Estado de Santa
Catarlna~ usando das atribuições conferlda11 pelo 
art. 6.•. n.• V, do Decreto-lei federal n.• 1 202, 
de 8 de abril de 1989, e art. 2.<> do Decreto-lei 
federal n .• 8 219, de 26 de novembro de 1945, 

Decreta: 

Da JMnta Bzecvtiua Regional (JB.R) 

Art. 1.• - Como órgão do Conselho Nacional 
de .Eetatletlca, a .Junta Executiva Regional, 
lnstltulda pelo Decreto estadual n. • 195, de 26 
de Janeiro de 1937, superintenderá a coordena
ção e o desenvolvimento dos serviços de E11ta
tlstlca no Estado de Santa-Catarina, resolvendo, 
autónomamente, as matérias de. economia in
terna do sistema regional. 

Art. 2. • .:_ Compete à .TER: 
a) - cumprir e fazer cumprir: 
1 - a Convenção Nacional de Estatlatlca, 

o Convento Nacional de EstaUstlcas Municipais, 
o Convênio Nacional para o Aperfeiçoamento e 
Uniformização das Estatlstlcas Educacional• e 
Conexas; • 

2 - as dellberac;ões de caráter geral do 
Con11elho Nacional de Estatlstlca, quer orlund• 
da Aasembléla Geral, quer da .Junta. Executiva 
Central; 

3 - outros acordos de natu'reza estatfstlca, 
~lém · dos mencionados, doe quais o Estado fôr 
11lgnatárlo; · · 

b) - sugerir ao Govêrno ~o Estado as alte
rações de regulamentos que os serviços de 
Estatlstlca forem exigindo para o seu aperfei
çoamento orgânico. 

c) - repre11entar, em tempo oportuno, às 
autoridades competentes, para que, na legisla
ção e nos planos e normas dos serviços pdbllcos, 
não se Incluam dlepoeltlvo11 que prejudiquem, 
de qualquer forma, as 'fontes de coleta ou • 
elaboração de estatlstlcas do plano nacional, ou 
do. plano regional; 

d) - propor aos órgãos governativos com
petentes &11 provldêncl.u neceuárlae ao normal 
desenvolvimento dós 11ervlço11 estatlstlcoa; 
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e) - fixar os plahõll de colaborãi;llo entre 
o Departamento E11tadua1 de J!latatlst!ca e 011 
oriranlsmos reiiionale filiados ao 11istema do 
lnlttltuto Brasileiro de Geografia e EstatfatJca: 

!) - fixar os planos anuais de trabalho dos 
eervlcos estatlstlcos regionais. de sorte qua 
êstes ofereçam a maior eficiência técnica no 
desempenho das respectivas atividades, e aten
dam plen8.mente, com oportunidade e perfecti
bilidade. às exigências do plano nacional, e , em 
complementaridade, às do plano regional; 

g) - promover o aprofundamento e o· ala.r
•amento da.!I pesquisas estatistlcas regionais, 
óOm a simultaneidade do aperfeiçoamento orgt.. 
nlci> dos respectivos executores; 

h) - designar cornissõe11 técnicas nece~
rlas ao estudo de assuntos especiais, notada
mente dos que se destinarem a exame da As· 
lernbléia Geral do Conselho Nacional de l!lsta-
U.Uca; ' . 

1) - sugerlr e orientar a melhoria doe re
gletros p11bltcos, ou particulares, a que a Eeta
tfstlca precisa de recorrer; 

j) - promover a lnstttui<;ão progres11lva da 
restetoe. quer públicos, quer particulares; 

1) - promover, por todos os meios ao seu . 
•lcance, a prática do ensino e do cultivo da 
Estatl11tlca, encarada esta do dúplice aspecto 
metodológico e aplicado; 

m) - pe.trocinar a 'criação de clrculoe, ou 
ndcleos de lnterêllse estatlstlco, ou de estudos 
de matérias Intimamente ligadas à Estatlstlca, 
e.11pecialmente Economia, Sociologia, História e 
Geografia; 

n) - cooperar, <'.Om o órgll.o competente, 
na organização doe programes de Estatlstica, 
destinados a cursos de Eatatfstlca, que, por
ventura. venham a Instituir-se. e orientar a 
elaboração dos programas dessa disciplina, de 
concursos públicos; 

o) - colaborar na Céltura doa programes 
de11tlnadoe ao11 concurso!! de in1rresso nas car
reiras de Elltatlstlool'I e Estatlsticos-Auxlllares, 
do Quadro único do Estado, tendo em vista as 
exlg~nciM da al!nea d, da CláUBula ,·igéslma 
oltav11 .. do Capltulo IV, da Convenção Nacional 
de Estat!stlca; 

p) - colaborar na organização dos )'lrogra
rna,s destinados às provas de hablllt!içAo para 
ingresso em qualquer série funcional do De
pa.rtamento Estadual de Estatlstlca; 

q) - fixar normas referentes à uniformi
dade do1.< resultados estatistlcos do Estado, e 
providenciar quanto à evltação de duplicidade 
de Inquéritos. 

Art. S. • - Constituirão a Junta Executl\'a 
Regional: 

a) -- como presidente nato, o dlretor'-g<::ral 
do Oepartamento Estadual de Estatlat!ca; 

b) - com'o secretário, um dns chefes de 
Divisão do Departamento Estadul\l de J;.statls
tlca, pela JER, para o exercfclo de um biênio; 

c) - 011 chefes de Divisão do Depatrarnento 
Elltadual de Estatlstlco.; 

d) - cs diretores gerais de repartições que 
possutrem Secções de Estatlstica, ou que dire.
tamente inter<".ssados em serviço., especíalizarlos 
do DEE, quaig os do D11pa.rtamento de Saúde 
Pública, Departamento de Educação, .Diretoria 
de Estradas de Rodag·em, Contadoria Geral do 
Estado, Serviço da Produção Vegetal, Serviço 
da Produção Animal e Tesouro do Estado. 

P.) - os chefes das Dlvisl\E'.a, ou Secçl\es es
JM!Cl&llzadu a que se refere a allnea anterior; 

f) - um representante da Secretaria da 
Fazenda; · 

g) -'" um repreeentante da Secretaria da 
Segurança Pdbllca; · 

h) ...:... wn repreaentante do Estado Maior da 
li.• Região Militar; 

O - um repreaentanie do Elltade Maior da 
Am1ada. 

j) - um repreaentante do Estado Maior da 
Aeronáutica; 

1) - um representante do Departamento du 
Municipalidades; 

m) - um representante do Departamento 
Estadual de Informações; 

n) - um representante do Diretório Re
iilonal do Conselho Nacional de Geoiiratla; 

o) - um representante da Inspetoria Re
gional daa Agências Municipais de EstaUstlca, 
tendo em vista a letra d, do Inciso X, da 
Cláusula primeira, da Convenção Nacional de 
Estatistlca; · 

p) - um representante da Comll!llãl) d11 
Estudos dos Serviços Públicos Elltadua\1!; 

1 1.• - As . representações das o:llnrsu 
SecretarlM recairão nos diretores das suas mais 
alt8" repartições, enquanto as de repartlçõaa, 
ou de comissõea, pelos próprios dlretore11, ou 
presidentes, ou por funcionários de alta cate
goria, por ê!P.s designados mediante portaria. 
· f 2." - O presidente em séWI lmpedlmentl)I, 
será substltufdo pelo aecretárlo. 

Art. 4.• - · No quadro central oaa orgnnlza
çlleR regionais de Estatlstlca e, conseqüentemen
te, no Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tistlca, integrar-se-ão, mediante ato de filtac;Ao, 
as organizações municipais de lllstatíatica que 
vierem a existir, bem como as See-;õ...,:J, ou 
Serviços. ou Dlvlsl\es especializadas da admlnlP
tração pública, institutos, emprêsas e ussor,la
ções, mantidas para levantamentos estatfsticos 
de reconhecida utilidade pdbllca. 

Art. 5. • - As funções de membro da JER 
serão gratuitas, constituindo, porém, titulo dl' 
relevante benemerência pública, o que ueveMl 
ser competentemente re8'1stado na respectiva 
"fé-de-oflclo .. dos runclonárlos que o possulrem. 

Parágrafo únl<'.o - Ao secretário, caberi, 
mensalmente, grat1tlcação pro-labore, nunca In
ferior à de chefe de Divisão Técnica do Depar· 
tamento Estadual de Estatfstlca. 

Do DP.partame.nto Eatadu.al àe·Eatatiatica (DEE> 

Art. ll. • - O Departamento Estadual de 
Ei.<tatl11tica (DEE), criado pela Lei estadual 
n. • 119, de 7 de novembro de 1936, e com a 
denominação que lhe lixou o Decreto-lei n.• 888, 
de 12 de dezembro de 1989, está, administrativa 
e diretamente. subordina.do ao chefe do Poder 
Executivo, e é. na forma da Convenção Nacio
nal de . Estatisttêa, um l>epartamento da mais 
ampla autonomia e da mais alta hierarquia, 
sendo, técnicamente, subordinado ao Instituto 
Brasileiro de Geogratla e El!tatletlca (IBGE). 

Art. 7. • - O DEE, como órgão central d• 
Junta Executiva Regional do Conselho Nacional 
de E!!htlsttca. dirigirá, no Estado, os servlÇOI 
dP. coordenação e uniformização dos proceBBOll 
e resultados da Estatlstlca, articulando-se com 
êle, obrlgatt>riamente, as Secções, Servlço11, DI· 
vl,-;~11. ou Diretorias de Estatística, existentes 
ou que vierem a existir, nos órgãos da admi
nistração estadual. 

Parágrafo único - A criação de qualquer 
Secção, ou Serviço, ou Divisão, ou Diretor!• 
de Estatlstlca tlcal'á, preliminarmente, condl· 
cionada a exame da Juntá Executiva Reg1.onal 
do Conselho Nacional de Estatlstlca. 

Art. 8. • - O DEE • terá as seguintes fina
lidades : 

a) - planificar, colhér, criticar, apurar, 
expor, publicar e coordenar tOda a sorte de 
Inquéritos, ou lnde&"açl\es, ou pesqui8as esta-
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tlstlcu que se relaclonarein à situação demo
gráfica, ou econômica, ou social, ou cultural, 
ou administrativa, ou polltlca do Estado; 

b) - promover plsqulsas e análises técnl
cu em torno de fenômenos sociais e ec0 nômlcoa 
do Estado, formando, também, um barômetro 
econômico regional, destinado a faclltar a açlo 
dos poderes p1lbllco11 na órbita econômica, bem 
como a da Iniciativa privada; 

c) - executar o levantamento exclusivo de 
quaisquer Inquéritos, de amplitude estadual, de 
que necessitar a administração do Estado, em 
geral, como os órgão11 administrativos em ·par-
ticular; . 

d) - levar aos órgãos administrativos com
petent'es os resultados de Inquéritos estatlstlcos, 
com a análise respectiva e, quando posslvel, com 
as sugestões oferecidas em função dos ele
mentos apurados; 

e) - cooperar com os estabelecimentos de 
ensino no Estado, para o real conhecimento, 
através de estatlstlcas oportunas, das virtuali
dades, realidades e possibilidades regionais; 

f) - manter o .•curso de Aperfeiçoamento", 
criado pelo Decreto-lei n. • 1 211, de 30 de 
novembro de 1944, e regulamentado pelo De
creto n. • 3 <t72, de 4 de dezembro de 1944, destl· 
nado a ministrar aos Elltatlstlcos, Estatlstlcos
Auxillares e Cartógrafos, lotados em quaisquer 
repartições estaduais, conhecimentos progressi
vos das disciplinas Intimamente ligadas à 
execução da metodologia estatlstlca; 

g) - realizar cursos especiais para a for
mação de profissionais capazes e neceB11árlos à 
execução d,as tarefas atrlbuldas ao DEE; 

. h) - manter a biblioteca "Bulhões Carva-
1.lto"; especializada em Estatlstlca, Economia, 
Sociologia, História, Matemática e Geografia, 
franqueandoca ao põbllco; 

O - promover, por todos os meios ao seu 
alcance, o aprimoramento Intelectual e a espe
cl8Jlzação progreBlllva dos seus servidores; 

j) - organizar e dirigir a exposição per
manente de produtos catarlnenses, na capital do 
Estado, bem como o mostruário de Santa-Cata
rina em exposições congêneres, que, de caráter 
transitivo ou definitivo, se realizarem noutros 
pontos do pais, ou noutros palses; 

1) - realizar, além da publicidade que lhe 
é Inerente (feitura e publicação, ou apenas 
edição, de obras relacionadas a Santa-Catari
na), a de natureza foto-clnematogrãflca, espe
clalmente clne-jornais, para circulação em todo 
o pais, e complementos educativos, destinados 
às escolas catarlnenses. · 

Art. 9. • - O DEE terá a seguinte com-
posição: 

a) - Gabinete do diretor-geral; 
b) - Allslstêncla-Têcnlca; 
c) - 7 Divisões Técnicas, caracterizadas 

pela especialização; 
d) - Secção Admln\stratlva; 
e) - Secção Mecânica; 
f) - Secção de Dactilografia; 
g) - Portaria. 
f 1. • - A 1. • DT (Análises, Pesquisas, PU

bllcidade) compete: 
a) - efetuar trabalhos pertinentes à análise 

e à publicidade dos resultados estatlstlcos, 
realizando pesquisas em complementação es
pecial a lqquérltos jã executados pelo DEE, ou 
efetivando Indagações de fenômenos ainda não 
mensurados, ou e11tudado11; 

b) - centralizar os resultados das apura
çõell efetivadas pel<> DEE, organizando e desen
volvendo a documentação geral do Departa
mento; 

e) ...!. dirigir a biblioteca "Bulhões Car
valho~; 

d) - organizar e dirigir a exposição per
manente de produtos catarlnensea, bem como 
o mostruário de Santa-Catarina, em exposições 
congêneres, realizadas no pais, ou noutro11 
pa!Bell; 

e) - centralizar o serviço de Informações 
e11taU1tlcas; 

. O - dirigir os trabalhos cartográficos, · fo
tográficos e cinematográficos do DEE. 

§ 2. • - A 1.• DT terá a seguinte compo
sição: 1) - Chefia; 2) - Secção de Análises e 
Pesquisas; 8) - Secção de Documentação; 4) -
Secção de Informações; 5) - Secção de Publi
cidade; 6) - Secção· de Exposições; 7) -
Secção Foto-Cinematográfica; 8) - Secção de 
Cartografia e Desenho; 9) - Biblioteca "Bu
lhões Carvalho"; 

1 s. • - A 2. • DT (Elltatlstlcas Demográfi
cas) terá a seguinte composição: 1) - Chefia; 
2) - Secção de Blo-EstatlsUca; 8) - Secção de 
Demografia Estática; 4) ~ Secção de Demo
grafia Dinâmica. 

f 4.• - A 3.•. DT (Estatlstlcas Econômle&11) 
terá a seguinte composição ; 1) - Chefia; :o 
- Secção da Produção Extrativa; 3) - Secção 
da Produção Agrlcola; 4) - Secção da Pro
dução Animal; 5) - Secção da Produção Indua
trlal; 6) - Secção da Circulação; 7) - Secção 
da Repartição; 8) - Secção do Consumo. . 

f l'i.• - A 4.• DT (Estatlstlcas Sociais) terá 
a seguinte composição; 1) - Chefia; 2) -
Secção de Estatlstlcas de Urbanismo; 8) 
Secção de Estatlstlca Médico-Social; 4) ~ 
Secção de Estatlstlcas Econômico Sociais . 

f 6. • - A l'i.• DT (Estatlstlcas Culturais) 
terá a seguinte composição; 1) - Chefia; 2) -
Secção de Estatlstlcas Educacionais); 3) -
Secção de Estatisticas Intelectuais; 4) - Secção 
de Estatlstlcas Religiosas; 5) - Secção de Es
tlstlcas F!ollclals - Criminais e Judlclárlu. 

f 7.o - A 6.• DT (Estatlstlcas Administra
tivas e Polltlcas) terá a seguinte composição: 
1) - Chefia; 2) - Secção de Estatlstlcas Admi
nistrativas; 3) - Secção de 'Estatlstlcas Finan
ceiras; 4) - Secção de Estatlstlcas Polltlcas. 

f 8. • - A 7" DT (Estatlstlcas Mllltarea) 
terá as atribuições fixadas pelo Regulamento 
baixado com o decreto n.• 2 m, de 22 de abrU 
de 1942. 

§ 9.• - A Secção Administrativa (SA), dire
tamente subordinada ao diretor-geral, terá a 
seguinte composição: 1) - Cheflk; 2) - Sub
Secção do Expediente; 3) - Sub-Secção do 
Pessoal; 4) - Sub-Secção do Material; l'i) -
Sub-Secção de ·contabllldade; 6) - Sub-Secção 
de Subsistência. · 

f 10 - A Secção Mecânica (SM), dlret:,. 
mente subordinada ao diretor-geral, lncumbelil 
as apurações mecânicas; 

f 11 - A Secção de Dactilografia (SD), di
retamente subordinada ao diretor-geral, com
petem os trabalhos dactilográficos. 

§ 12 - A Assistência Técnica (AT), cabem 
os encargos das planificações de conjunto. além 
da harmonização, no tempo e no eapaço, na 
superftcle e na profundidade, dos Ievanta
.mentos a cargo do DEE. 

Art. 10 - São órgãos de direção do DEE: 
a) - O diretor-geral; 
·b) - Os chefes de Divisão Técnica; 
c) - Os che!e11 das Secções diretamente 

subordinadas ao diretor-geral. 

Parágrafo llnlco - O diretor-geral, em 
qualquer lmpedlmeato, serl\ substltuldo pelo 
estatlstlco-&BBlstente. · 



LEIS E RESOLUÇõES 

Art. 11 - Os trabalhos atribuldoa ao DEE 
serão executados pelo seu pessoal efetivo e por 
extranumerárlos (contratados, mensalistas. dla
rletas e tarefeiros). 

1 1.• - O pessoal efetivo. com exceção dos 
cargos Isolados de cinegraflsta e portefro, será 
.nomeado em virtude do concurso de provas, de 
acõrdo com as exigências da Convenção Na
cional de Eetatletica, e segundo as condições e 
programas de que trata o· Decreto n. • 3 1110, de 
4 de dezembro de 1944. 

f 2. • - O pessoal efetivo do DEE, exclusive 
oa cargos Isolados de estatlstico-asslstente, 
clnegrafleta e porteiro, distribuir-se-á pelas se
guintes carreiras do Quadro 'Onlco do Estado; 

a) - Eetatlstlco; 
b) - Estatlstlco-aux111ar; 

. c) - Cartógrafo; 
d) - Fotógrafo; 
e) - Continuo. 

1 3.• - O pea11oal extranumerário mensa
lista será admitido mediante prova de hab111-
tação, respeitadas as exigências da Convenção 
Nacional de Estatlstlca, e segundo programas 
elaborados pelo órgão competente e a coopera
ção da Junta Executiva Regional do Conselho 
Nacional de Estatlstlca. 

Art. 12 - O diretor-geral do DEE sera no
meado em comissão, mediante livre escolha do 

.Govêrno, dentre especialistas de competência 
técnica, comprovada pela prática da docência 
da especialidade, autoria de trabalhos estatls
tlcos. ou exerclclo ' anterior e satisfatório de 
comissões técnicas de Eetatlstlca. 

Art. 13 - O estatlstlco-asslstente sera no
meado em caráter efetivo, poi: livre e•colha do 
Govêrno, dentre especialistas de reconhecida 
capacidade técnica, recrutado dentre os · que 
pertencem A carreira de estatlstlco11 do Quadro 
'Onlco do Estado. 

Parágrafo único - Se não houver, na car
reira de estatlstlcos do Quadro·'Cnico do Estado, 
funcionário nas condições exigidas por êllte 
artl&"o, o Govêrno poderá nomear, em. comissão, 
técnico estatlstlco, de reconhecida capacidade 
funcional. estranho Aquela carreira. 

Art. 14 - O candidato aprovado no Curso de 
Aperfeiçoamento de qualquer carreira ficara 
Isento do concurso de provas de 11eleção Inte
lectual, para lncreBBo no cargo Inicial da mesma 
carreira, fazendo provas, apenas, das matérias, 
que, exigidas no concurso, não foram lecionadas 
no Curso. 

f l.ó - Para efeito de classificação final no 
concurso, o candidato nas condições dêste 
artigo concorrerá com as mesmas notas que 
obteve no curso, em cada disciplina. · 

f 2. o - O certificado de conclusão do Cur10 
de Aperfeiçoamento, para · os fine dêste artigo, 
teri validade durante 2 anos, e. contar da date 
da sua expedição. 

Art. 16 - :t obrigatório, tanto para serviço• 
públicos, como para funcionários e particula
res, o fornecimento oportuno de informações ou 
dados pedidos pelos órgãos Integrados no •Is
tema regional oi.o Instituto Brasileiro de -Geo
grafia e Estatlstlca .. 

f 1. • - Salvo os casos expreBBamente deter
minados em lei, os serviços estatlatlcos têm 
prioridade sõbre todos os demal1. 

1 2.• - Na regulamentação dêete artigo, 
fixar-se-Ao as condições de Imposição, como 
penalidade, de Interrupção de vencimentos. sus
pensão ·e demlBBão para os funcionários que não 
prestarem, no devido tempo, as Informações 
estatletlcas que lhes . forem requisitadas, ou 
solicitadas. ou as prestarem. Indevidamente . 

1 S.• - Para os particulares e pelos motivos 
especificados no parágrafo anterior será lm· 
poeta multa até dez mil cruzeiros (Cr$ 10 000.00), 
além das penalidades previstas na legislação 
federal. 

1 4. 9 - Enquanto não fõr regulamentado o 
· presente artigo, competirá ao diretor-geral do 

DEE propor A autoridade competente a Impo
sição das penalidades de que tratam os U 2.• e 
3.• do artigo 16. 

Art. 16 - Será mantido o máximo sigilo 
nos serviços estatletlcos, a respeito dos dados 
e Informações que lhes forem conflado11, ficando 
sujeitos a severas penas disciplinares aquêles 
que, em virtude de exercetem. carcos ou fun
ções nas repartições de Estatlstlca, se prevale
cerem disto para a divulgação dos aludidos 
dados. ou Informações. 

Art. 17 - As repartições públicas do Es
tado e os estabelecimentos de ensino não po
derão adotar, nem ensinar, nem divulgai', em 
seus trabalhos ou em suas publicações, dados 
estatlstlcos de Santa-Catarina divergentes dos 
que houverem. sido divulgados sob a responsa
bilidade da Junta Executiva Regional do Con
selho Nacional de .Estat!stlca, diretamente, ou 
por Intermédio do seu órgão central-regional, 
Departamento _Estadual de Estatlstlca. 

Art. 18 - As Prefélturu Municipais reme
terão cópia de 'tõda a sua legislação, como de 
seus relatórios, ao DEE. 

Parágrafo . único - Anualmente, e dentro 
de modêlo padronizado pelo Departamento Ell· 
tadual de Estatlstlca, as Prefeituras Municipais 
relatarão, de maneira monográfica, as necessi
dades de ordem geral e as po8111bllldades doa 
respectivos munlclploa, remetendo cópia dêste 
trabalho ao DEE e ao Departamento das Muni
cipalidades. 

Art. 19 - Na regulamentação do pr,esente 
decreto-lei, serão tomadas em consideração, 
quanto ao DEE e aos serviços estatlstlcos esta
duais, as disposições da Convenção Nacional 
de Estatlstlca, do Convênio Nacional de Esta
tlstlcas Municipais e as Resoluções, que lhes 
forem aplicáveis, do Conselho Nacional de Es
tatlstlca. 

Art. 20 - As carreiras de estatlstlco e 
estatlatlco-auxlllar ficam modificadas de con
formidade com &{! tabelas anexas que Integram 
este decreto-lei. 

· Pará&'rafo único - A Direção-Geral do DBIBI 
procederá A adaptação dos funcionários A tabela 
anex-a ao presente decreto-lei, apostllando-lhu 
os respectivos tltulos. 

Art. 21 - Fica criado, no 1 DEE. um carao 
Isolado de provimento efetivo, de estatlstico· 
assistente, padrão R,' que será preenchido de 
acõrdo com as exicencias do artigo 13. 

Art. 22 - Além das funções gratificadas de 
que trata o artigo 23 do Decreto-lei n.• 1 211, 
de 30 de novembro de 1944, haverá, no DEE, 
mais as seguintes : tres (3) de chefe de Divisão 
Técnica. a Cr$ S 600,00 anuais, e uma (1) de 
chefe de Secção (Secção Administrativa), de 
Cr$ 1 200,00 anual•. 
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Art. 23 - *até decreto-lei entra em vigor 
ba data da aua publlcaçlo, revogadas as dispo
sições em. contririo. 

P&ll1clo do Govêrno, ein Flort&nópolts, 81 
de janeiro de 1946. - L1&'9 Gallotti. - Carl-011 
Gomes de Olltlflira. -- Udo Decke. - Oavalào 
Bulctlo Viana. 

Tabelas anezaa ao Decreto-lei "· • 109-A 

a) - Carreiras de estatlsticos e estatlstlcoe-
au:ii:lllares. · 

(D. O. Santa-Catarina, 12. 13"2-946). 

Decrete n.• 3M 

O Interventor Federal no Estado de Santa
catarina. no uso de suas atribuições, 

Decreta: 

Art. · 1. • - O Dh:et6r1o Regional do Coruielho 
Nacional de Geografia, terá a seguinte consti
tuição na forma proposta na Re11oluçlo n.• 38, 
de 30 de março do corrente ano, do mesmo 
Diretório: 

a) Presidente nato, o 1ecretArlo de Ea
t&do dos Negócios da ,Vlaçlo! Obras Pübltcu 
e Agricultura; 

b) Secretário .nato e suplente do preai-· 
dente, o diretor do Departamento Eltadual 
de Geografla e Geologia; 

c) Voga1B, os diretores de Estradas de 
Rodagem. do Departamento Estadual de Es
tetlstica, do Departamento de Educação, do 
F'omento da Produção Vegetal, da Secção de 
Engenharia · do Departamento das Municipali
dades. de Obras Públicas, tia Prefeitura Muni
cipal de Florianópolis e de Terras; os chefes 
das Secções de Geografia e de Cartografia e o 
assistente do Departamento Estadual de Geo
grafia e Geologia; o lente catedrático de 
Geografia do Instituto de Educação de Flo
rianópolis e um representante da Fôrça Policial 
do .Estado. designado pelo r.espectivo comando. 

Art. 2. o - &ste diecrflto entrará em vigor na 
data de sua publtcaçlo, revogadu as dlspoai
ções em contrirlo. 

Palácio do Govêrno, em Florlanópolll, 1 
dP abl'il dP 19'6. - Udo Deeke. - Leobttto 
L11al. 

(D.O. Santa-Catarina 8-4-'6). 

_... AOS EDIT6RES: a.te "Boletim" nlo faz publicidade remunerada, entretanto reststart oa 
.,.... comentart as contrlbuiçiles sêlbre 1eo1ratia ou de interêne 1eosrlfico que 11eJam enviadu 
ao Conselho Nacional de Geosrafia, concorrendo dbse modo para mai1 ampla dlfulllo da llllllloerafta 
referente A ceo1ratla llrasllelra. 

·• 



&soluções do Institui o Brasüelro , 

de Geografia e Est atístlca 

Conselho Nacional de Geografia 
Diretório Central 

Integra das Resoluções n. 08 21 Z e 218 

Resolução n.0 217, de 3 de dezembro de 1945 

Instttut o "Dtárlo do Conselho". 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições; 

Considerando que as atividades adminis
t rativas, técnicas e cientificas da Instituição se 
desdobram em desenvolvimento cretcente; 

Considerando a convel\lêncla dé se regis
tarem slstemàtlcamente tôdas as ocorrênclu 
que dl&'am da vida do Conselho; 

RESOLVE: 

Art. 1. • - Fica lnstltuldo o serviço do 
"Diário do Conselho", deatlnado ao resl.eto sls· 
temAtlco du ocorrênclu 4lártas que se rela
cionem com a vida do · Conselho Nacional de 
Geografia. · 

. Art. 2. • - C&be à Secção da Publlcaçõea da 
8ecretarta-Geral do Conselho a execução do 
'9rriço do "Diário", a ser prontamente lnl· 
lll&do. 

Art. 8.• - Dlàrlamente ·a Secclo de Publl· 
caçõea, r,10 serviço competente dé noticiário, 
recolher de todos os demais setores das repar
Uçõe• centrai• do Conselho os lnformea rela-

,. 
tlvos a reuniões havldu, vlsltu Importantes 
recebidas e a outras ocorrências de significação 
merel!edoras de registo . 

Art. 4. • - As ocorrências relativas aos 
órglos resionala e localll do Conselho .erio 
tamWm reslstados no "Diário", em face da 
correspondência recebida e do noticiário· reco
lhido . 

Art. lí. • - No Boletim Oeogrd/WO eerA 
aberta uma secção própria para a dlvulkaçlo 
da matéria de lnter8&11e e OJll>rtunldade, cons
tante do "Dhirlo" referente ao se&'Ulldo mêa 
anterior . 

Art. 6. • - Tal publicação será Iniciada no 
Bole,.m de marco de 1946, com o "Diário" de 
Janeiro do ano vindouro. 

Rio-de-Janeiro, em 3 de dezembro de 1946, 
ano X do Instituto. - Conferido e numerado. 
Virgüw Correia .ll'illlo, Secretário-Assistente, 
Interino. do Conselho. - Visto e rubricado . 
Christcwam Le1te de Castro, Secretário-Geral 
do Conselho. - Publique-se. Heitor Bracet, 
Presidente do Instituto, em exerclclo. 

Resolução n.0 218, ·de 3 de dezembro de 1945 

Estabelece um crltér.io para a escolha de novos nomes das estaç6es f errománaa. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atrlbulç&ea, · 

Considerando que até 31 de dezembro vin
douro deverá. o. Co?U!elho baixar a nova nomen
'Clatura de estações ferroviárias, cuja revisão se 
proceua para o efeito de ellmlnar-se no pais 
a duplicata de topónimos, de acôrdo com a 
leslslação vigente; , 

Considerando que. o mlmero das estações 
cujo• nomes devem atnda · ser mudadoe é da 
ordem de mil, iro passo que aa propostu rece• 
bidas para a devida aubstltulclo toponlmlca 
não atlncem a llO% daquele valot; 

Considerando a .grande vantagem dum cri
tério geral. que evite de pronto a repetiçlo 
referida, sem prejulzo de mudança toponhnlca 
posterior, que reaulte do pronunciamento dos 
ele.mentOB vincUl!LdOB à vida local; · 

RESOLVE : 

Art. 1. • - Os nomes de estações ferrovtl.· 
rias que não podem prevalecer, mas até agora 
nlo foram mencionados em propostas de 1ub11tl
tulçlo que lhes atribuam novos topônlmOB, serio 
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acrescidos, como critério geral, de um vocábulo 
único, designativo da estrada ou do Munlclplo 
ou do Estado a que pertencerem e que, com a 
maior propriedade toponlmlca posalvel, faça a 
diferenciação necesel\rla à eliminação dos no
mes Iguais. 

Art. 2. • - Caberl\ ao serviço competente da 
Secretaria Geral escolher 011 vocábulos designa
tivos das estradas, Munlclplos e Estados que 
melhormente se apliquem à revisão toponlmlca 
em vista. 

Art. 3. • - Considera-se, a titulo de emer
glncla, a aplicação do presente critério, d&vendo 

J 

o Conselho posteriormente promover a escolha· 
de novos nomes das estações correspondentes, 
mediante ·o pronunciamento das l1111Utulções e 
pe88oas Interessadas, sobretudo doa moradores 
locais. 

Rio-de-Janeiro, em 3 de dezembro de 1945. -
Conferido e numerado: VtrgU«o Correta .ll'U11o, 
Secretl\rlo-Asslatente, Interino, do Co1111elho; 
Visto e rubricado: Christ01Jam Lette de Caatro, 
Secretl\rlo-Geral do Conselho; Publique-se: 
Heitor Brac6t, Presidente do I1111tltuto, em 
exerclclo. 

__... iate "BoletfJD."~ a "Revlata Brullelra de Geocrafta" 
0

e u obru da "Biblioteca Geopillla 
.,... Bra1llelra" encontn.in-1e à venda nu prlllctpala llnariaa do pala e na Secretaria Genl 
do ConHlho Naclollal de Geo1rafla - Praça Getllllo Var1u, H - BdUleto Frallclaco 8erra4GI' • 



STITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 
Plt&llD&~: 

Embaludot JOS~ CARLOS DE MACEDO SOARES 

0 lflllilvlo Broríloiro 4' G101JTaJia • Bdatll&a, triada ~ Doerflo 11.• I~ IJOI. 4' li 4' jvlllo fio IH4, 1 •"'4 """'°" d< ... 
...-J*aAra, ruhotd•noda ciir<lalll<l!le a Pruidlnda da Rep'61ita, f.., por fim. -.tianu a P'OQ!'""'" """""°"° • eooperoç& do 
IHa ..... aciminiotroliNO eia organilaPfo pol!lica eia Rqlíblica • eia i•i<iali>0 ,.,,icWor, P'O"'O'"' • J.- a:endar, ou on...tor !«nü:. = rOQi- racionaliwdo, • 1.....,1a....,o Nlt!ndlieo de lado• a1 •llallllirol naciONJu, bom "'"'' iRUftli"" • caordmar ., 9'1ndad" 

Mnlro a. pall, "° milidi> d4 Hlabel..., o coopera~ iafral paro o co!Weitnmto JJUt6dico • ~""° 4' úrriU<W · 6raftloiro. 
,.,. campo do alirida.u•, caorciena 01 dijrr.,,,.. ,,,,;"" do ""atldita • <li rJ1!6~oJio. Jizo dirm .... ~ 11ermae Ucniau. Ju 

41""'°"º• pNpl• re/ormàl ,......,, a...Zi"' • ulililo ftl0""6H, /armo .,JlfCiolillae, prepara ambienu Ja-dwl a. it1ioioliJG1 ........i.;.., 
.............. .., """1~ doo ...., "6jtü101, a ~ dai lrll 6rbila• do OOllrno • •• .,,.,"" eonj"llado• do Iodai ., ~••iUiroe 4' liH Nnlaile. 

ESQUEMA ESTRUTURAL 
A !armação imulunl do ImtÍtllt.o eampreende · doil oiltemal 

,..._,t_ o d .. 8en'it'<ll Eltatístieao o o doo 8omt'QI Goooi· 
........ um do orpnilaçlo pori6dica-o doo l>orTip C-it.áriao. 
1-SISTEMA DOS SERVIÇOS ESTATISTICOS 
tJ., O Biitem& doe Serriooe Eltatíltiooe eampl!He do CoDNiho N •· 
a.J do F.ot&tística e do Quadro Ex-tivo. 
.l...()o110LB0 N.l.01mu.L om Enuofmc.t., 6r&&o de orientai;&o e 

eoordenai;lo 1oral. criado pelo Dearet.o 11.• u 809, do e de jalho 
dt 1934, conáa de; 

1. Um "Órgio Admlnlatrallw'', que 6 a 8-etaria Gorai do 
ODmolho e do I111titutos 

1. "Órgioa Dellberallvoa", que 1ão: A11embllia Grral, com· 
llllla d .. membr .. da Junta E1.,.,utiva Central, repreaootando a 
Uailo, o doo preeideotee daa J untaa Executiv .. Regiooai.o, repr&o 
M&aado oo F.otados, o Di•trit.o Federal e o Território do Aere (reún&o 
• 111ualmente oo mês do julho) a Junta Ez<Culira Ctftlral, oom· 
pllla do preaideote do Institut.o, d .. diretorea daa cinco Repartiçõeo 
l>ID&rail de F.otaliatica, rop.-ntaodo OI reapoctivoe Miniatérioo, o 
.. repl'9elltantee dooignadoo peloo Mioiatéri .. da Viação 1 Obru 
tllblicaa, Relai;õee Elleriorea, Guerra, Marinha o Aeronáutica (reún&o 
• ordinàriamonto 110 primeiro dia útil do cada qui111eoa e delibera 
e4 l'l/Cfflldum da Aaoembléia Geral); u Junloo Ez<Culi'41 R~U. 
llO Dístrilo Federal, a.. Eotadoo e no Tmit6rio do Aere, do oompa
aição varibel, maa ruardada a poeoínl analoeia com a J. E. e. 
(miotm..., ordioàriamento 110 primeiro dia útil do cada quilllOlll, 

8. "Órgioa Optnatlvoa", auhdivididoe em Comiol6e1 Tbicot, 
~ '1 "Comiaõee Penoaoooteo" (eotalilticu fÍlioeráficaa, eotatt. 
... dom0&ráficaa, eotatíaticu econômjcu, ote) e tantaa "ComÍlllÕOI 
BlpeciaÍI" quanta. 11oe!lllláriu, o Corpo do CoMllllorH Tk11~, oom
~ de 32 membroo eleitoo pol.a Amembl6ia Geral. 
B -Qu.t.»BO Eu011Tll'o (eooperalllo federativa): • 

1. "Organlzacão Flderal", iato6, .. cineo Repartiçõea Centrai• 
de Eotatíatica-Serviço do FAtatístiea Demográlica, Moral e Poli
'ica (Ministério da JUlliça), ServifQ de FAtat11tica da Educação o 
Saúde (Miniatério da Educação), Serriço de F.otat1stica da Previ
dADcia o Trabalho (Ministério do Trabalho), Serviro de F.statíet ica 
da Produção (Miniatério da A&ric:ultuta) o Beniço de Eotati.otica Eco
nOmica o Financeira (Mini.otério da F11ooda), 1 Ó!'Kioll eooperadoree: 
Bonii;oo o Sec\lÕOll de &tat1Jrtica eepeoialilada em di!oreot.eo depar
t.meotoo admi.oilltrativoo, 

2. "Organlnçio Raglonal", illto 6, .. Reparti{lÕOI Centrail do 
Eelatillica Genil existont.eo now Eotedoe-Departamentoa Eotaduaie 
do Eotatística,-no Diatrilo Federal o oo Território do Ac..-Depar
tameot.os de Geografia e Eatatiatica,-e 01 órgã .. cooperadorea: Ser· 
vioo o Secções de eetatísticao eopeoialisadaa em diferenteo deporta· 
montoo administrativo• regionail. 

8. "Organlzaclo local", ist.o 6, .. Departameot .. ou Bervit'QI 
MwaieipaÜI de FAtatiltic:a, HÍlltellt.eo 11&1 ,,apitaÜI doo Eetadoa, e 11 
Ac&loiaa n.. doma ia mwaicíploe, 
11- SISTEMA DOS SERVIÇOS OEOGRÃFICOS 

O Biltoma doe BorviOOI Oeopáfieao compllo-eo do CoOlelho Na· 
alonal de Geografia e do Quadro Euoutivo. 
A-CoMULBO N.l.01011.u. ow Ó•oouru., órglo de orientalllo o 

eoordo111ção, criado pelo Doeret.o 11.• 1 627, do 2' de maroo de 
1937, oollllla de: 
1. Um "Órgio Admlnlalrallvo", qoo 6 a Secretaria Gorai do 

Conoalho. 
1. wóraloa Dtllberallvoa", oo oejam a AIHtllbllia G1tal, eom

poeta doo membroa do Dir•t6rio Central, reprmeotando a Unilo, e doo 
preoideot.eo d .. Diretórioe Regio111ia, resir-ntando oo Eauidoe e o 
Territ6rie de Acre (reúnffo uualmento no Ili& 4• falho); o Dit .. 

l6rio Cfftlral, compooto do pr .. idento do Inotituto, do aecm6rie 
gorai do C. N. G., do um delopdo tknioo do e.da Ministério, de om 
ropr-otanto ""pocial do Mioiatúio da Edueario o Saúde pelu i
tituipõeo do emino da Gqra!ia, do um roiw-otanto eepocial do Mi
nistério daa Relaçõoa E1teriorftl, do um rop.-otonte do ro•êrno ma· 
11icipal da capital da República e do om repreoonlalltl do C. N. L 
(roún.,... ordinàriamenta oo ten:oiro dia útil de cada quin .... ) OI 
Dird6rio1 R<gionau, noe f'Atadoo e no Territ6rio do AcnJ, do oo
eição variivel,mu ruardada e pi.oívolenal01ia CÓm o D. C. (NÚ-· 
ae ordinÃriamentft uma •• por mlll. 

a. "Óraloa Oplna11v .... , illo '· e ... ...,.. rbicu, 1111111 
quanta& 11ocemiriaa,. CorJJO "' c .... 1111., .. Tbicoa, aubdiTidido ... 
CoDIUit.oria Nacional, artieuiada com o D. C., 1 21 eo..ultorial a. 
1iooai1, artieuiadaa oom .. ftllpeeti• .. O. R. 
B -Qu411ae EuoUTJ'fo (-.peraQlo federativa) 

1. "Organlzacio Ftlderal", com um órglo Heculivo cen'1al
Borvioo do Geografia o lioi.ti.t1ca Fl!U)ll;rahr.a do M1u11tério da 
Viação- e órllloo eooperador..-..niços ""pocialiaadoe d.. Mi· 
oial&ioo da Agricultura, Vialllo, Trabalho, Educ:açlo, Faaanda. 
Relaetieo E1torioroo e Justiça, e d .. Miniathioe Militats. <oola
borai;&o oondiciooada). 

1. "Organlzacio Raglonal", ilto 6, 11 ropartietieo e llMllitutoo 
que faaciooam eame órilOI contraio de 1oocrafia 11 .. Eotadoe. 

3. "Organlzlcio local",- Diretóri .. MU11icipail, Ccrpcmd. 
Informant.eo o Berrit'QI Mwaicipoileam atividadee .-ificao. 

Ili -SISTEMA DOS SERVIÇOS CENSITÃRIOS 

O Sistema doe Sorviçoa Ceoai!Mioo eompl!He de 6laW deli.._, 
tiv..-.. Comi- Ce111i!Mia&-e de 6'1llol noauti ..... eujo -
junt.o 6 denomi111do 8.,~ Na<iontll de~ ... ,.,. 
A -Coimaõu CamT., KIU' 

1. A Comildo f'o1111tu11 Nac1011al,ó1'1Zlo dehberatlYO •-tro
lador, comp- doo membroo da Junta E1ocutiva Central do Coe 
oelho Naeio111I de Eatetíirtiea. do aeerotário do Conoolho Naeional de 
Gqrafia. de um repr-11tante do Collllelho A1uadal •de tlit oatl'M 
membroe-um doo qua11 eomu '"" pn111douto e diretor d .. trat.Jbea 
censitárioe---..leitoo por aquiil JW1ta em nome do Cooaelhe Nacioaal 
do F.statíatica, nri!ícandg.eo a coàf'lr1111çto dm reopecti,,. IDID· 

daloa mediante ato do Poder E1ecuti•o 
1. AI 22 Comim!leo Ce111itátial R<.rioaeil, .S.....,. ..,;.....-.. 

cada uma du qu.il • compõe do dolepdo roaioaai do a-_. 
m011to, como 90\I -id011to, do dinlwr om eurcicio da ._tiçle 
contrai regional de estatíatica e de um ropreoontaoto da Juata Eue.i
tiva Reaioaai do Comelho NaoiGael de FAtatiatiaa. 

a. AI Com.- Ceoa1Uriaa MU11icipaia. 6q1oo eoopenderw 
cada uma d88 quai1 oooatitulda por trio mombroo efetivoe-o .,,. 
foit.o mwaicipol. como oeo -ideota. o del"lado mwaicipal do ~ 
oe111eameóto o a maia oadnada autoridade judiciúia looo.!. aiÚI de 
membroa colaborad..,,.. 
B -8Hngo N40Jo11.u. oa a.c.llDilDlno 

1. A "Dlrecão Central", compi.ta do uma Bacretaria, da Ol
vido Admioi.atrativa, da Divido do Publ1cidadt e da Diviolo T&· 
ai~. 

2. AI "Dtlegaclat Retllonala", 11ma em eada Unidade da le 
deraçlo. 

a. AI "Dallgadu s.lonll1", em número de 117, •tiranc-1• 
11'\lpi. do mwaich illL 

t. AI "Dllagatlll MunlclpalL" 
6. O "Corpo de Raoeneeadorea". 

Sede do CONSELHO NACIONAL OE GEOGRAFIA - Praça Getúlio Varias, 14 - Edille!o f. Serrador- 5.• andar 
Sede do INSTITUTO: Ar. Franklin Roosevelt, 168 



DOCUMENTAÇÃO GEOGRÁFICA 
Todo brasileir9 amante da sua terra pode colaborar com o Conselho 

Nacional de Geografia, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, 
na grandiosa campanha do .melhor conhecimento do território pátrio. 

COMO? 

1.0 ) Enviando documento• 

O Conselho Nacional de Geografia organizou um serviço completo de 
documentação geográfica, adotando sistemas modernos e racionallzadot 
de guarda e de utilização de documentos dessa natureza. 

Os serviços centrais de Documentação Geográfica compreendem: 
a) a BIBLIOTECA destinada a reunir livros referentes ao território 

brasileiro; 
b> a MAPOTECA para recolher mapas de qualquer natureza que se refi

ram ao Brasil, de preferência mapas atualizados; 
c) a FOTOTECA que reúne fotografias de aspectos brasileiros devida

mente locallzados; 
d) o ARQUIVO COROORAFICO destinado a coletar recortes de jornal, 

manuscritos, estudos e demais documentos de interêsse geográfico que 
não tenham lugar na Biblioteca, nem na Mapoteca e na Fototeca. • 

Está pois o Conselho preparado para receber qualquer documentaçlO 
sôbre o território nacional; porisso, todo brasileiro que lhe remeter do-o 
cumentos '- sejam livros, sejam mapas, sejam fotografias, sejam recortes 
de Jornal, manuscritos, estudos - colaborará efetiva e eficientemente numa 
grandiosa campanha. 

Além disso, quem enviar documentos ao Conselho contrlbuirã para que 
nos melhores arquivos geográficos do paús figure a aua terra local, de 
maneira eltpressiva e proveitosa. 

-
Z.0 ) Participando dos concursos anuais 

Anualmente o Conselho Nacional de Geografia lança um Concurso de 
Monografias de Aspectos Municipais. · 

:&: uma oportunidade que se ·abre a qualquer estudioso da nossa Geografia 
para apresentar os resultados das suas pesquisas, em um cotejo de projeção 
nacional - portanto de grande repercussão -, no qual são distribuldOI 
numerosos prêmios aos melhores trabalhos. 

O concurso é feito em cada Município brasileiro por intermédio da 
Prefeitura que, para isso, recebe cada ano editais e instruções, para a devida 
divulgação entre os municipes. 

Nessas condições, todo brasileiro que tenha feito qualquer estudo sôbre 
o território local e deseje que o mesmo seja considerado, e até mesmo 
premiado se fôr de reconhecido valor, deverá procurar saber na respectiva 
Prefeitura informações pormenorizadas sôbre o concurso anual do Conselho 
Nacional de Geografia. 

CONHEÇAMOS MELHOR O BRASIL PARA BEM SERVI-LO 

6557- Serviço Grtl.llco do IDstltuto Brasileiro de Geografia e F.statfstlca 

Preso Cr$ 5,00 


