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B O L B T I 111 1'1 E N S A L

DO INS1'ITUTO NACI011AL :E ES'l'lrDOS PEDAGÓGICOS

MTIIí ISTÉRIO DA BDuCACÃO E S Ú:)E RIO :.JE J NEIRO
"

ANO XIII JUNHO DE 1952 N.2 149
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VIDA ~DUCACIOHALNO PAís B!Jl j/iAIO DE 1 95~

I - A'lIOS DA ADMINISTHAÇÃO FEDERAL

7 - É publicada a Portaria n , 382, de 5/4/952, do Ministro da Agricultu-
ra, que aprova as instruções para o funcionm.1ento do Curso Avulso Fe
minino de Auxiliares Rurais.

8 - É publicada a Portaria n, 159, de 3/5/952, do Ministro g.a Guerra,que
autoriza, a titulo expe r-Lne n t.a L, o funcionamento de Seçoes T~cnicas
de Ensino em todos~O~stabeleci.ntos de ensino subordinados à Direto-
ria do Ens mo do Exército. ~b 15"JQ,g)

9 - É l}ublicado o Decreto n , 30.818,~ muda a denominação do Curso de
Química Industrial para Escola Superior de Q,ubica do paraná.

9 - É publicada a Portaria n. 31,_de 5/5/952, do Diretor do Instituto
Rio Branco, que baixa Lnstruçoes para as provas parciais do 22 ano.., ,
do Ourso de Preparaçao a Oarreira de Diplomata.

9 - É publicada a Portaria n, 406, de 5L5/952, do Mil;:istro da
que estabelece n9rmas para designaçao de ~rofessores para
rem aulas no Colegio Pedro 11 - Internato. .

N

Educaçao ,
ministra -

10 - É publicado o Decreto n. 30.819, de 6/5/952, que concede autorização
para funcionm~ento do curso médico da Faculdade de Medicina de Ribei
rão Prgto, da Universidade de são Paulo, com sede em Ribeirão Pr~to~

15 - É publicada a Lei n. 1 601, de 12/5/952, que reGula a promoção de
ano dos Cadetes da Escola de Aeronautica.

15 - É publicado o Decreto n. 30.8~8, de 1~/5/952, que declara de utilida
de p~blica, para de aapr-opr-Laçao , o imovel constituído pelo pr~dio e
res'Dectivo te.r:reno com as dema.is benfeitor ias nele existentes, situa
do ~ avenida 17 de Agôsto n. 2.187, na cidade de Recife, no Estado -
de Pernambuc o , de at ânaôo ~ instala.ção do Instituto Joaquim Nabuc o s
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16 - É publicada a Portaria n , 161, de 5/5/952, do Hinistro da Guerra,que
cria o distintivo para ser usado pelos Oficiais e praças de "boa con
dut a" pertencentes ao Colégio Filitar.

21 - É publicada a Resolução n , 336, de 10/9/951, d a Assembléia Geral do
Conselho Nacional de Geobraf~a, que formula um apêlo ao Pod~r Legis-
lativo a respeito da separaçao do CUI'so de Geografia e Historia nas
Faculdades de Filosofia.

21 - É publicado o Despacho de 23/4/952, do Ministro do Exterior, que..• ,
aprova o programa do Curso de Pr-epar-a çao a Carreira de Diplomata.

23 - É publicada a P9rtaria n , 182, de 21/5/952, do Hinistro da Guerra ,
que acresce o nume r-o de vagas ,para mat r Lcu'l.a de praças nos cursos de
especialistas da Escola de Saude do Exercito.

26 -

É publicada a Portaria n. 519, de,22/5/952,
que concede r-e conhecãrcent o ao Ginasio N. S.

, • N
Indianopol1.s, no Estado de Sao Pau10ll

É pubIicada a Portaria n. 520, de,22/5/952, do Mlllistro da Educação,
que concede re conhecâmerrt o ao Ginasio Santa Terezinha, de Santo Ant6
nio, no Estado do Rio Grande do Sul.

do !lIlnistro da Educação,
parecida, com sede em

26 -

29 - É publicada o Decreto n. 30.909, de 27/5/952, que concede autoriza -
ção :;;0..1"0.. funcionamento dos cursos de Pedagogia, Geografia e História
e Let:sas 'k1eo-Latinas da Faculdade de Filosofia da Paralbs., com sede
em Joao Pessoa.

2Q -/ É publicada a Portaria n , 5L~9, de 26/5/952, do Hinistro da Agricu1tu
ra, que aprova as L~struçõespara funcion~lento do Curso Avulso de
Citricultura, que será ministrado na Escola \'lencesLau BeLl.o, na Pe -
nha ,

29 É publicada a Portaria n , 550, de 26/5/952, do ~.:inistro da gr-Lcu.Ltru
r-a , que aprova as instruções )ara o funcionamento do Curso vulso de
Morticultura, que ser~ ministrado na Escola l'[encesle.u Be LLo, na Pe ...
nha.

29 - É publicada a Portal' ia n , 551, de 26/5/952, do 1.Iinist ro d a gricultu
ra, que aprova as ll1s~ruções para o funcionamento do Curso .vulso de
Frut icuItura, que sera ministrado na Escola '..'ences Lau BeLLo, na Pe -
nha.

30 •.•É publicada a Portaria n -0.,144, de 27/5/952, dZ Ministro da Aeronáuti
ca, que,Dltera,&s instruçoes para a organizaçao e o funcionamento do
~ur'soL~tica Aer-ea ,

31 - É publicado o Decreto n , 30,914, de 28/5/952, que autoriza o {Uncio-
namento do curso de veterinaria da Escola de Hedicina Veter inaria da
BahLa, com sede em Salvador.

31 - É publicada a Port~ia n , 522, de 23/5./952, do 1I1inistro da Educação,
que expede inst~lçoes sôbre remill1eraçao condi~a aos professôres de

. , .estabelecimentos par-t LcuLares de ensino secundar-â.o ,
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11 - .tos da dministração do ~istrito Federal, dos Estados e Ter-
.ritóriosa

1-- É publicado o Ato,n. 1 109, de_30/4/952, do Governador do Estado de
Pern ambuco, que da a rlenor;l1.r..açaOde "Gonç a.Lo nt.unes Bezerra" ao
grupo escolar de Ala~oinha.

1 - É publicado o Decreto n. 827, de 30/4/952, do Governador do Bstado
do Espirito Santo, que cria escola aLnguLar=em Alto Ca...n.tagalo, dis'"
trito de Burarama, municipio de Cachoeiro de Itapemirim.

1 - É publicado o Decreto n , [528, de 30/4/95;;, do GovernaQ.or do Estado
do Espirito Santo, que cria escola em Piuna, no município d~Iconha.

1 - É publicado o Decreto n. 829, de 30/4/952, do ~overnador do ~stado
do Espirito Santo, que trp~sforma as esçolas singulares de Piuna,mu
nicipio de Iconha, era escolas reunidas, com a denonir..ação de "Profe:!
sôra Filomena Quitiba". -

1 - É pUQ1~cadoo Decreto n. 830, de 30/4/952, qo Gover.nador do Estado
do Espi~ito Santo, ~_e extin~le as escolas da Fazenda Bragato e de
Monte Seco, no muní.cãp io de Ibiraçu.

1 - É publicado o Decreto n , 3 769, de 21/4/952, do GovernadZl' do Esta-
do de I'Tinas Gerais, que cr ia um grupo escolar em OuDDPreto, com a
denominaç ão de 11Alei j adinho ti •

1 - É publicado o Decreto n , 3 770, de 2114/952, do Gove.rnador do Est a-
do de i!linas Gerais, que cria um grupo escolar na Vila de Santana do
Paraíso, lmmicÍpio de Mesq; :tta.

~~
1 - É publicado o Decreto n. 3 771, de ~/4/952, do governador do ~sta-

do de I':TinasGerais, que cria UL'1 grupo e scolar era Conselhe iro Lafaie
te, com a denomãriaç ão de 11 Inconf idânc ia fi • -.

1 - É publicado o Decreto n , 3772, de 21/4/952, d o G9vernador do Estado
de lvIinas gerais, que cria um grupo ,esco lar em !J.'eofilo Otoni, com a
denor.rínaç ao de "Nossa Senbora de Fatimatt•

1 - É publicado o Decreto n , 3 773, de 21/4/952, d o Governador do .H:sta-
do d e Minas Gerais, que cria um grupo escolar em Uberlândia, c om a
denominação de flCristóvão OoLombo'"; '~""'tI

11-
~ 1 - É publ~cado o Decreto n. 3 776, de2l/ij/952, do Governador do Estado~~>----que crla um grupo esco lar na cidade d e Governad~adare • _

1 - É publicado o Decreto n , 3 777, de 21/4/952, do Governador cb Esta-
do de Minas Gerais, que trànsforma em grupo escolar, com a denomina

••• 1\ ' -çao de Hl}e;o Werr;.eck", as classes primarias noturnas do grupo eaco -
lar "Jose Bonifac io" •

É publicado o Decreto n •. 3 774, de 21/4/952, do Governador do l!:sta.-
do de Minas Gerãis, que cria um grupo escolar na cidade de Machado,
com a denominação de "Gabriel Odorico".

É publicado o Decreto n , 3 775!J de 21/4/952, d o Governador do Esta-
do de Minas Gerais, que cria um grupo escolar na cidade de Antônio
Carlos.
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1 - É publicaà~ o Decreto n. 3 778, de 21/4/952, do Governador do ~sta-
do de Minas Gerais, que transforma. em grupo escolar, com a denomina
ção dç "Maria Garcia Pintol!, as escolas reunidas de Barra do Cuité-
municipio de Conselheiro Pena.

1 - É publicado o Decreto n. 3 779, de 21/4/952, do Governador do Esta-
do de Minas Gerais" que trm sform" em grupo escolar as escolas reu-
nidas de Vermell~ Novo, munic1pio de Raul Soares.

I - É publicado o Decreto n , 3 780, de 2l/1.~/952,do Governador do Esta-
do d e Minas Gerais, que transforma em grupo escolar as escolas reu-
nidas da cidade de Campo do Meio.

I - É publicado o Decreto n, 3 781, de 21/4/952, do Governador do Esta-
do de 1'Iinas Gerais, que trm sforma em grupo escolar as escolas reu-
nidas de Coronel Fabriciano, com a denominação de "Professor Pedra
Calmon".

1 - É publicado o Decreto n. 3 782, de 21/4/952, do Governador do Esta-
do de 1:ILnasGerais, que transforma em grupo e scolar as escolas reu-
nidas de Guaraciaba.

1 - É publicado o Decreto n. 3 783, de 21/4/952, do Governador do ~stado
de Minas Gerais, que t.r anaf'o rmg em grupo e scolar as escolas reuni-
das de Raposo, com a denominaçao de "Dom Cirilo de Paula Freitas".

1- É publicado o Decreto n. 3 784, de 21/4/952, do Governador do Esta-
do de Minas Gerais, que transforma em grupo escola!', com a denomi-
nação de IIprof. lago Pimentel!!, as escolas reunidas de s. João deI
Rei.

1 - É publicado o Decreto n , 3 785, de 21/4/952" do Governador do ~sta-
do d e :Minas Gerais, que transforma em grupo e scolar as escolas reu
nLdas de Patos d e Minas, com a denominação de lista. Teresinm". -

1 - É publicado o Decreto n. 3 786, de 21/4/952, do Governador do Esta
do de MinasGerais, gue transforma em grupo escolar" com a denomina '"
ção de "Francisco Satt, as escolas reunidas de Montes Claros.

1 - são publicados os Decretos ns. 3787, 3 788, 3 789 ~ 3 790, de 21/4/
952, do (}overnador do Estado o. e Minas Gerais I que reunem escolas .,
nas cidades. de Guanhães, Juiz de Fora, Ladainha e Prat ãnra ,

1 - são publicados os Decretos ns , 3 791, e 3..,792,de 21/h/252, do Go-
vernador do Estado de Minas Gerais, que d ao denommàçoes,- de "Mene11
ch de Carva.'lholt ao grul2.0escolar da Vila de Taboleiro, munLc Íp âo de
Rio Pomba, e de "Oapitao Antônio Pinto Miranda.lf .••••. 00 grupê escolar
de Tocantins.

1 - É publicado o Decreto n. 4 ~5, de 30/4/952, do Governador do Esta-
do do Rio de Janeiro, que cria, para funcionarem emppédios construi
dos com o auxfulio do Fundo Nacional do Ens ãno Prinl~rio, 22 (vinte e
duas]' escolas prim~rlas, em diversos munIc Íp í.os , e, para const-ttui

rem a lotação das mesmas" ficam, destacadas, 22 (vinte e dois) cargos
de profess?r do ensino pre-primario e primario.

3 - É publicado o Decreto n , 1;. lLt7, de 2L5/952, do Governador do Estado
do Rio de Janeiro~ que da denomãnaçao de "Professôra Laudeíhâna Ber
naz-dea" à Escola de Pati de Alferes, no munãc Íp ã o de Vaasour as , -
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5 - É publicada a Lei n , 694, de 3/5/952, da Câmara dos Vereadores do
Distrito Federal, que declara de utilidade '~blica a Biblioteca In-
fantil Carlos Alberto, com sede no Distrito Federal.

6 -

É publicada a Resolução n. 18, de 3/5/952, do Secret~rio Geral de- ,Edu~açao y Cultura da Prefei~ura do Distrito Federal, que da denomi
naçao a varias escolas prúnarias.

5.2-0~~
É publica~a a,Resolução n • ..§Q€ll:'(, de (5/5/952, do Diretor do Serviç~
de Educaçao Flsica, do Estam do ESP1~ito Santo, que concede ao ªr~
mio Estudantil "Graça . r anha!", do Ginasio l\1imosense, de Mimoso do '
Sul, renovação de registro para funcionar como associação De~orti-
va Escolar.

5 -

6 - É publicado o Decreto n. 61, de 16/4/952, do Governador do
de Goi~s, que derroga o Decreto n. 1 521, de ~b/12L95e, na
que transferiu a es cç.la isolada da Fazenda tlSao J'oao" li a
do distrito de S. Luis de Montes Belos, ambas no municipio

Estado
parte em
a sede ,
de Gç.ia

6 - são publicados os De~retos ns , 62, 63 e 64, d.e 16/4/952, do Governa
dor do Est ado de Goias, q\:;efrespe ct~ vamerrt e, tr3.~fere m as escoIas
iso ladas da Fazenda "Pundao I (munãcapio de Pirencbpol is ), da Fazenda
IIBatistar! (muní.c1pio de Naz~rio) e da Fazenda "B9a Vista <to Quilom-
bo"(municlpio dep01andira) para o povoado do "Joa" (munãcâp í.o de Ja:
raguá), o Oórrego do 11Joáll (muníc 1pio de Naz~r'io) e para Fazenda-
"Capão Gra.'"1éJe"(municipio de Goiandira).

6 - É publ~cado o Decreto .n, 65, de 16/4/952, do Governador do Estado
de. G?ias, que, t.r-ansf ere a esc?l, ~solada 9-0 Bairro ti Jundi ai".,...para
o Baã.r r-o "OoLàa'! , 9mbasjnomunacapao de AriapoLâ a ,

6 - É publicam o Decreto n , 67, de 17/LII952, do Governador do Estado
de Goiãs, que revoga o Decreto n , 958" de 7/7/949, que transfe riu
a escola isolada da Fazenda "Posse dos Pires"...--para a Fazenda "Pôr-
to do Eugênioit, ambas no rm.mic1pio de Catalã.o. .

6 - É publtcado o Decreto n. 68, de 1714/952, do G9vernador do Estado
de Goias, que transfere a escola isolada do "Fe do :Morro", do dis -
trito de Piacá, para a Fazenda "Ventura", ambas no munLcÍp Lo de
Pedro Afonso.

7 - É publicado o Decreto n. 88, de ~5/952, 9-0 Governador do Estado
de SergiJi?e, que nllld~ a denomãnaç ao d9 Ginasio Estadual do Inst itu-
to Pedagogicol"Rui Barbosa" para Ginasio Estadual do I.nstituto de
Educação "11ui Bar-cosa" o

7 - É publicado o Decreto n. 60, de 16/4/952, do Governador do ~stado
dx Goi~s, que transfere a esco Ia ~solada de "pianco"., para "Inten-
dencia!!, smbas no munic1pio de Anapolis.
,

8 - É publicada a Ordem de Serviço n. 3, de 7/5/952, do Diretor do De-
par-taroerrto de Bducac.ão de Adultos da Prefeitura do Distrito li'ede -

N ....,. ( .,

ral, que dispos sobre trabalhos est at í.stiãco s dos Cursos Priraarios
Supletivos.

9 - É publicada a Ord~mde S~rviço n. 13, sem data~ do Diretor do Dep~r
t amerrto de Educaçao Primaria da Prefeitura do Distrito Federalz, que
dispõe sôbre o f'uncLonarierrto dos cu rso s ca Campanha de Educagao de
Adultos •.

9 - É publicado o Decreto n. 831, de 7/5/952, do Governador do ~sta:~
de Esplrito Santo, que cria a escola de Cachoeira Alta-Usina Fr~l

,



9 -
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ras, município de Cachoeiro do Itapemirim, distrito de Canduruo

É publtcada o Decreto n. 834, de 8/5/952, do Governador do Estado
do Espirito StmtO, que torna sem efeito 0 Dec,'eto n , 815, de 25/4/
952, que criou 1 (uma) escola singu::&'rem Laginha, no distrito da
sede do munic1pio de Ltagua çu ,

9 - É publicado o Decreto n. 835, de 7/5/952, do Governador do Estado
do Esp1rito Santo, que cria,l (uma) escola singular em'C~rre80 de
Laginha, distrito de Itaimba, no munié~pio de Itaguaçuo

9 -

9 -

10 -

10 -

10 -

10 -

:É pubL[c ado o Decreto n , 838, de 8/5/952, do Governador do ~stado
do Espirito Santo, que transfere a escola de Fazenda Cobiça para Fa
zenda Andrônico Poligório, distrito de Conceição de 1'.íuqui, municl.-
pio de Ehleso do Sul.

É pub.lLcada 8. Lei n , 1 482, de 7/5/952, do Governador do Estado do
Rio de Janeiro, que estabelece ficar considerada de utiliQade pú -
blica a "Academia Valencia.."18.de Letras", sediada no municipio de
Marquês de Va.Le nça ,

É publica~m o Ed~tal n , 17, de 6/5/952, cb Diretor do Depar-t arrerrto
de Educaçao •..PriFlaria ela Prefeitura do Distrit o l"ederal, que trata
da r ea.Lâ.z acao na Sociedade Pestalozzi do Brasil de um Curso de Ori-

N' ,

ent açao Psico-l'edagogica.

são publiqados os Decretos nso 1295 e 1 297, de 7/5/952, do Gover-
nador do .c.stado de :Mato,Gros so , que transferem as escolas rurais
mistas, 'ie Maemâ , munIc Ip Lo de Ponta Porá, e a de Palmeiras, munic!
pj.p de Caceres, ~ara IIBomFim" e "Salobra Grande", respectivamente,
nos mesmos muní.capios •

É publicado o Decreto n , 1 299,_ t!e 7/5/9521 do Governador do bstado
de Mato Grosso., que cria, em lIPiao" L municipio de Guiratinga, uma
escola rural raí.st.a, com a denominaçao de tlDr. Rubens Pintolf•

É publicado o Decreto n , 1 298, de 7/5/952, do Governador do Esta-
do de Mato Grossç, que transfere a escola rural mista de "Antônio
Lúcio", no munic1pio de Poxoreu, para o lugar denomânado IIp onbe dos
S t ti .t.an os , no meano munacapa,o •

É publicado o Decreto n. 1 296, de 7/a1952, do governador do Estado
de Mato Grosso, que -ext ã.ngue , no municlpio de Caceres, cinco esco -
Ias rurais mista~, nos lugares denominados "Arraial de Santana" ,
"Sant.ana!", "Par a Iao!", "Morro Branco" e "Fleiteirotl•

12 - são concedidas, pelo Governador do Esta@ do Ceará, bôlsas de estudss
a diversos aluno s dês se Estaêb • "

10--

13 -

13 -

são publicados Atos do Governador do Estado do Ceará, que, respect~
vamente , transf~re~ escola,de Encantado, do municipio de uixeran6)
biih, para Tapajos, do rmmicipio de Senador Ponrpeu, acompanhando fa-
respectiva professôra auxiliar, e concede bôlsas de estudos a diver
sos alunos dêsse Estado.

,

É publicado o Decreto n. 3 796, de 10/5/952, do Governador do Esta-
do de M!nas Gerais, que transforma emgrupo escolar, com a mesma de
nominaçao, a.s escglas reunidas "Juscelino Kubitschek"de Oliveiratl ,
de Bananal, municipio de Virgolândia.
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são publicados os Decretos na , 840, 843, 844, 845 e 846, de 12/5/
952, do Governador do stado do Espirito ~anto que crima escolas
singulares, respecti vam~nte, em Itaoca (muni c{pio de Cachoeiro de
Itapem~r~m), Baixo S»ssego (munic1pio de Itaguaçu), Ern~sto Raposo
(municlplo de S. Jose de C~lçado), Fazenda Paraiso (munlclpio de
Alegre) e emPicu~a (municipio de Aracruz).

É pub1~cado o Decreto n. 847, de 12/5/952, do Governador do Estado
do Espirito Santo, que cria as escolas s ingulare s de Limão, Dul1s
Barras, Amar~l, Independencia, Pesqueiro, Deaengano e J ac ar anda, tô
das no municLpt o de Itapemir Im, .

13 - são publicados os Decre to s ns , 1 301) e 1 305, de 8/5/952, do Gover-
nador do Estado de Mato Grosso, qQe transferem as escolas rurais
mistas de Lambari e de BuritizLDho"respectivamente, para os luga -
res denominados tt22 de maio" (município de Rio Brilhante) e "S. Jo-
ãolf (rmm í.c Íp Io de Alto Araguaia).1--:::i:S:~~~

13 -

13 ..•

É publicado o Decreto n , 1 308, de 8/5/952, d o Governador do Estado
de Mato Grosso, que cria um Gurso complementar, anexo se grupo esco
lar da cidade de Coxim. -

13 - É publicado o Decreto n , 1 306, de 8/5/952, do Governador do llostado
de Mato(Grosso, que cria um Curso OompLemen t.ar j anexo €O grupo esco
lar "LU1Sde Albuquerquell, da cidade de Corumba,

- É publicado o Decreto n. 1 304, de 8/5/952, do Governador do Estado
de Mato..•GrosS) 1. ~ue transf ere as escolas rurais _,mistas de "Morrinho tf
e "Quilometro"m8' para os lugares denominados IIUampo Novo" e IIS. b
Francisco", no munic1pio de Pôrto Murtinho.

13 - É publicado o Decreto n. 1 307, de 8/5/952, do Governador 00 Estado
de r,1ato Grosso, que desdobra a escola rural mista de "Guia", no mu=
nicípio d~~ Capital, devido €O exeess ivo númer-o d e alunos.~--=--~--

13 - É publicado o Decreto n. 1 309, de 8/5/952, do Governador ~ ~stado
de Mat; o Gross oJ que cria cursos complementares, ~exos aos grupos
escolares "Jose Gg-cLa Leal", da cidade de Parn aâba , e José Lves
de Lara , da c idade de Aparecida do Taboado ,

16 - É publicada a Ordem4e Serv~ço n. 16, de 15/5/952, do Diretor do De
partamento de Educa çao Primaria da Prefeitura do Distrit o Federal -;
que dispõe sôbre provimento de cargo de diretor de escola prin~ria,

" "quando este se afastar em carater pr-ovã.eor-Lo ,

16 - É publicado o Decreto n. 848, de 14/5/952, do Governador do Estado
do Espirito Santo, que trans fere a escola de Pa:ineiras para 'I'aboc aa ,
no munic!p io de Muqui.

16 - É publicado o Decreto nt 851, de 14/5/952, do Governador do stacio".-
do ~splrito ~anto, que ~mais 1 (uma) escola singular em A,nu.ti-
ba , no munl.c LpLo de Alegre~

16 - É publicado ~ Decreto n. 852, de 14/5/952, do Governador do
do Esptr}to ~anto, que transforma as escolas singulares de
no municipio de Alegre, em escolas reunidas.

'stado
nut Lba,
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16 - É pub1tcado o Decreto n. 853, de 14/5/952, do governador do Estado
do Esplrito Santo, ~le transfere a escola de Corrego dlAnta para ~
GO:iS.beiraà, e a de Pedra Branca para N.S. do Carrpo" ambas no muni-
cípio de Domingos Martins.

16 - É publ!cado o Decreto n , 851-\-,de 14/5/952, do Hovernador do Estado
do EspiFito Santo, ~ue suprime a escola singular delSerrote, distri-
to de 1V1arapé,munic ipio de Oachoe11'o de Itapemirim.

16 - É pUElicada a Lei n. 1N574~ de 15/5/252, do Governador do Est~do
de Sao Paulo, que dispoe sobre remccaea e permutas de professores Pl

i ' .pr- mar ao s ••

16 - são publicados os Decreto~s.l 313, 1 31i} e 1315, ,:e12/5/952, do Go
vernador do Estadb de Mato Grosso, que criam escolas reunidas na vi::-
Ia de "Gass ilândia", muní.c1p:i.ode paranaíba, em "Bar-onç aa'", distri ....
to de Chapada -dos Guimarães, e de "s li Pedrofl, no muní,c ipio de Poxo-
r eu ,

16 - são publicados oS,,,Dec~etos ns .• 1 316, 1 317 e 'r 318, de 12/5/952,
do Governador do .l:!istao,ode Mato, Grosso, qu~ tra.."lsfersm as. escolas
rurais mistas de "Mutumtl

l municipio de Rosario Oeste, de t'Barra do
MuiiU~tI,muní.c Íp í.o de Rosar í,o Oeste, e a de Mato Grande, munic1pio
de Caceres, para os lugares denominados: Ma.Lhada, ~beirã.op rande,
e Goiabeira, r-espec t ãvamente , nos mesmos municípios ••

16 - ~ publicado o Decreto n , 1 319, de 12/5/952, do Governador do Esta-
do de Mato Grosso, que extingue a escola rural mista de "Baí.a'", no
município d~~t..~Capital.

16 'W É publicado o Decret o n •• 1 320, de 1L~/5/952, do Governado r do Estas
do de Mato Grosso, que t.r-ansf'er-e para o 1uga1"d enomânadi "Praia dos
Befisli, munLc Íp Lo de Santo Antôniq de Leverger, a escola rural 11113 ta
de "Itarcizinhou/I no mesmomunãcIp ão,

16 - É publicado o Decreto n. 1 321, de 14/5/952, do Governador do ~sta-
do de Mato Grosso I que desdobra" no cor i- ente .ano letivo, a escola. ru

ral mista ttPi1ade Rebua'", de "...L\.gachill, munãcÍpão de Miranda. -

17 - são publicados os Decretos ns. 857 e 858, de 16/5/952, do Governa-
dor do Estado do ~splrito Sro~to, que transferem a 2a escola da Fazen
da Castelo, municipio de sta. LeopoLdâria , e da Fazenda Lt abapoana., -
muní.c Íp ão de Guaçui:', para Caiaaba e Fazenda Barro Branco, respecti-
vamente, nos mesmos mun:bcipios.

17 - É publicado o Decreto n. 860, de16/5/952, do Governador do Estado
de Espf~to Santo, que cria a 2a escola Encruso, distrito de DJjal-
ma Coutinho, munj_clpiD de Sta. LeopoLddria,

17 - É publicado o Decreto n. 1 323, de 15/5/952, do Goven~ador do Esta-
do de,IViam Grosso, que trans...--'fere a escola rur-aã mista de "Rodeio",
rnunicipio de Pocorie, para o lugar denominado "Ara.nhall, no mesmo mu=
nicíp Lo ,

18 - 'É publicado o Decreto n •• 862, de 16/5/952t do Govemador do Estado, "'"do Espirito Santo, que cria a escola de Corrego das Tres Pontte;s,df~
trito de Pequi~, município de Iúna.
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18-

'o' ~ ~~~t~~f~:~tn~Yf'
d s .rW\de ~ll', ~ic .

É pv~licado O Decreto n. 863,
do Esp{rito Santo, que cria a
de Cachoeira do Itapemiríl:l •.

21 - É pub Lâ.c ada a Lei n •• 697, de 20/5/952~ da Câmara dos Vereadores do
Distrito Federal, ~e institui dez premios municipais de teatro

de 17/5/952, do Governador do Estad,
Escola de Fazenda Lopes, no "".l;:n:.Clio

21 - É publicado o Decreto n <li L~ 162, de 20/5/952, do Governador do Esta-
do do Rio de Janeiro, que aprova o ReguLamerrt o da Escola de Serviço
Socia 1 (E ••S.S.)

22 - É pu:ü~cade. a Circular n, 6, de 21/5/952, do SecI'et~rio Geral de
Educaçao e Cultura da Prefeitura do Distrito Federal, que recomenda.~ N!' H
t oda c ooper açao poas Lveã a Oampanha de Edu ca çao de ·dultos.

~,

22 - É publicado o Decreto n. 865, de 19/5/952, do Goven~ador do ~staQo
do Bs~lrito Santo, 9,ue cria a escola singular de Fazenda Segunda,
nrun Lc Lp Lo de S. Jose do Calçado.

22 - É publicado o ecreto no 866, ~e 19/5L952, do Goven2ador do Estado
do Espírito Santo, que d~ a denOlpinação de "Professôra lUla r'onteiro
Paiva"...- ;s escolas reunidas de Anut í.ba , munLcÍp í,o de Alegre •

.'
22 - É publtcado o Decreto n. 868, ae 21/5/952, do Governador do Estado

do Es~irito Santo, que suprime a 2a escola sinsular de Laranjal,
muní.c Lp ã o de Itaguaçu .•

22 -g
~

~}-
-} 22 - são publicados os Decretos ns. 873 e 874, de 2l/~/952, que retificam

os nomes da escola "Carrego da Ddv Ls a'", n omun Lc Lp I.o de Golatina, e
o da escola »rim.~rJi..aaux í.Lãa r "Loja União e Progresso", de Caratoi'

~~ para "Gorrebo do Div1nott e If merioph í.a de SSiS".

23 '" É publicada a Lei n, 1 26L~, d9 19/5/952, do Governador do Estado do
Esplrito Santo, que abre o credito elWecial de Gr~ 200.000,00 (du -
zentos ID}l cruzeirosl para a.c~n~lusao das obras do Grupo Escolar
de Carire, na sede deste mun r.ca.pxo ,

são publicados os De9retos ns. 869 e
dor do Est ado do Esplrito Sant9' que, .
Taquarussu de Agula Br-anca e Gorrego
Colatina.

872, de 21/5/9521 do Goverma-
cr iam 8..' s aScotas sxingy.lares ~
Paixão, ambasro município de

22 - É publicado o Decreto n. 870, de 21/5/952, do Governador do Estaro
do Espírito Santo, que t r ançf'ez-e a 2~ escola de Gapivara Pal'a\a 2a
de Bar bados , ambas no municipio de Golatina.

23 - É publicado o Decreto n , 4 163, de 22/5/952, do Governador do Esta-
do do Rio de Janeiro, qp.e tr~1,nsfere"com o r-espçc tLvo profesoor, a
escola primária de Enconha, no municipio de Mage , para Ipuno, muni-,
cipio de Nova Friburgo.

23 - são publicados os Decretos n s , 4 16~<, 4 165 e 4 16ó, de 22/5/952 ,
do Governador do Estado do R:l..ode J~eiro, que eLevam à categoria
de ürupos »Scolares as escolas primarias de Chave de ~ta. Maria,
de lfMartins Lage e a de M~rio Barroso, t ôdas no município de Cam -
pos ,

24 - É publicado o Decreto n. 3 797, de 23/5/952, do Governador do ~sta-,
do de m:h! s{l~~l1ll, que outorga mandato eo Ginasio Iiineiro de Gua
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nhães" para ministrar o ens Inc normal de 2.2 ciclo.
211-- É pub Lj.cado o Decreto n , 78, de 30/4/952, do Governador 00, Estado .

de Go Las , que transfere a escola isolada da Fazenda tlParaiso do MeJrI(Y'l)
~N. para a "Vila de Ou vidortl, no município de catalâo.
É publicado o Decreto n, 79, de 5/5/952, do Governador do Estado de
Goi~s, que localiza. quatro 14) escolas isoladas no~tnicípios de Ca
talao (c_istrito, de stc , Antonio do Rio Verde), de Formosa (Fazenda
Araras), de Goias (Fazenda Oedro) e de 1pameri (distrito da sede).

24 - É p~blicado o Decreto n. 80, de 5/5/952, do Governador do Estado de
Go Las , que transfere a escola isolada de 11.• ruanãlf.,.- para a. Fa~enda
ttStb~.Amarolf,no distrito de xixá, amba s no municipio de GoLas ,

26 - É publicada a Lei n. 699, de 22/5/952, da Câmara dos Vereadores 0.0-
Distrito Federal, que cria um anexo junto aG Instituto de Educação.

2 7 - ~ publicado o Decreto n, 96, .....de 26/5/952, do Governador d Estado
de Sergipe, que estabelece tres d}a~de Lubo of!cial pela morte do
DI'. llurilo Bra&a de Carval'üo, -e da a denominaçao de' "soola Normal
Murilo Braga" a Escola Normal Rural' Itabaiana.

~.
28 - É publ~cado o Decreto n. 875, de 27/5/952, do Governador do Estado

do Espirito Santo, que transfere a escola de Frut~ira de Baixo pa-
ra S. Miguel, ambas no distrito de Conduru, munic1pio de Cachoeirodo Itapemâ.r-Lm ,

111 Atos da Administração Mu...'1.icipal

Não foi registrada qualquer atividade not~vel.

,
N ot ic iario

, .,3 Publicam-se estatisticas que reyelam existirem cinquenta mil crian-
ças sem escolas na Capital de sao Par Lo ,

3 - Noticia-se a inauguração da Cooperatiya Cultural e D;stribuidora de
Material Escolar ],tda. no pavimento terreo do Ministerio da Educa -

N ,çao e Saude, com a finalidade de proporcionar aos estudantes materi
aI escolar a preço m6dico.

6 - Noticia-se que a Ftuldação Getúlio Vargas concedeu 65 bôlsas de es -
tudo s a estudantes pobres, no valor de cr'r 20.000,,00 cada uma ,

'6- Nóticia-se Q encerramento da V Convenção Nacion~l de Enger~eiros)
qu~ se realizou no Recife~ e reuniu nmnerosos tecnicos de todo o
Pais.

7 - 'Ilelegramas de Amsterdam noticiara o falecimento da educadora italia-, , . ~na Maria Monb es aorL,criadora do metodo p edagog ã co que eva o seu no
me ••

8 - Inaugura-se no Meier a pr~~eira biblioteca da s~ri€ prevista para
dotar o Distrito Federal de bibliotecas populares nos bairros.

~I ~9ngpe~ao Nacional Universit~rio de
do Reitor da Universidade do Brasil,

11 - Noticia-se a realizaç ão do, ,
Oratoria, sob o patrocinio
Prof ••Pedro alalmon.
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15 - Noticia-se a c~iação do Curso de Fo~ação de Especialistas em As~
sunt os de Petroleo, na Escola Politecnica da Universidade do Bra-
sil.

, .....,
16 - Noticia-se uma seria de homenagens que as sénaLar-ao a inauguracao

N A,..hr ~ Nda Faculdade de Medicina de Ribeirao Pretoll d9universidade de Sao
Paulo.

28 - A , ~ ~
Firma-se acordo especial entre ",o IVIinistario da Educaçao e o ,Governo
do Estado da BahLa para execu çao de um plano ,de ensino primario 'su-
pletivo pelo qual o Estado citado se oor-í.gara a manter 2.500 cur-sos
daquele ensino.

seção de I)ocumentação a Intercâmbio do Institut o Nacional de Estu -
dos Pedagogicos. Elza Rodeigu.es - Chefe da S.D.1.


