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ACTA DA REtJNIÃO DA COHMI SSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PARA PROVIMENTO 

DOS CARGOS DE PR~TICANTES-TECHNICOS DA SECRETARIA DO CONSELHO NACIO

NAL DO TRABALHO, PARA APURAÇÃO FINAL DOS RESULTADOS DOS TRAJ3ALHOS. 

Aos vinte e tres dias do mez de Novembro do anno de mil novecentos e trin 

ta e cinco, em uma das salas do Edifício do Lyceu de Artes e Officios, ás 

nove horas, reunida a commissão examinadora composta dos senhores douto

res Oswaldo Soares, como :presidente, Carlos Lafayette Bezerra de Miranda, 

como examinador de portuguez e redacção official, Pedro Cintra Ferreira, 

como examinador de francez e inglez, Jayme Brasilio de Araujo, como exa

minador de arithmetica, algebra e estatística, Francisco de Paula Watson, 

como examinador de escri:pturação mercantil, contabilidade :publica e fi

nanças, João Evangelista de Figueiredo Lima, como examinador de geogra:phia 

e historia do Brasil e da senhorita Enóe Beatriz Leal de Berredo, como ex~ 

minadora de dactylogra:phia, foram retiradas dos envolucros fechados, de-

:pois de verificar que estava intacto o lacre ap:posto ás meias folhas con-

tendo a data e assignatura dos candidatos, e referentes ás provas de :por

tuguez e redacção official, fr ancez, inglez, arithmetica, algebra, esta

tística, escri:pturação mercantil, contabilidade :publica, finanças, geogrs_ 

:phia, historia do Brasil e dactylogra:phia, ás quaes foram reunidas , de 

accordo com o que dispõe o artigo treze das instrucções baixadas :pelo ex

cellentissimo senhor Ministro do Trabalho, Industria e Commercio , em tre 

ze de Junho de mil novecentos e trinta e cinco. Em seguida, conjugadas 

criteriosamente as notas de todas as provas, de cada candidato, em um tra 

fego, digo, trabalho, feito das nove horas e trinta minutos ás treze ho

ras, foram conferi dos os seguintes pontos: Agenor Gomes de Oliveira , em 

:portuguez e redacção official, escri:pta, gráo dois, oral, cinco, em fran 

cez, escripta, gráo oito, oral, seis, em inglez, escri:pta, gráo sete, o

ral, cinco, em geographia, escripta, gráo sete, oral, seis, em historia 

do Brasil, escri:pta, gráo c i nco, oral, tres, em escri:ptas de, finanças, 

gráo quatro, em dactylographia um, em contabilidade :publica quatro, em 

escri:pturação mercantil, tres, em arithmetica, tres, em algebra, zero, em 
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estatistica um, sendo o numero total de pontos, setenta; Apolonia Lidia 

Bogdanoff, em portuguez, escripta, grão dois, oral oito, em francez, es

cripta, escripta grão sete, oral oito, em inglez, escripta gráo oito, o

ral, seis, em geographia, escripta gráo cinco, oral cinco, em historia do 

Brasil, escripta gráo tres, oral quatro, escriptas,de financas gráo tres, 

dactylographia, cinco, contabilidade pftblica tres, em escripturação dois, 

arithmetica zero, algebra zero, estatistica zero, sendo o numero total de 

pontos, ses senta e nove; A~y Campbell de Barros, em portuguez, escripta 

grão seis, oral nove, em francez, escripta gráo oito, oral nove, em inglez 

escripta, gráo nove, oral oito, em geographia, escripta gráo seis, oral 

quatro, em histeria do Brasil, escripta grão oito, oral sete, escriptas, 

de finanças,gráo oito, dactylographia quatro, contabilidade publica, qua

tro, escripturação mercantil, quatro, arithmetica zero, algebra zero, es

tatistica zero, sendo o numero total de pontos noventa e quatroJ Alvaro 

Poggy de Figueiredo, em portuguez, escripta, grão um, oral oito, em fran

cez, escr ipta, gráo quatro, oral sete, em inglez, escripta gráo dois, oral 

seis, em geographia, escripta, gráo quatro, oral tres, em historia do Bra

sil, escri pta,grão dois, oral quatro, escriptas, de finanças, grão tres, 

dactylographia, dois, contabilidade publica, cinco, escripturação, cinco, 

arthmetica, seis, algebra zero, estatistica um, sendo o numero total de 

pontos sessenta e tres; Antonio Carlos Barboza Teixeira, em portuguez, es-

cripta, grão seis, oral dez, em francez, escripta, gráo oito, oral sete, 

em inglez, escripta grão nove, oral oito, em geographia, escripta cinco, 

oral sete, em histeria do Brasil, escripta cinco, oral seis, escriptas, 

de finanças, gráo sete, dactylographia tres, contabilidade publica, quatro 

escripturação, tres, arithmetica, um, algebra,oito, estatistica, dois,sen

do o n~~ero total de pontos, noventa e nove; Antonio Fernandes Solis, em 

portuguez, escripta, gráo tres, oral grão quatro, em francez, escripta, 

grão um, oral, dois, em inglez, esc r ipta, gráo sete, oral cinco, em geogra

phia escripta sete, oral tres, em historia do Brasi l, escripta tres, oral 

quatro, escriptas, de finanças, dois, dactylographia, tres, contabilidade 

publica, um, escripturação tres, arithmetica, zero, algebra zero, estatis

tica zero, sendo o numero total de pontos, quarenta e oito; Antonio Lopes 
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Antonio Lopes de carvalho, em portuguez, escripta, gráo quatro, oral,se

te, em francez, escripta, gráo quatro, oral, sete, em inglez, escripta, 

grão cinco, oral seis, em geographia, escripta seis, oral, seis,em histe

ria do Brasil, escripta, seis, oral sete, escriptas, de finanças, gráo tres, 

dactylographia, dois, contabilidade publica, tres, escripturaçao, cinco, 

arithmetica, cinco, .algebra um, estatistica zero, sendo o numero total de 

pontos, setenta e sete; Angelina Gomes da Rocha, em portuguez, escripta , 

gráo quatro, oral oito, em francez, escripta, gráo quatro" oral cinco, em 

inglez escripta, gráo cinco, oral cinco, em geographia, escripta, sete,oral 

seis, em histeria do Brasil, escripta, quatro, oral sete, escriptas,de fi

nanças, gráo seis, dactylographia, cinco, contabilidade publica, quatro, eK

cripturaçao oito, arithmetica sete, algebra zero, estatistica zero, sendo o 

numero total de pontos, oitenta e cinco; Arith Delaity, em portuguez ,escri

pta, gráo tres, oral seis, em francez, escripta, gráo tres, oral seis, em 

inglez, escripta, gráo dois, oral quatro, em geographia, escripta, cinco , 

oral seis, em histeria do Brasil, escripta, tres, oral sete, escriptas, de 

finanças, seis, dactylographia, quatro, contabilidade publica, quatro, es

c ripturação, tres, arithmetica, seis, algebra, um, estatistica zero, sendo 

o numero total de ponto, sessenta e nove; Bernardino Teixeira de Freitas Fi

lho, em portuguez, escripta, gráo tres, oral seis, em francez, escripta,gráo 

um, oral sete, em inglez, escripta, gráo dois, oral sete, em geographia, es

cripta, quatro, oral sete, em historie do Brasil, escripta quatro, oral sete 

escriptas,de finanças, gráo oito, dactylographia, tres, contabilidade publi

ca, oito, escripturaçao, nove, arithmetica, zero, algebra, zero, estatistir 

ca zero, sendo o numero total de pontos setenta e seis; Brunhilda Moliter

no, em portuguez, escripta, gráo cinco, oral nove, em francez, escripta,gráo 

nove, oral nove, em inglez, escripta, nove, oral nove, em geographia,escri

pta cinco, oral quatro, em histeria do Brasil, escripta cinco, oral qua~ro, 

escriptas,de finanças, dois, dactylographia, dois, contabilidade publica , 

quatro, escripturação, cinco, arithmetica, dois, algebra~ um, estatistica, 

zero9 sendo o numero total de pontos, oitenta e quatro; Cecy Bosisio,em po~ 

tuguez, escripta, gráo oito, ora~ nove, em francez, escripta, gráo oito, o

ral nove, em inglez, escripta, gráo nove, oral nove, em geographia, escri-
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pta, gráo cinco, oral nove, em historia do Brasil, escripta, cinco, oral 

oito, escriptas, de finanças, nove, dactylographia, nove, em contabilida

de publica, nove, escripturação mercantil, nove, arithmetica, dez, alge

bra, nove, estatistica, seis, sendo o numero total de pontos, cento e qua

renta; Carlos do Nascimento, em portuguez, escripta, gráo sete, oral seis, 

em francez, escripta, sete, oral oito, em inglez, escripta, oito, oral seis 

em geographia, escripta, sete, oral cinco, em historia do Brasil, escripta 

seis, oral seis, escriptas, de finanças, quatro, dactylographia, um, con

tabilidade publica, dois, em escripturação mercantil, quatro, arithmetica, 

quatro, algebra, seis, estatistica., dois, sendo o numero total de pontos, 

oitenta e nove; Carlos de Mattos Leão, em portuguez, escripta, gráo oito, 

oral oito, em francez, escripta, seis, oral nove, em inglez, escripta,cin

co, oral seis, em geographia, escripta, tres, oral quatro, em historia do 

Brasil, escripta, quatro, oral tres, escriptas, de finanças, dois, dactyl2 

graphia, dois, digo, sete, cóntabilidade publica, tres, escripturaç ão mer

cantil, cinco, arithmetica, seis, algebra, seis, estatistica, zero, sendo o 

numero total de pontos, oitenta e cinco; Danilo Costa Alves Silva, em por

tuguez, escripta, tres, oral oito, em francez, escripta, seis, oral quatro, 

em inglez, escripta, quatro, oral cinco, em geographia, escripta, oito,oral 

sete, em historia do Brasil, escripta, sete, oral sete, escriptas, de finan 

ças, gráo quatro, dactylographia, seis, contabilidade publica, tres, escri 

pturaçao, sete, arithmetica, nove algebra, zero, estatistica, zero, sendo 

o numero total de pontos, oi tenta e oi to; Demetrio Nobrega Martins, em por

tuguez, escripta, gráo cinco, oral sete, em francez, escripta, cinco, oral 

seis, em inglez, escripta, dois, oral sete, em geographia, escripta, gráo 

oito, oral sete, em historiado Brasil, escripta, tres, oral oito" escri

ptas , de finanças, quatro, dactylographia, sete, contabilidade publica , 

dois, escripturação, sete, digo quatro, arithmetica, seis, algebr a, nove, 

estatistica, dez, digo dois, sendo o numero total de pontos, noventa e 

dois; Edmundo Corrêa de Almeida, em portuguez , escrip~a, gráotres, oral 

cinco, em francez, escripta, dois, oral cinco, em inglez, escripta, um , 

oral cinco, em geographia, escripta, seis, oral quatro, em historiado Bra 

sil,escripta um , oral cinco, escriptas ,de f inanças,sete, dactylographia,sâs, 
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contabilidade publica,seis, escripturaçao, cinco, arithmetica, zero, al

gebra, zero, estatística, zero, sendo o numero total de pontos, sessenta 

e um; Ivan Carvalho do Amaral, em portuguez, escripta, gráo dois, oral , 

cinco, em francez, escripta, gráo sete, oral, sete, em inglez, escripta, 

seis, oral sete, em geographia, escripta, sete, oral, quatro, em histeria 

do Brasil, escripta seis, oral cinco, escriptas, de finanças, seis, dactz 

lographia, seis, contabilidade publica, quatro, escripturação, cinco,ari 

thmetica, dez, algebra sete, estatística, zero, sendo o numero total de 

pontos, noventa e quatro;José F. Barros Gomara, em portuguez, escripta , 

gráo seis, oral, oito, em francez, escripta, quatro, oral seis, em inglez, 

escripta' tres, oral cinco, em histeria do Brasil, escripta, cinco, oral, 

dois, em geographia, escripta, sete, oral, tres, escriptas, de finanças , 

quatro, dactylographia, seis, contabilidade publica, tres, escripturação, 

quatro, arithmetica, zero, algebra tres, estatietica, um, sendo o numero 

total de pontos, setenta; José M~ria Rosaes, em portuguez, escripta, sete, 

digo, dois, oral sete, em francez, escripta, oito, oral nove, em inglez , 

escripta, gráo sete, oral nove, em ge~graphia, escripta, seis, oral quatro, 

em histeria do Brasil, escripta, tres, oral cinco~ escriptas, de finanças, 

quatro, dactylographia, seis, contabilidade publica, seis, escripturação, 

nove, arithmetica, zero, algebra, zero, estatística, zero, sendo o numero 

total de pontos, oitenta e c i nco; José Dias da Silva, em portuguez, escri

pta, gráo quatro, oral, tres, em francez, escripta, dois, oral cinco, em 

inglez, escripta, cinco, oral tres, em geographia, escripta, cinco, oral , 

dois, em histeria do Brasil, escripta, cinco, oral dois, escriptas, de fi 

nanças, tres, dactylographia, tres, contabilidade publica, sete, escriptu

ração, seis, arithmetica, quatro, algebra, zer o, estatíst ica, zero, sendo 

o numero total de pontos, cincoenta e nove; Jorge Leite Brandão, em portu

guez, escripta, gráo tres, oral tres, em francez, escripta, cinco, oral , 

tres, em inglez, escripta , sete , oral, t res, em geographia, · escripta, cin

co, oral, quatro, em h isteria do Br as i l, escripta, doi s, oral dois , escri

ptas, de finanças, quatro, dact ylographi a, cinco, contabilidade publica , 

quatro, escripturaçao, cinco, a rithmetica, zero, algebra , · quat ro, estatís

tica, zero, sendo o numero total de pontos, cincoenta e nove; Luiz da Costa 
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Araujo, em portuguez, escripta, gráo quatro, oral cinco, em francez, es

cripta, cinco, oral oito, em inglez, escripta sete, oral cinco, em geo

graphia, escripta, sete, oral, cinco, em historia do Brasil, escripta , 

tres, oral cinco, escriptas, de finanças, dois, dactylographia, cinco , 

contabilidade publica, tres, escripturação, doi·s, arithmetica, tres, al

gebra~ zero, estatistica, zero, sendo o numero total de pontos, sessenta 

e nove; Licio de Toledo, em portuguez, escripta, gráo oito, oral, oito , 

em francez, escripta sete, oral seis, em inglez, escripta, um, oral tres, 

em geographia, escripta, nove, oral dez, em historia do Brasil, escripta, 

oito, oral nove, es~riptas, de finanças, quatro, dactylographia, um, con

tabilidade, oito, escripturação,seis, arithmetica, quatro, algebra, Um , 
estatistica, dois, sendo o numero total de pontos, noventa e cinco;Laerth 

Gonçalves Pinto, em portuguez, escripta, gráo quatro, oral cinco, em fran

cez, escripta, oito, oral, seis, em inglez, escripta, nu.atro, oral cinco, 

em geographia, escripta, sete, oral sete, historia do Brasil, escripta,ciB 

co, oral oito, escriptas, de finanças, cinco, dactylographia, quatro, con

tabilidade sete, escrip turação, quatr o, arithmetica sete, algebra, um,es

tatistica, zero, sendo o numero total de pontos, oitenta e sete. Maria Lu

cia Baena Machado Silva, em portuguez, escripta, seis, oral nove, em fran

cez, escripta, oito, oral nove, em inglez, escripta, nove, oral nove, em 

geographia, escripta, seis, oral oito, em historia do Brasil, escripta,se

te, oral nove, escriptas, de finanças, sete, dactylographia, oito, conta

bilidade oito, escripturação oito, arthmetica, quatro, algebra, qua~ro, es

tatistica, um, sendo o numero total de pontos, cento e dezeseis; Maria The

~ Aze~edo ~elho, em portuguez, esaripta, cinco, oral, sete, em fran

cez, escripta, oito, oral nove, em inglez, escripta, oito, oral nove, em 

geographia, escripta, oito, oral oito, em historia do Brasil, escripta, qu~ 

~ro, oral oito, escriptas, de finanças, seis, de dactylographia, oito, con

tabilidade, cinco, escripturação, c i nco, arithmetica, dois, algebra, quatrol 

estatistica, um, sendo o numero total de pontos, cento e cinco; Mary Deir6 

Cardoso, em portuguez, escripta, cinco, oral nove, em francez, escripta, 

nove, oral nove, em inglez, escripta, nove, oral dez, em geograpbia, escri

pta, oito, oral sete, em historia do Brasil, escripta, seis, oral nove , 
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escriptas, de finanças, ~uatro, dactylographia, dois, contabilidade, sete, 

escripturação, sete, arithmetica, oito, algebra,~, estatística cinco,seB 

do o numero total de pontos, cento e quinze; Maria Baptista Caldas, em po~ 

tuguez, escripta, tres, oral sete , em francez, escripta, seis, oral tres, 

em inglez, escripta , seis, oral cinco, em geographia, escripta, sete, oral 

cinco, em histeria do Brasil, escripta, ~uatro, oral seis, escriptas, de 

finanças, tres, dactylographia, seis, contabilidade, ~uatro, escripturação, 

sete, digo cinco, arithmetica,sete, algebra, um, estatística dois, sendo 

o numero total de pontos, oitenta; Maria Emília Marques Tinoco, em portu-

guez, escripta, tres, oral, cinco, em francez, escripta, oito, oral oito, 

em inglez, escripta, tres, oral oito, em geographia, escripta, sete, oral 

dez, em histeria do Brasil, escrip ta, seis, oral. nove, escriptas, de fi-

nanças, tres, dactylographia, sete, contabilidade, cinco, escripturação, 

~uatro, arithmetica, sete, algebra, um, estatística, cinco, sendo o nume-

ro total de pontos, noventa e nove; Maria Helena Gitah~ Alencastro, em 

portuguez, escripta, sete, oral nove, em francez, escripta, seis, oral oi-

to, em inglez, escripta, nove, oral nove, em geographia, escripta,oito , 

oral nove, em histor'ia do Brasil; escripta, seis, .oral dez, escriptas, de 

finanças, dois, dactylographia, cinco, contabilidade, dois, esc!ipturação, 

cinco, arithmetica, zero, algebra zero, estatís t ica, zero, sendo o numero 

total de pontos, noventa e cinco; Martinha Alonso Castro, escripta, portu-

guez, zero, oral oito, em francez, escripta, seis, oral seis, em inglez , 

escripta, cinco, oral oito, em geographia, escripta, cinco, oral cinco, em 

histeri a do Brasil, escripta, tres, oral sete, escriptas, de finanças, dois 

dactylographia, cinco, contabilidade um, escripturação dois, arithmetica, 

dois., algebra, t?='es, estatística, zero, sendo o numero total de pontos, ses 

senta e oito; Nicio Moraes, em portuguez, escripta, dois, oral sete, em 

francez, escripta, quatro, oral seis, em ingle z , escripta, tres, oral sete, 

em geographia, escripta, cinco, oral tres, em histeria do Brasil, escripta, 

dois, oral tres, escriptas, de finanças, tres, dactylographia, um, contabi 

lidade, ~uatro, escripturação, dois, arithmetica, tres, algebra, zero, es

tatística, zero, sendo o numero total de pontos cincoenta e cinco; Noelia 

Manhães Barreto, em portuguez, escripta, dois, oral sete, em francez es-
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cripta, sete, oral seis, em inglez, escripta, sete, oral sete, em geogra 

phia, escr.ipta, seis, oral sete, em histeria do Brasil, escripta, sete , 

oral nove, escriptas, de finanças, oito, dactylographia, cinco, contabi

lidade, seis, escripturação, oito, arithmetica, dois, algebra, zero, es

tatística, zero, sen~o o numero total de pontos, noventa e quatro.Olavo 

Gomes do Rego, em portuguez, escripta , nove, oral sete, em francez, es

cripta, nove, oral dez, em inglez, escripta; nove, oral oito, em geogra

phia, escripta, sete, oral dez, em histeria do Brasil, escripta, sete, o

ral dez, escriptas, de finanças, sete, dactylographia, sete, contabilida

de seis, escripturação quatro, arithmetica, um, algebra dois, estatística, 

um, sendo o numero total de pontos, cento e quatorze; Oswaldo Soares, em 

portuguez, escripta, quatro, oral oito, em francez, escripta, um, oral oi-

to, em inglez, escripta, um, oral nove, em geographia, escripta, quatro , 

oral oito, em histeria do Brasil, escripta, cinco, oral nove, escriptas, de 

finanças, tres, dactylographia, um, contabilidade, quatro, esc:ipturação, 

tres, arithmetica, zero, algebra, zero, estatística, zero, sendo o numero 

total de pontos, sessenta e oito; Ofelia Santoja Bréa, em portuguez, es-

cripta, cinco, oral seis, em francez, escripta, seis, oral sete, em inglez, 

escripta, oito, oral seis, em geographia, escripta, seis, oral seis, em 

histeria do Brasil, escripta, quatro, oral tres, escriptas, de finanças , 

seis, dactylographia, dois, contabilidade quatro,. escripturação,quatro, 

arithmetica, zero, algebra, tres, estatística, um, sendo o numero total 

de pontos, setenta e sete. Paulo Scofano, em portuguez, escripta, ~uatro, 

oral sete, em francez, escripta, seis, oral seis, em inglez, escripta,sete, 

oral sete, em geographia, escripta, seis, oral tres, em histeria do Brasil, 

escripta,quatro,oral cinco, escriptas, de finanças, oito, dactylographia, 

tres, contabilidade, seis, escripturação, sete, arithmetica, dez, algebra, 

tres, estatística, dois, sendo o numero total de pontos, noventa e quatro; 

Ruy Moreno Maia, em portuguez, escripta, sete, oral dez, em francez, es

cripta, oito, oral oito, em inglez, escripta, nove, oral nove, digo oito, 

em geographia, escripta, oito, oral nove, historie do Brasil, escripta , 

seis, oral seis, escriptas, de finanças, sete, dactylographia, oito, con

tabilidade, cinco, escripturação, tres, arithmetica, cinco, algebra, seis, 

estatística, dois, sendo o numero total de pontos, cento e quinze; Ruth 
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Ribas Pinho, em portugUez, escripta, tres, oral quatro, escripta digo, 

cinco, em francez, escripta, tres, oral dois, em inglez, escripta, um, 

oral dois, em geographia, escripta, quatro, oral sete, em historia do Bra

sil, escripta, cinco, oral oito, escriptas, de finanças, seis, dactylogra

phia, cinco, contabilidade, cinco, arithmetica, quatro, escripturação,qu~ 

tro, algebra, zero, estatística, um, sendo o numero total de pontos, ses

senta e seis; Stella Selano Bacellar Filho, em portuguez, escr.i..pta, seis, 

oral nove, em francez, escripta, sete, oral sete, em inglez, escripta,tres, 

oral sete, em geographia, escripta sete, oral sete, em histeria do Brasil, 

escripta, dois, oral sete, escriptas, de finanças, sete, dactylographia , 

cinco, contabilidade, quatro, escripturação, quatro, digo, sete, arithme

tica, seis, algebra, dois, estatística, zero, sendo o numero total de pon

tos, noventa e tres; Agnello Bergamini de Abreu, em portuguez, escripta , 

seis, oral sete, em f'rancez, escripta , . quatro, oral oi to, em inglez, es

cripta, quatro, oral sete, em geographia, escripta, sete, oral sete, histe

ria do Brasil, escripta, dois, oral sete, escriptas, de finanças, oito , 

dactylographia, tres, contabilidade, quatro, escripturação, zero, arithme

tica·, quatro, algebra, tres, estatística, dois, sendo o numero total de 

pontos, oitenta e tres; José Bento de Queiroz, em portuguez, escripta, seis, 

oral sete, em francez, escripta, um, oral cinco, em inglez, escripta, zero, 

oral tres, em geographia, escripta, cinco, oral oito, histeria do Brasil, 

escripta, tres, oral oito, escriptas, de finanças, tres, dactylographia , 

cinco, contabilidade, cinco, escripturação, nove, arithmetica, um, algebra, 

zero, estatística, zero, sendo o numero total de pontos sessenta e nove ; 

Jurelinda Napolitano, fez, apenas, escriptas, de portu~~ez, com dois, fran

cez, com tres, inglez, com seis, e arithmeti ca com um, sendo o numero to

tal de pontos, doze; Ivan Frota de Andrade Pinto, fez, apenas, escriptas, 

de portuguez, com tres, francez, com cinco, inglez, com Quatro, geographia, 

com cinco, histeria com dois, dactylographia, com um, contabilidade com um, 

arithmetica, com dois, algebra, com um, numero total de pontos, vinte e 

quatro; Leda Guimarães Rocha, fez, apenas, a prova escripta de portuguez, 

com seis; Moacyr de Barros Sampaio Marques, escriptas de portuguez, com 

tres, francez, com seis, inglez, com oito, geographia, com sete, histeria 
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com seis, dactylographia, com dois, contabilidade, com tres, aritbmetica, 

com dez, algebra, com tres, sendo o numero total de pontos, quarenta e 

oito;Sebastiao F. Silveira, fez, apenas, escriptas de portuguez, com tres, 

francez, com seis, inglez, com oito, geographia, com tres, histeria com 

zero, arithmetica, com zero, algebra, com zero, sendo o numero total de 

pontos, vinte; Dirceu Alves da Motta, escriptas, de portu~~ez, com quatro, 

francez, com cinco, inglez, com tres, arithmetica, com zero, ·algebra, com 

zero, sendo o numero total de pontos, doze. Assim, de accordo com o que 

determina o artigo dezesete das citadas instrucções, obtiveram os candida

tos, a classificação seguinte: C~CY BOSISIO, em primeiro logar, com cento 

e quarenta pontos; MARIA LUCIA BAENA MACHADO SILVA, em segundo logar, com 

cento e dezeseis pontos; RUY MORENO MAIA e MARY DEIR~ CARDOSO, em terceiro 

logar, em chave, com cento e quinze pontos, cada um;· OLAVO GOMES DO REGO, 

em quarto logar, com cento e quatorze pontos; MARIA THEREZA DE AZEVEDO co~ 

LHO, em quinto logar, com cento e cinco pontos; MARIA EMILIA MARQUES TINOCO, 

ANTONIO CARLOS BARBOSA TEIXEIRA, em sexto logar, em . chave, com noventa e 

nove pontos, cada um; MARIA HELENA GITA-BY ALENCASTRO e LICIO DE TOLEDO em 

setimo logar, em chave, com noventa e cinco pontos,cada um; PAULO SCOFANO, 

IVAN CARVALHO DO AMARAL, NOELIA MANHÃES BARRETO e ARACY CAMPBELL DE BARROS, 

em oitavo logar, em chave, com noventa e quatro pontos, cada um; STELLA SE 

LANO BACELLAR FILHO~ em nono logar, com noventa e tres pontos; DEMETRIO NO 

BREGA MARTINS, em decimo logar, com noventa e dois pontos; CARLOS DO NASCI 

MENTO, em decimo primeiro logar, com oitenta e nove pontos; DANILO COSTA 

ALVES SILVA, em de ci mo segundo logar, com oitenta e oito pontos; LAERTH 

GONÇALVES PINTO, em decimo terceiro logar, com oitenta e sete pontos;CARLOS 

DE MATTOS LEÃO, JOSE 1VffiiA ROSAES e ANGELINA GOMES DA ROCK~, em decimo qua~ 

to logar, com oitenta e cinco pontos, cada um; BRUNHILDA MOLITERNO, em de

cimo quinto logar, com oitenta e quatro pontos; AGNELLO BERGAMINI DE ABREU, 

em decimo sexto logar, com oitenta e tres pontos; MARIA BAPTISTA c_~AS, em 

decimo setimo logar, com oitenta pontos; ANTONIO LOPES DE CARVALHO e OFELIA 

SANTOJA BRtA, em decimo oitavo logar, em chave, com setenta e sete pontos, 

cada um; BERN_~INO TEIXEIP~ DE FREITAS FILHO, em decimo nono logar, com 

setenta e seis pontos; AGENOR GOMES DE OLIVEIRA e JOS~ FERNANDES BARROS GO 
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1~, em .4gesimo logar, em chave, com setenta pontos, cada um; LUIZ DA 
C()c-A ARAUJO, JOS:g BENTO DE QUEIROZ, ARITH DELAITY e APOLONIA LIDIA 

BOGDANOFF, em vigesimo primeiro logar, em chave, com sessenta e nove 
pontos, cada um; OSWALDO SOARES e ~!ARTimL~ ALONSO CASTRO, em vigesimo 
segundo logar, em chave, com sessenta e oito pontos,cada um. Foram des 
classi~icados, por não terem attingido o numero de sessenta e oito pon 
tos, minirno admissivel, de accôrdo com as instrucções em vigor, corre..ê. 
pendente á nota soffrivel, quatro, os seguintes candidatos: RUTH RIBAS 
PINHO, com sessenta e seis pontos. ALVARO POGGI DE FIGUEIREDO, com ses 
senta e tres pontos·; EDMUNDO CORREA DE ALMEIDA, com sessenta e um pon-
tos; JORGE LEITE BRAND!O, com cincoenta e nove pontos; NICIO DE MORAES, 
com cincoenta e c i nco pontos; MOACYR DE BP~ROS SA1WAIO 1MRQUES, com qua-
renta e oito pontos, ANTONIO FERNANDES SOLIS, com quarenta e oito pontos; 
IVAN FROTA DE ANDRADE PINTO, com vinte e quatro pontos; SEBASTIÃO F. 
SILVEIRA, com vinte pontos; DIRCEU ALVES DA MOTTA e AURELINDA NAPOLITANO, 
com doze pontos, cada um; LEDA GUIMARÃES ROCHA, com seis pontos. Agrade-
cendo aos senhores examinadores, suspendeu o senhor presidente a reunião 
ás treze horas. Nada mais havendo a registrar, eu, Marcello Reis Kau~fmann, 
servindo como secretario do concurso, lavrei a presente acta que vae as-
signada pelo presidente e pelos demais membros da cornmissão examinadora 
dô concurso para provimento dos cargos de praticantes-technicos da Secre-
taria do Conselho Nacional do Trabalho. 

Rio, 23 de Novembro de 1935 

Ass. Oswaldo Soares 

Carlos Lafayette Bezerra de Miranda 

Pedro Cintra Ferreira 

João Evangelista de Figueiredo Lima 

Jayme Brasilio de Araujo 

Francisco de Paula Watson 

Enóe Beatriz Leal de Berredo 
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5 kllos por metro linear, ligados entre 
por dormentes de chapa do a~o, ma

'11 e~LEl que tambem faz parte do for· 
toc1menlo objecto desta cooourrencia . A 
ol!ocatão dos aispo.sllivo~ nos trilho.! 
nftJrlores não impedirão .. livre passa
Pro dos aviões. l'io sentido vertical, te-
o es::;as portas no;as de ferro, dupla can

ua que tenham a resistencia da co
ma e Que quando cerradas a~ porta,. 

" llli'ttam um pedeHo !echô:l!! -o tto i>ll: 

encaixe'! e com n. maxima segtJrança. M 
portas terão fecllQs de se,"Uran.;a, para os 
quaes serão fornecidos cadeados de bron
:t.e, Yale de 3". 

? - D "'"'rOMos qu.e nossa residenc:ia 
lc!!'nl hPm como nosso fôro geral são nes· 
tn Capital e que no<>: ujeitamos a. todas 
as r!ic:po~i"õe« do dt>creto n . 15.783, do 
8 de novembro de t922 e seu regulamento 
e lambem do present.e edital. 

3 - O mn!Alrial objecto desta proposta 
é de t• qualidade. 

4 - Entre~ na Aviação Na,•al, Ponta 
io Ga·ieão, ilha do Governador, correndo 
por nossa conta todas as despesas de 
transportes inclusive no caso de rejN
ção. 

5 - Prazo de entrega ~ de trinta dias, 
-da data da as~ignatura do contracto. 

6 - A primeira via desta proposta estã 
!!ellarla com f$200 estampilha federal e 
~du a.ç5o. 

7 - Preço: - Importa a presente pro
posta Pm cioooenta e um contos oitooen
to!' e oitenta mil réis (51 :880$000) . 

Em tPmpo declaramos que o prazo 
"Oarn n fornecimento acima será. no ma
ximo iO dias. 

Rio de Janei·ro, 20 de novembro de 
f935 - Companhia Installadora "Casa 
BPrfa" Limitada. - E. Jfnndol, director
gerente. 

A •co~;;tructora Brandão, Sociedade 
Anonym . incorporadora da firma Ar
m ando R0rlrigues Brandão, estabeledda. 
á rua Genefal Camara n. 76-2• andar, 
nesta Capita , devidamente inscripta nes
s~ minist.erio, propõe-se a fornecer, de 
accordo C•Om as especific.ações, dimensõe~ 
e rlema-is condicões, exaradas no "Diario 
Offirial" de f do corrente mez, o seguin
te material: 

"Portas mPtallicas para hangar, com 
as dimensõe<, de 20.80 de largura e 4.!>0 
de altura. constituídas dP 8 folhas cada 
porta, de ferro galvanizado n. 12, monta
das sobre cantoneira~ de ferro de 3" x 3" 
bem cravejadas, tudo de acordo com o 
desenho da DirACforia de Aeronautica", 
pelo preço de 24 :750~000 (vinte e quatro 
contos sPt.ecentos e cincoenta mil réis), 
cada porta. 

A entreg-a deste fornecimPnfo, será. 
tmmPrli1ta. 1 acce'tacão e lega1izaçft.o da 
prpsente nropo~ta. 

A proponrnte. ~u.ieita-se a todas as 
di~pMi('ô~>s rle lei em vi1-!or e declara 
como seu fOro le-gal esta Capital. 

Rio dE'I Janeiro 20 rle novembro de 
t935. - Constructo: a Brandão - Socie
dade Anonyma. - Firma illeoivel, dire-
etor. 

Direetoria Gera1 do Arsenal de Ma .. 
rlnha do Rio de Janeiro 

Chama-se a attenção dos interessodos 
para o edit31 publicado no "Dia·rio Of·_ 
ficml" a 7 do cor1·ente, á pagma. 24.638. 

DIARIO OFFICIAt 

MIN!STEIUO DA VIAÇAO J)UUAS 
PUBLICAS 

Directoria Geral de Exp.ent& 
CONCURSO PARA PI\OVIl\lENTO CARGO 

DB T.&RCEU\0 OFFICW 

Foi o seguinte o resultadG prova 
escripta de ing-lez, realizatta dia iH 
rio r,on e c te: 

.Approvados - H~Uo er ... Olivei
ra, Beatriz de Moraes e Kilze Salles 
Abreu, nola dois (bôa); A Caval
canti de Saboya e Silva, C1 V ieita.s, 
lleloisa Carneiro da Cunha, ~polonia 
Lydia Bagdanoff, nota um ~frivel). 

Foraru reprovados tres ca~aLos. 
Os candidatos approvados ii.o cha

mados á prova escripta do tgraphia 
e Histeria do Brasil, no pmo dia 
vinte e oito de novembro oor.e, quin
ta-feira, ás vinte •horas, no ltuto de 
Educação, na rua Mariz e los nu
mero 2.27. 

Não será permittido aosndidatos 
levar para a sala, onde se lizará a 
prova, livros, papeis, borrai mata
horrão, ete. 

Serão exeluidos do eoncu os can
didatos reprovados, bem co os que 
não compareetJrem e os qu&o con
cluirem a prova. 

Directoria Geral de E:rpete, em 
23 de novembro de i935. -'rancisco 
Merules, secretario. 

Directoria Regional de;orraios 
e 'J'elegraphos 

Pelo presente edital fica lmado o 
servente desta D. R. Aro Lauro 
Ferraz a comparecer nesta rtição a 
fim de prestar esclarecimE relati
vos ao assumpto constante processo 
.. i .828ID.R.I33". 

Rio de Janeiro, 22 de mbro de 
f933. -Raul de Azevedo. 

Directoria Regional dO:orreios 
e Telegraphos do Estao Rio 

de Janeiro 
De ordem do Sr. cor dos 

Correios e Telegraphos do Jo do Rio 
de Janeiro, fica intin:ado o )nductor 
de mala.s da linha Campos .nto An
tonio de Porciuncula, Sr. cio José 
da Silva, a recolher aos coftesta re
partição, no prazo de trinta a contar 
da data da primeira public deste, a 
importancia de quarenta m s ( 40$), 
de responsabilidade que lheimposta, 
conforme o processo n . 1. 15. 

Secção dos Serviços Ecor"S, em 13 
de novembro de 1935. - Lvriano de 
Oliveira, chefe dos Serviçc'Domicos. 

HIMSTERIO DA AGRJ.TUR:\ 

Serviço de Caça e •a 
NO'flP'lOAÇÁO 

!>e!:t presente fica o r Basily 
Sa::-•'!3i-:ri, rosider:te á a.vet\ tlantica. 
n ::!H_ Copac..a.bda& Hotel, ... ~ado qur 
po!' la infrmgilio a ailitõoP a.rtiga 
121 ilo Codigo d· Caça ( Ie os ar
t:EOs 2", a• e 7• da Portat·i~5, de 22 

Novembro de i935 25761 

de março de 19~>5, lhe foram applioada! 
SIS . . ~t 'n;tinte~ mu.r.!ls: 2(1(:f000 (du:r.entos 
m I réiS), !?ú0$1i0l' (dm;fntos mil réis), 
iGCt•!OO (cem mil ré~s), e 50tOOO (cin
oonatr! mil réis), respect!vamente. 

OutrC\Sim, fica ., rPfe.r!do senhor con .. 
Yi<"!!.l ~o a comparc~"er á séde deste Ser-.. 
vi~->, á rua Matt.t Ma~'hado rem numer«\ 
no, J,Jra:w de fiUinze dias (i5) improroga.. 
ve 1 ~. a contar d hoJe, !9 de IIOVembro 
do 1 ~35, afim dt. satisfa?Jer a import.an.. 
uu :.:1.s mull.<:..:>, :wb ~,;a~a .de, não o (a.. 

zent.to ~eram oa autos enviados para 1 
ccb:·ar.(la ex~cutiva contorme JeLermin. 
o ar• Jl0.1117 Jo Codigo acJma citado . mo 
da J, ne !ro, 19 dd no' ombru de i 93-5. -
A.-;cordo Par,a, no impecllmento d,- .u..... 
r~:;Lor . 

MINISTERIO DO TRABALHO, IN· 
DUSTRIA E COMMERCIO 

Conselho Nacional do Trabalho 
CHAMADA PARA CONCURSO 

Deverão comparecer no ediíicio do 
Lyceu de Artes e Officios, no dia 26 
de novembro corrente, para prestarem 
as provas de portuguez e francez do 
concurso para sub-inspectores da Se
cretaria do Conselho Nacional do Tra
balho, os seguintes candidatos: 

A's nove horas e trinta minutos\, 

Portugue-: 

Aloysio Leonel de Rezende. 
Antonieta Paladino Amerio. 
.n..lyrio õs.ll~<! C~e!ho 
Alfredo Gonçalve.:; Campos. 
Agnello Bergamini de Abreu. 
Bianor d& Almeida Lamara
Benjamin Gaspar Gomes. 

Celso Azevedo Corrêa. 
Carlos Guerra Cunha. 
6toe!e 'kur.So&Pt!&-. _, . ...,..~""""'.-..;:~!'" 
~o. Oliveira.. 
Dinkel Dias da Cunha . 
Dem&trio Nobrega Martin.- , 
Evariste dos Santos. 
Edmundo Braganti. 
~no- Alves- de' 'Ohvein. 
Emílio Souza Pereira. 
F.ernando de GU6mão L()bO. 
Francisco Ribeiro Dantas. 
Frederico Castro Menezes. 
Gilbe.rt.') Ra.mo Silva.. 
~ ~t.o ~ly Doria. 
Hl!go Vietorino Alqueret Baptista.. 
João Maria Machado . 
José Nilo de Albuquerque. 
Jayme Rocha Portella. 
~~.ft~lva . 
Luiz Gomes da Costa. 
Newton Jos4 de Almeid Amado. 
Oeettr At.b~de. 
Oeca- de ~u:~nd" rrandão. 
P.omulo de Castro. 
~\o L 'Mfe J\tftior. 

• '1\Ubew Miunl 8 1r s. 
-WPere•ma. 
A's quatorze horas - Os mesmos 

candidatos. 
Nota - Os candidatos que não falta

rem áquellas provas, deverão compare
cer ainda no Lyceu de Artes e Offfi
cios, nos dias: 

27 de novembro de 1935 (quarta
letra) : - A's nove horas e trinta mi
nutos, para a prova escripta de artih
JJletica; ás quatorze horas e trinta mi-
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nutos, para a prova escripta de alge
bra. 

28 de novembro de 1935 (quinta- fei 
ra) : - A's quatorze horas e trinta mi
nutos, para a proYa escripta de esta
tística. 

Rio, :?3 de novembro de 1935. -
lfarcello Reis Kauf(man. 

Consf'lho Reoional dfl EnoPn h:lria 
e A.rchitectura da Quinta Região 
No "DJario Official" do 22 do cor

rente, acha-6e publicado, na integra, á 
pagina 25.589, um edital pelo qual s~10 
convidados diversos proii•s1onaes a re
~eberem as respectivas carteiras. 

(;amara Syndical dos CoiTetores lia 
Bolsa de Fundos Publirus 

do Rio de Janeiro 
A Camara Syndical dos Corretores da 

Bolsa de Fundos Publicas do Rio de ,Ta
neiro fat scienLe que devendo tran::fe
t'Jr a t:ua séde para a Pra:;a 15 1le No
vembro n. ~o. as operacões diarias l1..1 
Bolsa serão transferidas para aquelle 
local a partir do dta 24 de uezcrnbro 
do corrente anno. 

Secretaria da Camara Syndíeal do Rio 
de Janeiro, 23 de novembro dP 193:>. 
IArv de Almeida e Silva, syndico. 

EDIFICI.O CEAR! S. A. 

f!CTA DA ASBEMBLtA GERAL ORD!NARIA 
R.E.IJ-IZADA NO DIA PRIMEJR.O DE SETEM
BRO D:& MIL NOVECIDh'OS ""t""'Pr.T, ' l'A' .. 
QUA'rRO 

1 o dia primetro do mez de setembro 
de m1l no,ecenLos e innta c quulro, na 
iéde da Edtficio Ceará S. A., uo largo 
tlo Rosal'io uumeru viule e o1to. prlmct
'l'O andar, ás qualorze lJoras, a.!handu-se 
reunidos o doutor Jurandyr Mon~uc_g~o 
!Magalhães, 6lla mulher dona Benedwta 
IMeirelles Magalhães, \Valdemar do Car
valho Motta, sua mulher do!l~ Hilda' 
Kopke de Carvalho Motta, doutor ElyezE'r 
1Montenegro Magalhães, Jacy Montenegro 
(Magalhães, doutor .Arlihur de ~quc1ra 
Cavalcanti e doutor .&.lvaro Bra;a, Ro
drigues Pires, o primeiro como prestde~
te o terceiro como gerente e os dema1s 
como accionislas da Edifido Ceara S. 
A. estes ultimas em virtude do convite 
eri>re56o que Ih~ ~oi dirigido pelo~ ou
tros dois, subsl1tumdo a convoca~tao de que trata o artigo vinte dos Estatutos da 
Sociedade, represep.Lando os presentes _a 
totalidade das acçoes em que est.á dtVl
dido o capital da eociedarle, como te 
constata da lista de subscripção do mes
mo capital e das escripturas m'!nciona
das na acta da assembléa geral cxtraor
dinaria realizada no dia vinte e dneo de 
abril do corrente anno, o que expr<!SSl-

. mente se declara para dispen'iar o de
posito prévio das acções ex1giJo no JJ!l
ragrapho un.ico do ~rtigo vmte e quatro 
dos Estatutos da sociedade, após havr
rem os presente,_ tomado os ;,eu logl es 
- diz o senhor pr esidente. da sociedade, 
doutor Jur andyr Montenegro Magalhães, 
antes de ser aberta a sessão, que esta 4 

,· 

do parecer do Conselho Fi scal, que 
ce;umle: "Os abaixo assignaclos, m• 
bros do Conselho Fiscal da Edifício C 
!'lá ;:, . A., lendo presentes os livros 
e,cripturn\ãO dessa sociedade, es..:ript UJ 
do~ alé trinta e um de agosto u ltin 
com um balan\O fecha<lo em trint11 
junho anLertor, c lendo lambem em vi 
o ~aldo t.xi:;lent& em caixa e em depos 

c de,:- Jm~ tllos co!'1"prQ1bat.)rioo; dos lat 
r 111clll0'::: c• dados constanf.es de hvr• 
'uxtlhtre5 ·~ de anotações - deJ::lara 
pelo preEcurc, que encontraram na ma 
IJerfeiia ordem as contas da Direclor 
da €O~,;lcdade; c, por isso, são de parrc 
qL c :<PJ'lll1 Laes contas approvaclas p~ 
a-- ntloi,;;l ;era! ordiaaria que se \' l 
rcun1c' m~la data por convite ex~res• 
da adulmtslracõo da Sociedade. Rio ~ 
.lam•H·o, primeiro de sctembrv de m 
nc•' • -.·rulo:> c tl'lnla e oualro . - Dout 
EIJCZCI' ,\lonlenel!"ro lllagalhães. - Arl~ 
PIDhCJ!O dt:: ca~lllho, 6Upplente. -
lhur de sequeira Cavalcanti." .Su· 
melte cnl ão o pre5idente da assembl~ n di,f'u,~ão nõo só o relatorio e as co~ 
t.1s la lJircelot·ia, como o parecer 1 C_on-nlho Fi~.ca l . Pede a palavra o a 
ct~m<ta senhor Jacy !llonteneg:ro Mag 
lliac• e dr.ul~1·a que elle e os demais accio 
m~f_ac; nre~~ntes. _tendo acompanhad() 
acr;ao da Dtre{'foria, os esforços ~ o 'e 
do. ,;eus membros e lendo em vis la 
admnf!lmcnto _em que se achá a ~OIJ 
~Lrucr .w, dPfJOIS de terem ouvido a lel 
tut·n do rclalm·io e das contas aprescn 
tacta pela Dn·cctoria e do parecer d 
Con-elho Fbcal - entendem lJáo hav 
p ....... oi ~ ·- d ~ 1 -. -;;J .,.._lJrd ;i5 m" 
nw~, E' •• por ~~~o, o senhor presidente d! 
aescmll. ··1 ~ubmctte á votação es3C!S mes 
mo~ I ela or1o. contas e parecer . P G1e d 
no' o a palavra o accionista senhor J:\c' ?IIonlrmcgro Magalhães e declara que eU 
e. O!! dernai~ accionistas approvam, un 
mmes, o rclatorio e as contas da Dir e
clo la e o parr>cer do Conselho F isoal 
propondo, alo'm disso, um voto de !ou· 
'IH' (l Dircrtor•a pelo zelo inexced iv-:~ 
rom ~I Jf.l Clll '\ me~ma desempcnhandl 
a su c ., ••·cii.ll. A vi.: l a disso o senho 
T ·r~td~'ul•· <la rh~cmLléa dá por- appr o
' td " relnlot•Jo e ~·o•tla s da Directori! 
" o [I<~ re~•'t' do Conselho Fiscal. A se· 
!!lllr o 6Pnlwr presidente da assemblé~ 
dPclara que tendo a sociedade comecartc 
a luncCionar no dia onze de outubro dé 
m•l n:n cc~11to~ e trmla e lres. isto é, nc 
d1a em que foi depositada no Registro dE 
Tn•mo\ets do Segundo Offício desta ci
d oe a folha do ·'DJario Official que pu. 
bhcou os Estatutos da sociedade e termi
n ndo no d1a onze de outubro proximo 
vmdouro o tempo de senit;o do Co!lselho 
F1~e l Ã lempo de se eleger o novo Con

'lho F1.cnl que \ae servir de onzG de 
ou tu o <lEI :rui noYel Pntos '3 trinLa 

'\ ,_,o llr uut1....,ro de mil nove"~ 
, c ti ntta r cmco, convidando, por 

so. o::. senho!'es presentes a munirem
~e de cedula•. para a respectiva votação 
c detcrmmando que sirvam dg, escrut ina
dores os propr1os secretarias da mesa 
1' c i !a a 'otacão e apurado o resultado. 
'•'ri ficou-se que obtiveram mai r>ria d~ 
votos: Para o Conselho Fiscal - os se
nhores doutor Eliezer 1\Iontenegro Ma
g tlhães, doutor Julienet Alves de Moura e 

- Carlos Hamos Valenca e para sup.plentes 
- os senhore:; Amaro RibeJro de B~rroa 
Orlando RibeJro e J osé_ Gabriel de Aze~ 
rNio Coutinho. E nada mais havendo a 
t1alar d.:>.- 5e por suspensa a sessão e o 
presidente da assembléa determin:J. ao 
segundo Ee'Cretar10 S!tnhor José Gabriel 
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Bicibi, 85~~00 oitenta e ~L~co mil e duzentos reis, ~ara as despezas 

ie ~assagens de bo~~~s a cafes,forneciúos nas sec~Ões uo Conselho 

~~cional do TrabaL~o, de 5 de Dezembro a 31 do mesmo mez de 1931. 

Fssagens de bOndes para levar officios e processos nas residencias dos 

Kembros do Conselho Nacional do Trabalho, e nas Caixas ele A. e P. das 

Estradas de Ierro Central de B:as~l, é Th rezo~olis e Rio D Ouro ,e da 

Leo~clQ~- e Caes d~ Po=to do Páo e Janeiro e B~~co do Brasil e 

Imnrensa Nacional e nas director~as das mesmas Estradas. 

?ASSAG=NS D~ E01JD~S ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 73~~00 

C~E FOP~3C~O ?OB. ·u_fl30 V.~T-RS; •••••••••••••••••••••••• l2~COO 
TOT_t._L RS. SoJ2UJ 

Janeiro 



(79$400) 

CONSELHO NACIONAL DO TRABAI..HO 

Ricibi, ?9$400 mi~ e quatrocentos reis, :para as despezas de !)assagens 
de bondes e caras, fornecidos nas secções do Conselho Nacional do 
Trabalho, de 9 de Outubro a 9 de Novembeo de 1931. 
Passagens de bondes para ~evar officios e processos nas residencias 
dos membros do Conselho Nacional do Trabalho, e nas caixas de A.e P. 
das Estradas de Ferro Central do ~sil, Therezopolis e Rio D Ouro 
e da LeÓpoldina e caes do Porto do Rio de Janeiro e Banco do Brasil 
ImJ;lrensa Nacional e nas directorias das mesmas estradas. 

PASSAGENS DE BONDES••••••••••••••••••••••••••••••67$000 
GAFES FORNECIDOS POR ~UATBO VEZES•••••••••••••••••·~400 

TOTAL _ BS. 9 400 

Bio de Janeiro 9 da Novembro de 1931. 



1 60$200). 

-&~ sJ"[.E.ru Je li?nde e cafes,f':lrnecidos nos f:ec~oes dS> Con-
s~lho Faciona l do Trra~lto , Je l o Je uost~ a 9 de Se-
te._.:TI:o ~e 1~31. 

balha,e nes ceuc.s de A. e P. c1as E . de F. G. d s Bra-

sil e da Leo oldin e Jais do Porto do Rio de Jónei-

ria s d(J s me t=ll!Q s e s tra das • 

l' sso 0 e::s de bondes • • • • ••• • •• •••••.•• •• • 32C8C O 

Tota l .3s . 60""2DC 

I"ti.o C:e Jarreir-J 9 4Cle Setembr':l ~e 1931. 



l 


