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Vida educacional no país em Novembro de 1947
I - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

1 - E' publicada a Portaria .de
2\1-lO-947, do Ministro das Relações
Exteriores, que considera membro (Ia
Assembléia Geral do Instituto Brasilei-
ro de Educação, Ciência e Cultura, para
efeitos do art. 1.0 do Decreto-lei núme-
ro 9.355, de 13-6-946, a Academia Bra-
sileira de História das Ciências.

3 -"E' publicada a Portaria n.O 608,
de 30-lO-947, do Ministro da Agricul-
tura, que aprova as Instruções para o
funcionamento do Curso Avulso Prático
de Combate -à Saúva, expedidas pelo Di-
retor dos Cursos de Aperfeiçoamento,
Especialização e Extensão.

4 - E' publicado o Decreto núme-
ro 23-836, de 13-10-947, que concede
reconhecimento ao curso técnico de
Química Industrial da "Escola Tecnica
de Química Industrial Visconde de São
Leopoldo", mantida e administrada pela
"Sociedade Civil Colégio Visconde de
S. Leopoldo",

5 - E' publicada a Lei n.? 130, de
30-10-947, que concede o auxílio de Cr$
200.000,00 ao Colégio Brasileiro' de Ci-
rurgiões, para ocorrer às despesas do
IV Congresso Interamericano de Cirur-
gia, que se realizou nesta capital no
mês de setembro do corrente ano.

S - E' publicada a Lei n.? 131, de
30-10-947, que autoriza o Poder Execu-

tivo a abrir, pelo Ministério da Educa-
ção e Saúde, o crédito especial de Cr$
8.229,20 para pagar diferença de gra-

- tificação de magistério ao Professor
Ataliba Lepage.

S - E' publicada a Lei n.? 132, de.
1-11-947, que autoriza a abertura de
crédito especial para atender ao paga-
mento de gratificação de magistério ao
Professor Hélio de Sousa Gomes.

5 - E' publicado o Decreto núme-
ro 23.993, de 3-11-947, que abre, pelo
Ministério da Educação e Saúde, o cré-
dito especial de Cr$ 200.000,00, para pa-
gamento <te auxílio à Associação Bra-
sileira de Escritores.

6 - E' publicada a Lei n.' 134, de
3-11-947, que autoriza a abrir, pelo Mi-
nistério da Educação e Saúde, o cré-
dito especial de Cr$ 24.000,00 para pa-
gamento da gratificação de magistério
ao Professor Valdemar Berardinelli.

6 - E' publicada a Lei n.? 135, de
3-11-947, que autoriza a abertura, pelo
Ministério' da Educação e Saúde, do
crédito especial de Cr$ 8.773,30, para
pagamento de gratificação de magisté-
rio ao Professor Durval Potiguara Es-
querdo Curty.

6 - E' publicado o Decreto número
23.994, de 4-11-947, que abre, pelo Mi-
nistério da Educação e Saúde, o cré-
dito especial de Cr$ 13.950,00, para



pagamento de gratificação de magisté-
rio.

6 - E' publicado o Decreto número
23.995, de 4-11-947, que abre, pelo Mi-
nistério da Educação e Saúde, o crédi-
to especial de Cr$ 11.078,00, para paga-
mento à Professôra D. Olga Salina La-

corte.

7 - E' publicada a Portaria número
270, de 4-11-947, do Ministro da Aero-
náutica, que altera a Portaria n.? 197,
de 31-7-947, relativa ao ensino aeronáu-
tico.

7 - E' publicado o Decreto núme-
ro 23.936, de 27-10-947, que concede re-
conhecimento, sob regime de inspeção
permanente, ao curs9 ginasial do Giná-
sio de S. Cristovão, com sede no Distri-
to Federal.

7 - E' publicada a Portaria número
404, de 15-9-947, do Ministro da Educa-
ção, que cassa a inspeção preliminar con-
cedida aos cursos comerciais básico e
técnico de contabilidade da Escola Téc-
nica de Comércio da Associação Cristã
de Moços, com sede na capital do Esta-
do de São Paulo.

7 - E' publicada a Portaria n.? 492,
de 30-9-947, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao cur-
so técnico de contabilidade da Escola
Técnica de Comércio Aparecida, com
sede em Caçador, no Estado de Santa
Catarina.

.7 - E' publicada a Portaria n.O 493,
de 30-9-947, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar aos
cursos comerciais básico e técnico de
contabilidade da Escola Técnica de Co-
mércio de Poços de Caldas, com sede
em Poços de Caldas, no Estado de Mi-
nas Gerais.

7 - E' publicada a Portaria n.? 504,
de 17-10-947, do Ministro da Educação,
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qUe concede inspeção preliminar ao cur-
so técnico de contabilidade da Escola
Técnica de Comércio de Guararapes,

. com sede em Guararapes, no Estado de
São Paulo.

7 - E' publicada a Portaria n," 505,
de 17-10-947, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar aos
cursos comerciais básico e técnico de
contabilidade da Escola Técnica de Co-
mércio de Araras, com sede em Ara-
ras, no Estado de São Paulo.

8 - E' publicada a Portaria n,? 496,
de 14-10-947, do Ministro da Educação,
que autoriza ao Ginásio S. José de Val-
paraizo a mudar a denominação.

10 - E' publicado o Aviso número
1. 128-A, de' 31-10-947, do Ministro da
Guerra, que prorroga até 15 de novem-
bro próximo o prazo para inscrição nos
concursos de admissão às Escolas Pre-
paratórias.

10 - E' publicado o Aviso n.? 1.176.
de 8-11-947, do Ministro da Guerra, que
dispõe sôbre candidatos à matrícula nas
Escolas Preparatórias.

. 14 - E' publicado o Decreto núme-
ro l24.016, de 10-11-947, que aprova os
Estatutos da Confederação Brasileira de
Desportos Universitários.

17 - E' publicado o Decreto número
24.036, de 11-11-947, que concede reco-
nhecimento, sob regime de inspeção per-
manente, ao curso ginasial do Ginásio
Rio Branco, com sede em Visconde do
Rio Branco, no Estado de Minas Ge-
rais.

17 - E' publicado o Decreto núme-
ro 24.065, de 17-11-947, que abre, pelo
Ministério da Aeronáutica, o crédito es-
pecial de Cr$ 53.433.000,00 para paga-
mento de despesas com a Escola Técni-
ca de Aviação de São Paulo.
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18 - E' publicado o Decreto núme-
ro 24-020, de 11-11-947, que concede re-
conhecimento a cursos da Faculdade de
Ciências Econômicas e Administrativas
de Minas Gerais, com sede em Belo Ho-
rizonte, no Estado de Minas Gerais.

18 - E' publicada a Portaria n.? 237,
de 7-11-947, do Ministro da Guerra, que
aprova as Instruções para o Concurso
de admissão aos cursos da Escola Téc-
nica do Exército, em 1948.

18 - E' publicada a Portaria n.? 545,
de 14-11-947, do Ministro da Educação,
que regula o concurso vestibular para
matrícula inicial nos estabelecimentos
de ensino superior, em 1948.

18 - E' publicada a Portaria n.? 546,
de 1-11-947, do Ministro da Educação,
que expede Instruções para a execução
dos exames de conclusão de curso gina-
sial, previsto no artigo 91 da Lei Orgâ-
nica do Ensino Secundário.

18 - E' publicada ai Portaria núrne-

ro 282, de 14-11-947, do Ministro da
Aeronáutica, que altera a Portaria nú-
mero 121, de 25-3-946, que aprova, em
caráter provisório, as Instruções para o

>ensino na Escola de Aeronáuticã, em
substituição às de que trata a Portaria
n." 326, de 5-10-944.

19 - E' publicado o Decreto número
24.035, de 11-11-947, que concede reco-
nhecimento ao curso de Didática da Fa-
culdade de Filosofia da Bahia, com sede>
em Salvador, no Estado da Bahia.

19 - E' publicado o Decreto número
24.024, de 11-11-947, que concede re-
conhecimento sob regime de inspeção
permanente, ao curso ginasial do Giná-
sio Barão de Mesquita, com sede no
Distrito Federal.

19 - E' publicada a Portaria de .. ,
14-11-947, do Ministro das Relações
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Exteriores, que baixa instruções refe-
rentes ao exame de sanidade e capaci-
dade física exigido para a inscrição no
exame vestibular do "Curso de Pre-
paração à carreira de Diplomata", do
Instituto RIO Branco.

20 - E' publicado o Aviso n.? 68, de
14-11-947, do Ministro da Fazenda, co-
municando ter sido creditado ao Fundo
Nacional do Ensino Primário a impor-
tância de Cr$ 7.575.000,00.

20 - E' publicado o Decreto número
24.021, de 11-11-947, que concede re-
conhecimento, sob regime de inspeção
permanente, ao curso ginasial do Giná-
sio São Paulo, com sede em Teresópo-
lis, no Estado do Rio de Janeiro.

21 - E' publicada a Portaria n.? 524,
de 125-9-947, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao cur-
so comercial básico da Escola Comercial
do Instituto Paraense, com sede em Be-
lém, no Estado do Pará.

22 - E' publicada a Portaria n.? 91,
de 14-11-947, do Diretor da Diretoria
do Ensino Superior, que expede nor-
mas para o processamento do concurso
de habilitação, paramatricula inicial nos
estabelecimentos de ensino superior sob
a jurisdição do Ministério da Educação
e Saúde.

22 - E' publicada a Portaria n.? 283,
de 18-11-947, do Ministro do Trabalho,
que determina a criação, no Estado do
Rio Grande do Sul, de um curso de di-
vulgação da legislação social vigente,
com programa e organização do iá exis-
tente no Distrito Federal, mantido pela
Comissão Técnica de Orientação Sin-
dical.

24 - E' publicada, pela Comissão Na-
cional do Livro Didático, a lista par-
cial n.? 3, dos livros didáticos de uso
autorizado nas escolas.



25 E' publicada a Circular n." 9,
de 19-11-947, da Diretoria QO Ensino Se-
cundário, do Ministério da Educação e
Saúde, com instruções para a execução
das leis do ensin~ secundário em vigor.

25 - E' publicado o Decreto número
24.106, de 25-11-947, que dispõe sôbre
o Salão Nacional de Belas Artes de
1947. '

25 - E' publicada a Portaria n.? 568,
de 20-11-947, do Ministro da Educação,
que fixa em 15 o número de bôlsas de
estudo a serem concedidas no Curso de
Puericultura' e Administração dos Cur--
50S do Departamento Nacional da Cri-
ança.

26 - E' publicada a Portaria n.? 567,
de 20-11-947, do Ministro da Educação,
que dispõe sôbre pagamento de serviços
prestados para realização, no Colégio
Pedro lI, de exames de admissão, de
validade e dos de que .tratarn os artigos
'91.e 92 do Decreto-lei n.? 4.244, de
9-4-942.

28 - E' publicada a Lei n.? 148; de
212-11-947, que autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir, pelo Ministério da Via-
ção e Obras Públicas, o crédito espe-
cial de Cr$ 307.500,00 para pagamento
de salários devidos aos alunos da Esco-
la Profissional da Rêde de Viação Cea-
rense.

28 - E' publicado o Decreto número
24-037, de lJ-1!-947, que concede reco-
nhecimento, sob regime de inspeção per-
manente, ao curso ginasial do Ginásio
da Companhia' de Maria, com sede no
Distrito Federal.

. 28 - E' publicado o Decreto número
24.077, de 20-11-947, que autoriza o fun-
cioriarnento do Instituto de Música da
Bahia, com sede em Salvador, no Esta-
do da Bahia.
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28 - E' publicado o .Decreto número
24.134, de 28-11-947, que concede reco-
nhecimento a cursos da Faculdade de
Farmácia e Odontologia de S. Luiz,
mantida pela fundação Paulo Ramos,
com sede em S. Luiz, no Estado do
Maranhão.

28 - E' publicado o Decreto número
24.135, de 28-11-947, que concede reco-
nhecimento à Faculdade de Direito de
S. Luiz, mantida pela Fundação Paulo
Ramos, com sede em S. Luiz, no Es-
tado do Maranhão.

28 - E' publicada a Portá ria n.? 656,
de 27-11-947, do Ministro da Agricultu-
ra, que aprova as Instruções regulado-
ras dos cursos de revisão e especiali-
zação, referentes às plantas oleaginosas,
cerosas, resinosas, seus produtos, sub-
produtos, e às tintas e vernizes, a se-
rem ministrados pelo Instituto de Óleos.

II - ATOS DL~ ADMINISTRAÇÃO ,DO

DISTRITO FEDERAL E DOS ESTADOS

1 - E' publicado o Decreto n." 19,
de 30-10-947, do Estado de Sergipe, que
oficializa os livros de registro esco-
lar primário e- dá outras providências.

1 - E' publicada a Portaria n.? 207,
de 29-10-947, da Delegacia Estadual de
Educação de Adultos do Estado da Ba-
hia, que ·transfere a classe da sede do
Município de Castro Alves, para "Geni-
papo, no mesmo Município;'

1 - E' publicada a Portaria n.? 208,
de 29-10-947, da Delegacia Estadual de
Educação de Adultos do Estado da Ba-
hia, que transfere. duãs classes da sede
do Município de Rio de Contas para
Caragurataí e Casa das Telhas, no mes-
mo Município,

1 - A Secretaria da Educação do ~s-
tado de Minas Gerais organiza filmote-



ca para uso das escolas primárias e nor-
mais do Estado.

1 - E' publicado o Ato de 16-10-947,
do Superintendente do Departamento de
Educação do Estado de Minas Gerais,
que ábre concurso para provimento de
cargos de professor primário.

1 - E' publicada a Portaria n.? 88,
de 16-10-947, do Secretário da Educa-
ção do Estado de Minas Gerais, que bai-
xa instruções reguladoras do concurso
para provimento de cargo de professor
primário, regente de classe.

3 - E' publicada a Lei n.? 38 de
24-10-947, do Estado do Ceará, que abre
crédito especial de Cr$ 300.000,00 para
construção do prédio do grupo escolar es-
tadual da Cidade de Lavras da Man-
gabeíra,"

3 - E' publicada a Lei n.? 39, de'
24-10-947, do Estado do ceará, que
concede auxílio de Cr$ 100.000,00 à As-
sociação dos, Empregados no Comércio
do Crato, para transformar em policlí-
nica o atual ambulatório de assistência
médico-escolar, mantido pela Associa-
ção.

3 - E' publicada a Lei n." 41, de
29-10-947, do Estado do Ceará, que con-
cede auxílio de Cr$ 200.000,00 para con-
clusão do. prédio do Patronato D. Ma-
na Luisa, de- São Benedito.

4 - E' publicada a Lei· n.? 45,· de
3-11-947, da Câmara do Distrito Federal,
que estabelece preferência em favor dos
ex-cornbatentes e seus dependentes para
a matrícula nos estabelecimentos de en-
sino da Prefeitura.

4 - E' publicado o Ato de 15-10-947,
do Secretário de Educação e Saúde do
Estado do Ceará, que transfere a escola
de Lagoa do Peixe, Município de Rus-
sas, para o Patronato Imaculada Con-
ceição, de Pacotí.
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5 - E' publicada a Lei n.? 43, de
30-10-947, do Estado do Ceará, que su-
plementa a dotação da Escola de Agro-
nomia com Cr$ 45.000,00.

5 - E' publicada a Lei n.? 44, de ...
30-10-947, do Estado do Ceará, que alte-
ra o orçamento da Escola de Agrono-
mia.

5 - E' publicada a Lei n. ° 45, de
30-10-947, do Estado do Ceará, que
abre crédito especial de Cr$ 15.000,00
para despesa com hospedagem de cate-
dráticos de Faculdades de Direito de
outros Estados.

5 - E' publicado o Decreto n.? 115,
de 31-1():"947,do Estado de Santa Cata-
rina, que cria urna escola mista em San-
ga da Toca, Distrito de Sombrio, Muni-
cípio de Araranguá.

5 - E' publicado o Decreto n." 116,
de ~1-10-947, do Estado de Santa Cata-
ri na, que transfere para Araçatuba, Mu-

. nicípio de Laguna, a classe de alfabeti-
zação de Caiacanga, Municipio de Flo-
rianópolis.

5 - E' publicado o Decreto n.? 117;
de 31-10-947, do Estado de Santa Cata-
rina, que transfere para Itacorobi, Mu-
nic pio de Floríanópolis, a classe de al-.:
fabetização da Cidade de Florianópolis.

5 - São publicadas pelo Superinten-
dente do Departamento de Ensino Se-
cundário e Superior do Estado de Mi-
nas Gerais, as instruções para os traba- .
lhos de promoção e exames nas esco-
las normais e cursos normais regionais.

5 - E' publicada a Circular n.? 4,
de 4-11-947, do Secretário .da Educação
do Estado de Minas Gerais, com instru-
ções sôbre créditos concedidos aos Mu-
nicípios para construção de escolas ru-
rais.

5 - São publicados os Decretos nú-
meros 456 e 457, de 27-10-947, do Es-



tado de Goiás, que criam escolas isola-
das nos Municípios de Palmeiras de
Goiás e Corumbá dej Goiás, respectiva-
mente.

S - E' publicado o Decreto n.? 460,
de 27-10-947, do Estado de Goiás, que
transforma em escolas reunidas, esco-
las isoladas da Capital.

S - E' publicado o Decreto n.? 461,
de 27-10-947, do Estado de Goiás, que
cria escolas isoladas mistas rurais no
Município de Goiandira.

6 - E' publicada Circular s-d, do De-
partamento de Educação do Estado de
Pernambuco, contendo instruções ao exa-
me do ensino supletivo.

6 - São publicadas as Instruções de
24-10-947, do Serviço de Estatística
Educacional do Estado de Sergipe, para
preenchimento de formulários de es-
tatística do ensino primário de 1947.

6 - E' publicada a Portaria n.·o 537,
de 5-11-947, do Secretário da Educação
e Cultura do Estado do Espírito Santo,
que concede ao Colégio Municipal de
Muquí, na Cidade de Muqui, outorga de
mandato para ministrar ensino do 2.° ci-
clo normal.

6 - E' publicada a Portaria n.? 544,
de 5-11-947, do Secretário da Educação
e Cultura do Estado do Espírito Santo,
que concede ao Ginásio Irmãos Car-
neiro S. A., na Cidade de Guaçuí, outor-
ga de mandato para ministrar ensino do
2.0 ciclo normal.

6 -.E' publicado o Ato de 29-10-947,
do Secretário da Educação e Cultura do
Estado do Rio de Janeiro, que cassa a
subvenção concedida à escola noturna
de Agulhas Negras, Municí'pio de Re-
sende.

6 - E' publicada a Portaria n.? 9,
de 27-10-947, do Secretário de Educa-
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ção e Cultura do Estado do Rio de J a-
neiro, com instruções ao exame de ad-
missão ao curso normal.

6 - E' publicada a Lei n.?
5-11-947, do Estado de Minas
que fixa a despesa e prevê a
para o exercício de 1948.

6 - E' publicado o Decreto n.? 459,
de 27-10-947, do Estado de Goiás, que
cria escola isolada urbana na Capital.

26, de
Gerais,
receita

6 - E' publicado o Decreto n." 462,
de 27-10-947, do Estado de Goiás, que
cria escola rural no povoado de São
Domingos do Lago, Município de Ita-
guatins,

-6 - E' publicado o Decreto n.? 463,
de 27-10-947, do Estado de Goiás, que
cria escola isolada na fazenda Vargem
Bonita, Município de Suçuapara.

7 - São publicadas as Instruções Ge-
rais para os exames de promoção e de
conclusão de curso primário, expedidas
pelo Diretor do Departamento de Edu-
cação Primária da Prefeitura do Dis-
trito Federal.

7 - E' publicada a Portaria n.? 356,
de 5-11-947, do Govêrno do Estado- de
Alagoas, que determina sei a entregue
ao Diretor Geral do Departamento de
Obras Públicas a quantia de Cr$ ....
1.100.000,00 correspondente à P pres-
tação relativa ao acôrdo com o Minis-
tério da Educação, para construção de
55 prédios de escolas primárias rurais
no Estado.

7 - E' publicado o Decreto número
17.640, de 6-11-947, do Estado de São
Paulo, que autoriza o funcionamento do
internato da Escola Técnica Getúlio
Vargas, da Superintendência do Ensino
Profissional.

7 - E' publicado o Decreto número
17.641, de 6-11-947, do Estado de São



Paulo, qu~ denominação a estabele-
cimento de ensiIiOseeundário.

7 - E' publicado o DecretünUmero
17.643, de 6-11-947, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre lotação de car-
go no Ginásio Estadual de P~heiros.

7 - E' publica-do o Decreto ~l"0 -

2.516, de 6-11-947, do Estado de Minas
Gerais, que localiza no Município de
Teófilo Otoni uma escola vocaeional
para indústria.

8 - E' publicada a Ordem de Servi-
ço n.? 6, de 5-11-947, do Diretor do De-
partamento de Difusão Cultural da Pre-
feitura do Distrito Federal, que expe-
de Instruções para os exames de pro-
moção e conclusão de curso dos alunos
dos Cursos Elementares para Adultos, a
serem realizados a partir de 18 de no-
vembro.

8 - E' publicada a Ordem de Serviço
n.? 7, de 5-11-947, do Diretor do Depar-
tamento de Difusão Cultural da Pre-
feitura do Distrito Federal, que expe-
de Instruções para os exames de promo-
ção e conclusão de curso dos alunos dos
Cursos 'Técnicos para Adultos, a serem
realizados a partir de 17 de novembro.

8 - E' publicada a Ordem de Servi-
ço n." 17, de 7-11-947, do Diretor do De-
partamento de Educação Técnico-Pro-
fissional da Prefeitura do Distrito Fe-
deral, que expede Instruções para os
exames de admissão às Escolas Técni-
cas.

8 - E' publicado o Decreto ~.o 20,
d.. 7-11-947, do Estado de Pernambuco,
que regulamenta a concessão de bôlsa es-
colar.

8 - E' publicada a Lei n.? 7, de ...
8-10-947, do Estado de Goiás, que dispõe
sôbre concessão de auxílio a estudantes
pobres.
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8 - E' publicada a Lei n.o 12, de

8-10-947, do Estado de Goiás, que abre
crédito de Cr$ 129.456,20 ao Departa-
mento de Educação.

8 - E' publicada a Lei n-? 15, de
22-10-947, do Estado de Goiás, que ele-
va à categoria de colégio, o Ginásio Ofi-
c' de Ipameri e autoriza o Departa-
ment e Educação a tomar providên-
cias nesse s ido junto ao Mínistéeie-da
Educação.

8 - E' publicado o Decreto n.' 380,
de 31-10-947, do Estado de Mato Gros-
so, que desdobra a cadeira de História
Geral, do Ginásio Campograndense, em
História Geral e História do Brasil.

9 - E' publicada a Portaria n.? 23,
de 8-11-947, do Departamento de Edu-
cação do Estado de Pernambuco, que
recomenda aos professôres relernbra-
rem nas classes a passagem da revolu-
ção de 1710, no dia 10 do corrente
mês.

9 - E' publicado o Ato de 3-11-947,
da Diretoria de Educação Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de Ja-
neiro, que suspende o ensino na escola
isolada de Tinguá, Município de Nova
Iguaçu.

10 - E' publicada a Lei n.? 47, de
5-11-947, do Estado do Ceará, que au-
toriza abertura de crédito especial de
Cr$ 50.000,00' para auxílio à Prefeitura
de Cedro na construção do prédio das
escolas reunidas da Vila de Várzea.

10 - E' publicada a Lei n.? 5, de
5-11-947, do Estado do Paraná, que cria
19 funções de Diretor de Grupo Esco-
lar.

11 - E' publicada a Ordem de Servi-
ço n.? 60, de 10-11-947, do Diretor do
Departamento de Educação Primária da
Prefeitura do Distrito Federal, que ex-
pede aditamento às Instruções Gerais



para os exames de promoção e conclu-
são de curso primário.

11 - E' publicado o Decreto n." 21,
de 10-11-947, do Estado de Pernambu-
co que cria o Serviço de Proteção à
Maternidade e à Infância, subordinado
à Secretaria de Saúde e Educação.

. ·11 - E' publicada a Portaria n.? 24,
de 11-11-947, do Diretor do Departa-

_----.~ •....... ----". _ulento d~e-Edttciçao-dC) Estado de Per-
nambuco, que baixa instruções para
aplicação de testes pedagógicos nas es-
colas da Capital.

11 - E' publicada a Circular de
10-10-947, da Inspetoria da 17.a Região
Escolar da Diretoria de Educação Pré-
Primária e Primária do -Estado do Rio
de Janeiro, que promove criação de Clu-
bes Pan-Americanos entre escolares.

11 - E' publicada a Circular n." 4,
de 27-10-947, da Inspetoria de Ensino
da 24.a zona Escolar, da Diretoria de
Educação Pré-Primária e Primária do
Estado do Rio de Janeiro, que determí-
na aos estabelecimentos de ensino pri-
mário promoverem exposições de tra-
balhos escolares no fim do ano letivo.

11 - São publicadas pelo Superin-
tendente do Departamento de Ensino Se-
cundário e Superior do Estado de Mi-
nas Gerais, as instruções para os traba-
lhos de promoções e exames nos esta-
belecimentos de ensino normal.

12 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 62, de 11-11-947, do Diretor do
Departamento de Educação Primária da
Prefeitura do Distrito Federal, que ex-
pede aditamento à Ordem de Serviço
n.? 60, de 10-11-947, sôbre as Instruções
Gerais para os exames de promoção e
conclusão' de curso primário.

12 - São publicadas, pela Secretaria
de Educação' e Saúde do Estado do Cea-
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rá, as instruções para funcionatpento da
primeira colônia de érias do~o.~ o...;

112-e-ee ~ublicado o Ato n." 1.347,
de 11-11-947, do Govêrno do Estado de
Pernambuco, que designa o Diretor Geral
de Educação F sica para estudar a orga-
nização •....da educação física e desportos
nos países platinos .

12 - E' publicado o Regimento In-
terno da Faculdade de Direito da Uni-
versidade da Bahia.

12 - São publicados Atos de .
29-10-947, do Diretor de Educação Pré-
Primária e Primária do Estado do Rio
de Janeiro, que transferem duas esco-
las no Município de Mangaratiba.

12 - São publicadas, pelo Diretor de
Educação Pré-Primária e Primária do
Estado do Rio de Janeiro, instruções ao
concurso de remoção no magistério pré-
primário e primário.

12 - E' publicada a Circular n." 3,
de 7-11-947, do Secretário de Educação
e Cultura do Estado do Rio de Janeiro,
que dá esclarecimentos sôbre exames fi-
n~is do curso normal.

12 - E' publicado o Decreto de ....
31-10-947, do Estado de São Paulo, que
muda denominação de escolas.

12 - E' publicado o Decreto número
17.645, de 11-11-947, do Estado de São
Paulo, que lota cargos no Ginásio Esta-
dual de São Roque.

112- E' publicado o Decreto número
17.646, de 11-11-947, do Estado de São
Paulo, que relota cargo no Ginásio Es-
tadual de Pindamonhangaba.

12 - São publicados os Decretos nú-
meros 17-649 e 17.651, de 11-11-947, do
Estado de São Paulo, que lotam cargos
no Colégio Estadual Franklin D. Roo-
sevelt, na Capital.



12 - E' publicado ~ Decreto n.? 466,
de 5-11-947, do Estado de Goiás, que

~ .escelã isolada mista rural na, fa-
zenda Aroeira, Município de Inhumas.

12 - E' publicado o Decreto n.? 467,
de 5-11-947, do Estado de Goiás, que
cria escolas isoladas rurais no Municí-
pio de Orizona.

13 ,- E' publicada a Lei n.? 15, de
12-11~947, do Estado de Pernambuco,
que abre crédito especial de Cr$ ......•
450.000,00 para construção de 28 esco-
las _rurais, em cumprimento ao acôrdo
especial lavrado com o Govêrno Federal.

13 - E' publicada a Lei n.? 16, de
12-11-947, do Estado de Pernambuco,
que altera o Decreto-lei n.? 1.747, de
24-7-947, relativo ao ensino normal.

13 .- E' publicada a Portaria núme-
ro 1.039, de ~2-11-947, da Secretaria de
Saúde e Educação do Estado de Per-
nambuco, relativa ao ensino normal..

13 - E"' publicada a Portaria núme-
ro 299, de 10-1~-947, do Diretor Geral
do Departamento de Educação do Es-
tado de Sergipe, contendo instruções re-
ferentes ao ensino primário.

14 --:. E' publicada a Lei n.? 56, de
13-11-947, da Câmara do Distrito Fe-
deral, que autoriza a doação de terre-
no e a construção de um edifício para
o Liceu de Artes e Ofícios.

14 - E' publicada a Lei n.? 19, de
13-11-947, do Estado de Pernambuco,
que cria cinco cargos de Professor na
Escola Industrial de Pernambuco.

14 - E' publicada a Lei n.? 21, de
13-11-947, do Estado de Pernambuco, que
cria sete cadeiras de ensino primário na
zona sertaneja.

14 - E' publicada a Portaria n.? 26,
de 13-11-947, do Diretor do Departa-
mento de Educação do Estado de Per-
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nambuco, que determina seja comemo-
rado nos grupos escolares, a 15 de no-
vembro, o aniversário da Proclamação
da República.

14 - E' publicado o Decreto n." 835,
de 13-11-947, do Estado do Paraná, que
classifica grupos escolares.

14 - E' publicada a Lei n.? 29, de
13-11-947, do Estado de Santa Catarí-
na, que reconhece de utilidade pública
o Clube, Esperantista de Florianópolis.

14 - E' publicado o Decreto n." 119,
de 7-11-947, do Estado de Santa Ca-
tarina,. que suprime um cargo de Pro-
fessor,

15 - E' publicado o Regimento e Re-
gulamento Interno da Escola de Enfer-
magem de Pernambuco.

15 - E' publicada a Nota de .
13-11-?47, da Delegacia Estadual de
Educação de Adultos, do Estado da Ba-
hia, com instruções sôbre provas e pro-
moções de alunos.

15 - São publicadas as Instruções de
12~11-947, do DIretor de Educação Pré-
Primária e Primária do Estado do Rio
de Janeiro, relativas às provas para apu-
ração do rendimento escolar durante o
corrente' ano letivo.

17 - E' publicada a Lei n.? 57, de
14-11-947, da Câmara do Distrito -Fe-
deral,' que autoriza a Prefeitura do Dis-
trito Federal a tomar medidas necessá-
rias à construção de um grande estádio
municipal e de mais cinco pequenos es-
tádios.

17 - E' publicada a Lei n.? . 62, de
14-11-947, da Câmara do Distrito Fe-
deral, que dispõe sôbre o provimento
dos cargos de professor de curso primá-
rio.

17 - E"publicado o Ato de 31-10-947,
da Secretaria de Educação e Saúde do



Estado do Ceará, que transfere a es-
cola de Ibicuitinga, Município de Mo-
rada Nova, para as escolas reunidas de
Acarape, Município de Redenção.

17 - E' publicado o Ato de 3-11-947,
do Secretário de Educação e Saúde do
Estado do Ceará, que transfere a es-
cola de Monte Castelo, de Fortaleza,
para as escolas reunidas de Frade.

17 - E' publicado o Ato de 5-11-947,
do Secretário de Educação e Saúde do
Estado do Ceará, que transfere a es-
cola de Sítio Pavão, para Ingazeiras,
Município de Aurora.

18 - E' publicada a Ordemde Servi-
• ço n.? 63, de .17-11-947, do Diretor do

Departamento de Educação Primária
da Prefeitura do Distrito Federal, que
marca o início dos exames de promoção
e de conclusão dos cursos elementar (4.a
série) e complementar (5.a série).

18 - E' publicado o Ato n.? 1.407.
de 17-11-947, do Govêrno do Estado de
Pernambuco, que discrimina o quadro
efetivo dos professôres catedráticos da
Escola Industrial de Pernarnbuco. ,.

18 - E' assinada Portaria s-n., pelo
Governador do Estado do Rio Grande
do Sul, que designa representantes do
Estado na assinatura do acôrdo com o
Govêrno Federal para ampliação da
rêde do ensino primário do Rio Gran-
de do .Sul.

18 - ,E' publicada a Lei n." 58, de
13-11-947, do Estado do Rio Grande do
Sul, que concede à Sociedade Santanen-
se de Medicina, auxílio de Cr$ .
50.000,00 para realização do II Con-
gresso Médico da Fronteira.

19 - E' publicado o Decreto n.? 22,
de 11-11-947, do Estado de Sergipe, que
altera discriminações do orçamento vi-
gente do Departamento de Educação.
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19 - E' publicado o Decreto número
17.655, .de 18-11-947, do Estado de São
Paulo, que estabelece prm para ins-
crição ao concurso de remoção de pro-
fessor primário.

19 - E' publicado o Decreto número
17.657, de 18-11-947, do Estado de São
Paulo, que denomina Professor Angelo
Martino, o grupo escolar de Ibitinga.

19 - E' publicado o Decreto número
17.659, de 18-11-947, do Estado de São
Paulo, que constitui uma comissão, pre-
sidida pelo Secretário da Educação, com
o fim de estudar programas de ensino,
admissão de docentes e revisão do qua-
dro do ensino .

19 - E' publicada a Lei n.? 22, de
8··11-947, do Estado de Goiás, que isen-
ta de impôsto de transmissão de pro-
priedade a Sociedade Educadora de In-
fância e Juventude, na Cidade de Pôrto
Nacional.

19 - E' publicado o Decreto n.? 444.
de 26-9-947, do Estado de 'Goiás, que
transfere escola isolada da fazenda Re-
denção para a fazenda Poços de Cal-
das, Município de Peixe.

19 - E' publicado o Decreto número
468, de 7-11-947, do Estado de Goiás,
que cria escola isolada mista rural no
Município de Pirenópolis.

19 - E' publicado o Decreto n." 469,
de 7-11-947, do Estado de Goiás, que
cria escola isolada mista rural no Mu-
nicí'pio de Pires do Rio.

19 - E' publicado o Decret~ 11.° 470.
de 7-11-947, do Estado de Goiás, que
cria escola isolada rural no Município de
Goiânia.

20 - E' publicado o Resumo de en-
sino primário público do mês de setem-
bro de 1947, da Prefeitura do Distrito
Federal.



20 - E' publicado o Decreto n.' 25.
de 19-11-947, do Estado de Pernambuco,
qUe aprova o Regimento Interno da Es-
cola Industrial de Pernambuco.

20 - E' publicado o Decreto n.? 25,
de 17-11-947, do Estado de Sergipe, que
altera discriminações do orçamento vi-
gente, inclusive de educação.

20 - E' publicado o Ato n.? 25, de
19-11-947, do Secretário da Educação
do Estado de São Paulo, que institui,
junto ao Departamento de Educação Fí-
sica, na Capital, um Curso Rápido de
Orientação de Educação Física.

20 - E' publicada a Resolução nú-
mero 192, de 19-11-947, do Govêrno do
Estado de São Paulo, que abre, na l.a
série da Faculdade de Medicina Vete-
rinária do Universidade de São Paulo,
uma vaga para cada Estado da União,
que não possua ensino médico-veteriná-
rio.

20 - E' publicado o Decreto número
17.665, de 19-11-947, do Estado de São
Paulo, que abre crédito especial de Cr$
147.151,80 na Universidade de São
Paulo.

20 - E' publicado o Decreto número
17.666, de 19-11-947, do Estado de São
Paulo, 'que reduz cria e suplementa dota-
ções do orçamento da Universidade de
São Paulo, para o presente exercício.

20 - E' publicado o Decreto número
17,668, de 19-11-947, do Estado de São
Paulo, que relota cargo no Instituto Fe-
minino de Menores.

20 - E' publicado o Decreto n.? 120,
de 18-11-947, do Estado de Santa Cata-
rína, que cria uma classe de alfabetiza-
ção em Barra do Sul, Município de
Florianópolis.

20 - E' publicada a Portaria n.? 158,
de 19-11-947, do Secretário da Educa-
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ção do Estado de Minas Gerais, com
instruções sôbre a Campanha de Edu-
cação de Adultos no Estado.

21 - E' publicado o Decreto n." 1.664.
de 20-11-947, do Estado do Rio Grande
de Norte, que transfere dotação orça-
mentária no Departamento de Educa-
ção.

~1 - E' publicada a Portaria núme-
ro 1.052, de 20-11-947, do Secretário da
Saúde e Educação do Estado de Per-
nambuco que determina funcione o Cur-
so de Especialização, para professôres,
até 31 de janeiro de 1948.

21 - E' publicada a Portaria n.? 585.
de 20-11-947, do Secretário da Educa-
ção e Cultura do Estado do Espírito
Santo, que localiza uma escola em São
José do Rio Claro, Município de Santa
Leopoldína.

21 - E' publicada a Portaria n.? 586
de 20-11-947, do Secretário da Educação
e Cultura, do Estado do Espírito Santo.
que localiza uma escola em Santa An ..
gélica, Município de Barra de São Fran-
cisco.

21 - E' publicada a Portaria .n.? 590,
de 20-11-947, do Secretário de Educa-
ção e Cultura, do Estado do Espírito
Santo, que concede ao Ginásio Conde
Linhares.. da Cidade de Colatina, 'outor-
ga de mandato para ministrar ensino d)
2.° ciclo normal.

22 - E' publicada a Portaria n.? 839,
de 21-11-947, da Secretaria de Educa-
ção e Saúde do Estado da Bahia, com
instruções para exames das escolas pú-
blicas primárias da Capital.

22 - São publicados os Decretos nú-
meros 13.765, de 19-11-947, e 13.770, de
21-11-947, do Estado da Bahia, que
abrem créditos à Secretaria de Educa-.
ção e Saúde, de, respectivamente, Cr$
50.000,00 e Cr$ 10.000,00.
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22 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.674, de 20-11-947, do Estado de
São Paulo, que revoga o Decreto nú-
mero 17.627, de 121-10-947, que relotou
cargo no -Instituto de Menores de Iaras.

22 -. E' publicado o Decreto número
17.677, de 20-11-947, do Estado de São
Paulo, que relota cargo na Diretoria do
Ensino Agrícola.

, 23 - E' publicada a Portaria n.? 7,
de 20-11-947, da Inspetoria da 3.a Re-
gião Escolar, da Diretoria de Educa-
ção Pré-Primária e Primária do Esta-
do do Rio de Janeiro, que baixa instru-
ções referentes a provas e promoções
no curso primário.

23 - E' publicado o Ato n.? 27, de
22-11-947, do Secretário da Educação
do Estado de São Paulo, que aprova e
torna público o Regulamento do con-
curso de remoção de professôres.

23 - E' publicado o Decreto número
17.682, de 22-11-947, do Estado de São
Paulo, que lota cargo no Ginásio Esta,
dual de Pinheiros, da Capital.

23 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.683, de 22-11-947, do Estado de
São Paulo, que lota cargo no Colégio
Estadual e Escola Normal Euclides da
Cunha, de São José do .Rio Pardo.

23 - E' publicado o Decreto número
17.684, de 22-11-947, do Estado de São
Paulo, que lota cargo no Colégio Esta-
dual e Escola Normal de Ribeirão
Prêto.

25 - E' publicado o Decreto número
?025, de 22-11-947, do Prefeito do Dis-
trito Federal, que aprova o regulamento
do "Departamento de Saúde Escolar"
da Secretaria Geral de Educação e Cul-
tura. -

25 - E' publicado o Decreto n.? 746.
de 24-11-947, do Estado do Rio Gran-
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dt; do Norte, qUe transfere ao patrimô-
nio da Prefeitura de Natal, o imóvel do
Teatro Carlos Gomes.

25 - E' publicado o Decreto n.? 758,
de 24-11-947, do Estado do Rio Grande
do Norte, que dá nova redação a artigos
do Decreto n." 647, de 27-12-938 - Taxa
de Educação, Saúde e Assistência,

25 - E' publicada 'a Portaria n.? 20,
de 20-11-947, da Inspetoria de Educa-
ção de Adultos do Estado do Rio de J a'
neiro, com instruções sôbre a Campa-
nha de Educação de Adultos no Es·"
tado .

25 - E' ptiblicada a Portaria n.O 21,
de 20-11-947, da Inspetoria de Educa-
ção de Adultos do Estado do Ric de Ja·
neiro, que marca exames aos cursos no-
turnos.

25 - E' publicado o Decreto número
3.1287, de 24-11-947, do Estado do Ri"
de Janeiro, que declara de utilidade pú-
blica imóvel para instalação de grupo
escolar.

25 - E' publica da pelo Secretário da
Educação do Estado de São Paulo, a
relação dos ginásios estaduais da Capi-
tal que funcionarão no período no-
turno.

25 - E' publicado o Ato de 24-11-947,
do Secretario da Educação do. Estado
de São Paulo, que designa a comissão
para realizar o concurso de remoção de J
professôres.

25 - E' publicado o Ato n.? 29, de
24-11-947, do Secretário da Educação do

• Estado de São Paulo, que declara findas
as funções da comissão encarregada de
organizar o projeto de .Consolidação das
Leis, Decretos, Regulamentos e Porta-
rias, relativos ao ensino.

25 - E' publicado o Decreto número
17.685, de 22-11-947, do Estado de São



Paulo, que denomina Doutor Octávíc
Mendes, o Ginásio Estadual de Santana,
da Capital.

25 - E' publicado ~ Decreto número
17.686, de 22-11-947, do Estado de São
Paulo, que denominaDr. Clemente Fer-
reira, o 2.° grupo escolar de Vera Cruz.

25 - E' publicada a Lei n.? 63, de
20-1l~947, do Estado do Rio Grande do
Sul, que fixa honorários de professôres
e abre crédito especial ,para a respecti-

- va despesa.

26 - E' publicado-o Decreto número
17.688, de 25-11-947, do Estado de São
Paulo, que transfere verba no Departa-
mento de Educação.

26 - E' publicado o Decreto número
17.689, de 25-11-947, do Estado de São
Paulo, que lata cargos de- professor no
Ginásio Estadual de Monte Alto.

~6 - E' publicado o Decreto número
17.690, de 25-11-947, do Estado de São
Paulo, que lata 'cargo no Ginásio Esta-
dual de Vila Mariana, da Capital.

26 - São publicados os Decretos nú-
meros 17.691, 17.691 e 17.693, de .
25-11-947, do Estado de São Paulo, que
autorizam o funcionamento das escolas
normais livres, de Santana, Dr. Veiga
Filho e Sagrado Coração de Jesus.

26 - E' publicado o Decreto n." 12.3,
de 24-11-947, do Estado de Santa Cata-
riria, que aprova as instruções para o
Curso de Habilitação de Professor de
Educação Física.

26 - São publicadas as Instruções
n.? 3, de 25-11-947, do Superinendente
do Departamento de Educação do Es-
tado de Minas Gerais, referentes a exa-
mes e encerramento dos cursos de edu-
cação de adultos de 1947.

27 - E' publicada a Lei' n.? 67, de
26-11-947, da Prefeitura do I?istrito Fe-
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deral, que abre crédito de- Cr$ .
823.496,00, para manter internament6 de
menores em éstabelecimentos particula-
res de ensino.

27 - E' publicada a Circular s-d, do
Serviço de Educação de Adultos do Es-
tado de São Paulo, relativa ao encerra-
mento das atividades letivas de 1947.

27 - E' publicado o Decreto n:o 121
de 24-11-947, do Estado de Santa CaÍ'!
rina, que cria escola mista na localidade
de Formosa, Município de Chapecô.

27 - E' publicado o Decreto n.? 122.-
de 24-1}-947, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria classe de alfabetização na
Vila do Recanto, Município de Floria-
nópolis ,

28 - E' publicada a Portaria n.? 615,
de 27-11-947, do Secretário de Educa-
ção e Cultura do Estado do Espírito
Santo, que localiza uma escola no 111'

gar Santa Maria do Angola, Município
de Ibiraçu.

28 - E' publicado o Ato de 27-11-947,
do Govêrno do Estado do Rio de ja-
neiro, que designa representante do Es-
ta do ao Il I Congresso Odontológicc
Brasileiro, a realizar-se em Belo Hori-
zonte;

28 - E' publicado o Comunicado de
28-11-947, da Chefia do Ensino Secun-
dário e Normal do Estado de São Pau-
Ia, relativo à inscrição de candidatos ao
magistério secundário estadual.

28 - E' publicado o Ato n.? 31; de
27-11-947, do vSecretárío da Educação
do Estado. de São Paulo, que designa
comissão para estudar programas de en--
sino, admissão de docentes e revisão do -
quadro do ensino, de que trata o De-
creto n.? 17.659, de 18-11-947.

29 - E' publicado o Decreto número
9.045, de 28-11-947, do Prefeito do Dis-
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trito Federal, que abre, à Secretaria Ge·
ral de Educação e Cultura, o credito de
Cr$ 40.000,00, suplementar à verba que
menciona.

30 - E' publicada a Portaria n.? 8,
de 26-11-947, da Inspetoria da 3.a Re-
gião Escolar, da Diretoria de Educa-
ção Pré-Primária e Primária do Esta-
do do Rio de Janeiro, que baixa instru-
ções para os trabalhos escolares na Re-
gião, durante o mês de dezembro.

30 - E' publicado o Decreto número
2.531, de 25-11-947, do Estado de Mipas
Gerais, que declara de festa cívica o dia
30, em que se comemora o centenário
do nascimento do Presidente Afonso
Pena.

III - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

, MUNICIPAL

1 - E' publicada a Lei n.? 6, de .".
7-10-947, da Prefeitura de Petrópolis.
Estado do Rio de Janeiro, que isenta
de impôs to predial o imóvel ocupado
pela "Casa dos Protegidos do Menino
Jesus".

5 - E' publicado o Ato n.? 1, de
25-9-947, da Prefeitura de São João da
Barra, Estado do Rio de Janeiro, que
transfere a escola municipal de Imbuaí
Pequeno para Grussaí.

7 - E' publicado o Ato n.? 3, de
2-9-947, da Prefeitura de Sapucaia, Es-
tado do Rio de Janeiro, que transfere a
escola da Cidade de Sapucaia para a
Vila de Anta.

12 - E' publicada a Lei n." 3,6159,
de 11-11-947, da Prefeitura Municipal
de São Paulo, no Estado de São Pauto.
que determina realização de espetáculos
artísticos no Teatro Municipal.

23 - A Prefeitura Municipal de
Areia Branca (Rio Grande do Norte)

-u-
cria a "bôlsa escolar municipal" com a
contribuição anual de Cr$ 5.000,00, para
auxílio a estudantes pobres.

IV - NOTICIÁRIO

1 - Encerram-se as comemoraçõ "S

da Semana da Economia, promovida
pela Caixa Econômica da -cidade do Rio
de Janeiro, entre os estudantes secundá-
rios.

1 - Realiza-se em Niterói a entrega
do troféu Governador Edmundo de Ma-
cedo Soares e Silva, ao vencedor dos jo-
gos universitários fluminenses.

3 - Noticia-se de Belo Horizonte o
falecimento do Professor Reinaldo AI ..
ves, da Escola Nacional de Minas, de
Ouro Prêto.

6 - Foi criada em São Paulo a Fa-
culdade de Ciências Econômicas S. Luiz,
subordinada à Universidade Católica. '

7 - Regressa a São Paulo a catava-
na da Faculdade de Filosofia da Uni-
versidade de São Paulo, que realizou
excursão à região do ouro, em Minas
Gerais.

7 - Segundo declarações do presiden-
te da Federação do Comércio Varejista
do Rio Grande do Sul o SENAC ja
desenvolve sua obra educacional em 12
cidades do Estado,

10 - Iniciaram-se em São Paulo a~
comemorações da Semana da Asa, com-
preendendo, além de outras solenidades,
uma exposição de aeronáutica, orgaui-
ozada pela Escola Técnica de Aviação.

12 - Foi encerrado pelo presidente
da Federação do Comércio de São Pau-
10, o torneio intelectual -entre estudan-
tes do SENAC da Capital bandeirante.

13 - Noticia-se de São Paulo que o
coronel João Batista de Lima Figueire



do, proprietário da Usina Itaicoara,
doou Cr$ 20.000,00 à Campanha de Al-
fabetização de Adultos.

13 - Realiza-se na ,Universidade Ca-
tólica, o concurso sôbre Introdução à
Ciência do Direito, entre primeiranistas
da Faculdade Católica de Direito, em
disputa ao prêmio Padre Eduardo Lus-
tosa, primeiro diretor da Faculdade.

14 - Realizou-se em Laranjal Pau-
lista, a solenidade da inauguração de um
prédio escolar rural.

15 - Em Presidente Prudente, Esta-
do de São Paulo, foram entregues cer-
tificados de instrução preliminar a 310
adultos.

15 - Os alunos do grupo escolar de
Macapá, Território do Amapá, come-
moram a passagem do aniversário da
Proclamação da República.

17 - No Teatro Municipal ce São
Paulo, com a presença do Ministro tia
Educação, é inaugurada a Universidade
do Ar, patrocinada pelo SENAC e pelo
SESC.

i2 - No salão nobre da Escola Na-
cional de Belas Artes, realiza-se a aula
inaugural da Escola Técnica do Servi-
ço Social, sob o patrocínio do SESC.

23 - Foi instalado na Cidade de Bo-
tucatu (S. Paulo) um núcleo da União
Paulista de Educação.

23 - Realizam-se em Itapetininga
(São Paulo) as solenidades da come-
moração do 50.0 aniversário de fundá-
ção da E~cola Normal Peixoto Comide.

25 -' Inaugurou-se na Escola Téc-
nica Profissional de São Paulo um res-
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taurante escolar com capacidade para
300 refeições diárias.

26 - Inaugura-se em São .Fidelis
(Estado do Rio de Janeiro) o prédio do
Grupo Escolar Barão de Macaúhas, um
dos mais bem aparelhados do Estado.

28 - O Estado do Ceará, com cêrca
de 200.000 crianças sem meios de fre-
qüentar cursos primários, por falta de
amplitude da rêde, já recebeu, do go-
vêrno federal, auxílio para construção
de 138 prédios escolares.

28 - Inaugurou-se na biblioteca in-
fantil do Departamento de Cultura de
São Paulo. uma exposição do livro i~-
fantil e didático.

29 - Cêrca de 600.000 crianças, riO

Estado de Minas Gerais, se acham fora
das escolas, por falta de capacidade da
rêde primária.

29 - O Govêrno do Território do
Rio Branco doa um avião de treinamen-'
to ao Aero Clube de Boa Vista.

30 - A Federação dos Clubes Agr]
colas Escolares de Pernambuco realiza
em Recife a Feira dos Clubes Agrícolas.

30 .; O Instituto Histórico e Geográ-
fico e a Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Minas Gerais realizam uma
sessão conjunta em comemoração ao
centenário do nascimento de Afonso
Pena.

Seção de Documentação e Intercâm-
bio do Instituto' Nacional de Estudos
Pedagógicos, em 26 de dezembro de
1947. .; Déa Meloso Maurício, Chefe
da S.D.I. - Visto: Murilo Braqa, Di-
reter do INEP.
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- ATOS DA ADMINIS.TRAÇÃO FEDERAL

1 - E' publicado o Decreto n." 23.088,
de 19-5-947, que concede autorização
para funcionamento da Escola de Edu-
cação Física do Estado de Pernam-
buco.

2 - E' publicada a Lei n.? 108, de
26-9-947, que autoriza o Poder Executi-
vo a abrir, pelo Ministério das Relações
Exteriores, o crédito especial de Cr$ ..
2.346.045,00 para atender ao pagamento
da contribuição do Brasil para a Organi-
zação Executiva, Científica e Cultural
das Nações Unidas (UNESCO), no
presente ano.

4 - E' publicada a Lei n.? 109, de
1-10-947, que concede auxílio à Associa-
ção Brasileira de Escritores, para a rea-
lização do Segundo Congresso de Escri-
tores Brasileiros.

9 - E' publicado o Decreto n.? 23.805,
de 8-10-947, que abre ao Ministério da
Educação e Saúde, o crédito especial
de Cr$ 4.000.000,00 para pagamento de
auxílio à Fundação Cristo Redentor.

9 - E' publicado o Decreto n." 23.804,
de 8-10-947, que abre ao Ministério da
Educação e Saúde, o crédito especial de
Cr$ 300.000,00 para atender às despesas
com o transporte do Arquivo da Casa
Imperial.

10 - E' publicada, pela Comissão Na-
cional do Livro Didático, a lista parcial
n.? 1, dos livros didáticos aprovados
condicionalmente, em 1941, de acôrdo
com o Decreto-lei n." 8.460, de 26-12-
945, art. 18 § 2.0

10 - E' publicada a Portaria n.? 221,
de 4-10-947, do Ministro da Guerra,
que aprova as Instruções para o exa-

me de admissão aos Cursos Ginasial e
Científico do Colégio Militar, em 1948.

14 - E' publicado o Aviso n.? 99,
de 10-10-947, do Ministro da Aeronáu-
tica, que permite aos alunos desligados
do 1.0 ano da Escola de Aeronáutica,
por incapacidade para o vôo e que se
candidatarem à Escola Técnica, presta-
rem, no fim do ano letivo, exames das
matérias da Instrução Fundamental, a
fim de completarem os requisitos exigi-
dos para a inscrição no concurso ele
admissão àquele estabelecimento.

14 - E' assinado o Acôrdo entre o
Ministério da Educação e o Estado do
Rio Grande do Norte, para instalação
de 40 escolas rurais naquele Estado.

16 - E' publicada a Lei n.? 116, de
15-10-947, que dispõe sôbre o Ministê-
rio Público do Distrito Federal e Terri-
tórios.

18 - E' publicada a Portaria n." 396,
de 8-9-947, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao cur-
so técnico de secretariado da Escola
Técnica de Comércio Santa Marcelina,
com sede no Distrito Federal.

20 - E' publicado o Decreto núme-
ro 23.802, de 6-10-947, que autoriza o
Ginásio Regina Pacis, com sede em Re-
cife, no Estado de Pernambuco, a fun-
cionar como colégio, muda-lhe a deno-
minação para Colégio Regina Pacis, e
declara que seus cursos clássico e cien-
tífico funcionarão sob regime de inspe-
ção preliminar.

20 - E' publicada a Portaria núrne-
ro 497, de 15-10-947, do Ministro da
Educação, que dispõe sôbre diplomas de
especialização.



20 - E' publicada a Portaria n.? 254,
de 15-10-947, do Ministro da Aeronáu-
tica que expede as diretrizes para a or-
ganização e instalação do Curso de Tá-
tica Aérea.

23 - E' publicado o Decreto núme-
ro 23.886, de 21-10-947, que aprova o
Regulamento do Salão Nacional de Be-
las Artes.

24 - E' publicada a Portaria n.? 421,
de 20-10-947, do diretor-geral do De-
partamento Administrativo do Serviço
Público que cria, nos Cursos de Admi-
nistrado, o Curso Avulso de Contabili-
dade, e aprova as Instruções regulado-
ras de seu funcionamento, assinadas pelo
Diretor da Divisão de Seleção e Aper-
feiçoamento.

25 - E' publicado o Regimento In-
terno da Faculdade Nacional de Odon-
tologia da Universidade do Brasil.

27 - E' publicado o Decreto núme-
ro 23.841, de 14-10-947, que concede re-
conhecimento a cursos da Faculdade de
Filosofia de Minas Gerais, com sede em
Belo Horizonte.

27 - E' publicada, pela Comissão Na-
cional do Livro Didático, a lista parcial
n.? 2, dos livros didáticos de uso auto-
rizado em 1944 (novembro e dezembro)
e 1945.

30 - E' publicado o Decreto número
23.939, de 27-10-947, que autoriza o
funcionamento de cursos da Faculdade
'de Filosofia e Letras de Juiz de Fora,
mantida pela Sociedade Propagadora
Esdeva, com sede em Juiz de Fora, no
Estado de Minas Gerais.

31 - E' publicado o Decreto núme-
ro 23.937, de 27-10-947, que concede re-
conhecimento, sob regime de inspeção
permanente, ao curso ginasial do Ginásio
Rui Barbosa, com sede no Distrito Fe-
deral.

II - ATOS DA ADMINISTR/AÇÃO DOS
ES'IiADOS, DO DISTRITO FEDERAL e

DOS TERRITÓRIOS

1 - E' publicado o Ato de 1-7-947,
do Secretário de Educação e Saúde, do
Estado do Ceará, que transfere a Escola
Rural de Independência para as Escolas
Reunidas de Jardim •.
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1 - E' publicado o Ato de 1-9-947,
da Secretaria de Educação e Saúde do
Estado do Ceará, que transfere a Escola
de Poço da Pedra, município de Quixe-
ramobim, para S. José, no mesmo muni-
cípio.

1 - E' publicado o Ato n.? 778, s-d,
do Estado de Pernambuco, que deszr
representantes do Instituto de Pesqui-
sas Agronômicas do Estado à I Reunião
de Ciência do Solo, a realizar-se no Rio
de Janeiro.

1 - E' publicado o Decreto de 30-
9-947, do Estado de São Paulo, que
anexa duas escolas ao grupo escolar
Capitão-Mór Gonçalo Monteiro, em
São Vicente.

2 - São publicados os Decretos nú-
meros 1.643 e 1.644, de 30-9-947, do
Estado do Rio Grande do Norte, que
extinguem cargos excedentes do Quadro
do Ensino.

2 - E' publicada a Portaria n.? 323,
de 30-9-947, do Estado de Alagôas,
que designa representante do Estado na
I Jornada Brasileira de Puericultura e
Pediatria, a realizar-se no Rio de Ja-
neiro.

2 - E' assinada a Portaria n.? 413,
do Estado do Espírito Santo, que 10'
caliza uma escola em Pedra Funda, Mu
nicípio de Aracruz.

2 - E' publicado o Ato de ';0-9-947,
do govêrno do Estado de São Paulo, que
autoriza técnicos de educação a reali-
zarem viagem de estudos à Argentina.

2 - E' publicado o Decreto de 30-9-
947, do Estado de São Paulo, que trans-
fere e anexa escolas.

2 - E' publicado o Decreto n." 17.588,
de 30-9-947, do Estado de São Paulo,
que lota cargos no Ginásio Estadual de
Iguape.

2 - E' oublicado o Decreto n.? 17.589,
de 30-9-947, do Estado de São Paulo,
que denomina Viscondessa da Cunha
Bueno, o grupo escolar rural do Preven-
tório Irnaculada Conceição, em Bragança
Paulista.

::: - E' publicado o Decreto número
17.592, de 1-1(}'947, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre lotação de car-
go, no Ginásio Estadual de Pinheiros, da
Capital;



2 - São publicados, pela Secretaria
de Educação e Cultura do Estado do
Rio Grande do Sul, os quadros de lota-
ção numérica e nominal dos professôres
de estabelecimentos de ensino normal.

3 - E' publicado o Decreto n.? 512,
de 29-9-947, do Estado do Maranhão,
que concede subvenção ao Colégio de
São luiz.

3 - E' publicado o Decreto n.? 513,
de 29-9-947, do Estado do Maranhão,
que transforma em grupo escolar esta-
dual a escola reunida do Município de
Coelho Neto.

3 - E' publicado o Ato de 30-9-947,
da Secretaria de Educaj-ão e Cultura, do
Estado do Rio de J".iieiro, que toma
sem efeito o Ato de 18-6..947, que con-
cedeu subvenção ao curso noturno ane-
xo à Escola Municipal Dr. Jurumenha,
no Município de São Gonçalo.

4 - E' publicado o Decreto de 3-10-
947, do Estado do Rio Grande do Nor-
te, que nomeia comissão para elaborar
o Programa da Semana da Criança.

4 - E' publica da a Portaria n.? 37,
de 3-10-947, da Diretoria de Educação
Física do Estado de Pernambuco, que
aprova a tabela dos I Jogos Colegiais
Pemambucanos.

4 - E' publicada a Lei n.? 3, de 3-1O~
947, do Estado de Minas Gerais que eu-
toriza abertura de crédito especial à Se-
cretaria de Educação,

4 - E' publicad.o o Decreto n." 2.484,
de 3-10-947, do Estado de Minas Gerais,
que restabelece a denominação Laura
Queiroz às escolas reunidas de Esperan-
ça, na cidade de Itabirito.

4 - E' publicado o Decreto n.? 2.485,
de 3-10-947, do Estado de Minas Gerais,
que dá denominação ao Curso Normal
Regional de Abaeté.

5 - E' publicado o Ato de 30-9-947,
do Estado do Rio de Janeiro, que trans-
fere a escola da fazenda São João, Mu-
nicípio de Paraíba do Sul, para a fa-
zenda da Conceição no mesmo Municí-
pio.

5 - E' publicada a Portaria n.? 5,
de 30-9-947, da Secretaria de Educação
e Cultura do Estado do Rio de Janeiro,
que baixa instruções relativas ao ensino
normal.
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5 - E' publicado pelo Departamento

de Educação do Estado de São Paulo o
Programa da Semana da Criança.

S - E' publicado o Decreto n.? 2.486,
de 4-10-947, do Estado de Minas Gerais,
que dá denominação de Coração de J e-
sus, ao grupo escolar de Vespasiano,
Município de Santa Luzia.

7 - E' publicado o Ato de 23-9-947,
do Estado do Ceará, que transfere a
Escola da União Popular Cristo Rei, de
Fortaleza, para a Escola Modêlo.

7 - E' publicada a Lei n.? 27, de 4-10-
947, do Estado do Ceará, que abre cré-,
dito especial, a título de auxílio, em fa-
vor da delegação cearense ao II Con-
gresso Brasileiro de Escritores.

7 - E' assinada a Portaria n.? 433,
do Estado do Espírito Santo, que locali-
za uma escola em Gironda, município de
Cachoeiro de Itapernirim.

7 - São publicadas pela Secretaria
de Educação do Estado de São Paulo
as instruções para realização dos exa-
mes de quarto ano primário das Escolas
Particulares.

7 - E' publicado o Decreto n." 4, de
6-10-947, do Estado do Rio Grande do
Sul, que transfere de localidade uma
escola isolada.

7 - E' publicado o Decreto n.? 5,
de 6-10-947, do Estado do Rio Grande
do Sul, que classifica como de primeiro
estágio o grupo escolar 29 de Junho, de
S. Pedro do S:!!.

7 - E' publicado o Decreto n.? 6, de
6-10-947, do Estado do Rio Grande do
Sul, que incorpora ao grupo escolar 29
de Junho, de São Pedro do Sul, o gru-
po escolar da Estação S. Pedra, daque-
la cidade.

8 - São publicadas as instruções e
programas para exames de admissão ao
curso ginasial dos estabelecimentos man-
tidos pela Prefeitura do Distrito Fe-
deral.

8 - E' publicado o Decreto número
17.600, de 6-10-947, do Estado de São
Paulo, que relata cargo no Instituto
Agrícola de Menores de Batatais.

8 - E' publicado o Decreto n.? 448,
de 30-9-947, do Estado de Goiás, que
cria 'escola isolada mista no Município
de Luziânia.



8 - E' publicado o Decreto n.? 449,
de 30-9-947, do Estado de Goiás, que
transforma em escolas reunidas as es-
colas isoladas de Areião, Município de
Corumbaíba.

9 - E' publicado o Decreto n.? 1.646,
de 8-10-947, do Estado do Rio Grande
do Norte, que altera dotações no orça-
mento vigente, do Departamento de
Educação.

9 - São publicados, pelo Departamen-
to de Educação Pré-Primária e Primá-
ria, do Estado do Rio de Janeiro, os
programas para os cursos supletivos de
continuação.

9 - E' publicado o Decreto número
17.610, de 8-10-947, do Estado de São
Paulo, que lata cargos no Ginásio Es-
tadual Antônio Firrnino de Proença, da
Capital.

9 - E' publicada a Portaria n.? 50,
de 6-10-947, da Secretaria de Saúde e
Assistência Social do Estado do Para-
ná, que designa representantes daquela
Secretaria na I Jornada Brasileira de
Puericultura e Pediatria a- realizar-se no
Rio de Janeiro.

9 - W publicado o Decreto n.? 4.50,
de 6-10-947, do Estado de Goiás, que
cria escola isolada mista rural no mu-
nicípio c1.eTaquatinga.

10 - E' publicado o Decreto número
13.714, de 8-10-947, do Estado da Ba-
hia, que abre à Secretaria de Viação e
Obras Públicas o crédito suplementar de
Cr$ 800.000,00 destinados a edificaçào
de hospital e prédios escolares.

10 - E' publicada a Circular n.? 84,
de 7-10-947, da Diretoria de Educação
Pré-Primária e Primária do Estado do
Rio de Janeiro, que institui o Dia do
Tostão, nas Escolas, a 16 do corrente.

10 - E' publicada a Portaria n.? 32,
de 9-10-947, do Estado de São Paulo,
que designa membro da delegação pau-
lista ao II Congresso Brasileiro de Es-
critores .

10 - E' publicado o Decreto n.? 37,
de 10-10-947, do Estado de Santa Cata-
rina, que abre crédito para compra de
material escolar.

10 -- E' publicado o Decreto n.? 97,
de 2-10"947, elo Estado de Santa Catari-
na, que cria quatro escolas mistas no
Municí'pio de Concórdia.
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11 - E' publicado o Ato de 10-10-947,

do Estado do Maranhão, que designa re-
presentantes do Estado na I Jornada
Brasileira de Puericultura e Pediatria,
a realizar-se no Rio de Janeiro.

11 - E' publicada a Portaria n." 75,
de 8-10-947, da Chefia de Polícia do
Estado do Piauí, que proíbe entrada de
menores - especialmente estudantes
em casas de jôgo.

11 - E' publicado o Ato n.? 983,
de 10-10-947, do Estado de Pernambuco,
que designa representantes do Estado na
I Jornada Brasileira de Puericultura e
Pediatria a realizar-se no Rio de Ja-
neiro.

11 - E' publicado o Decreto de 10-
10-947, do Estado da Bahia, que designa
representante à I Reunião de Ciência
do Solo, a realizar-se no Rio de J a-
neiro.

11 - E' publicada a Portaria n.? 662,
de 10-10-947, da Secretaria de Educação
e Saúde do Estado da Bahia, que reti-
fica a Portaria n.? 599, de 15-9-947, e
estabelece 29 circunscrições escolares no
Estado.

11 - São publicados, pela Secretaria
de Educação e Cultura do Estado elo
Rio de Janeiro, os programas para a
Escola de Professores dos Instituto de
Educação do Estado.

11 - E' publicada a Circular n.? 65,
de 10-10-947, do Departamento de Edu-
cação do Estado de São Paulo, que re-
comenda comemorarem os estabeleci-
mentos de ensino o Dia do Professor, a
transcorrer no dia 15 do corrente.

11 - São publicadas, pelo Departa-
mente de Saúde do Estado de Minas
Gerais, as instruções para o Curso de
Doepças Tropicais.

12 - E' publicado, pela Secretaria de
Educação do Estado do Espírito Santo,
o programa da Semana da Criança.

12 - E' publicada a Portaria n.? 453,
de 11-10-947, da Secretaria de Educação
e Cultura do' Estado do Espírito Santo,
que localiza uma escola na Fazenda Ale-
gria, Município de S. José do Calçado.

H! - São publicadas as Portarias nú-
meros 82 e 83, de 9-10-947, da Secreta-
ria de Agricultura, Indústria e Comér-
cio do Estado do Rio de Janeiro, que



designam representantes do Estado ao
Congresso de Ciência do Solo, a reali-
zar-se no Rio ele Janeiro.

13 - E' publicado o Decreto n." 76-A,
de 3··9-947, do Estado de Santa Catari-
na, que cria uma escola mista na loca-
lidade Krn. 37, no Município de La-
guna.

13 - E' publicado o Decreto n.? 98,
de ::?-1O-947, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria cinco escolas mistas no
Município de Cresciúma.

13 - E' publicado o Decreto n.? 99,
de 2-10·-947. do Estado de Santa Catari-
na, que transfere para Costeira de Pi-
rajubaé, uma classe de alfabetização de
Coqueiros, Município de Fiorianópolis.

13 - E' publicado o Decreto n.? 101,
de 10-10-947, do Estado de Santa Cata-
fina, que aprova o Estatuto da Benefi-
cência dos Professôres de Santa Cata-
rina.

13 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 324, ele 12-12-946, do Estado de
Santa Catarina que autoriza aquisição de
uma área de terra, por doação, para
construção de grupo escolar.

14 - E' publica da a Comunicação de
6-9-947, do Departamento de Educação
do Estado do Piaui, com instruções só-
brc encerramento das aulas e sua rea-
bertura posterior.

14 - São publicados os Atos de 30-
9-947, do Estado do Ceará, que elevam
à categoria de grupo escolar as esco-
ias reunidas de Milagres e de Jardim.

14 - E' publicada a Portaria n.? 46,
s-d do Departamento de Educação do
Ri~ Grande do Norte, que recomenda
aos professôres de. escolas isoladas re-
censearem os analfabetos maiores de 15
anos em suas localic\ades.

14 - E' assinada a Portaria n.? 457,
do Estado do Espírito Santo, que loca-
liza uma escola em Quinto Terrjtório,
11unicípio de Alfredo Chaves.

14 - E' publicado o Decreto n." 100,
de 9-10-947, do Estado de Santa Cata-
rina, que declara de 3.a categoria o gru-
po escolar Frei Rogério, de Periperi,
Município de Chapecó,

15 - E' publicada a Lei n.? 3, de
11-10-947, do Estado do Maranhão, que
abre crédito especial à Campanha Agro-
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Pecuária para obras de melhoramentos
e assistência, inclusive educacional.

15 - E' publicada a Lei n.? 11, de
14-10-947, do Estado do Maranhão, que
abre créditos suplementares para diver-
sas finalidades inclusive educação e ins-
trução primária.

15 - E' publicada a Lei n.? 35. de
11-10-947, do Estado do Ceará, que abre
crédito especial para auxílio ao Instituto
de Santa Rita, de Maranguape.

15 - E' publicado o Decreto número
1.649, de 14-10-947, do Estado do Rio
Grande do Norte, que cria escolas isola-
das em diversas localidades.

15 - E' publicado o Decreto n.? 102,
de 13-10-947, do Estado de Santa Cata-
rina, que transfere para Ribeirão das
Pedras, Município de Ibirarna, uma
classe de alfabetização da cidade de Ibi-
rama.

15 - E' publicado o Decreto n.? 104,
de 15-10-947, do Estado de Santa Cata-
fina, que cria uma escola mista em Ri-
beirão Resina, distrito de Arroseira,
Município de Timbó.

15 - E' publicado o Decreto n." 105,
de 15-10-947, do Estado de Santa Ca-
ta ri na, que converte em escolas reunidas,
as escolas mistas da Vila de Arroseira,
Município de Timbó.

15 .- E' publicado o Decreto n.? 7,
de 14-10-947, do Estado do Rio Grande
do Sul, que cria um grupo escolar em
F'arasinho, Município de Rio Grande.

15 - E' publicado o Decreto n.? 451,
de 6-10-947, do Estado de Goiás, que
cria escola reunida no Município de Ba-
lisa.

15 - E' publicado o Decreto n.? 452,
de 6-10-947, do Estado de Goiás, que
transforma em escolas reunic\as a escola
isolada de Araguaças, Município de Ba-
lisa.

16 - E' publicada a Ordem de Servi-
ço n.? 55, de 15-10-947, do Diretor do
Departamento de Educação Primária do
D. F. que dispõe sôbre alunos destinados
ao SENAI.

16 - E' publicado o Ato n.? 20. de
14-10-947, da Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo, que autoriza reali-
zação do II Congresso Normalista de
Educação Rural, em Piracicaba.



16 - E' publicada a Circular n." 72,
de 15-10-947, do Departamento de Edu-
cação do Estado de São Paulo, com
Instruções ao II Congresso N orrnalista
de Educação Rural.

16 - São publicados os Decretos nú-
meros 17.622 e 17.623, de 10-10-947, cio
Estado de São Paulo, que lotam cargos
na Escola Normal e Ginásio Estadual
Anhaia Meio, em Assis, e no Colégio
Estadual Franklin D. Roosevelt, da Ca-
pital, respectivamente.

16 - E' publicado o Decreto n.? 609,
de 15-10-947, do Estado do Paraná, que
designa representante do Estado no VI
Congresso Brasileiro de Higiene, a rea-
lizar-se no Rio de Janeiro.

16 - São publicadas as Leis ns. 36 e
37, de 12-10-947, do Estado do Rio Gran-
de do Sul, que isentam a Sociedade Ca-
ritativa e Literária Irmão São José, do
pagamento de impôsto de transmissão de
propriedade para aquisição, respectiva-
mente, de dois terrenos em Rio Grande,
c um imóvel em Pelotas, para constru-
ções escolares.

16 - E' publicada a Lei n.? 38, de 12-
10-947, do Estado do Rio Grande do
Sul, que isenta a Sociedade Instrução,
Educação e Caridade, do pagamento do
imposto de transmissão de propriedade,
para aquisição de um imóvel, por doa-
ção, destinado a instituição de educação
e assistência social.

16 - E' publicada a Lei n.? 39, de
12-10-947, do Estado do Rio Grande do
Sul, que isenta a União Sul Brasileira
de Educação e Ensino do pagamento Jo
impôsto de transmissão de propriedade
para aquisição de dois terrenos em Gua-
poré, destinados à construção de escola
rural.

16 - E' publicado o Decreto número
2-496, de 15-10-947, do Estado de Minas
Gerais, que abre crédito especial à Se-
cretaria de Educação.

17 - E' publicado o Decreto número
8.978, de 16-10-947, da Prefeitura do
Distrito Federal, que substitui pelo cur-
so ginasial o ensino industrial básico das
escolas técnicas da Prefeitura, a partir
de 1948.

17 - E' publicado o Decreto de 14-
10-947, do Estado de São Paulo, que
cria, localiza, anexa, transfere e supri-
me escolas.
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17 - E' publicada a Lei n." 2, de

16-10-947, do Estado de São Paulo, que
reajusta verbas orçamentárias do cor-
rente exercício, em várias Secretarias,
inclusive de Educação.

17 - E' publicado o Decreto n.? 106,
de 16-10-947, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria classes de albatetização
em diversas localidades do Município de
Florianópclis.

17 - E' publicada a Portaria n.? 87
de 16-10-947, da Secretaria de Educação
do Estado de Minas Gerais que baixa
instruções relativas ao ensino primário.

17 - E' publicada a Portaria n,? 88,
de 16-10-947, da Secretaria de Educação
do Estado de Minas Gerais, que baixa
instruções reguladoras do concurso para
professor primário, regente de classe.

18 - E' publicado o Ato n.? 1.098. de
17-10-947, do Estado de Pernambuco,
que denomina João Guilherme o grupo
escolar de Tacaimbó, no Município de
S. Caetano.

18 - E' publicado o Ato n." 1.103, de
17-10.947, elo Estado de Pernambuco,
que designa médico para fazer curso de
radiologia.

18 - E' publicada a Lei n.? 41, de
17-10-947, do Estado do Rio Grande do
Sul, que isenta a Sociedade das Irmãs
de N. S. do Apostolado Católico de
Schoenstatt, do pagamento do impôsto
de transmissão de propriedade para ins-
talação de jardim de infância.

18 - E' publicada a Lei n," 42, de
18-10-947, do Estado do Rio Grande do
Sul, que concede auxílio à representa-
ção do Estado ao Congresso Brasileiro
de Escritores. •

18 - E' publicado o Decreto número
13.498,de 17-10-947, do Estado de Minas
Gerais, que cria um pôsto de puericultu-
ra na cidade de Bom Sucesso.

18 - E' publicado o Decreto n.? 453,
de 6-10-947, do Estado de Goiás, que
cria cadeira em vários grupos escolares.

18 - E' publicado o Decreto n-" 65,
de 15-10-947, do Território do Amapá,
que cria a Escola Rural de Ilha Redon-
da, Município da Capital e dá-lhe a de-
nominação de General Canrobert Perei-
ra da Costa.
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19 - E' publicada a Portaria n.? 191,
de 15-10-947, da Delegacia Estadual de
Educação de Adultos do Estado da Ba-
hia, que transfere uma classe de Bonfim
da Feira :KA:unicípiode Feira de San-
tana, para Caiçara, no mesmo Municí-
pio.

21 - E' publicada a Lei n.? 18, de
20-10-947, da Prefeitura do Distrito
Federal que autoriza a abertura do cré-
dito suplementar de Cr$ 42.585.654,50
para refôrço de verbas, sendo Cr$ ....
1.339.481,60 para a Secretaria Geral de
Educação e Cultura.

21 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 13, de 17-10-947, do Estado do
Piaui, que transfere escolas nucleares
em vários municípios.

21 - E' publicado o Decreto n.? 418,
de 17-10-947, do Estado de Alagôas,
que transfere uma escola isolada do rnu-
uicipio de Coruripe, para o de Traipu,

21 - São publicarias as Portarias
11S. 487, 488,e 489, de 20-10-947, da Se-
cretaria de Educação e Cultura do Es-
lado do Espírito Santo, que concedem
outorga de mandato para ministrarem
ensino do 2.° ciclo normal, ao Ginásio de
Calçado, de S. José do Calçado, ao Gi-
násio Municipal de Alegre, da cidade
ele Alegre, e ao Colégio N. S. Auxi-
liadora, de Vitória.

21 - E' publicado o Ato de 11-10-947,
ela Secretaria de Educação e Cultura do
Estado do Rio de Janeiro, que restabe-
lece o ensino na Escola Aliança, Muni-
cipio de Vassouras.

21 - E' publicada a Lei n.? 20, de
20-10-947, do Estado do Rio de Janeiro,
que- isenta do impôsto de transmissão de
propriedade a Congregação do Colégio
N S. de Sion, pela aquisição de prédio
para instalação de escolas.

21 - E' publicado o Decreto n." 11)7,
de 17-10-947, do Estado de Santa Cata-
r ina, que cria escolas mistas no Municí-
pio de Timbó.

21 - E' publicado o Decreto n.? 8.
de 20-10-947, do Estado do Rio Grande
do Sul, que cria escola isolada em Desvio
Linhares, Município de Lavras do Sul.

22 - E' publicada a Portaria n.? 286,
ele 17-1O-9~,7,do Departamento de Edu-
cação do Estado de Sergipe, que designa
comissões para procederem aos exames
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finais do curso primário no interior do
Estado.

22 - E' publicado o -Decreto de 21-
10-947, do Estado de São Paulo, que
cria o grupo escolar de Rubiácea, em
Guararapes, e muda a denominação da
escola mista de vila Prosperidad.e, em
Santo André.

22 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.629, de 21-10-947, do Estado de
São Paulo, que dá denominação a vários
grupos escolares.

23 - E' publicado o Decreto n.? 510
de 22-9-947, do Estado do Maranhão,
que concede subvenção à Academia
Profissional Santa Teresinha.

23 - E' publicada a Portaria núme-
ro 200, de 22-10-947, da Delegacia de
Educação de Adultos, do Estado da Ba-.
hia, que trans fere uma classe supletiva
de Baixa para Fazenda Saco Verde, Y. u-
nicipio de Ribeira Pombal.

23 - E' publicada a Portaria n.? 708,
de 22-10-947, da Secretaria de Educação
e Saúde do Estado da Bahia, que reúne
as escolas isoladas José Bonifácio, de
Gorrrea.

23 - E' publicada a Portaria n.? 714,
de 22-10-947, da Secretaria de Educação
e Saúde cio Estado ela Bahia, que baixa
instruções aos Delegados Escolares Re-
sidentes.

23 - E' publicada.a Circular 11.° 5,
de 16-10-947, do Departamento de EdL!-
cação do Estado do Rio de Janeiro, que
recomenda às escolas realizarem exposi-
ções ele trabalhos das alunas.

23 - E' publicado o Decreto n." 17.631
de 22-10-947, do Estado de São Paulo,
que lota cargos no Ginásio Estadual ele
S. Roque.

23 - E' publicado o Decreto n.? 110.
de 22-10-947, do Estado de Santa Cata-
rina, que homologa o Ato do Inspetor
Escolar que fechou escola. particular
clandestina de Baú Alto, município de
Itajai, e determina criação de uma es-
cola mista na mesma localidade.

24 - E' publicada a Resolução n.? 31,
de 23-10-947, da Secretaria Geral de
Educação e Cultura da Prefeitura de.
Distrito Federal, que institui um curso
intensivo de complementação de Biblio-



teconornia no Serviço de Bibliotecas do
Departamento de Difusão Cultural.

24 - E' publicado o Programa do II
Congresso Normalista de Educação Ru-
ral, a realizar-se em Piracicaba a 26 do
corrente.

24 - E' publicada a Lei 11.° 6, de 23-
10-947, do Estado de São Paulo, que
concede auxílio à Associação dos Anti-
gos Alunos da Faculdade de Direito da
Universidade d.e São Paulo.

24 - São publicadas as Leis ns. 7 e 8,
de 23-10-947, do Estado de São Paulo,
que autorizam aquisição de imóveis, por
doação, destinados à construção de gru-
pos escolares.

24 - E' publicado o Decreto n.? 109,
de 22-10-947. do Estado de Santa Cata-
r ina, que transfere para Guadalupe, a

. escola de Araçá, no município de Cha-
pecó.

24 - E' publicado o Decreto n.? 111,
de 23-10-947, do Estado de Santa Cata-
rina, que baixa instruções relativas a"
ensino supletivo.

25 - E' publicado o Ato de 23-10-947,
ela Secretaria de Agricultura do Estado
de São Paulo, que modifica o Ato de
30-12-941, que baixou instruções aos
cursos do Departamento de Produção
Animal.

2S - E' publicado o Decreto de 20-
10-947, do Território do Rio Branco,
que designa médico para fazer curso Ce
radiologia no Rio de Janeiro.

26 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.634, de 23-10-947, do Estado de
São Paulo, que relota um cargo de pro-
Iessor na Diretoria do Ensino Agrí-
cola.

26 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.637, de 25-10-947, do Estado de
São Paulo, que discrimina as tabelas
para a execução da Lei n.? 2, de 16-10-
947, que reajustou verbas orçamentárias
em várias Secretarias, inclusive de
Educação.

29 - E' publicado o Decreto n.? 112.
dc 24-10-947, do Estado de Santa Cata-
r ina, que cria uma escola mista na ci-
dade de Pôrto Belo.

29 - E' publicado o Decreto n.? 11:l,
de 24-10-947, do Estado de Santa Cata-
rina, que cessa ° desdobramento da es-
cola mista da cidade de Pôrto Belo.
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29 - E' publicado o Decreto n.? 114,

de 29-10-947, do Estado de Santa Ca-
tarina, que aplica às escolas reunidas
com 4 anos de estudo o regulamento
aprovado pelo Decreto n.o" 3.735, de
17-12-946.

30 - E' publicada a Lei n.? 26 de
í25-1O-947, da Prefeitura do Distrito
Federal, que autoriza a abertura do cré-
dito de Cr$ 800.000,00 para auxiliar a
Sociedade Orquestra Sinfônica Brasilei-
ra, no corrente ano.

30 - E' publicada a Portaria n.? 288,
de 27-10-947, do Diretor Geral do De-
partarncnto de Educação do Estado de
Sergipe, que baixa instruções relativas
ao ensino primário.

31 - E' publicada a Resolução n." 1,
de 22-10-947, do Conselho Técnico Ad-
ministrativo do Instituto de Educação
do Distrito Federal, que declara que, a
partir desta data, serão numeradas as
Resoluções do Conselho e publicadas no
l riário Oficial.

31 - E' publicada a Lei n.? 21, de
30-10-947, do Estado de Minas Gerais,
que declara de utilidade pública o Ins-
tituto Histórico e Geográfico de ~.fi-
nas Gerais.

31 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.510, ele 30-10-947, do Estado de 11i-
nas Gerais, que localiza nos municípios
de Carangola, Carlos Chagas e Patroci-
n.o, escolas agrícolas elementares.

31 - E' publicado o Decreto n.? 2.511,
de 30-10-947, do Estado de Minas Ge-
rais, que localiza no município de Três
Corações uma escola de laticínios.

31 - E' publicada a Circular de 24-
10-947, do Departamento de Educação
do Estada de Goiás, que transmite ins-
truções aos professôres, referentes ao
ensino primário do Estado.

III - ATOS DA ADMINISTRACÃO
MUNlqPAL .'

3 - E' publicado o Decreto-lei n.? 2,
ele 30-5-945, da Prefeitura de J aguariaiva
(Paraná ) que cria quatro escolas· muni-
cipais em bairros da sede do municí-
pio.

3 - E' publicado o Decreto-lei n.? 15.
de 15-2-947, da Prefeitura de Malet
(Paraná) , que doa à Legião Brasileira



de Assistência um lote de terreno des-
tinado à construção de um Pôsto de
Puericultura.

4 - E' publicado o Decreto n.? 209,
de 25-9-947, da Prefeitura de Aracaju
(Sergipe ), que modifica a discriminação
do orçamento vigente, inclusive da e.lu-
cação,

4 - E' publicado o Decreto-lei n." 12,
de 15-11-946, da Prefeitura de Caviúna
(Paraná), que cria sete escolas.

4 - E' publicado o Decreto-lei 11.° 16,
de 20-8-945, da Prefeitura de Colombo
(Paraná), que aumenta vencimentos de
professôres.

6 - E' publicado o Decreto n.? 21,
de 25-6-946, da Prefeitura de Colornbo,
(Paraná) que isenta de impostos os e~-.
pctáculos teatrais.

8 - E' publicado o Decreto n.? 31,
de 10-9-947, ela Prefeitura de Mangara-
tiba (Rio de Janeiro), que denomina
Biblioteca Pública Municipal Ary Par-
reiras, a Biblioteca Pública Municipal.

10 - E' publicado o Decreto n.? 126,
de 27-9-947, ela Prefeitura de S. Gon-
çalo (Rio de Janeiro), que extingue
cargo ele professôr.

10 - E' publicado o Decreto n.? 157,
ele 27-9-947, da Prefeitura de Nova
Iguaçu (Rio de Janeiro), ue extingue
cargo de professor.

11 -- E' publicado o Decreto-lei n.? 6,
de 14-7-947, da Prefeitura de jaguariai-
va (Paraná) , que cria três escolas.

11 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero ·220, ele 17-2-947, da Prefeitura
de Paranaguá (Paraná), que trans fere
do Forte da Ilha do Mel, distrito de
Paranaguá, para o bairro Assanguí, dis-
trito de Guaraquessaba, a escola muni-
cipal n.? 10.

11 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 221, de 17-2-947, da Prefeitura de
Paranaguá (Paraná), que doa à Con-
gregação Evangélica Assembléia de
Deus um terreno para construção de
escola.

13 - E' publicado o Decreto n.? 815,
de 7-10-947, da Prefeitura de Fortale-
za (Ceará), que suprime cargo de di-
rigente de jogos infantis.

17 - E' publicada a Lei n.? 2. de
8-!O-947, da Prefeitura Municipal de
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Saquarema (Rio de Janeiro), que abre·
crédito suplementar para verbas do or-
çarnento vigente, inclusive de educação.

17 - E' publicado o Decreto n.? 183,
de 14-8-947, da Prefeitura de Petrópolis
(Rio de Janeiro) que cria quatro fun-
ções de professor.

18 - E' publicado o Decreto n.o 2(\4,
de 14-10-947, da Prefeitura de Belo Ho-
rizonte (Minas Gerais) que institui o
prê-mio de literatura "Cidade de Belo
Horizonte" .

25 - E' publicada a Lei n.? 2, de 11-
10-947, da Prefeitura de Nova Friburgo
(Rio de Janeiro) I que isenta de impos-
tos e taxas os imóveis ocupados por es-
tabelecimentos de ensino.

25 - E' publicado o Decreto n.? 26.
de 22-8-947, da Prefeitura de Parati
(Rio de Janeiro), que transfere para
Corisco a escola municipal de Olaria.

25 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 181, de 17-10-947, da Prefeitura
de Curitiba (Paraná), que abre crédito
suplementar a diversas dotações do or-
çamento vigente, inclusive educação

29 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 225, de 8-4-947, da Prefeitura de
Paranaguá (Paraná), que denomina
Prefeito João Guilherme a escola 11l!1-

nicipal da Alameda Elísio Pereira.
29 - E' publicado o Decreto-lei nú-

mero 226, de 18-3-947, da Prefeitura de
Paranaguá (Paraná) que transfere de
Cambará, distrito de Paranaguá, para
Caminho Novo, distrito de Guaratuba, a
escola municipal n." 4.
• 29 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero t227, de 27-3-947, da Prefeitura dc
Paranagua (Paraná), que revoga o De-
creto-lei n.? 171-A. de 30-12-945, que
doou à Associação da Criança do Para-
ná um terreno para construção rle pôsto
de puericultura e lactário, e transfere o
referido terreno à Legião Brasileira de
Assistência, para o mesmo fim.

30 - E' publicado o Decreto n.? 21R,
dc 29-10-947, da Prefeitura de Aracajú,
(Sergipe), que modifica discriminações
do orçamento vigente, inclusive da edu-
cação.

30 - E' publicada a Lei n.? 1, de 2-
10-947, da Prefeitura de Marquês de
Valença (Rio de Janeiro) I que concede
subvenções a instituições de assistência
e educação.



30 - E' publicada a Lei n." 2. de 12-
9-947, da Prefeitura de Bom Jesus de
Itabapoana (Rio de Janeiro) que con-
cede subvenção à Escola Santa Fé.

30 - E' publicado o Ato n.? 3, de
26-9-947, da Prefeitura de Bom Jesus
de Itabapoana (Rio de Janeiro), que
transfere a escola municipal da fazen-
da do Bálsamo, para a fazenda S50
Tomé ..

31 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 10, de 18-10-946, da Prefeitura de
Malet (Paraná ). que aumenta venci-
mentos de professôres.

IV - NOTICIÁRIO

1 - E' fundada, na Escola S. José,
município de Princesa' Isabel (Parai-
ba) a Caixa Escolar D. Vital.

1 - Nas escolas mistas do bairro das
Duas Pontes, em Amparo (São Paulo).
foram inaugurados a biblioteca infantil
Thales de Andrade, o ambulatório Os-
valdo Cruz, e o serviço dentário, patro-
cinados pelos moradores do bairro.

1 - Instala-se em São Paulo o n
Congresso Brasileiro de Ensino de En-
genharia e Arquitetura, com objetivo de
apontar aos poderes públicos medidas
indispensáveis à formação de técnicos
para o Brasil.

1 - O governador do Paraná per-
corre vários municípios do interior do
Estado presidindo o lançamento da pe-
dra fundamental de seis grupos escola-
l'es. .

3 - E' fundada, na escola de Irerê,
município de Princesa Isabel (Paraiba )
a Caixa Escolar S. Sebastião. .

3 - Visita o Departamento de Edu-
cação do Estado de S. Paulo o Minis-
tro da Educação e Saúde.

4 - O Departamento de Educação do
Rio Grande do Norte comunica existi-
rem mais de 500 escolas isoladas de en-
sino primário oficial no interior do Es-
tado.

S - Noticia-se a- inauguração, em
Araçatuba (São Paulo) do prédio de
um grupo escolar e o lançamento da pe-
dra fundamental da escola profissional,
com a presença do governador do Es-
tado.
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5 - Noticia-se de Santa Catarina a
instalação da primeira Faculdade de
Odontologia e Farmácia do Estado.

6 - E' designado para responder
pelo expediente da Secretaria de Edu-
cação e Saúde do Estado da Paraíba, o
Pe. CarIos Coelho, Diretor do Depar-
tamento de Educação.

6 - Realiza-se em Campinas (São
Paulo) a solenidade de fundação da Uni-
versidade Popular de Campinas, inicia-
tiva da Diretoria de Ensino e Difusão
Cultural.

7 - Noticia-se de São Luiz (Mara-
nhão) a abertura de um curso especial,
na Escola Normal do Estado, para pre- ~
paração de professôres de escolas ru-
rais ,

8 - Encerra-se, em São Paulo, o Ir
Congresso Brasileiro de Ensino de En-
genharia e Arquitetura.

9 - Instala-se na cidade do Rio de
Janeiro o IV Congresso Metropolitano
de Estudantes.

9 - E' fundada, nas escolas reunidas
de Bonito de Santa Fé (Paraiba ) uma
cooperativa escolar.

9 - O govêrno do Estado do Rio de
Janeiro dôa ao SENAI um terreno,
ond s será ccnstruida uma escola técnica
profissional.

10 - No auditório do Ministério da
Educação, e presidido pelo titular d.
pasta, instala-se a I Jornada Brasileira
de Puericultura e Pediatria, com repre-
sentantes de todos os Estados.

10 - Encontra-se em Natal (Rio
Grande do Norte), uma embaixada de
estudantes paraibanos, qUe realizam ex-
cursão pelo interior do Estado.

13 - Em sessão solene, realiza-se no
salão nobre da Escola Nacional de En-
genharia, da Universidade do Brasil, a
entrega dos títulos de Professor Hono-
ris Causa aos Srs. René Wurrnser, pro-
fessor da Faculdade de Ciências de Pa-
ris; Henri Pieron, professor do Colégio
de França; e Luiz da Cunha Gonçalves,
pro-fessor da Universidade de Lisboa; e
de Professor Emérito ao Dr. Samucl
Cícero Peregrino da Silva, ex-Reitor
da Universidade.
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15 - E' comemorado, em todo o país
o Dia do Professor.

15 - Noticia-se de S. Sapé (Rio
Grande do Sul) que a Prefeitura criou
mais cinco escolas, perfazendo assim 45
o número de estabelecimentos primá-
Tios mantidos pela municipalidade.

15 - Em Belo Horizonte, realiza-se a
instalação do II Congresso Nacional de
Escritores, estando nêle representados
tôdas as unidades da federação.

16 - Noticía-se a inauguração, em
São Paulo, da Rádio Anchieta, da Se-
cretaria de Educação do Estado, com
finalidades culturais.

16 - Realiza-se no grupo escolar Ho-
mem de Meio, no Caminho do Chora
Menino (São Paulo) a inauguração di
sopa escolar aos alunos do estabeleci-
mento.

17 - E' comemorado em varres es-
tabelecimentos de ensino de São Paulo.
com solenidade o "Dia da Criança".

17 - Inaugura-se em Pôrto Alegre a
Exposição de Imprensa Escolar do Ins-
tituto de Educação.

17 - Está em Pôrto Alegre uma ca-
ravana de bacharelandos em direito, d-
São Paulo, que visita o sul do país, e as
repúblicas platinas.

18 - Em Belém (Pará) é instalado r
VIII Conselho Regional de Estudantes.

19 - A Secretaria de Educação dv
Estado de São Paulo toma iniciativa de
lançar a Campanha do Calçado para o
escolar pobre do Estado.

20 - Promovida pelo Departamentr
de Educação do Estado de São Paulc,
inicia-se hoje a Semana das Bibliotecas
e Museus Escolares. .

22 - Em Fortaleza, foram inaugura-
dos os novos pavilhões da Escola Pro-
fissional do Instituto dos Cegos do
Ceará.

23 - Chega a São Paulo o professor
Eduardo Gutierrez Prado, Diretor da Es-
cola Normal na Venezuela, que veio ao
Brasil em missão especial elo Ministério
da Educação do seu país.

24 - Em Belo Horizonte (Minas Ge-
rais) funda-se o Clube de Cinema de
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Minas Gerais, com o fim de estuelar c
cinema em todos os seus aspectos.

26 - E' inaugurado em Piracicat.a
(São Paulo) o II Congresso Norrnalis-
ta ele Educação Rural, com representa-
ção de 48 escolas normais do Estado.

28 - Em Piracicaba (São Paulo)
encerrou-se o II Congresso N orrnalista
de Educação Rural, com a presença do
Governador do Estado.

29 - O Secretário da Viação e Obras
Públicas do Estado do Rio de Janeirc,
visita municípios elo interior observando
numerosos grupos escolares em cons
trução.

30 - A policlínica dos Pescadores. de;
Ministério da Agricultura, mantém nos
diversos Estados marítimos ela Federa-
ção 199 escolas, com 7.529 alunos.

30 - Consoante dados do Serviço de
Economia Rural elo Ministério da Agrt-
cultura estão funcionando em todo o
país 551 cooperativas escolares.

30 - O governador do Estado de São
Paulo inaugura um parque infantil t::

lança a pedra fundamental de dois gru-
pos escolares da Capital.

30 - Toma posse do cargo de dire-
tor da Divisão de Educação e Divulga-
ção do SESI de São Paulo, o Sr. Uriel
de Carvalho.

31 - Foram designados pelo Presi-
dente ela República os Srs. ·Paulo Car-
neiro, Lourenço Filho, Antônio Car-
neiro Leão, Fernando Tuele de Sonsa,
Carlos Chagas Filho, Antônio Robertc
A. Botelho, Hermes Rodrigues da Fon-
seca e Manoel Emílio Pereira, mem-
bros da Delegação do Brasil à Confe
rênc-a geral da UNESCO.

31 - O Ministro da Educação cncer-
ra sua visita a São Paulo entregando a,
govêrno daquele Estad.o o novo edifícic
da Escola de Enfermagem.

31 - E' inaugurada em Campo Gran-
de (Mato Grosso) a Escola Profissio-
nal 26 de Agósto, construida pela Seleta
Sociedade Caritativa e Humanitária.

Seção de Documentação e Intercâm-
bio do Instituto Nacional de Estudos Pe-
dagógicos em 25 de novembro de 1947:
Da a V elloso Mauricio - Chefe da Se-
ção; Visto: Murilo Braga - Diretor
do INEP.
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Vida educacional no país em Setembro de 1947

I ATOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

2 - E' publicado o Aviso n.? 791,
de 21-7-47, do Ministro da Guerra, que
baixa Instruções para a matricula de
praças estagiárias do Exército na Es-
cola Técnica de Aviação de São Paulo.

2 - E' publicada a Portaria n.o 194,
de 30-8-47, do Ministro da Guerra, que
aprova as Instruções para a matrícula
no Curso Especial de Equitação para
o triênio 1948-1950.

3 - E' publicada a Portaria n." 345,
de 12-7-47, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao cur-
so técnico de contabilidade da Escola
Técnica de Comércio Antoninho Rocha
Marrno, .com sede na capital do Estado
de São Paulo.

3 - E' publicada a Portaria n. 393,
ele 25-8-47, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar aos
cursos comerciais básico e técnico de
contabilidade e de secretariado da Es-
cola Técnica de Comércio Capitão Pe-
reira de Toledo, com sede em Parai-
sópolis, no Estado de Minas Gerais.

3 - E' publicada a Portaria n." 392,
de 25-8-47, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao
curso técnico de contabilidade da Es-
cola Técnica de Comércio de São Cae-

tano, com sede em São Caetano, no Es-
tado de São Paulo.

4 - E' publicado o Decreto núme-
ro a3.598, de 1-9-47, que cria, no Mi-
nistério da Aeronáutica, o curso de Tá-
tica Aérea.

4 - E' publicada a Portaria n.? 348,
de 12-7-47, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao cur-
so técnico de secretariado da Escola
Técnica de Comércio Campineira, com
sede em Campinas, no Estado de São
Paulo.

4 - E' publicada a Ata de 15-5-47,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 2: Sessão da 2.a Reunião Ex-
traordinária do ano.

4 - E' publícada a Ata de 19-5-47,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa -à 2: sessão da 2.· Reunião Ex-
traordinária do ano.

4 - E' publicada a Ata de 23-5-47,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 3.a Sessão da 2.a Reunião Ex-
traordinária do ano.

4 - E' publicada a Ata de 28-5-47,·
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 4.a Sessão da 2.a Reunião Ex-
traordinária do ano.

4 - E' publicada a Ata de 30~S-47,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à s.a Sessão da 2.a Reunião Ex-
traordinária do ano.



4 - E' publicada a Ata de 2-6-47,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 6.a sessão da 2.a Reunião Ex-
traordinária do ano.

4 - E' publicada a Ata de 4-6-47, do
Conselho Nacional de Educação, rela-
tiva à 7.a Sessão da !Z.a Reunião Ex-
traordinária do anÓ.

4 - E' publicada a Ata de 6-6-47, do
Conselho Nacional de Educação, rela-
tiva à 8.a Sessão da 2.a Reunião Ex-
traordinária do ano.

4 - E' publicada a Ata de 9-6-47, do
Conselho Nacional de Educação, relati-
va à 9.a Sessão da 2.a Reunião Extra-
ordinária do ano.

5 - E' publicada a Ata de 11-6-47,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à lO.a Sessão da 2.a Reunião Ex-
traordinária do ano.

5 - E' publicada a Ata de 13-6-47,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à lP Sessão da 2.a Reunião Ex-
traordinária do ano.

5 - E' publicada a Ata de 17-6-47,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 12.. Sessão da 2.' Reunião
Extraordinária do ano.

6 - E' publicada a Portaria n.? 495,
de 4-9-47, do Ministro da Agricultura,
que aprova as Instruçães para o fun-
cionamento do curso avulso de Socio-
logia, expedidas pelo Diretor dos Cur-
sos de Aperfeiçoamento, Especialização
e Extensão.

6 - E' publicada a Portaria n." 84,
de 2-9-47, do Ministro da Aeronáutica,
que retarda para o fim do ano letivo o
desligamento no I.O ano da Escola de
Aeronáutica, de alunos incapacitados
para o vôo e que se candidatem à Es-
cola Técnica.

8 - E' publicado o Decreto núrne-
to 23.549, de 18-8-47, que concede re-
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conhecimento ao curso industrial de
mecânica de máquinas da Escola In-
dustrial "O.R.T.". de São Paulo,
mantida e administrada pela ••Sociedade
pró Organização, Reconstrução e Tra-
balho", com sede na capital do Estado
de São Paulo.

11 - E' publicada a Portaria n.? 299,
de 12-6-47, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao
curso técnico de contabilidade da Es-
cola Técnica de Comércio N. S. Auxi-
liadora, com sede em Ribeirão Prêto,
no Estado de São Paulo.

12 - E' publicada a Portaria núme-
ro 228-G-2, de 9-9-47, do Ministro da
Aeronáutica, que torna sem efeito a
Pcrtaria n.? 173, de 9-6-1945, e baixa
novas instruções para o funcionamento
do Curso de Aperfeiçoamento dos Sar-
gentos do Quadro de Infantaria de
Guarda sub-especialidade de fileira.

13 - E' publicada a Lei n.? 88, de
9-9-47, que autoriza o Poder Executivo
a abrir, pelo Ministério da Aeronáutica
o crédito especial de Cr$ 53.433.000,00
para atender às despesas relativas ao
exercício de 1947, com o contrato fir-
mado para funcionamento da Escola
Técnica de Aviação de São Paulo.

13 - E' publicado o Têrmo de
Acôrdo especial celebrado entre o Mi-
nistério da Educação e Saúde e o Es-
tado do Piauí, para execução do plano
de construções destinadas à ampliação
e melhoria do sistema escolar primá-.
rio.

16 - E' publicada a Portaria n.? 346,
de 12-9-47, do Diretor Geral do De-
partamento Administrativo do Serviço
Público, que cria na VI seção dos Cur-
sos de Administração, da Divisão de Se-
leção e Aperfeiçoamento, um Curso de
Português e Redação Oficial, e aprova
as Instruções Reguladoras do seu fun-
cionamento.



16 - E' publicada a Portaria n.? 347,
de 12-9-47, do Diretor Geral do De-
partamento Administrativo do Sers iço
Público, que cria na VI seção dos Cur-
sos de Administração, da Divisão de
Seleção e Aperfeiçoamento, um Curso
de Legislação de Pessoal, e aprova as
'Instruções Reguladoras do seu funcio-
namento.

20 - E' publicado o Decreto núme-
ro 23.694, de 17-9-47, que faz pública
a adesão,' por parte do Govêrno da Is-
lândia, à Convenção de Berna para a
proteção das obras literárias e artísti-
cas, revista, pela última vez, em Roma,
a 2-6-1928.

20 - E' publicada a Portaria núme-
ro 528, de 16-9-47, do Ministro da Agri-
cultura, que aprova as Instruções para
o funcionamento do Curso Avulso de
Química Coloidal, expedidas pelo Dire-
tor dos Cursos de Aperfeiçoamento,
Especialização e Extensão.

j20 - E' publicada a Portaria n.? 529,
de 16-9-47, do Ministro da Agricultura,
que aprova as Intruções para o funcio-
namento do Curso Avulso de Apicultu-
ra, expedidas pelo Diretor dos Cursos
de Aperfeiçoamento, Especialização e
Extensão.

20 - E' publicada a Ata de 18-8-47,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à Sessão' de Instalação da Se-
gunda Reunião Ordinária do ano.

20 - E' publicada a Ata de 20-8-47,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à Segunda Sessão da 2.a Reunião
ordinária do ano.

20 '- E' publicada a Ata de 22-8-47,
Jo Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 3.a Sessão da 2.a Reunião ordi-
nària do ano.

2() - E' publicada a Ata de 24-8-47,
do Conselho Nacional de Educação re-
lativa à 4.a Sessão da 2.a Reunião or-
dinária do ano.
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20 - E' publicada a Ata de 27-8-47,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 5.a Sessão da 2.a Reunião ordi-
nária do ano.

20 - E' publicada a Ata de 29-8-47,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 6.a Sessão da 2.a Reunião ordi-
nária do, ano.

20 - E' publicada a Ata de 3-9-47,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 7.a Sessão da 2.a Reunião ordi-
nária do ano.

:20 - E' publicada a Ata de 5-9-47,
nu Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 8.a Sessão da 2.a Reunião ordi-
nária do ano.

22 - E' publicada a Lei n.? 95, de
17-9-47, que autoriza o Poder Executivo
a abrir, pelo Ministério da Educação e
Saúde, crédito espec-al para pagamen-

,to de gratificações de magistério.
24 - E' publicads a Lei n.? 97, de

17-9-47, que prorroga, até o encerra-
mento do exercício de 1947, a vigência
do crédito especial aberto ao Ministério
d'l Educação e Saúde pelo Decreto-lei
n.o 6.125, de 18-12-1943.

24 - E' publicada a Lei n.? 98, de
17-9-47, que autoriza '1) Poder Executivo
a abrir, pelo Ministério da Educação e
Saúde o crédito especial de Cr$ .
6.107.515,80, para ocorrer ao paga-
mento de despesas realizadas em 1946.

24 - E' publicada a Portaria n." 373,
de 22-9-47, do diretor geral do Depar-
tamento Administrativo do Serviço PÚ-
blico, que cria, na "I Seção dos Cursos
de Administração da Divisão de Sele-
ção e Aperfeiçoamento um Curso de
Aritmética, e aprovv as Instruções re-
guladoras ao seu funcionamento.

24 - E' publicada, pelo Conselho Na-
cional de Livros Didáticos, a lista par-
cial n.? 1 dos livros didáticos julgados
como de uso autorizado.



26 - E' publicado o Decreto núme-
ro 23.7?6, de 24-9-47, que concede re-
conhecimento, sob regime de inspeção
permanente, ao curso ginasial do Gí-
násio Diocesano Pio XI, com sede em
Campina Grande, no Estado da Paraíba.

26 - E' publicado o Decreto núme-
ro 23.727, de 24-9-47, que concede re-
conhecimento, sob regime de inspeção
permanente, ao curso ginasial do Gi-
násio Imaculada Conceição, com sede
em Campina Grande, no Estado da Pa-
raiba ,

126 - E' publicada a Portaria nú-
mero ?40-G-2, de 24-9-47, do Ministro
da Aeronáutica, que restringe, tempo-
ràriamente, atribuições da Escola Téc-
nica de Aviação.

27 - E' publicado o Decreto nú-
mero 23.680, de 16-9-47, que aprova o
Regulamento da Escola de Motomecani-
zação.

30 - E' publicada a Portar-ia n.? 541,
de 25-9-47, do Mipístro da Agricultura,
que aprova as Instruções para o funcio-
namento do Curso Avulso Prático de
Fisiologia Vegetal, expedidas pelo Di-
retor dos Cursos de Aperfeiçoamento,
Espeeialização e Extensão.

30 - E' publicada a Portaria n.? 543,
de 25-9-47, do Ministro da Agricultura,
que aprova as Instruções para o fun-
cionamento do Curso Avulso de Seri-
cicultura, expedídas pelo Diretor dos
Cursos de Aperfeiçoamento, Especiali-
zação e Extensão.

II ATOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADU'AL,

DOS TERRITÓRIOS E DO DISTRITO

FEDERAL

2 - E' publicada a Portaria n.? 11 de
30-8-47, da Secretaria de Educação e
Cultura do Estado de São Paulo, que
organiza as Unidades de Serviço da Se-
cretaria.
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2 - São publicados os Decretos nú-
meros 440, 441 e 442, de 26-8-47, do
Estado d.e Goiás, que criam escolas iso-
ladas mistas nos municípios de Corum-
baíba, Goiânia e Catalão, respectiva-
mente.

2 - E' publicado o Decreto n." 443,
de 26-8-47, do Estado de Goiás, que
transfere escola isolada mista, no mu-
nicípio de Jaraguá.

3 - E' publicada a Circular n.? 6, de
4-9-47, do Departamento de Educação
do Estado do Maranhão, que dá o pro-
grama do desfile escolar do dia 7 de
setembro.

3 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.524, de 29-8-47, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre relotação de
cargo, na Diretoria do Serviço de Saúde
Escolar.

3 - E' publicada a Portaria n.? 1.861,
de 27-11-46, da Diretoria Geral de
Fducação do Estado ..•do Paranâ, que
cria comissões de estudos de assuntos
educacionais, subordinadas à Diretoria
Geral de Educação,

4 - E' publicado o Decreto n.? 506,
de 3-9-47, do Estado do Maranhão, que
concede subvenção à União Artística
Operária Pícoense.

4 - São publicadas as Portarias nú-
meros 1.000 e 1.001, de 3-8-47, do De-
partamento de Educação do Estado da
Bahia, que denominam "Honorina Gal-
vão" e "José do Patrocínio", respecti-
varnênte, a escola de Gavião, no muni-
cípio de Riachão do Jacuípe, e a escola
na Sede de Santa Teresinha. •

5 - E' publicado o Decreto de 27-8-
47, do Estado. do Maranhão, que no-
meia Diretor da Escola Normal do Ins-
tituto de Educação.

5 - E' publicada a Portaria n.? 293,
de 4-9-47, do Estado de Alagoas, que



decl ara feriado escolar o Dia 6 de se-
tembro;

5 - E' publicada a Circular n." 14-47,
da Inspetoria da 15.a Região Es-
colar, da Secretaria de Educação e Cul-
tura do Estado do Rio de Janeiro, que
determina às professôras encerrarem as
a tividades escolares com a exposição de
trabalhos da escola.

6 - E' publicado o Decreto de 5-9-47,
do Estado de São Paulo, que conside-
ra feriado escolar p dia 6 de setembro
em que se realizam solenidades come-
morativas da Semana da Pátria e do
Dia da Independência.

7 E' publicado o Decreto núrne-
.ro 17.530, de 5-9-47, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre a transferência
de atribuições para o Departamento de
Educação.

7 - E' publicado o Decreto número
17.531, de 5-9-47, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre a relotação de
cargos destinados aos Cursos Noturnos
De Ginásio.

7 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.532, de 5-9-47, do Estado de São
Paulo, que regula nomeação interina de
professores primários para instituições
particulares;

7 - E' publicado o Decreto núrne-
TO 17..~33, de 5-9-47, do Estado de São
Paulo, que autoriza o funcionamento de
Escola Normal Livre.

9 - São publicadas as Instruções nú-
mero 10, de 8-9-47, do Secretário Geral
de Educação e Cultura da Prefeitura do
Distrito Federal, que determinam as
condições exigidas para o exame de
admissão e matrícula no Instituto de
Educação.

9 - E' publicado o Decreto de 28-8-
47, do Estado do Maranhão, que designa
médico pai'a fazer curso de lepra no
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Departamento Nacional de Saúde do
Rio de Janeito.

9 - E' publicado o Decreto n.? 1.634,
de 8-9-47, do Estado do Rio Grande do
Norte, que altera dotações no orçamen-
to vigente, do Departamento de Educa-
ção, sem aumento de despesa.

9 - E' publicada a Lei n.? 1.344, de
6-9-47, do Estado de Alagoas, que trans-
forma cadeira subvencionada em cadei-
ra de categoria, no município de Ma-
rechal Deodoro.

9 - E' publicado o Ato de 5-9-47,
do Diretor de Educação Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de janei-
ro, que suspende o ensino na Escola
11.0 8 de Mesquita, município de Nova
Iguaçu,

9 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.536, de 5-9-47, do Estado de São
Paulo, que lata cargo no Quadro do
Ensino.

9 - E' publicado o Decreto número
17.537, de 5-9-47, dó Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre relotaçãó dé

cargo.

10 - E' publicada a Portaria n.? 793,
ele 9-9-47, da Secretaria de Saúde e
Éducáção, do Estado de Pernarnbuco,
que torna sem efeito, em parte, o ean-
celamento de Bôlsas Escolares. constan-
t.'~ da Portaria n.? 686, de 18-8~47.

10 - E1 publicada a Portaria núme-
ro 297, de 9-9-47, do Estado de Alágoas,
que nomeia comissão para representar o
Estado na I Jornada Brasileira de Pue-
ricultura e Pediatria, a realizar-se no
l~io de Janeiro.

10 - São publicados os Decretos
I1S. 423, 424 e 425, de 29-8-4j!, do Es-
tado de Goiás, que criam escolas isola-
das mistas nos municípios de Formosa,

. Catalão e Pontalina, respectivamente.



11 - E' publicado o Decreto de 9-9-
47, do Estado de Sergipe, que designa
o diretor geral do Departamento de
Educação para tratar de assuntos de
mterêsse do Estado na Capital da Re-
pública.

11 - E' publicado o Decreto de 9-9-
47, do Estado de Sergipe, que designa
o Secretário de Justiça e Interior para
responder pelo expediente da Direto-
ria Geral do Departamento de Educa-
ção.

11 - São publicados os Decretos nú-
meros 17.543 e 17.545, de 9-9-47, do Es-
tado de São Paulo, que dispõem sôbre
lotação de cargos.

11 - E' publicado o Decreto núms-
1'0 17.546, de 9-9-47, do Estado de São
Paulo, que lata cargos do Quadro do
Ensino em Estabelecimentos de Ensino
Secundário e Norma!.

11 - São publicados os Decretos
I1S. 426 e 427, de 29-8-47, do Estado
de Goiás, que criam escolas isoladas
mistas nas fazendas Alto e Tapera, mu-
nicípio de Sítio d' Abadia e escolas. iso-
iadas rurais no município de Corurnbá
ele Goiás, respectivamente.

11 - E' publicado o Decreto n.? 428,
de 6-9-47, do Estado de Goiás, que cria
escola isolada mista rural na Fazenda
Conceição, município de' jaraguá.

11 - E' publicado o Decreto n.? 429,
de 6-9-47, do Estado de Goiás, que des-
dobra em duas, uma para cada sexo, a
escola isolada mista de Egirineu Tei-
xeira, município de Orisona.

11 - E' publicado o Decreto n.? 430,
de 6-9-47, do Estado de Goiás, que cria
uma escola isolada mista na fazenda
Lageadinho, município de jataí.

11 - E' publicado o Decreto m.? 431,
de 6-9-47, do Estado de Goiás, que cria
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·uma escola isolada mista rural em. cada
uma das fazendas Coqueiros, Queixada,
Tapeirão, Chacar ; e duas escolas mis-
tas rurais na fazenda São João, tôdas
110 município de Jataí.

11 - E' publicado o Decreto n.? 432,
de 6-9-47, do Estado de Goiás, que
aesdobra em duas, uma para cada sexo,
a E. I. mista de Mirilândia, município
de Jaraguá.

12 - E' publicado o Ato de 29-8-47,
da Secretaria de Educação e Saúde do
Estado do Ceará, que designa médico
do Departamento de Saúde para fazer
curso de câncer no Rio de Janeiro, por
bólsa de estudo.

12 - E' publicada a Portaria n.? 20,
de 11-9-47, do Departamento de Edu-
cação do Estado de Pernambuco, que
estabelece o programa da Semana da
Arvore, para os Clubes Agrícolas Es-
colares.

12 - E' publicado o Ato de 8-9-47,
da Diretoria de Educação Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de Janei-
ro, que suspende o ensino na Escola
Aliança, município de Vassouras.

12 - São publicados os Decretos nú-
roeras 17.537-A e 17.538-A, de 5-9-47,
do Estado de São Paulo, que dispõem
sobre lotação de cargos de Inspeção de
Alunos.

12 - E' publicada a Portaria n.? 116.
de 12.a-47, da Diretoria Geral de Edu-
.cação, do Estado do Paraná, que qaixa
Instruções referentes ao Curso de Ad-
ministração Escolar, do Instituto de
Educação, da Capital.

12 - E' publicado o Decreto n.? 433,
de 6-9-47, do Estado de Goiás, que cria
escola isolada mista no município de
Itapaci.

12 - E' publicado o' Decreto n.? 434,
de 6-9-47, do Estado de Goiás, que



transfere escolas isoladas no município
de Rio Verde.

13 - E' publicado o Decreto de 12-9-
47, do Estado de Sergipe, que designa
membros do Conselho Regional de Des-
portos.

16 - E' publicado o Ato de 29-8-47,
da Secretaria de Educação e Saúde do
Estado do Ceará, que transfere escolas
de localidade.

16 - Foi nomeado, em comissão,
rara exercer o cargo de Diretor Geral
do Departamento de Educação Física do
Estado de São Paulo, o Dr. Paulo
Giovaninni Baessau.

16 - Foi nomeado, em cormssao, para
exercer o cargo de Diretor Geral do
Departamento de Educação do Estado
de São Paulo, o Professor Thales Cas-
tanho de Andrade.

17 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 50, de 15-9-47, do Diretor do
Departamento de Educação Primária da
Prefeitura do Distrito Federal, que dis-
põe sôbre o encaminhamento dos alu-
~os da 5.a serre prrmaria aos exames de
admissão à primeira série ginasial.

17 - E' publicada a Portaria n." 603,
s-d da Secretaria de Educação e Saúde,
do Estado da Bahia, que designa a di-
retora do Departamento de Educação
pua tratar do melhoramento dos ser-
viços de assistência aos menores.

17 - E' publicado o Decreto de 16-9-
47, do Estado do Espírito Santo, que
cuprime cargo na Secretaria de Educa-
ção e Cultura.

17 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.554, de 16-9-47, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre transferência de
verba na Secretaria de Educação.

17 ..:.-.E' publicado o Decreto- núme-
ro 17.555, de 16-9-47, do Estado de São
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Paulo, que lata cargos do Quadro do
Ensino no Colégio Estadual e Escola
Normal de Itápolis.

17 - E' publicada a Portaria n.? 240,
de 9-9-47, da Secretaria de Educação
e Saúde do Estado de Goiás, que baixa
Instruções referentes ao Ensino Nor-
mal.

18 - E' publicada a Portaria n.? 34,
de 17-9-47, da Diretoria de Educação
Física, do Estado de Pernambuco, que
designa membros para completar a Co-
missão Técnica Desportiva dos Jogos
Colegiais Pernambucanos.

18 - E' publicado o Ato de 17-9-47,
do Estado de Alagoas, que nomeia An-
tônio Góis Ribeiro para exercer, em
comissão, o cargo de Secretário do
Interior, Educação e Saúde.

18 - E' publicada a Lei n.? 6, de
18-9-47, do Estado de Sergipe, que
transforma em auxiliar de Diretor a
atual função gratificada de Secretário
do Curso de Administração e Finanças
da Escola Técnica de Comércio de Ser-
gipe.

19 ~ E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 2.099, de 28-6-47, do- Estado do
Ceará, que dispõe sôbre a função de
Chefe da Seção de Comunicações da
Secretaria de Educação e Saúde.

19 - E' publicado o Decreto n.? 2,
de 17-9-47, do Estado do Rio Grande do
Sul, que oficializa as Exposições e
Exposicões-Feiras a serem realizadas
no corrente ano, por entidades filiadas
à Federação das Associações Rurais do
Rio Grande do Sul.

20 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.555-C, de 16-9-47, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre lotação
de cargo de bibliotecário.

20 - E' publicado o Decreto núrne-
ro 17.559, de 17-9-47, do Estado de São



Paulo, que dispõe sôbre lotação e re-
lotação de cargos no Ginásio Estadual
de Pinheiros.

20 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.560, de 17-9-47, do Estado de São
Paulo, que dá denominação de "Cel.
Antônio Luciano da Fonseca", ao 'grupo
escolar de Torrinha.

20 - São publicados os Decretos nú-
meros 17.561, 17.562 e 17.563, de 19-9-
47, do Estado de São Paulo, que dis-
põem sôbre lotação de cargos de Inspe-
tor de Alunos.

20 - E' publicada a Portaria núme-
ro 1.979, de 11-9-47, da Secretaria de
Educação e Cultura, do Estado do Pa-
raná, que patrocina uma' exposição de
selos a ser realizada pela Sociedade Fi-
latélica de Curitiba.

20 - São publicadas as Instruções,
de 16-9-47, da Comissão do Serviço PÚ-
blico Estadual, do Estado do Paranâ,
Que regulam' o conCUFSOpara Delegado
de Ensino, no Estado.

20 - E' publicado o' Decreto n.? 436,
de 12-9-47, do Estado de Goiás, que
cria escola isolada mista rural no mu-
nicípio de' Caldas Novas.

2(} - E' publicado o Decreto n." 437,
de lZ-9-47, do Estado de Goiás, que
transfere escola isolada mista rural no
município de Goiás.

20 - E' publicado o Decreto n.? 438,
de 12-9-47, do Estado de Goiás, que
autoriza a instalação do grupo escolar
de Cavalcante.

20 - E' publicado o Decreto n.? 439,
de 12-9-47, do Estado de' Goiás, que
cria cadeiras em vários grupos escolares
do Estado.

21 - São publicados Decretos de 16-
9-47, do Estado de São Paulo, que mu-
dam denominações, anexam e transfe-
rem escolas.
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21 - E' publicado Decreto de 16-9-
47, do Estado de São Paulo, que auto-
riza funcionária da Departamento de
Educação a ausentar-se do país a fim
de fazer curso de' especialização na Uni-
versidade de Genebra (Suiça).

23 - E' publicada a Ordem de Servi-
co n.? 51, de 22-9-47, do Diretor do De-
partamento de Educação Primária da
Prefeitura do Distrito Federal, que dis-
põe sôbre a articulação entre o Setor de
Educação Pré- Vocacional e os Distritos
Educacionais.

23 - E' publicada a Portaria n.? 326
de 22-9-47, da Secretaria de Educação e
Cultura do Estado do Espírito Santo,
que locaíiza uma escola no lugar "Vila
do Riacho", município de Aracruz.

23 - E' publicado o Decreto nú-
mero 2.478, de 21-9-47, do Estado de
Minas Gerais, que localiza, no município
de Bom Despacho uma Escola Agrícola
Elementar.

24 - E' publicado o movimento di-
dático primârio da Prefeitura do Dis-
trito Federal, dos meses de abril, maio
e j unho do corrente ano.

24 - E' publicado o Ato n." 676, de
23-9-47, do Estado de Pernambuco, que
abre créditos suplementares a diversas
Secretarias, inclusive Educação.

124 - E' publicada a Portaria n.? 599,
de 15-9-47, da Secretaria de Educação
e Saúde do Estado da Bahia, que es-
tabelece e especifica 29 circunscrições
escolares no Estado.

24 - E' publicada a Portaria n.? 613,
de 24-9-47, da Secretaria de Educação
e Saúde, do Estado da Bahia, que dis-
tribui os Inspetores de Ensino do Es-
tado pelas 29 circunscrições escolares.

24 - E' publicada a Portaria núme-
ro 1.007, de 22-9-47, do Departamento
de Educação do Estado da Bahia, que
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modifica Regulamentos das Escolas de
Datilografia, Corte e Costura.

24 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.570, de 22-9-47, do Estado de São
Faulo, que relota cargos no Quadro do
Ensino.

24 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.572, de 23-9-47" do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre lotação de car-
gos no Quadro do Ensino.

25 - E' publicado o Ato de 24-9-47,
do Estado da Bahia, que designa re-
presentante do Estado na I Jornada
Brasileira de Puericultura e Pediatria,
a realizar-se no Rio de Janeiro.

25 - E' publicada a Port~ria n.? 352,
de 24-9-.47, da Secretaria de Educação
e Cultura do Estado do Espírito Santo;
que transfere a sede da escola de Mari-
ricu, para o lugar ,Quilômetro 35, arn-
tas no município de São Mateus.

25 - E' publicado o Decreto número
17.573, de 23-9-47, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre lotação de car-
gos no Colégio Estadual e Escola N or-
mal Fernando Costa.

25 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.575, de 23-9-47, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre lotação de car-
gos no Ginásio Estadual de Matão,

25 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.576, de 23-9-47, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre lotação de car-
go no Ginásio Estadual de Santa Rita
do Passa Quatro.

25 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.579, de 23-9-47, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre lotação de car-
go no Ginásio Estadual Alexandre de
Gusmão.

25 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.580, c,e 23-9-47, do Estado de São
Paulo, que dispõe sóbre lotação de car-
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go no Colégio Estadual e Escola Nor-
mal de Mococa.

25 - E' publicado o Decreto núme-
tê' 17.584, de 23-9-47, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre lotação de car-
gos no Instituto de Educação Caetano
de Catnpos.

25 - São publicados Decretos de 23-
9-47, do Estado de São Paulo, que mu- .
dam denominações, localizam, anexam
~ transferem escolas.

25 - E' publicado o Ato de 24-9-47,
do Estado de São Paulo, que concede
fiscalização preliminar à Êscola de Pin-
tura Pedro Alexandrino, de Campinas.

26 - E' publicado o Decreto número
727, de 25-9-47, do Estado do Rio Gran-
de do Norte, que reestrutura a Comis-
são de Assistência ao Cooperativismo
com a denominação de Conselho Esta-
dual de Cooperativismo, sendo uma de
suas finalidades desenvolver a educação
cooperativa nas escolas.

27 - E' publicado o Decreto n.? 510,
de 32-9-47, do Estado do Maranhão, que
concede subvenção, à Academia Profis-
sional Teresinha.

27 - E' publicado o Decreto número
13.700, do Estado da Bahia, que consi-
dera de utilidade pública a Orquestra
Sinfônica da Bahia.

27 - São publicadas Instruções de
25-9-47, do Departamento de Educação
do Estado de São Paulo, referentes à
Campanha Educativa de Conservação do
Solo.

27 - E' publicado o Ato n." 26, de
26-9-47, da Secretaria de Educação do
Estado de São' Paulo, que dispõe sôbre
expedição de diploma de habilitação de
conclusão de curso primário a alunos de
escolas municipais.

27 - São publicadas as Leis ns. 18,
22, 23, de 25-9-47, do Estado do Rio



Grande do Sul, que isentam do paga-
mento do impôsto de transmissão de
propriedade, respectivamente, o Institu-
to Leonardo Murialdo, de Canela; So-
ciedade S. Vicente de Paula, de Rio
Grande; Associação da Igreja Metodis-
ta, de Cruz Alta, para construções des-
tinadas à educação.

27 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.482, de 26-9-47, do Estado de Mi-
nas Gerais, que localiza no município de
Guanhães uma Escola Agrícola Ele-
inentar.

27 - E' assinado o Ato s-n do 1.0
Departamento do Ensino Primário da
'secretaria de Educação do Estado de
Minas Gerais, que determina escolas
isoladas funcionarem como reunidas.

28 - São publicadas as Instruções
s-d, da Secretaria de Saúde e Educa-
ção do Estado de Pernarnbuco, para a
comemoração da Semana da Criança.

28 - E' publicada a Portaria n.? 633,
de .27-9-47, do Estado da Bahia, que
agrupa, para fins de inspeção, as esco-
las da ta circunscrição.

28 - São publicadas as Instruções da
Divisão de Orientação e Pesquisas Pe-
dagógicas do Estado do Espírito Santo,
para os exames finais nas Escolas Pri-
márias do Estado.

28 - E' publicada a Portaria n.? 32
s-d, do Departamento de Educação do
Estado de São Paulo, que apresenta lis-
ta dos colégios autorizados a promo-
ver exames de Licença Ginasial, e bai-
xa Instruções Reguladoras.

28 - E' assinado Ato s-n do Primei-
ro Departamento do Ensino Primário
da Secretaria de Educação do Estado de
Minas Gerais, que dá denominação a es-
tabelecimentos de ensino primário.

28 - E' publicado o Aviso s-d, do
Departamento de Educação do Estado
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de Minas Gerais, que transmite instru-
ções ao corpo docente do Estado.

29 - E' publicada a Lei n-? 3, de
27-9-47, do Estado do Rio Grande do
Sul, que declara de utilidade pública
um trato de terras, no município de
São J erônimo, para instalação de Colô-
nia Penal Agrícola.

30 - E' publicado o Ato n.? 755, de
29-9-47, .do Estado de Pernambuco, que
designa comissão de médicos para faze-
rem Curso de Administração e Organi-
zação Hospitalar, no Rio de Janeiro.

30 - E' publicado o Decreto número
n701, de 26-9-47, do Estado da Bahia,
que doa à Escola de Belas Artes da Ba-
hia o prédio em que a mesma funciona.

30 - E' publicado o Decreto núme-
ro 3.242, de 29-9-47, do Estado do Rio
de Janeiro, que declara de utilidade pú-
blica e desapropria terreno para am-
pliação de escola estadual.

30 - E' publicado o Ato de 22-9-47,
U2 Diretoria de Educação Pré-Primária
c Primária do Estado do Rio de Janei-
ro, que estabelece horário das provas
Escritas dos exames do art .91 e baixa
instruções aos candidatos.

30 - E' publicado o Ato de 11-9-47,
'10 Estado de Goiás, que designa repre-
sentante do Estado no Congresso Bra-
sileiro de Esperanto.

lI! - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL

"
9 - E' publicado o Decreto-lei nú-

mero 65, de 20-8-47. da Prefeitura Mu-
mcipal de Várzea Alegre (Ceará), que
abre um crédito suplementar de Cr$
6.000,00 para a Educação Pública.

10 - E' publica da a Lei n." 1, de 4-
9-47, da Prefeitura Municipal de Ha-
verá (Rio de Janeiro), que abre um

•
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crédito de Cr$ 17.000,00 para construção
de Escola Rural.

10 - E' publicado o Decreto n.? 67,
de 28-8-47, da Prefeitura Municipal de
Cabo Frio (Rio de Janeiro), que ex-
tingue um cargo de Professor.

12 - E' publicada a Lei n.? 1, de 9-
9·47, da Prefeitura Municipal de Pôrto
Alegre (Rio Grande do Sul) que conce-
-ie auxílio de Cr$ 21.000,00 à Compa-
nhia de Comédias Mesquitinha.

12 - São publicadas as Leis ns. 2 e
3, de 9-9-47, da Prefeitura Municipal
de Pôrto Alegre (Rio Grande do Sul)
que concedem auxílios à Associação
Cristã de Moços e ao Educandário São
João Batista, respectivamente.

13 - E' publicada a Lei n.? 6, de
4-9-47, da Prefeitura Municipal de Ni-
terói (Rio de Janeiro), que concede
subvenções a diversas instituições edu-
cacionais.

18 - E' publicado o Decreto n.? 77,
, de 27-8-47, da Prefeitura Municipal de

Barra Mansa (Rio de Janeiro), que
cria cargos de Professor.

23 - E' publicado o Decreto n.? 65,
de 9-9-47, da Prefeitura Municipal de
Cachoeiras de Macacu (Rio de Janei-
1'0), que cria cargos de Professor.

25 - E' publicado o Decreto núme-
ro 1.000, de 24-9-47, da Prefeitura Mu-
"licipal de São Paulo (São Paulo), que
-ícclara de utilidade pública imóvel ne-
cessário à construção de escola.

26 - E' publicado o Decreto n.? 78,
de 27-8-47, da Prefeitura Municipal de
Macaé (Rio de Janeiro), que aprova a
Tabela Numérica de Professor.

27 - E' publicada a Lei n.? 1, de 17-
9-47, da Prefeitura Municipal de São
Pedro da Aldeia (Rio de Janeiro), que
doa terreno para construção de praça de
esporte.
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27 - E' publicado o Ato n.? 2, de
1-6-47, da Prefeitura Municipal de São
Fidelis (Rio de Janeiro), que transfe-
re escola de localidade.

27 - E' publicado o Ato n.? 2, de
28-5-47, da Prefeitura Municipal de Sa-
pucaia (Rio de Janeiro), que transfere
de localidade uma escola municipal.

27 - E' publicado o Decreto n." '50,
de 27-8-47, da Prefeitura Municipal de
Mangaratiba (Rio de Janeiro), que cria
função de Bibliotecário - Educação
Pública.

30 - São publicados os Atos ns. 3,
4, 5, 6 de 12-5-47, da Prefeitura Muni-
cipal de Itaperuna (Rio de Janeiro),
que transferem escolas de localidade.

30 - E' publicado o Ato n.? 7, de 19-
5-47, da Prefeitura Municipal de Ita-
peruna (Rio de Janeiro), que transfere
escola de localidade.

30 - E' publicado o Decreto n.? 45,
de 3-9-47, da Prefeitura Municipal de
Três Rios (Rio de Janeiro), que cria
cargo de Professor.

IV - N OTICrARIO

2 - Noticia-se que são inaugurados o
Iardirn de Infância, anexo ao Grupo
Escolar Barão de Ceará Mirim, e a
Escola Rural General João Varela, am-
bos na cidade de Ceará Mirim.

3 - O Sr. Francisco Brasiliense
Fusco prestou compromisso e assumiu
cargo de Secretário de Estado dos N e-
gocios da Educação do Estado de São
Paulo.

3 - E' empossado em São
1l0VO presidente do Conselho
do SENAI.

Paulo, o
Regional



4 - A Academia Alagoana de Le-
tras resolveu conceder ao sr. Esequias
da Rocha, o "Prêmio Beserra de
MeIo", no valor de Cr$ 10.000,00.

4 - Inicia-se hoje em São Paulo o
I Campeonato Colegial de Esportes, pro-
movido pela Diretoria de Esportes do
Estado de São Paulo.

5 - Em Maceió
za-se o Concurso de
fantil, com prêmios
correntes.

(Alagoas) reali-
Teatro Escolar In-
aos colegiais con-

6 - No gabinete do Ministro da Edu-
cação é assinado o Convênio de Ensino
Primário Rural entre o Ministério da
Educação e o Estado do Ceará.

7 - Em São Paulo realiza-se o 4.°
Concurso de Planadores, sob o patrocí-
nio da Associação Aeromodelista de
350 Paulo.

7 - Encontram-se em São Paulo, em
viagem de estudos, trinta acadêmicos
.:Je medicina da Universidade do Brasil.

9 - Na Escola distrital mista dê Vila
Andreza, município de Piancó, Piauí, é
:fundada a caixa escolar José J ó.

9 - No Rio de Janeiro é assinado o
Convênio de Ensino Primário Rural en-
tre o Ministério da Educação e o Esta-
éo de Goiás.

10 - Os acadêmicos de engenharia
de Recife declaram-se em greve, por se
julgarem prejudicados na cadeira de fí-
sica.

11 - Em Guamirim (Paraná) é
inaugurado, pelo Governador do Esta-
do, o prédio do grupo escolar local.

12 - Esteve em visita ao Colégio Pe-
dro II o Ministro da Educação.
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12 - Falece em Batatais (São Pau-
10) o professor Francisco Moreira Fi-
lho, diretor do grupo escolar Washing-
ton Luis, daquela cidade.

14 - Realiza-se na Escola Agrícola
Floriano Peixoto, de Alagôas, a Sema-
na Ruralista.

15 - Em Cuité (Paraíba) é criada a
escola paroquial Edite Beserra, de Re-
tiro.

15 - Universitários de cinco esta-
belecimentos de Recife (Pernambuco)
c!cclaram-se em greve de solidariedade
aos estudantes de engenharia.

17 - No município de Sapé (Paraí-
ba) são criadas três escolas particulares
mistas, na cidade de Sapé e Fazendas
Pacatuba e Moreno.

17 - Em Pôrto Alegre, estudantes
secundários e superiores declaram-se
em greve de 24 horas, como réplica às
violências policiais contra estudantes
gaúchos, ocorridas no dia 13.

18 - No auditório do Instituto de
Leias Artes de Pôrto Alegre, instala-se
o II Congresso dos Estudantes Secun-
dários Gaúchos.

20 - No salão de exposições do Mi-
nistério da Educação, e por iniciativa da
Associação Brasileira de Críticos Tea-
trais, inaugura-se a Exposição Interna-
cional da Gravura e do Livro do Tea-
tro.

20 - Em Pôrto Alegre celebra-se
hoje o Dia das Faculdades Católicas.

21 - Em Corumbá (Mato Grosso) o
President'e da República' inaugura uma
escola municipa!.

21 - E' comemorado em Macapá
(Território do Amapá) o Dia da Ár-
vore.

• •

22 - No município de Campina Gran-
de (Paraíba) é criada a escola parti-
cular São José, de Torrões.



24 - Em Niterói realizou-se a ceri-
mônia da assinatura do Convênio entre
G Ministério da Educação e o Estado
c'o Rio de janeiro, para cooperação na
campanha contra a tuberculose.

25 - Noticia-se no Rio de Janeiro
que estão em funcionamento no país
cêrca de 14.000 classes de alfabetização,
com a freqüência de meio milhão de
alunos.

26 - O Instituto Nacional de Surdos
Mudos, do Rio de Janeiro, comemora
hoje o 90.0 aniversário de sua funda-
ção.

27 - Chegará hoje a Vera Cruz (São
Paulo) uma caravana de estudantes da
Escola Normal Oficial de Piracicaba
em viagem de intercâmbio escolar.

27 - O SENAC de São Paulo cria
escolas em mais quatro cidades do Es-
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tado : Bauru, Taubaté, Sorocaba e Ma-
r ilia.

28 - Inaugura-se em Magé (Estado
do Rio de Janeiro) um novo prédio es-
colar, com a presença do Secretário de
Educação e Cultura.

28 - Chega a São Paulo um enviado
do Ministério de Educação Nacional da
Venezuela, para efetuar, no Brasil, ob-
servações pedagógicas.

29 - No salão nobre do Instituto de
Educação de Belo Horizonte, instala-se
o VI Congresso Estadual dos Estudan-
tes, presidido pelo Governador do Es-.
tado ,

Seção de Documentação e Intercâm-
bio do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos, em 25 de Outubro de 1947.
- Déa Velloso Maurício' - Chefe da
S.D.I. - Visto: Murilo Braga - Di-
retor do LN.E.P.
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Boletim mensal
DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÚGICOS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE - RIO DE JANEIRO

ANO VIII Setembro de 1941

Vida educacional no pais em Aiôsto de 1947

I - Aros. DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

1 - E' publicado o Decreto núme-
ro 22.733, de 5-3-947,' que autoriza o
Ginásio Santa Teresa, com sede em São
Luís, no Estado do Maranhão a fun-
cionar como Colégio, muda-lhe 1. de-
nominação para Colégio Santa Teresa
e declara que seus cursos clássico e
científico funcionarão sob regime de
inspeção p~eliminar.

1 - E' pub!icada a Lei n.? 51, de
26-7-947, que faculta a transferência de
aspirantes do 1.0 ano do Curso Snpe-
rior da Armada, da Escola -Naval, para
os de Intendentes e Fuzileiros Navais.

1 - E' publicada a Portaria n.? 24
de 14-1-946, do Ministro da Educação
que dispõe sôbre a límitação e distri-
buição do tempo dos trabalhos escola-
res no Curso Técnico de Agrimensura

2 - E' publicada a Portaria n.? 36,)
de 31-7-947, do Ministro da Educação
que dispõe sôbre a aprovação de iivros
didáticos.

5 - E' publicado o Decreto número
23.460 de 2-8-947, que declara .~~ uti-
!idade pública a Associação Paulista
de Belas Artes, com sede na Capital do
Estado de São Paulo.

6 - E' publicada a Ata de 3-3-947. do
Conselho Nacional de Educação, rela-
tiva à 7.a Sessão da P Reunião Ex-
traordinária do ano.

6 - E' publicada a Ata de 5-3-947,
do Conselho Nacional de Educaçãu, re-
lativa à 8." Sessão da 1.a Reunião Ex-
traordinária do ano.

6 - E' publicada a Ata de! 7-3-947,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 9.a Sessão da 1.a Reunião Ex-
traordinária do ano.

6 - E' publicada a Ata de 10-3-947,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa .à 10." Sessão da L" Reunião Ex-
traordinária do ano.

6 - E' publicada a Ata de 12-3-947
do Conselho Nacional de Educação, rE:·

lativa à 11." Sessão da 1." Reunião Ex-
traordinária do ano.

6 - E' publicada a Ata de 14-3-947,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 12.a Sessão da l.a Reunião Ex-
traordinária do ano.

7 - E' publicada a Portaria n.? 34G.
\

de 12-7-947, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao Gi-
násio da Escola Normal Oficial de Juiz
de Fora, no Estado de Minas Gerais.

7 - E' publicada a Portaria n.? 347,
de 12-7-947, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao Gi-
násio Santos Anjos com sede em Juiz
de Fora, no Estado de Minas Gerais.

7 - E' publica da a Portaria n.? 358,
de 24-7-947, do Ministro da Educação



que concede inspeção preliminar ao cur-
to técnico de contabilidade da Escola
Técnica de Comércio Republicana, com
sede no Distrito Federal.

7 - E' publicada a Portaria n.? 361,
de 29-7-947, do Ministro da Educação
que concede inspeção preliminar ao cur-
so comercial básico da Escola Comer-
cial Rui Barbosa, com sede em Man.ius
no Estado do Amazonas.

8 - E' publica da a Lei n.? 57, dlO

6-8-947, que permite a fixação de época

especial para a prestação de provas.

8 - E' publicado o Regimento da
Escola Nacional de Belas Artes da
Universidade do Brasil.

9 - E' publicada a Portaria n.? ln
de 28-7-947, do Ministro da Guerra, que
aprova as Instruções para admissão às
Escolas Preparatórias, em 1948.

9 - E' publicada a Portaria n.? 175,
de 28-7-947, do Ministro da Guerra, que
aprova as Instruções para matrícula '1"
Escola Militar, em 1948,

11 - E, publicado o Parecer n.? 222,
de 4-6-947, do Consultor Jurídico do
Ministério da Educação, que dispõe só-
bre registro de proíessóres ,

12 - E' publicada a Resolução nú.ne-

ro 274, de 17-7-947, da J unta Executi-
va Central do Conselho Nacional d-
Estatística, que fixa o ponto de vista
do Instituto sôbre os problemas na-

cionais relacionados com o fornecimen-
to de informações estatísticas a en-
tidades de âmbito internacional.
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14 - E' publicada a Ata de 21-.3-947.

do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 3.a Sessão da L" Reunião or-
dinária do ano.

14 - E' publicada a Ata de 24-3-).',7,
do Conselho Nacional de Educação, t'e:
lativa à 4.a Sessão da l.a Reunião Or-
dinária do ano.

14 - E' publicada a Ata de 27-3-947.
do Conselho Nacional de Educação, re ..
lativa à S." Sessão da l.a Reunião Or-
dinária do ano.

14 - E, publicada a Ata de 28-3-947,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 6.a Sessão da l.a Reunião 0;:-
dinária do ano.

14 - E, publicada a Ata de 31-3-04i
do Conselho Nacional de Educação, re-

lativa à 7.a Sessão da l.a Reunião ~J''--
dinária do ano.

14 -E' publicada a Ata, de 7-4-947.
do Conselho Nacional de Educação, rc
lativa à 8." Sessão da l.a Reunião lr-
dinária do ano.

14 - E' publicada a Ata de 9-4-J'17,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 9.a Sessão da l.a Reunião ar..
dinária do ano.

14 - E, publicada a Ata de 11-4-947,
do Conselho Nacional de Educação, '-
lativa à 1O.a Sessão da l.a Reunião Or-
dinária do ano.

18 - E' publicada a Lei n.? 59, de
11-8-947, que autoriza v Poder ~X2

cutivo a cooperar financeiramente com
os Estados, Municípios, Distrito Fe-
deral e particulares, na ampliação e
melhoria do sistema escolar primário
secundário e normal, nas zonas rurais

18 - E' publicada a Lei n." 60, de
11-8-947, que concede auxílio à Asso-
ciação dos, Ex-Alunos dos Padres Laza-
ristas e Amigos do Caraça, no Estado
de Minas Gerais.

14 - E' publicada a Ata de 17-3-947,
do Conselho Nacional de Educação, re
!ativa à l.a Sessão da l.a Reunião ar..
dinária do ano.

14 - E' publicada a Ata de 19-3-947,
do íConselho Naoional de lEducação,

relativa à 2." Sessã~ da P Reunião I)\'..

dínária do ano.



19 - E' publicado o Decreto número
23.506, de 16-8-947, que aprova as clá 1-

sulas do contrato a ser celebrado com ,j

Prefeitura do Distrito Federal, para
execução do serviço de radiodifusão, c:.
Capital da República, pela Radioemis-
sora Roquete Pinto.

20 - E' publicada a Portaria n.? 47t
de 18-8-947, do Ministro da Agricul-
tura, que aprova as Instruções para o
funcionamento do Curso Avulso .de Ara-
dores e Tratoristas, baixadas pelo Di
retor dos Cursos de Aperfeiçoamcn
Especialização e Extensão.

25 - E' publicada a Portaria n.? 3CJ.
de 20-8-947, do Diretor Geral do De-
partamento Administrativo do Serviço
Público que altera as Instruções regu-
ladoras do Curso de Língua Inglêsa, cria-
do pela Portaria n.? 340, de 3-12-946.

26 - E' publicada a Portaria nú-
mero 60, de 22-8-947, do Diretor do
Ensino Industrial, que declara quais os
cursos de continuação do ensino indus-
trial que 'funcionarão de agôsto a de-
zembro de 1947, na Escola Técnica de
Pelotas.

26 - E' publicada a Ata de 14-4-947,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 11." Sessão 'da l.a Reunião Or-
dinária do ano.

26 - E' publicada a Ata de 17-4-947
.do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 12.a Sessão da 1.a Reunião Or-
dinária do ano.

26 - E' publicada a Ata de 18-4-947,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 13.a Sessão da ta Reunião Or-
dinária do anó.

26 - E' publicada a Ata de 25A-947,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 14." Sessão da 1,a Reunião Or-
dinária do ano,

27 - E' publica da a Ata de 28-4-947,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à l5.a Sessão da l.a Reunião Or-
dinária do ano.

27 - E' publicada a Ata de 30-4-') '7,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 16.a Sessão da 1.a Reunião '.,)r-

dinária do ano.

27 - E' publicada a Ata de 2-5-947,
do Conselho Nacional de Educação re-
lativa à 17." Sessão da 1." Reunião Or-
dinária do ano.

27 - E' publicada a Ata de 5-5-CJQ,

do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 18.a Sessão da l.a Reunião Or-
dinária do ano.

27 - E' publicada a Ata de 7-5-9-17.
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 19.a Sessão da I." Reunião Or-
dinária do ano.

27 - E' publicada a Ata de 9-5-tJ47,
do Conselho Nacional de Educação, 1e-
lativa à 20." Sessão da ta Reunião L'r-
dinária do ano.

27 - E' publicada a Ata de 12-5-947,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 21." Sessão _da L" Reunião Or-
dinária do ano.

27 - E' publicada a Ata de 14-5-1)4/,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 22.a Sessão da L" Reunião or-
dinária do ano.

28 - E' publicada a Portaria n,? 403,
de 14-8-947, do Diretor do Ensino Se-
cundário, que altera o item 2.° da Por-
taria n.? 226, de 12-3-946, que dispõe
sôbre a concessão de registros defini-
tivos de professôres de Música, : e-
senha, Trabalhos Manuais e Economia
Doméstica.



tt - ATOS DE ADMINISTRAÇÃO DOS Es-
TADOS, DO DISTRITO FEDERAL E :,):J>

TERRITÓRIOS

1 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.751, de 24-7-947, do Estado de
Pernambuco, que abre crédito especial
de Cr$ 100,000,00 para auxiliar C'JllS-

trução de Instituto destinado à instvu-

ção,

1 - E' publicado o Decreto n.? 21,
de 1-8-947, do Estado de Santa Cata-
rina, que concede subvenção a estabele-
cimentos de ensino particular.

2 _ E' publicado o Decreto n." 492,
de 29-7-947, do Estado do "M1"anhão,
que dá o' nome de "Afonso Cunha" à
escola rural do Povoado Ponte, em Ca-
xias ,

2 - E' assinada a Portaria 11,° 38,
que localiza uma escola em Roci 'lha,
Município de Cariacica, Estado do Es-
pírito Santo,

3 - E' publicada a Circular n." 26,
do Diretor de Educação Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de Ja-
neiro, que recomenda aos Técnicos de
Educação seja comemorado o "Di a de
Osvaldo Cruz", 2 de agôsto .

3 - E' publicado o Ato de 29-7-947,
do Diretor de Educação Pré- Primária
e Primária do Estado do Rio de J a-
neiro, que transfere a Escola 3;'! "Ga-
viões" no Município de Silva Jardim
com a respectiva professôra, para "São
Lourenço", no mesmo Município.

3 - E' publicado o Ato de 29-7-947,
do Diretor de Educação Pré- Primária
e Primária do Estado do Rio de Ja-
neiro, que permite à Escola n.? 17, (Rua
Paulino Afonso), no Município de Pe-
trópolis, funcionar em regime de Grupo
Escolar.

3 - E' publicado o Ato de 30-7-947,
do Diretor de Educação Prê-Prtmária
e Primária do Estado do Rio de Ja-
neiro, que transfere a escola de "Ma-
cabuzinho" no Município de Macaê, com
a respectiva professôra, para" Bom [ar-
dim", no mesmo Município.

3 - E' publicado o Ato de 30-7-947,
do Diretor de Educação Pré-Prircária
e Primária do Estado do Rio de J a .
neiro, que transfere a escola de "Eom
Jesus", Município de Macaé, com a
respectiva professôra, para "Macabu-
zinho", no mesmo Município.

3 - E' publicado o Ato de 30-7-9-lí',
do Diretor de Educação Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de Ja-
neiro, que transfere a Escola Vaga de
"Sossêgo", no Município de Santa Maria
Madal;na para a "Fazenda de Agulhas",
no mesmo Município,

5 - E' publicada a Portaria de 16-
7-947, do Secretário de Educação e
Cultura do Estado do Rio de Janeiro,
que solicita seja apresentado um projéto
de Regimento Interno da Diretoria de
Educação Pré-Primária e Primária.

6 - E' publicada a Resolução 1.0?S,
de 5-8-947, do Secretário Geral de ("1'1-

cação e Cultura da Prefeitura '-10 Dis-
trito Federal, que transíorrm a S." sé-
rie do curso complementar dos estabe-
lecimentos de ensino primário da Se-

I cretaria Geral de Educação, em Curso
de Admissão.

6 - E' publicado o 1ermo de Acôr-
do n.? 1, da Secretaria de Educação e
Cultura, da Prefeitura do Distrito Fe-
deral, com a Ação Social Arquidioce-
sana para transferência, por parte da
Prefeitura do Distrito Federal da exe-
cução de parte do "Plano de Ensino
Supletivo para Adolescentes e Adultos",
do Ministério da Educação e Saúde. -



6 - E' publicado o .Decreto número
17.478, de 5-8-947, do Estado de São
Paulo, que relota cargos na Escola Pro-
fissional Agrícola Industrial " Cônegc
José Bento", de JacareI.

6 - E' publicado o Decreto núm-ro
17-749, de 5-8-947, do Estado de São
Paulo, que relota cargo do Quadro do
Ensino.

6 - E' publicado o Decreto número
344 de 4-$-947, <1.0 Estado de Mato
Grosso, que transfere para 9 lugar deno-
minado "Cachoeira do Bom Jardim",
Município da Capital a escola rural mista
de "Carioca", no mesmo Município.

7 - E' publicada a Portaria n.? 2
de 31-7-947, do Secretário de Educaçãr
e Cultura do Estado do Rio de J aneiro
que baixa instruções relativas ~I) ensine
normal - (Provas parciais e exame;
finais) .

7 - W publicado o Decreto núrne-

ro 17.480 de 5-8-947, do Estado de São
Paulo, que reduz, cria e suplernenta do
tações do orçamento .ÇIaUniversidade d..e
São Paulo para o presente exercício.

8 - E' publicado e Decreto n.? 346,
de 6-8-947, do Estado Ele Mato Grosse
que fixa a data para a instalação das
Escolas Reunidas de "Tesouro", Muni-
cípio de Guiratinga.

9 - E' publicada a Ordem de Servi
ço n.? 42, de 8-8-947, do Diretor do De-
partamento de Educação Primária da
Prefeitura do Distrito Federal, que dIS-
põe sôbre horários nos estabelecimen-
tos ge ,ensigo subordinados ao referido
Departamento .

9 - E' publicado o Decreto n,? 494,

de 4-8-947, do Estado do Maranh ío
que concede subvenção à União Artís-
tica Operária Codoense ,

Q - E' publicado o Ato de 8-8-917,
do Governador do Estado do Rio de
Janeiro, que designa o Secretário de
Educação e Cultura para assinar o Têr-
mo de Acôrdo, com o Ministério da
Educação e Saúde pelo qual o Govêrno
Federal concederá auxílio financeiro
para construção de prédios escolares no
território fluminense.

9 - E' assinado o Decreto n,? 62
do Território do Amapá, que cria a
escola isolada mista de "Bonito", no Rio
Pedreira, Município de Macapá,

9 -E' assinado o Decreto n." 64,
do Território do Amapá, que cria a
escola isolada mista de "Vila Cunani",
no Município de Amapá.

12 - E' publicada a Resolução n.? 2~.
de 11-8-9'47, do Secretário Geral dt
Educação e Cultura da Prefeitura d"
Distrito Federal, que dá a denominaçâo
de "Alfredo Gomes" à atual Escola
16-11, localizada na Rua Tenente Pa-
lestrina n,? 93, em Cordovil, no Distrito
Federal.

12 - E' publicada a Ordem de Ser·
viço n.? 43, de 11-8-947, do Diretor do
Departamento de Educação Primária da
Prefeitura do Distrito Federal, que dis-
põe o plano de horários para as escolas
primárias.

12 - E' publicado o Decreto n.? 404,
de 6-8-947, do Estado de Goiâs que
retifica o Decreto de criação de e~·:"las
isoladas mistas, no Municipio de Mor-
rinhos ..

12 - São publicados os Decretos n;'-
meros 405, 406, 409, de 6-8~947, .lo Es-
tado de .Goiás que criam três escolas
isoladas mistas; os dois primeiros nc
Município de Morrinhos e .0 último n,o
Município de Mataúna.

12 - São publicados os Decretos nú-
meros 407 e 408 de 6-8-947, do Estado



de Goiás, que desdobram escolas isola-
das mistas nos Municípios de Anápolis
e Mataúna (Escola de Edéia),

12 - E' publicado o Decreto n.? 41Ú, ,
de 6-8-947, do Estado de Goiás, que
dá denominação a estabelecimento de
ensino situado no Município de Mataúna.

13 - E' publicado o Decreto n." 9,
de 112-8-947, ~do iEstado de Espírito
Santo, que regulamenta o Serviço -íe
Educação Física.

13 - E' publicada a Portaria n.? 70.
de 12-8-947, da Secretaria de Estad'
dos Negócios da Justiça, Educação e
Saúde. do Estado de Santa Catarina, que
aprova instruções do Departamento de
Educação, sôbre a comemoração esco-
lar de 7 de Setembro.

14 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n." 44, de J'3.-8-947, do Diretor do
Departamento de Educação Primária da
Prefeitura do Distrito Federal, que rC5·
tabelece a praxe antiga de os Distritos
Educacionais organizarem resumos es-
tatísticos.

14 - E' publicado o Decreto n.? 495.
de 6-8-947, do Estado do Maranhão
que transfere de povoado uma escola
estadual.

14 - São publicados os capítulo» fi-
nais do Decreto n.? 9, de 12-8-947, do
Estado do Espírito Santo, que regula-
menta o Serviço de Educação Fisica .

14 - E' assinada a Portaria n.? 98,
do Secretário de Educação e Cultura do
Estado do Espírito Santo, que ie31g'ia
uma comissão para examinar c emitir
parecer sôbre livros didáticos.

14 - E' publicado o Decreto ,,0 67,
de 14-8-947, do Estado de Santa Ca-
tarina, que marca o período dos cxa-
mes de segunda época nos cursos com-
plementares.

14 -E' publicado o Decreto 11.0 68,
de 14-8-947, do Estado de Santa Ca-
tarina, que altera o item 1.0 do ."":g,J
196, dó Decreto n.? 3.735, de 17·12-946
(Regulamento para os estabelecimentos
de ensino primário do Estado)..

14 - E' publicado o Decreto n.? 69,
de 14-8-947, do Estado de Santa Ca-
tarina, que torna obrigatória a -~messa
ao Departamento de Educação, tIa cer-
tidão de nascimento, para completar o
processo de licença a que se refere c
art. 164 do Decreto-Iei 11;.0 ;572 de

28-10-941.

15 - E' assinada a Portaria n.? 99,
do Secretário de Educação e Culutra do
Estado do Espírito Santo, que agrupa
os estabelecimentos de ensino em uma
região para efeito de fiscalização das
atividades de Educação Física.

18 - E' publicada a Resolução 11.0 21:,
de 5-8-947, do Secretário Geral de Edu-
cação e Cultura do Distrito Fede-a!
que articula a atual 5.a série (curso
complementar do Ensino Primário Fun-
damental) com o ensino do scgundc
grau.

18 - E, publicado o Decreto n.? 498,
de ,14-8-947, do Estado do Mar mhão,
que transfere de povoado uma escola
muni cipal ,

18 -E' assinada a Portaria n.? 132
do Secretário de Educação e Cultura,
do Estado do Espírito Santo, que loca-
liza uma escola no lugar" Joaquim Tá-
vara", Município de Colatina,

18 - E' publicado o Decreto n,? 70;
de 18-8-947, do Estado de Santa Ca-
tarina, que cria' uma escola no Municí-
pio de Urussanga.

18 - São publicados os Decretos nú-
meros 411, de 7-8-947 e 413, de 9-8 ..947.
do Estado de Goiás, que desdobram esco-



Ias isoladas mistas nos Municípios de
Goiânia e Formosa respectivamente.

18 ~ E' publicado o Decreto n,". 412,
de 7-8-947, do Estado de Goiás, que
dá denominação a estabelecimento de
ensino situado na Cidade de Goiás.

19 - E' publicado o Despacho de 18
de agôsto de 1947, do Governador de
Estado do Rio de Janeiro, que "l:.ttvriza
o Prefeito de Barra Mansa a empre-
gar Cr$ 94.450,00 na construção (L~dois
prédios para funcionamento de duas es-
colas, nas localidads denominadas" Men-
te Cristo" e "Bocaininha".

20 - E' publicada a Ordem -íe Ser-
viço n.? 45, de 19-8-947, do Diretor do
Departamento de Educação Primária da
Prefeitura do Distrito Federal, que dis-
põe sôbre a execução da Resolução nu-
mero 28, de 5-8-947, do Secretário Ge-
ral de Educação e Cultura, que trans-
forma a 5.a série do curso complemen-
tar dos estabelecimentos de ensino pri ..
mário em Curso de Admissão.

20 - E' publicado o Decreto fi;o 499,
de 18-8-947, do Estado do Maranhão
que transfere de povoado uma escola
estadual.

20 - E' publicado o Decreto n.? :,00,
de 18-8-947, do Estado do Maranhão,
que torna sem efeito o Decreto n.? 451,
de 31-3-947, que transferiu escola es-
tadual.

21 - E' publicado o Decreto .1.0 ,~Ol,
de 20-8-947, do Estado do Maranhão
que concede subvenção à União Artística
Operária Caxiense.

21 - E' publicado o Decreto n.? 502,
de 20-8-947, do Estado do Maranhão,
que equipara ao das escolas pri:nárias
estaduais, o curso primário da "Escola
Mário O'Neill", mantida pelo Centrc
Espírita Maranhense,

21 -' E' publicado o Decreto n!' :,J4,
de 20-8-947, do Estado do Maranhão,
que concede subvenção à Academia \I1-
ranhense de Letras.

21 - E' publicado o Decreto n,? 9
de 11-8-947, do Estado do Piauí, que
localiza cargos da classe D, da car-êira
de Professor Primário, transfere escolas
e dá outras providências.

21 - E' publicado o Decreto n.? 10,
de 13-8-947, do Estado do Piauí, que
transfere escola nuclear do Povoado
Santa Marta para o Povoado Satisfeito,
ambos no Município de Periperi.

21 - E' assinada a Portaria n,? 154.
do Secretário de Educação e Cultura do
Estado do Espírito Santo, que localiza
uma escola no lugar "Córrego de
Ouro", Município de S. Mateus.

21 - E' publicada a Portaria n.? 23
sid, do Departamento de Educação, do
Estado de São Paulo, alterando a Por-
taria n,? 12, de 19-5-947, referente a
atribuições de inspetor de ensino.

21 - E' publicado o Decreto n.? 24;
de 14-8-947, do Estado de Santa Cata-
rina, que concede subvenções para o cor-
rente ano, a diversas instituições cul-
turais e de assistência.

22 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n,? 19, de 20-8-947, do Diretor do
Departamento de EducaÇão Comple-
mentar, da Prefeitura do Distrito Fe-
deral, que baixa o Regulamento do VI
Campeonato Intercolegial de Desportos.

22 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.431, de 21-8-947, do Estado de
Piauí; que outorga mandato de ensine
ao Curso Normal do Ginásio" Sagradc
Coração de Jesus", da Capital.

22 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.432, de 21-8-947, do Estado I!o
Piauí, que outorga mandato de ensine.



normal la.oins.t1tQto Ipartic;ular "Es-
cola Normal da Paraíba",

22 - São publieadas as Portarias nú-
meros 987, 988 e 989, de 21-81947, do
Departamento de Educação do Estadr
da Bahia, que determinam retôrno de
escolas aes primitivos locais respecti-
vamente de Bom Jardim para Gravatá
de Caititu para Retiro, de São Pedro
Velho para Caatinga Sêca, todos nr
Municipio de Muritiba,

22 ~ E' pubticada a Portaria n.? 990.
de 21~8-947, do Estado da Bahia, que
denomina "Corondl Cândido Silveira
Santos", a escola de Aracatn, municí-
pio de Brumado,

22 - E' publicado o Decreto n.? 231,
de 21-8-947, do Estado do Paraná, que
concede subvenções, para o exercício
vigente, a estabelecimentos hospitalares,
asilos e instituições de ensino e cultura.

22 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.467, de 21-8-947, do Estado de
Minas Gerais, que cria a Escola de Re-
forma Antônio Carlos, para cumprimen-
todo que ,'dispõe o Decreto-lei nú

mero 6.026 de 24-11-943.

23 - E' publica da a Portaria n.? 158,
de 21-8-947, do Secretário de Educa-
ção e Cultura, do Estado do Espírito
Santo, que baixa o Regulamento para
o Conselho Desportivo Escolar.

23 .- E' assinada a .Pertaria n.? 184,
do Secretário .de Educação' e Cultura,
do Estado do Espírito Santo, que lo-
caliza uma escola no lugar "Córrego de
Ouro", Município de Barra de São
Francisco.

23 ~ E' publicado o Decreto nú-
mero 3.223, de 22-8-947, do Estado do
Rio de Janeiro, que extingue um car-
go de professor do ensino pré-primá-
ríe e primário.

23 ~ R' publicado o Decreto neme-
ro 17. S03-A, de 19-8-947, do Eshdc
de São Paulo, que Iota cargos do Q!1a-
dro do Ensino no Ginásio Estadual de
Matão.

24 ~ E' publicada a Portaria n," 243,
de 20-8-947, do Departamento de Edu-
cação do Estado de Sergipe, que de-
termina temas especiais a serem abor-
dados nas aulas durante a "Semana da
Pátria" .

25 - E' assinada a portaria 1..0 188,
do Secretário da Educação e Cultura,
do Estado do Espírito Santo, que lo-
caliza uma escola em Comercinho, Mu-
nicípio de Conceição da Barra.

25 - E' publicada a Portaria núme-
ro 1.725, de 18-8-947, do Secretária de
Educação e Cultura do Estado do Pa-
.raná, que institui um concurso de so-
listas de piano e violino.

26 - E' publicada a Portaria 11.,0 4,
d 19-8-947, do Secretário de Educação
e Cultura do Estado do Rio de janet-
ro, que torna sem efeito o Edital de
abertura de inscrição ao concurso para
provimento do cargo de Professor :tE
Pedagogia (geral e especial) .e ;I.~ni-
nistração escolar do Instituto de EOLl-
cação do Estado do Rio de janeiro, bai-
xado a 16-5-947, pelo Diretor :h De-
partamento de Educação.

27 - E' republicada a Portaria nú-
mero 31, de 26-8-947, da Diretoria de
Educação do Estado de - Alagoas, que
'baixa Instruções para julgamento u?
prova de títulos do concurso para pro-
viménto da cadeira de Prática de En-
sino, do Instituto de Educação .do Es-
tado,

27 ~ E' publicado o Decreto n.? 26,
de 26-8-947, do Estado de Santa Ca-
tarina, que concede subvenções a ins-
tituições de assistência e oultúra,



28 - E' assinada a Portaria n.': 216,
do Secretário de Educação e Cu1.1U;a

do Estado do Espírito Santo, que outor-
ga mandato à Escola Normal Regional
"Ana Matos", para ministrar o ''.1.1<,
de 1.° ciclo, a que se refere o art , li 1
do Decreto-lei n." 16.489, de 11-3-946.

28 - São publicados os Decretos nú-
meros 382 e 386, de 10-7-947, do Esta-
do de Goiás, que desdobram escolas
isoladas mistas, no Município de Cal-
das Novas e em Estulândia, Município
de Piracanj uba, respectivamente.

28 - São publicados os Decretos nú-
meros 3~3, 3cl4 e 385, de 10-7-947, do
Estado de Goiás, que criam escolas

isoladas mistas nos Municípios de Cal-
das Novas, Catalão .e Pires do Rio, res-
pectivamente.

28 - E' publicado o Decreto n." ji>i,
de 10-7-947, do Estado de Goiás, que
transfere escola isolada mista no Mu-
nicípio de São Domingos.

29 - E' publicado o Ato de 268-947.
do Diretor de Educação Pré-Primària
e Primária, do Estado do Rio de Ja-
neiro, que transfere, por conveniência

de-Ensino a Escola de .•Floresta" no
Município de São João da Barra, para
•.Imburi Grande" no "mesmo Município.

29 - E' publicado o Decreto n.? .jZ~,
de 26-8-947, do Estado de Goiás, que
cria escolas reunidas no Município de
Goiás.

30 - E' publicada a Resolução r ..o 30,

de 29-8-947, do Secretário Geral de
Educação e Cultura, da Prefeitura de
Distrito Federal, que estabelece nor-
mas administrativas do Departamento
de Educação Primária,' da Seci ~:.t:~,

Geral de Educação eCultura.·

30 - E' publica da a Ordem de Ser-
viço n." 47, de 28-8-947, do Diretor do
Departamento de Educação Primária
da Prefeitura do Distrito Federal, que
redistribui os técnicos de educação err;
dois grupos, pelos Distritos Educacio-
nais.

30 - E' publicado o Decreto n," 11,
de 20-8-947, do Estado do Piauí, que
transfere escolas nucleares e dá outras
providências.

30 - E' publicada a Portaria n." 124
de 29-8-947, do Departamento do Ser-
viço Público do Estado de Alagoas, que
designa bancas examinadoras para o
concurso de Professor Profissional do
Estado.

30 - E' publicado o Decreto :l.V 416,
de 26-8-947, do Estado de Goiás, que
concede subvenção de Cr$ 350.00'),00 éJ

diversas instituições de caráter assis-
tencial.

30 - São publicados os Decreto" nú-
meros 417, 418 e 419, de 26-8-9·rl dê'
Estado de Goiás, que criam escolas iso-
ladas mistas respectivamente nos Mu-
nicípios de Goiás Piracanjuba e' C;~·,an·
dira.

30 - E' publicado o Decreto n." 420,

de 26-8-947, do Estado de Goiás, que
transfere escola isolada mista rural '10

Município de Goiandira.

30 - E' publicado o Decreto '1.° 421
de 26-g-947, do Estado de Goiás, qu-;
suprime um cargo de Professor, padrão
C, constante de tabela de. cargos extm-
tos quando se vagarem, do Grupo Es-
colar de Caldas Novas.

31 - E' publicada a Portaria n.? 19,

de 30-8-947, do Estado de Pernambuco
que determina sei a comemorada a. "'Sé!'

mana da Pátria" em tôdas as eSê<J1.1s
do Estado.



tu - ATOS DE ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL

5 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 8, de 29-7-947, da Prefeitura Mu-
nicipal de Quebrangulo, Estado de Ala-
goas, que desapropria um terreno para
nele construir uma escola pública rural

9 - E' publicado o Decreto n,? 255.
da Prefeitura Municipal de Campo
Grande, Estado de Mato Grosso, que
concede chácara à Sociedade Miguc'
Couto para realização de ensino :tgrí-
cola.

21 - E' publicada a Lei n.? 1, de
16-8-947, da Prefeitura Municipal de
São Fidelis, Estado do Rio de Janeiro
que autoriza a Prefeitura a Joar um
imóvel ao Estado para nele íunc .nar
um jardim de infância.

28 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 236, de 27-8-947, da Preíeitur s
Municipal de Fortaleza, Estado do Cea
rá, que cria mais três cargos de Pro-
fessor Primário padrão D.

29 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 238, de 27-8-947, da Prefeitura
Municipal de Fortaleza, Estado do Cea-
rá, que transforma em Seção de Edu-
cação, a atual Inspetoria Técnica de
Educação.

30 - E' publicado o Decreto 11.° 75,
de 1-7-947, da Prefeitura Municipal de
Barra Mansa, Estado do Rio de Ja-
neiro, que revoga o Decreto n.? 74, de
3-5-947, que extinguiu um cargo da Car-
reira de Professor.

IV - NOTICIÁRIO

1 - Noticia-se que no Estado do M2.-
ranhão houve redução de 50% nas men
salidade dos alunos da Faculdade de
Pireito/ Farmácia e Odontolo&ia.,

- iÓ -
1 - Instala-se, em São Paulo, o Cur-

so de Orientação Educacional promovi-
do pela Sociedade de Psicologia de Sàc
Paulo.

1 - Foi exonerado, a pedido, o Dou-
tor Fernando de Azevedo, do cargo dE
Secretário de Estado dos Negócios da
Educação de São Paulo.

1 - Foi designado, para responder
pelo expediente da Secretaria de Es-
tado dos Negócios da Educação, 'J Dou-
tor Francisco Brasiliense FU3co. Dire-
tor Geral do Departamento de Educa-
ção de São Paulo.

2 E' designado o Professor Se-
verino Bezerra Melo para o cargo de
Diretor Geral do Departamento de Edu-
cação do Estado do Rio Grande de
Norte.

2 - Encerra-se, em Belo Horizonte
o Curso de Aperfeiçoamento, para pri-
'fessôres secundários, iniciativa da Fa-
culdade de Filosofia de Minas Gerais.

4 - Iniciam-se hoje, pelo Ministério
da Educação e Saúde, os Cursos para
professôres de ensino industrial, gratui-
tos.

5 - E' firmado o Acôrdo entre a Se-
cretaria de Educação e Cultura da Pre
feitura do Distrito Federal, e ~ Açãc
Social Arquidiocesana, para a Campa
nha de Alfabetização de Adolescentes e
Adultos.

6 - Os alunos da Universidade áo
Brasil põem têrmo à greve, regressan-
do às aulas.

•6 - Foi designado, para rcs » .der
pelo expediente do Departamento de
Educação de São Paulo, o Professor
Francisco Lopes de Azevedo.

7 - Realiza-se o Acôrdo pelo q-ial c
Govêrno Federal distribuirá mais 3C
classes de ensino supletivo no Estadc
de Ala&'oas.



7 - Os alunos da Escola Norma'
"Carlos Gomes", de Campinas, funda-
ram um Clube Filatélico.

9 - Realiza-se no Gabinete ·11) r,H
nistro da Educação a assinatura do
Convênio de Ensino Primário <:0 n a
Bahia, segundo o qual êsse Est " :') re-
ceberá recursos para construir ma';' 19C
prédios para escolas primárias rurais.

10 - Inauguam-se, no Auditório de
Ministério da Educação, os CU,'S08 da
Fundação Getúlio Vargas.

10 - Inaugura-se em Pindoraua ,S.
Paulo) um Clube de Aeromodelismo.

11 - Foram inauguradas em Scrgrpe
mais três escolas rurais, da série de
128 prédios que estão sendo construí-
dos no Estado.

11 ~ Em comemoração ao ••Dia de
Advogado" foi fundado, em Pôrto Ale-
gre, o Centro de Estudos Penais.

12 - Foi inaugurado, na Escola Tér-
nica de Assistência Social, pelo SESI
um curso d preparação de técnicos in-
dustriais, na Cidade do Rio de Janeiro.

12 - E' solenemente comemorado em
São Paulo o 120.° aniversário de fun-
dação dos Cursos Jurídicos no Brasil.

13 - E' fundada nas Escolas Reu-
nidas "Dr. João de Castro Pinto" 1e

João Pessoa, Paraíba, a Caixa Escolar
" Dr. Simeão Leal".

14 - E' publicada a Nota Oficial do
Departamento de Educação do Rio
Grande do Norte, noticiando que o en-
sino supletivo de adultos conta: som ma-
trícula superior a 10.000 alunos no Es-
tado.

14 - E' fundada a sede das Escolas
Primárias Mistas "Cairu" e "Floriano
Peixoto", de João Pessoa, Paraíba, a
Caixa Escolar "D. Moisés Coelho".

-H
14 - Em São Paulo, instala-se a Fa-

culdade de Arquitetura Mackenzie de
Instituto Mackenzie.

15 - Instala-se a Universidade Po
pular de Ribeirão Preto, Sã') Paulo.

15 - Inauguram-se em São Paulo os
novos cursos de treinamento e especia-
lização do SEN A C.

15 - A União Cultural Brasil-Esta-
dos Unidos, em São Paulo, abriu ins-
crições aos candidatos a bôlsas de es-
tudo nos Estados Unidos

16 - Consoante dados do Serviço de
Educação de Adultos, já se acham alfa-
betizados 40.000 alunos no Estado de
São Paulo.

17 - Foram instalados sete novos cur-
sos de treinamento e especialização de
SENAC em São Paulo.

19 - Foi entregue ao Secretário da
Educação de São Paulo, o Projeto de
Consolidação das Leis de Ensino do Es-
tado.

20 - No Ministério da Educação, e
Saúde realizou-se a assinatura do Con-
vênio de Ensino Primário cOIJl o Esta-
do do Piauí, que concede a êste Ez tado
recursos para edificar mais 45 prêdios
escolares rurais.

20 - Em Caíelândia, São Paulo, é
instituído o sistema de "Cadeias de Res-
ponsabilidade", na Companha de Al-
fabetização de Adultos.

20 - Instala-se, em sessão inaugural
o Centro de Estudos Criminológic.- de
São Paulo.

20 - Estabelece-se pela primeira vez,
em São Paulo, a União Paulista de
Educação, que se propõe interescar tódas
as classes sociais nos problemas de Edu-
cação.



21 - Inaugura-se em Russas (Cea-
rá) a sede da 3.a Região do Departa-
mento de Economia Agrícola.

21 - E' fundada no Grupo Escolar
"General Wanderley" de' João Pessoa
- Paraíba - a caixa escolar s , Gene
ral Walgrand Pinheiro".

25 - Empossa-se, na direção do In-
ternato do Colégio Pedro II, o Profes-
sor Jurandir Pais Leme.

26 - A Escola Doméstica de Natal
presta homenagem à memória do seu
fundador, Dr. Henrique Cristiano de
Sousa, falecido a 26-7-947, em Natal.

28 - Encontra-se na Cidade do Rio
de Janeiro, a "Embaixada Louvencr
Filho", de professôres de Vitória, Es-
pírito Santo,

29 - Os alunos do SENAC de Pôr-
to Alegre, fundam o Grêmio" Dr , João
Daudt d' Oliveira", órgão classista.

29 - São recepcionados pela Facui-
dade de Medicina e Instituto Sul-Rio-
grandense de História da Medicina, os
professôres J uan Ramon Beltran, Di-
retor do Ateneu Histórico de Medicina
de Buenos Aires, e Bruno Valentirn
membro da Academia Nacional de MOe-
dicina d'l. Argentina..'

29 - O Governador do Estado do Rio
Grande do Sul e o Secretário da Edu-

- f2-

cação e Cultura inauguram a creche
anexa a Escola Técnica Feminina" Se-
nador Ernesto Dorneles, em Pôrto Ale-
gre, onde serão ministradas aulas de
Puericultura à alunas do referido edu-
candário ,

30 - Foi assinado, no Ministério da
Educação, um Acôrdo, pelo qual a
União atribui ao Estado de São Paulo
mais duzentas classes para alfabetiza-
ção de adultos e adolescentes.

30 - Chega à Cidade de Vitória (Es-
pírito Santo) o Ministro da Educação,

30 - A Superintendência de Educação
Artística, da Secretaria de Educação e
Cultura, do Rio Grande do Sul, realiza,
no Instituto de Educação de Pôrto Ale-
gre um concurso de desenho infantil f

juvenil. Dêle participarão alunos pr i
nários e secundários da Capital.

30 - Continuaram a ser instaladas
durante o mês de agôsto, em todo o
país, novas classes de alfabetização de
adolescentes e adultos.

Seção de Documentação e Intercâm-
bio do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos, em 25 de setembro de 1947.
- Déa Velloso MlJM,rk1,o, Chefe di]

Seção. - Visto: Murilo Braça, Dire-
tor do INEP.

Imprensa Nacional - Rio de Janeiro - Brasil - 1947
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DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE - RIO DE .JANEIRO

ANO VIII ftGôSTO Df 1947

Vida educacional no país em Julho de 1947
I - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

2 - E' publicado o Decreto nú-
mero 23.257, de 30-6-47, que altera
a lotação numérica de repartições
do Mihistério da Educação e Saúde.

5 - E' publicada a Portaria n.? 169,
de 24-6-47, do Ministério da Aeronáu-
tica, que aprova, em caráter provisó-
rio, as Instruções para o funciona-
mento da Escola de Aeronáutica.

5 - E' publícada a Portaria n.o 224,
de 19-4-47, do MinÍstério da Educa-
ção, que cassa, a pedido, a inspeção
preliminar concedida aos cursos co-

.mercíaís básico e técnico de conta-
bilidade da Escola Técnica de Comér-
cio Cristo Redentor, com sede em Cruz
Alta, no Estado do Rio Grande do
Sul.

5 - E' publicada a Portaria n,? 232.
de 19-4-47, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar aos
cursos comerciais básico e tecníco
de contabilidade da Escola Técnica
de Comério Sagrado Coração de Jesl'C
com sede em Araguari, no Estado de
Minas Gerais.

5 - E' ,p,ublicada a Ata de 11-10-46,
do Conselho Nacional de Educação re-
lativa à 23." sessão da 2." reunião or-
dinária do ano.

5 - E' publicada a Ata de 14-10-46,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 24.a sessão da 2." reunião
ordinária do ano.

8 - E' publícada a Ata <te 16-10-46,
do Conselho Nacional de Educação re-
lativa a L"' sessão da 2." reunião ex-
traordinária do ano.

8 - E' publicada a Ata de 18-10-46
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 2."' sessão da 2."' reunião
extraordinária do ano.

8 - É publicada a Ata de 23-10-46,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 3." sessão da 2." reunião ex-
traordinária elo ano.

9 - E' publicada a Portaria n.s 337,
de 7-7-47, do Ministro da Educação,
que dispõe sôbre as atividades educa-
tivas de natureza extra-escolar, nos
estabelecimentos de ensino secundário
e comercial.

11 - E' publícada a Lei n.o 44, de
4-7-47, que estabelece uma época es-
pecial de exames na Escola Naval,
,p,ara o corrente ano.

11 - E' publícada a Portaria n.? 14'3,
de 26-2-47. do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao
Ginásio Benjamim Constant, com sede
no Distrito Federal.

11 - E' publicada a Portaria n.? 162,
de 28-2-47, do Ministro da Educação,
que muda a denominação do Ginásio
Saére-Coeur, com sede em Valença, no
Es.tado do Rio de Janeiro, para GIná-
sio Sagrado Coração de Jesus.

11 - E' publicada a Portaria n.o 171,
de 10-3-47. do Mihistro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao
Ginásio Anglo-Latíno (Departamento
Feminino), corr ""NO na Capital do
Estado de São Paulo.

11' - E' publícada a Portaria n,v 172,
de 10-3-47, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao.
Ginásio S. João. com sede em Itamogí,
no Estado de Minas Gerais.

11 - E' publicada a Portaria n.? 195,
de 29-3-47, do Ministro da Educação,
que muda a denominação do Giná-
sio das Missionárias do Sagrado Co-
ração de Jesus, com sede na capital do
Estado de São Paulo para Ginásio Bo-
ni Consílí.

11 ;- E' publicada a Portaria n.? 197,
de 29-3-47, do Ministro da Educação,
que muda a denominação do Ginásio
São Bento, com sede em Niterói, no
Estado do Rio de Janeiro, para Giná-
sio Martim Afonso.

11 - E'publicada a Resolução nú-
mero 134, de 3-6-47, do Conselho de
Imigração e Colonização, que dispõe
sôbre a regência ~ cadeiras e a re-



gêncla dé línguas por estranzetros, em
escolas profissionais e secundárias.

12 - E' publica da a Ata de 25-10-46,
do Conselho Nacional de Educacão, re-
lativa à 4." sessão da 2." reunião ex-
traordinária do ano.

12 - E' publícada a Ata de 31-10-46,
do Conselho Nacional de Educacií,o, re-
lativa à 5." sessão da 2." reunião ex-
traordinário do ano.

12 - E' publicada a Ata de 4-11-46,
do Conselho Nacional de Educaciío, re-
lativa à 6." sessão da 2.a reunião ex-
traordínáría do ano.

12 - E' publicada a Ata de 8-11-46,
do Conselho Nacional de 1i:!ducacão,re-
lativa à 7." sessão da 2." reunião ex-
traordinária do ano.

12 - E' publícada a Ata, de 11-11-46,
do Conselho Nacional de Educacão. re-
lativa à 8.a sessão da 2.a reunião ex-
traordinária do ano.

12 - E' publícada a Atl'l, de 13-11-46,
do Conselho Nacional de Educacão, re-
lativa à 9." sessão da 2." reunião ex-
tra~rdinária do ano,

16 - E' publicado o Decreto nú-
mero 23.275, de 7-7-47, que cone=de
reconhecimento ao curso de arculte-
tura da Faculdade ele Arquitetura Mac.,
kenzie, com sede na capital do Es-
tado de São Paulo.

16 - E' nubltcada a Ata, de 20-11-46,
do Conselho Nacíonal de Educacã,o,
relativa à L" sessão da 3," reunião
extraordinária do ano.

16 - E' nublicada a Ata de 22-11-46,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 2." sessão da 3." r=uníâo ex-
traordinária do ano.

16 - E' nublícada a Ata de 25-11-46,
do Conselho Narvíonal de Educacão,
relativa ?t 3." sessão da 3,a reunião 'ex-
traordinária do ano,
o 16 - E' oublícada a Ata de 27-11-46,
do Conselho Nacional de Educacão,
relativa à 4.a sessão da 3.a reunião ex-
traordinária do ano,

16 - E' publícada a Ata de 29-11-46,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 5." sessão da 3," reunião ex-
traordinária do ano.

16 - E' .nublícada a Ata de 2-12-46,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 6." sessão da 3." reunião ex-
traordinária do ano,

18 - E' publicada a Portaria n,o 154,
de 8-7-47. do Ministro da Guerra que
aprova as instruções para o funciona-
mento da Escola de Aperfeiçoamento
de Oficiais em 1947,

19 - E" publicado o Decreto nú-
mero .23,J24, de 14-7-47, que .autoríze,

-.Z-'

o funcíonamento de cursos da ncuI-
dade de Filosofia de Minas Gerais, com
sede em Belo Horizonte.

21 - E' publicado o Decreto nú-
mero 23.148. de 2-6-47. que concede
reconhecimento, sob regime de ínspe-
CRO permanente, ao curso ginasial do
Ginásio Sfí,o José, com sede em Pe-
lotas, no Estado do Rio Grande do
Sul. . "

22 - E' publicada a Circular n.O 2,
de 17-7-47. do Diretor do Ensino Co-
mercial, que traça normas a serem
observadas nos estabelecimentos de
ensino comercial.

22 - E' publícada a Portaria n.o 298,
de 12-6-47. do Ministro da EduCMão,
que revíeora. para o corrente 9.1"0,
a Portaria n.O 477. de 28-11-45. da
Diretoria Geral do D".u,art::>mento
Nacional de Edncacão, anteclnando
a+nda. conforme Portaria n.? 387, de
10-1l-41l. nara o mês de azôsto. o pe-
ríodo dentro do oual deverão (lar en-
trada de pedidos de verificação
prévia.

26 - E' nublicada a Ata de 4-12-46,
do Conselho Nacional de Educaeiío,
relativa à 7." sessão da 3."' reunião
extraordinária do ano.

26 - E' publtcada a..Ata ele 1l-12-'l6,
do Oonselho Nacional de Educacão,
relativa à 8." sessão da 3." reunião
extraordinário do ano.

26 - E' nublícada a Ata de 9-12-46,
do Conselho Nacional de Educacão,
relativo, à 9." sessão da 3." reunião
extraordínárta do ano.

26 - E' nubltcada a Ata de 12-12-46,
do Conselho Nacional de Educac1ío.
relativa à 10.a sessão da 3." reunião
extraordinária ""o ano.

26 - E' oubllcada a Ata de 13-12-46,
do Conselho Nacional de Educ9c1!o.
relatíva à 11." sessão da 3." reunião
extraordinária do ano.

28 - E' ,u,ublica.do o Decreto nú-
mero 23.402: de 25-7-47, aue aprova
o Regulamento da Diretoria do En-
sino da Aeronáutica.

28 - E' publicada a Portaria n.? 446,
de 25-7-47, do Ministro da Agricultura,
que modifica o art. 8.° do Regimento
Interno da Escola Nacional de Ve-
terinária.

29 - E' publicada a Portaria h.O 318,
de 1-7-47, do Ministro da Educação,
que concede reconhecimento, sob re-
gime de inspeção preliminar, ao Gi-
násio do Instituto Padre Chico, com
sede na capital do Estado de São
Paulo.



29 ~ E' publícada a Portaria n,s 317,
s-d, do Mmistro da Educação, que
concede reconhecimento, sob regime
de inspeção preliminar, ao Ginásio
Brasileiro, com sede em Manaus no
Estaao do Amazonas.

29 - E' publicado o Decreto nú-
mero 23.260, de 30-6-47, que muda a
denominação do Colégio Municipal Le-
mos Júnior, com sede na cidade do
Rio Grande, no Estado do Rio Grande
do Sul, ,p.ara Colégio Estadual Lemos
Júnior.

31 - E' publicado o Decreto nú-
mero 23.438, de 29.7-47, que aprova
o Regimento Interno da Seção de Se.
gurança Nacional do Ministério da
Eelucação e Saúde.

E' publicada a Ata de 13-2-47 do
Conselho Nacional de Educação, rela-
tiva à 1.& sessão da 1.& reunião ex-
traordinária do ano.

31 - E' publicada a Ata de 20-2-47,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 2.& sessão da 1.a reunião
extraordinária do ano.

31 - E' publicada a Ata de 21-2-47,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 3.a sessão da 1.a reunião
extraordinária do ano.

31 - E' publicada a Ata de 24-2.47,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 4.a sessão da 1.& reunião
extraordinária do ano.

31 - E' publica da a Ata de 26-2-47,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 5.a sessão da 1.a reunião
extraordinária do ano.

E' publícada a- Ata de 28-2-47, do
Conselho Nacional de Educação, re-
ferente à 6.& sessão da 1.& reunião
extraordinária do ano.

II - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DOS ES-
TADOS, DO DISTRITO FEDERAL E

DOS TERRITÓRIOS

1 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9, de 27-6-47, do Estado do Ama.
zonas, que abre crédito especial de
Cr$ 24.000,00 para pagamento de pro-
fessora do Instituto de Educação.

1 - São publícadas as Portarias
n.vs 261 e 301 s-d, do Secretário de
Educação e Saúde do Estado da
Bahía, que contratam 90 professôres.

1 - E' assinada a Portaria n,v 1.315,
da Secretaria de Educação e cultura
do Estado do Espírito Santo, que loca-
liza escola no Município de Castelo.

1 - São publicados os Decretos
n.ss 357, 362 e 364, de 25-6-47, do Es-
tado de Goiás, que criam três escolas
primárias.

1 - São publicados os Decretos
n.vs 358, 360 e 363, de 25.6-47, do
Estado de Goiás, que transferem es-
colas primárias de localidade.

2 - E' publícada a Portaria n.o 350,
de 27-6-47, do Secretário de Educação
e Saúde do Estado da Bahía, que
contrata nove p,rofessôres.

2 - E' publica da a Portaria n,? 683,
s-d, do Departamento de Educação
do Estado, da Bahia, que dispõe sô-
bre horário uas escolas públicas pri-
márias.

2 - E' publicado o Decreto nú-
mero 17.348, de 1-7.47, do Estado de
São Paulo que dispõe sôbre criação
de verbas na Universidade do Estado.

2 - E' publicado o Decreto nú-
mero 17.349, de 1-7-47, do Estado de
São Paulo, que aprova o Regulamento
da Faculuace de oiêncías Econômi-
cas e Administrativas ela Universi-
dade do Estado.

2 - E' ,p.ublicado o Decreto n,v 42,
de 30-6-4'7, do Estado de Santa Ca·
tarína, que retifica Iocalízação de es-
cola criada pelo Decreto n,v 2.784,
de 27-1-47.

3 - E' publicado o Decreto-Ieí nú-
mero 1.521, de 30-6.47, do Estado do
Maranhão que abre crédito para con-
clusão de obras em escola.

3 - E' publicada a Portaria n.v 102,
de 1-7-47, do Diretor Geral do De-
partamento do Serviço Público do
Estado' de Alagoas, que aprova ins-
truções para o concurso de professor
profissional.

3 - E' publicado o Decreto nú-
mero 3.190, de 2-7-47, do Estado do
Rio de Janeiro, que transfere escola
de localidade.

3 - E' D,ublicado o Decreto-Ieí nú-
mero 17.354, de 2-'l-47, do Estado de
São Paulo, que revoga itens do De-
creto-lei n,v 16.883, de 11-2-47, que
dispõe sôbre as Escolas Práticas Mis-
tas de Agricultura e Pesca.

3 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 17.356, de 2-7-47, do Estado
de São Paulo, que modifica item do
Decreto-Ieí n,s 14. 786, de 13-6-45, sô-
bre construção de ginásio em Jaca-
rei.

3 - São publicados os Decretocleís
n.vs 37, 38 e 39, de 23-6-47, do Es-
tado de Santa Catarina, que declara
de utilidade pública três terrenos pa-
ra construção de escola.

3 - E' publicado o Decreto nú-
mero 365, de 26-6-47, do Estado de
GOiás, que transfere escola no Mu-
nicípio de Anápolis.

4 - E' publicado o Decreto-Ieí nú-
mero 1.521, de 30-6-47, do Estado do
Maranhão, que abre crédito de Cr$
700.000,00 para obras da Escola Mo-
dê10 Benedito Leite. •



,
4 - E' publicado o Decreto nú-

mero 483, de 1-7-~7, do Estado do
Maranhão, que concede subvenção a
p,atronato. •

4 '- E' publicado o Decreto nú-
mero 3.191, da 3-7-47 do Estado do
Rio de Janeiro, que c~ia duas escolas
uma no Município de São Fidelis
e outro no de Barra de Pírapítínga,

4 - São publicadas as Circulares
n.ss 20 e 21 de respectivamente 23 e
24 de junho de 1947, da Diretoria de
Educação Pré-Prímáría e Primária
do. Estado do Rio de Janeiro, quê
solícítam mformações das várias re-
giões escolares.

5 - E' publicado o Decreto nú-
mero 485, de 2-7-47, do Estado do
Maranhão, que torna sem efeito o
Decreto n.? 477, de 23-6-47 sôbre
transferência de escola. '

5 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 3.302, de 4-7-47, do Estado de
Alagoas, que cria funções gratifica-·
das na Diretoria de Educação.

5 - E publicada a Portaria n.? 359,
de 3-7-47, 9-0 Secretário de Educação
e Saude ao Estado da Bahia, que
contrata 15 professôres primários.

5 - E' publícada a Portaria n.v 374,
de 4-7-47, do Secretário de Educação
e Saúde, que permite' a professôra d~
Estado fazer curso de aperfeiçoa-
mento no I.N.E.P.

5 - E' publicado o Decretocleí nú-
mero 17.379, de 4-7-47, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre doação
de terreno para construção de escola.

5 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 17.382, de 4-7-47, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre concessão
de auxílio para construção de posto
de puericultura.

5 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 17.384, de 4.7-47, do Estado
de São Paulo, que torna obrigatório
o ensino- de Noções de Estatística nas
escolas normais.

5 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 17.388, de 4-7-47, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre concessão
de auxílio a colégios.

5 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 17.392, de 4-7-47, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre aquísí-,
ção de imóveis para construção de es-
cola.

5 - São publicados os Decretos nú-
meros 36'7 e 368, de 30-6-47, do Estado
de Goiás, que desdobram duas escolas
primárias.

5 - São publicados os Decretos nú-
meros 369, 370 e 374, de 30-6-47, do

•

Estado de Goiás, que criam cadeíras
em grupos escolares.

5 - São publicados os Decretos nü;
meros 371, 372 e 375, de 30-6-47 do
~stado de Goíás, que criam eséolas
Isoladas.

5 - São publicados os Decretos nú-
meros 373 e 377 de 30-6-47 do Estado
de Goiás, que transferem ~scolas iso-
ladas de localidade.

5 - E' publicado o Decreto nú-
me!? 376, de 30-6.47, do Estado de
GOlas, que eleva G.E. de categoria.

7 - E' publicado o Decreto nú-
mero 42, de 27-6-47, do Estado de
Santa Catarina, que cria G.E. no
Municí,p,io de Xapecó.

7 - E' publicado o Decreto nú-
mero 43, de 30-6-47, do Estado de
Santa Catarina, que transfere escola
de localidade no Município de São
José.

7 - E publicado o Decreto-lei hú·
m~ro 1.473, de 5-7-47, do Estado do
RIO Grande do Sul, que autoriza doa-
ção de imóvel ao Instituto de Menores
de Pelotas.

7 - São publicados os decretos-leís nú
meros 870 e 871 de 28-5-47 do Es-
t!l'do de Goíás, .que adaptam, respec-
tívamente o ensmo normal e o ensino
primário ao que dispõem as leis or-
gânicas do ensino normal e do ensino
primário.

8 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 6, de 4-7-47, do Estado do Piauí,
que transfere escola da localidade.

8 - E' publícada a Portaria n,s 814,
de 3-7-47, do Diretor do Depar-
tamento de Educação do Estado da
Bahia, que suspende o registro de es·
colas de corte, bordado e dactílogra-
fia.

8 - E' assinada a Portaria nú-
mero 1.350, da Secretária de Educa-
ção e Cultura do Estado do Espírito
Santo, que localiza classe de alfabeti-
zação de adultos no Município de
Domingos Martins.

8 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 17.394, de 7-7-47 do Estado de
São Paulo, que transr'orma o Ihsti.
tuto de Menores de Mogi Mirim e
dá outras providências.

8 - E' publicado O· Decreto-lei nú-
mero 17.407, de 8-7-47, do Estado de
São ~au:o, que dispõe sôbre criação
e extínção de cargos na Universida-
de do Estado.

8 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 17 _413 de 8-7.47, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre cria-



ção de classes noturnas em diversos
ginásios estaduais. .

9 - E' publícada a Portaria n,v 570,
de 7-7-47, da Secretaria de Saúde e
Educação do Estado de Pernambuco,
que nomeia membro para a comissão
encarregada do Regulamento do Ins-
tituto de Educação.

9 - 'E' ,p.ublicado o Decreto-lei nú-
mero 17.411, de 8-7.47, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre cadei-
ras da Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queirós.

9 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 17.415, de 8-7-47, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre abertura
de crédito especial para serviços de
educação.

9 - E publicado o Decreto-lei nú-
mero 17.417, de 8.7-47, do Estado de
Sâo Paulo, que dispõe sôbre eleva-
ção de vencimentos de diretores de
grupos escolares.

9 - E' publícado o Decreto-lei nú-
mero l.500, de 7-7-47, do Estado do
Rio Grande do Sul, que dá organiza-
ção à Faculdade de Filosofia de Pôrto
Alegre.

lO - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero l. 722, de 9.7-47, do Estado de

. Pernambuco, que abre crédito especial
de Cr$ 100.000,00 para construção
de escola.

lO - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero l. 723, de 9-7-47, do Estado de
Pernambuco, que concede auxílio de
crs 20.390.00 ao Educandário Meda-
lha Milagrosa.

10 - E' publíoado o Drcreto nú-
mero 378, de 30-6-47, do Estado de
Goiás, que cria E.r. no Munícíeío
qe Jaraguá.

11 - E' publicado .0 Decreto nú,
mero 3'79, de 4-7-47, do Estado de
GOiás, que desdobra E.r. no Municí-
pio de São Domíngos,

11 - E' publicado o Decreto nú-
m(?-TO380,- de 4-7-47. do Estado de
Goiás, que cria E.r. no Município
de Uruaçu.

12 ~ E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 2.149, de 11.7-47, do Estado de
Minas Gerais, que dispõe sôbre o Ser-
viço de Estatística da Educação.

12 - São publicados os Decretos nú-
meros 60 e 61, de 15-5-47, do Territó-
rio do Ama,p.á, que criam duas escolas
isoladas no Município de Amapá.

12 - São publicados os Decretos .nú-
meros 53 e 54, de, respectivamente, 3
e 7 de julho de 1947, do Território do
Rio Branco, que çríam duas escolas
isoladas, .

-.-
14 - E' publicado o Decreto nú-

mero 44, de 8-7.47, do Estado de
Santa Catarina, qu= cria escola mista
no Município de Videira.

14 - E' publicado o Decreto nú-
mero 45, de 10-7-47, do Estado de
Santa Catarina, que retifica nome de
escola.

14 - E publicado o Decreto nú-
mero 46, de 8-7-47, do Estado de
Santa Catarina, que revoga desdo-
bramento de escola.

15 - E' publicado o Decreto-Ieí nú-
mero 15, de 15-7-47, do, Estado do
Amazonas, que abre crédito especial
,p,ara pagamento de professor do Co-
légio Estadual.

15 - E' publicado o Decreto-lei
n.o l.530, de 10-7-47, do Estado do
Maranhâo, que extingue cargo de
professor. '

15 - E' publicado o Decreto. nú-
mero 486, de 5.7-47, do Estado do
Maranhão, que transfere escola de lo-
calidade.

15 '- E' publicado o Decreto nú-
mero 487, de 10-7-47, do Estado do
Maranhão que dá nome de Dr. Ar-
tu!' Lemos, a G.E.

15 - E' publicado o Decreto n,s 7,
de 10-7-47, do Estado do Píauí, que
transfere escolas e dá outras provi.
dências. .

15 - E' publicada a Portaria nú-
mero 1. 244, de 18-6-47, do Secr~tário
de Educação e Cultura do Estado
do Espírito Santo, que dispõe sô-
brc concessão de matrículas gratuitas
nos ginásios particulares.

16 -J São publícadas as Portarias
n.ss l.357, l.358 e l.359, de 4-7-47,
da Secretaria de Educação e Cultura
do Estado do Espírito Santo, que
localizam escolas.

17 - E' publicado o Decreto-lei
n.v 8 de 1&-7-47, do Estado do Piauí
que transfere escolas de munícípíos,

17 - São publicados os Decretos
n.vs 382 e 386, de lO_7-47, do Estado
de Goiás, que desdobram escolas iso-
ladas.

17 -São publicados os Decretos
n.ss 383, 384 e 385, de 10-7-47, do Es-
tado de GOiá'5, que criam escolas iso-
ladas.

17 - E' publicado o Decreto nú-
mero 387, de 10-7-47, do Estado de
Goiás, que transfere E.r. de locali-
dade. I

18 - E' publicado o Decreto nú-
mero 489, de 16-7-47, -do Estado do
Maranhão, que aprova o Regula-
mento d\\ ~ecret!lril:\- de Ji1StadQ dos



Negócios da Educação e Saúde PÚ-
blica.

18 - E' assinada a Portaria nú-
mero 1.388. da Secretaria de Edu-
cação e Cultura do Estado do Pspí ..
rito Santo, que localiza rscola no Mu-
nicípio de Mimoso do Sul.

19 - E' publicado o Decreto n.s 20,
d ô 26-6-47, do Estado de Sergipe,
que modifica discriminação do Orça-
mento, em parte relativa ao Departa.,
mento de Educação.

19 - São assinadas as Portarias
n.vs 1.391 e 1.392, da Secretaria de
Educação e Cultura, do Estado do
Espírito Santo, que localizam escolas
nos Municípios de São Mat-us e Bai-
xo Guandu.

21 - E' assinado. Decreto nú-
mero 16.606, do Estado do Espírito
santo, que suprime a E.I. Modêlo,
anexa à Escola Normal Pedra n.

22 - São publicadas as Portarias
n.os 611, 612 e 614, de 21-7-47, da
Secretaria de Saúde e Educação do
Estado de Psrnambucn. que transfere
escolas de localidade.

22 - E' publicado o Decreto nú-
mero 25, de 15-7-47, do Estado de
Sergipe, que classifica como em zona
de difícil acesso as cadeiras d~ ensino
p,rimário de vários municípios.

22 - E' publicada a Deliberação
n.O 120. de 21-7-47. do Estado do Rio
de Janeiro, que dispõe sôbre deno-
minação de G.E. '

22 - E' publicado o Decreto n.o 48,
de 15-7-47, do Estado de Santa Ca-
tarína, qUe cria escola mista no Mu-
nicípio de Tubarão.

22 - E' publicado o Decreto ..lei
h.O 60, de 22-7-47, do Estado de Santa
Catarina, que cria seis cargos de Re-
gente de Educação Física.

I 22 - E' publicado o Decr~to-Iei
n.v 84, de 22-7-47, do Estado de
Santa Catarina, que concede 8 bôlsas
de estudo na Escola Industrial de
Florianópolis.

22 - E' publicado o Decreto-lei
11.° 87, de 22-7-47, do Estado de Santa
Catarina, que declara d') utilidade
pública um terreno para construção
de Escola.

22 - E' publicado o Decreto-lei
n.o 91, de 22-7-47, do Estado de Santa
Catarina que estabelece normas- para
provimento por concurso dos cargos
de professôra primária de escolas re-
unidas e escolas isoladas.

23 - E' publicado o Decreto nú-
mero 490, de 22-7-47, do Estado do
Maranhão, que concede subvenção à
Escola Técnica de Comércio do Ma-
ranhão.

23 - E' publicado o Decreto-lei
n.s 1. 731, de 22-7-47, do Estado de
Pernambuco, qu- desliga do Depar-
ramento de Saúde, o Serviço de Pro-
t2ç8.o à Maternidade e à Infância e
() subordina ao Conselho Estadual de
Proteção à Maternidade à Infância e
à Adolescência.

23 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1. 733, de 22-7-47, do Estado de
Pernambuco, que concede pensão
mensal de Cr$ 500,00 a professôra.

23 - E' publícada a Resolução nú-
mero 121, de 22-7-47, do Estado do
Rio de Janeiro que dispõe sôbre de-
nom.inação de escola.

23 - São publicadas as Portarias
n.vs 40. 42 e 43, s-d. do Departamento
da Educação do Estado de São Paulo,
que dispõe sôbre os serviços de alfa-
betização de adultos.

23 - E' publicada a Portaria n.O 1,
de 22-7-47. do Secretário de Educa-
ção do Estado de Minas Gerais" que
dispõe sôbre normas para contrato de
professôras de ensino primário.

24 - E' assinada a Portaria nú-
mero 324. 10 Secretário de Educação
e Saúde' do Estado da Bahia, que
contrata 16 professôres prímáríos,
- 24 - São publicados os Decretos
n.ss 388. 394 " 398, de 15-7-47, do Es-
tado de Goíás, que transferem escolas
isoladas de Iocalídade.

24 - E' D.ublicado o Decreto nú-
mero 390, de 15-7-47, do Estado de
Goiás, que desdobra E.I.

24 - São publicados os Decr=tos
n.vs 391, 392 e 399. de 15-7-47. do Es-
tado de Goiás, que criam escolas iso-
ladas.

24 - E' publicado o Decreto nú-
mero 395, de 19-7-47, do Estado de
Goíás, que cria cadeiras em vários
grupos escolares.

24 - E' publicado o Docreto nú-
mero 396. de 19-7-47, do Estado de
Goiás. que transforma escola noturna
em diurna.

25 - E' publicado o Decreto-lei
n.v 1.739, de 24-7-47, do Estado de
Pernambuco, que transforma em en-
tidade autárquíca o Instituto Tee.,
nológico do Estado. •

25 - E' publicado o Decreto nú-
mero 1.684, de 14-6-47, do Estado de
Pernambuco, que baixa o Regula-
mento do Departamento de Educação.

25 - E' assinada a Portaria nú-
mero 1.~36, da Secretaria de Edu~
cação e Cultura do Estado do Espírito
Santo, que localiza escola no Muni-
cípio de Cariacica.



25 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 96, de 22-7-47, do Estado de
Santa Catarina, que declara de uti-
lidade pública terreno destinado a
construção de escola. '

25 - E' publicado o Decreto nú-
mero 397, de 19-7-47, do Estado de
Goíás, que cria E. I.

25 - E' publicado o Decreto nú-
mero 398, de 19-7-47. do Estado de
Goiás que desdobra E .I.

27 - E' publicado o Decroto-Iei,
n.> 1. 746. de 24-7-47, do Estado de
Pernambuco, que abre crédito de Cr$
250.000,00 para melhoria do ensino.

27 - E' publicado o 'Decreto-lei
n.? 1. 747, de 24-7-47, do Estado de
Pernambuco. que dispõe sôbre as fi-
nalidades do Instituto de Educação
de Pernambuco.

29 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.a 39, de 26-7-47, do Diretor do
Departamento de Educaçã<l Primária
da Pr~feitura do Distrito Federal,
oue disnõe sôbre o "Curso Intensivo
rJe Servíço Social" que a Associação
Brasileira de Educação fará ralizar.

29 - E' publicado o Decreto-lei
n.a 1. 752, de 29-7-47, do Estado de
Pernambuco. que abr= crédito de Cr$
100,000,00 para construção de Ins-
tituto Santana.

29 - E' mrblícado o Decreto, nú-
mero '3!!1. de 10-7-47, do Estado de
Golás. que transfere escola no Mu-
nicípio' de Posse.

30 - E' publicado o Decreto-I-í
n.? 1.753, de 29-7-47, do Estado de
Pprnambuco, que abre crédito de Cr$
50,00000 para serviços de educação
nrímária.

30 - E' publicado o Decreto nú-
mero 51. de 22-7-47, do Estado de
Santa Catarina, qu= cria classes de
alfabetização de adultos em vários
municípios,

30 - São publicados os Decretos
n~ ~, ~, ~ ~, H. ~ ~, W, M
61; 62 e 63 de 22-7-47, do Estado de
Santa Catarina, que criam classes de
alfabetização de adultos em vários
municípios.

30 - E' publicado o Decreto nú-
m=ro 64, de 22-7-47, do Estado de
Santa Catari'na, que cria no Departa-
mento de Educação o Serviço de Edu-
,cação de Adultos.

30 - 'E' publícada a, Portaria nú-
mero 1.490, de 15-7-47, do Estado de
Santa Catarina, que constitui comis-
são encarregada do Serviço de Edu-
cação de Adultos.
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31 - E' ,p'ublicado o Drereto nü-
mero 65, de 25-7-47, do Estado de
Santa Catarina, que cria escola mis-
ta no Município de Ibirama.

31 - E' publicado o Decreto nú-
mero 66, de 25-7-47, do Estado de
Santa Oatarína, que revoga desdobra-
mento de escola.

31 - E' publicado o Decreto nú-
mero 400, de 25-7-47, do Estado de
Goiás, que transfere E.I. de Ani-
cuns.

31 - E' publicado o Decreto nú-
moro' 401, de 25-7-47, do Estada de
Goiás, que concede subvenção a esco-
Ia normal.

I!I - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL

3 - E' publicado o Decreto-lei
n.a 364, de 30-6-47, da Prefeitura Mu-
nicipal de Pôrto Alegre, que concede
auxílio de Cr$ 30.000,00, para orga-
nização de uma exposição de arte
moderna.

3 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 366, de 30-6-47, da PTefeitura
de Pôrto Alegre, que concede auxílio
à Associação Rio-Grandense de Mú-
sica.

19 ""'7 E' publicado o Decreto-lei
n.a 168, de 7-4-47, da Prefeitura de
Parnaíba (Píauí) , que abre crédito
de Cr$ 2.400,00, destinado a pessoal
docente.

IV - NOTICIÁRIO

1 - Noticia-se a inauguração do
Parque-viveiro Manequinho Lopes e
do G. E. de Pinheiros, ambos na
Capital de São Paulo.

2 - Acha-se em greve a Faculdade
de Medicina de Belérn por terem sido
impedidos de fazer provas os alunos
que tinham débito com a mesma.

2 - Toma posse do cargo de Dire-
tor do Instituto de Educação do Dis-
trito Federal o Professor Djalma Re-
gis Bitencourt.
. 4 - Um memorial assinado por .oíto
mil estudantes do Ceará solicita ao
Ministro da Educação que seja criada
uma Universidade- em Fortaleza.

4 - Instala-se o lI! Congresso dos
Professôres do Ensino Secundário e
Normal do Estado de São Paulo pro-
movido pela APESNOESP.

4 - A Associação Paulista de Edu-
cação, aproveitando as férias do cor-
rente mês, organizou a Semana de
Estudo dos Problemas do Ensino Pri-
mário.



!S- Visita o Estado do Rio Grande
do Sul uma caravana de estudantes
da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de Minas Gerais ..

5 - E' publicado o resumo de Ata
do dia 6-6-47, do Conselho trníver-
sítárío do Estado de Minas Gerais.

6 - chega ao Rio de Janeiro uma
embaixada de doutorandos baíanos,

6 - Segue p,ara São Paulo uma
embaixada de alunos da Escola de
Engenharia da Universidade de Mi-
nas Gerais.

6 - O Presidente da República
inaugurou dez prédios da Universi-
dade Rural.

7 - Realizam excursão ao Recife
os alunos do Instituto de Educação
do Distrito Ffideral que venceram o
concurso radiofônico "Desfile da Ju-
ventude".

7 - Partem de S. Paulo várias ca-
ravanas de estudantes da Universi-
dade do Estado que farão viagem de
estudo na Argentina, no Uruguai e
em Estados do Brasil.

8 - Noticia-se a inauguração, em
Belo Horizonte, do Curso Intensivo

. para Aperfeiçoamento' de Professô-
res secundários, que será ministrado
durante o corrente mês de férias.

9 - Chega ao Rio de Janeiro uma
comitiva de estudantes da Faculdade
de Filosofia da Bahia.

9 - Realiza-se a solenidade da- as-
sinatura de acôrdo entre o Ministro
da Educação e o govêrno do Estado
do Espírito Santo, em obediência ao
Convênio Nacional do Ehsino Pri-
mário.

9 - Visita a Capital Federal uma
embaixada da Faculdade de Direito
da Universidade da Bahia, a fim de
conhecer o sistema penitenciário ali
utilizado.

9 - Visita o Território do Amapá
a convite do respectivo govêrno, uma
delegação de protsssôres e estudantes
do Pará.

9 - Noticia-se que o Govêrno do
Estado de Minas Gerais concedeu
crédito de Cr$ 500.000,00 à Prefeitura
da Capital ,p,ara o custeio de con-
gr=ssos e comemorações.

10 - Os diretores das escolas agrí-
colas subordinadas ao Ministério da
Agricultura, reunem-se para orga-
nizar a instalação de cursos notur-
nos de alfabetização de adultos nas
respectivas escolas.

10 - Noticia-se do Ceará que se
acham em funcionamento no Estado
700 classes para alrabetízação de adul-
tos, , .
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10 - Visitam o Estado do Espírito

Santo os alunos mais classífícados
dia Escola Técnica de Campos (Esta-
do do Rio de Janeiro).

11 - R'ealiza-se no Rio de Janeiro
a I Conf'erência Pan-Am~rioana de
orímmologíe,

11 - Em entrevista à imprensa o
Diretor do Departamento de Educa-
ção e Cultura do Estado do Ama-
zonas comunica que há 200 escolas
fechadas no Estado por falta de
verba.

13 - Rr'aliza-se no Rio de Janeiro
uma reuníãono Sindicato dos Profes-
sôres em que tomam parte represen-
tantes de vários Estados e cuja fina-
lidade é traçar o plano de debates
da reforma que se anuncia para o en-
sino secundário.

15 - Instala-se no Rio de Janeiro
o X Congresso Nacional de Estu-
dantes com reprE'sentantes de 133 es-
colas superiores.

15 - Instala-se no Rio de J'aneiro
a Concentração do Teatro dos Estu-
dantes.

18 - E' assinado um convênio entre
Ministério da Educação e Saúde e a
Prefeitura do Distrito Federal para
alfabetização de adultos pelo qual
o Ministério concedeu o auxílio de
Cr$ 412.000,00.

18 - Viaj1a para Buenos Aires uma
turma d" alunos do Colégio N.S. das
Dores, do Rio Grande do Sul.

22 - Instala-se a I Convenção Na-
cional de Estudantes Udenistas.

22 - Falece em São Paulo o Pro-
fessor Alberto Conte.

24 - O Professor William H. Nt-
cholls, da Universidade de Chicago,
inicia 'no Instituto de Pesquisas e
Análises Econômicas um estudo ana-
lítico das várias indústrias.

24 - Realiza-se em Belo Horizonte
o II Congresso de Escritores tnranto-
Juvenis. .

25 - A "John Simon Guggenheim
Memorial Foundation." concedeu seis
bôlsas de estudos a cientistas bra-
sileiros.

25 - Acadêmicos da Faculdade de
Medicina da Universidade do Recife
visitam Estados do Sul do Pais em via-
gem .de estudo.

25 - "British Council" concedeu
oito bôlsas de estudo a médicos e pro-
fessôres brasileiros.

25 - Noticia-se do Paraná, que há
330 classes de alfabetização de adul-
tos em funcionamento no E~tado.

,

,



25 - Visita Belo Horizonte uma
embaixada de alunos da Faculdade de
Direito de JUiz de Fora.

26 - Professôres que representam
os respectivos sindicatos estaduais
reúnem-se no Rio de Janeiro para
organizar a Federação Interestadual
dos Empregados em Estabelecimentos
de Ensino. .

26 - Visita o Ministro da Educação
e Saúde a nova Diretoria da União
Nacional dos Estudantes.

26 - Inaugura-se em Santa Cata-
rina o G. E. Marechal Francisco Car-
los da Luz.

28 - A convite da Secretaria de
Ed'ucação do Estado de Minas Gerais,
chega a Belo Horizonte o Professor
Henri Pieron, da Universidade de Pa-
ris, que fará várias conferências sô-
bre Psicologia.

29 - E' firmado acôrdo entre o
Ministério da Educação e Saúde e o
Estado de Minas Gerais, em obediên-
cia ao Convênio Nacional de Ensino
Primário.

29 - O govêrno do Estado do Ama-
zonas cria 90 classes de ensino su-
p,letivo.

29 - Partem para a França, em
viagem de estudos, quínze engenheí-
randos dia Escola Politécnica de São
Paulo.

30 - Encontram-se no Rio de Ja-
neiro, para obter apôío do Ministé-
rio da Educação, representantes da
Campanha dos Ginásios Populares,
iniciativa dos alunos da Universidade
do Recife.

31 - Inicia-se em São Paulo, o
Curso de Orientação Educacional;
promovido pela Sociedade de Psico-
logia de São Paulo em cooperação
com o S.E.N.A.I.
. Seção de Documentação e Inter-
câmbio do Instituto Nacional de Es-
tudos Pedagógicos, 26. de agôsto de
1947 - Déa Veloso Maurício - Chefe
da SDI.

Visto. Murílo Braga, Diretor do
I.N.E.P.
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DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE- RIO DE JANEIRO

ANO VIII JUlHO de 1941 H.O 90

Vida educacional no país em Junho de 1947
I - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

~ - E' publicada a Portaria n." 263,
de 30-5-947, do Ministro da Educação,
que dispõe sôbre a realização de um es-
tudo especializado.

2 -' E' publicada a Portaria n." 264,
de 30-5-47, do Ministro da Educação,
que dispensa membro da Comissão de
Diretrizes e Bases da Educação,

2 ~ E' publicada a Portaria n." 265"
de 30-5-947, do Ministro da Educação,
que designa membro da' Comissão de
Diretrizes e 'Bases da Educação.

Z - E' publicada a Porta~ia n." 286,
de 27-5-947, do Ministro da Agricu!-
tura, que aprova as Instruções para o
funcionamento do Curso Avulso de
Auxiliar de Veterinária, em Lageado,
no Estado do Rio Grande do Sul, bai-
xadas pelo Diretor dos Cursos de Aper-
feiçoamento, Especialização e Extensão.

2 - E' publicada a Portaria n." 290,
de 27-5-47, do Ministro da Agricultu-
ra, que aprova as Instruções para o
funcionamento do Curso Avulso Prá-
tico de Inseminação Artificial, em Pe-
lotas, no Estado do Rio Grande do Sul,
baixadas pejo Diretor dos Cursos de
Aperfeiçoamento, Especialização e Ex-
tensão.

6 - E' publicado o Despacho \te 29-
3-947, do Ministro da Educação, que

aprova a conclusão do parecer sôbre a
interpretação da Lei n." 2 de 22-11-9~
combinada com o Decreto-lei n." 8.OlY,
de 29-9-945, que dispõem sôbre estu-
dantes expedicionários ou convocados
em virtude de estado de guerra.

9 - E' publicado o Decreto n." 23.160,
de 6-6-947, que concede à Academia
Brasileira de Música a prerrogativa do
art , 513, alínea d, da Consolidação das
Leis do Trabalho,

9 - E' publicada a Portaria n." 6, de
2-6-947, do Diretor Geral do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional, que
baixa Instruções para o serviço de con-
sultas no Arquivo da Seção de História,
da Divisão de Estudos e Tombamento.

11 - E' publicado o Decreto n." 23.149
de 2-6-947, que concede reconhecimento,
sob regime de inspeção permanente, ao
curso ginasial do Ginásio Sagrado Co-
ração, com sede em Caruaru, no Estado
de Pernambuco.·

11 - E' publicado o Decreto núme-
ro 23.150 de 2-6-947, que autoriza o
Ginásio Dom Bôsco, com sede em Goi-
ânia, no Estado de Goiás, a funcionar
como Colégio, muda-lhe a denominação
para Colégio Dom Bôsco, e declara que
seus cursos clássico e científico fun-
cionarão sob regime de inspeç!o preli-
minar.

13 - E' publicado o Decreto núm •.
ro 23.164, de 9-6-947, que concede re-



conhecimento, sob regime de inspeção
permanente, ao Colégio Conceição, com
sede no Recife, no Estado de Pernam-
buco.

13 - E' publicada a Resolução n."
242, de 3-6-946, do Diretório Central
do Conselho Nacional de Geografia, que
aceita os encargos da " Comissão de Geo-
grafia" do Instituto Panamericano de
Geografia e História e 'dá providências
correlatas.

13 - E' publicada a Resolução n."
243, de 3-6-946, do Diretório Central
do Conselho Nacional de Geografia, que
institui o Segundo Curso de Informa-
ções Geográficas, destinado aos Profes-
sôres de Geografia do Ensino Secun-
dário.

13 - E' publicada a Resolução n."
249, de 5-11-946, do Diretório Central
do Conselho Nacional de Geografia, que
institui Cursos de Português, de Geo-
grafia e de Taquigrafia para os fyucio-'
nários do Conselho.

.13 - E' publicada a Resolução n."
251, de 5-11-946, do Diretório Central
do Conselho Nacional de Geografia, que
autoriza a aquisição de exemplares de
uma publicação sôbre o clima do Es-
tado de São Paulo.

13 - E' publicada a Resolução n."
253, de 19-11-946, do Diretório Central
do Conselho Nacional de Geografia, que
autoriza a assinatura de um acôrdo com
o Museu Nacional para a realização,
em mútua cooperação, de expedições
científicas.

13 - E' publicada a Resolução n.?
255, de 3-12-946, do Diretório Central
do Conselho Nacional de Geografia,
que dispõe sôbre a colaboração do Con-
selho no Curso de Férias destinado aos
professôres de Geografia dos Estados,
promovido pela Faculdade Nacional de
Filosofia.
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18 - E' publicada a Portaria n." 329,
de 16-6-947, do Ministro da Agricultu-
ra, que aprova as Instruções para o fun-
cionamento do Curso Avulso de Econo-
mia e Sociologia Rurais, assinadas pelo
Diretor dos Cursos de Aperfeiçoamento,
Especialização e Extensão.

19 - E' publicado o Decreto núme-
ro 23.147, de 2-6-947, que concede reco-
nhecimento, sob regime de inspeção per-
manente, ao curso ginasial do Ginásio
Nossa Senhora do Sion, com sede em
Campanha, no Estado de Minas Gerais.

19 ~ E' publicado o Despacho de
29-5-947, do Ministro da Educação, que
manda adotar como norma geral o Pa-
recer n." 219, de 28-5-947, do Consul-
tor Jurídico, sôbre acumulação.

19 - E' publicada a Portaria n."
12.394, de 31-5-947, do Ministro da
Justiça, que suprime, a partir do cor-
rente ano, os exames de habilitação pre-
vistos no artigo 43 do Regulamento da
Escola Profissional e no artigo 22, do
Regulamento do Curso de Aperfeiçoa-
mento' de Oficiais.

20 - E' publicada a Resolução n."
180, de 11-7-946, da Assembléia Geral
do Conselho Nacional de Geografia,
que organiza os Cursos de Férias des-
tinados aos professôres de Geografia.

. 20 ~. E' publicada a Resolução n."
181, de 12-7-946, da Assembléia Geral
do Conselho Nacional de Geografia,
que determina o preparo de pequenas
Geografias do Brasil ~ das suas Uni-
dades Federadas, destinadas à div~l-
gação e às escolas, e prevê a sua publi-
cação em colaboração com os respecti-
vos Governos.

20 - E' publicada a Resolução n."
. 183, de 12-7-946, da Assembléia Geral
do Conselho Nacional de Geografia,
que institui um Serviço de Excursões
de Estudos, destinado a facilitar o eo-



nhecimento das paisagens brasileiras pe-
los interessados.

20 - E' publicada a Resolução n.
184, de 12-7-946, da Assembléia Geral
do Conselho Nacional de Geografia,
que promove a, realização de Cursos
de Informação Geográfica nas Unida-
des da Federação.

20 - E' publicada a Resolução n.
187, de 12-7-946, da Assembléia Geral
do Conselho Nacional de Geografia,
que sugere a criação da. Cadeira de
Geografia Regional naa Faculdades
de Filosofia e renova a recomendação
quanto à separação nessas Faculdades
dos Cursos de Geografia e de Historia.

20 - E' publicada a Resolução n.
210, de 26-7-946, da Assembléia Geral
do Conselho Nacional de Geografia,
que dispõe sôbre o currículo do ensino
da Geografia e da História no curso
secundário.

25 - E' publicada a Portaria n. 174;-
de 15-3-947, do Ministro da Educação,
que muda a denominação do Ginásio da,
Escola Normal 'Caetano de Campos,
com sede na Capital do Estado de São
Paulo, para Ginásio do Instituto de
Educação Caetano de Campos.

25 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n. 1, de 15-3-947, da Reitoria da
Universidade do Brasil, que dispõe sô-
bre as normas a q,ue obedecerá o regime
financeiro a seguir-se na execução do
Orçamento da Universidade do Brasil.

26 - E'. publicado o Decreto n."
23.151, de 2-6-947, que concede reco.-
nhecimento, sob regime de inspeção per-
manente, ao curso ginasial do Ginásio
Imaculada Conceição, com sede em N a-
tal, no Estado do Rio Grande do Norte.

26 - E' publicada a Ata de 30-9-946,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa a 18." Sessão da 2.' Reunião Or-
dinária do ano.
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26 - E' ptiblicada a Ata de 2-10-946,

do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 19." Sessão da 2." Reunião Or-
dinária do ano.

26 - E' publicada a Ata de 4-10-946,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à ,20." Sessão da 2.' Reunião Or-
dinária do ano.

26 - E' publicada a Ata de 7-10-946,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 21." Sessão da 2." Reunião ar:
dinária do ano.

26 - E' publicada a Ata de 9-10-946,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 22." Sessão da 2." Reunião Or-
dinária do ano. '

27 - E' publicada a Portaria n.
164, de 28-2-947, do Ministro da Edu-
cação, que cassa, a pedido, a inspeção.
preliminar concedida aos cursos comer-
ciais da Escola Técnica de Comércio
Of élia da Fonseca, coiu, sede em São
Paulo.

28 - E' publicada a Portaria n. 176,
de 15-3-947, do Ministro da Educação,
que cassa, a pedido, a inspeção prelimi-
nar concedida ao curso comercial básico
da Escola Comercial São Bernardo, com
sede no Distrito Federal.

30 - E' publicada a Circular n. 6.
de 27-6-947, do Secretário da Presidên-
cia da República, que baixa instruções
sôbre disponibilidade remunerada de
funcionário.

II - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E

DOS TERRITÓRIOS

1 - São publicadas as Portarias ns.
1.107 e 1.113, de 29-5-947, da Secreta-
ria de Educação e Cultura do Estado do
Espírito Santo, que localizam respec-
tivamente cinco e três escolas no Mu-
nicípio de São Mateus.



2 - E' publicada a Resolução n. 24,
de 31-5-947, do Secretário Geral de
Educação e Cultura, da Prefeitura do
Distrito Federal, que cria, no Grupo
Residencial de Olaria, do I.A.P.C., a
Escola 21-11, no 11.° Distrito Educacio-
nal, denominada "Brasil".

2 - E'. assinada a Portaria n. 1.117,
da Secretaria de Educação e Cultura
do Estado do Espírito Santo, que de-
signa professôres para as classes de
alfabetização de adultos dos Municípios
de Colatina, Castelo, Guarapari, Itape-
mirim, Linhares e São Mateus.

2 - São assinadas as Portarias ns.·
1.121, 1.122, 1.123, 1.124, 1.125, 1.126,
e 1.127 da Secretaria de Educação e
Cultura' do Estado do Espírito Santo,
que localizam classes de alfabetização
de adultos em vários municípios.

2 - E' assinada a Portaria n. 1.147,
da Secretaria de Educação e Cultura
do Estado do Espírito Santo, que loca-
liza escola no Município de São Mateus,

3 :- E' publicado o Decreto. n. 347,
de '29-5-947, do Estado de Goiás, que
cria uma E.I. no Município de Goiatuba.

3 - São publicados os Decretos ns.
348 e 349 de 29-5-947, do Estado de
Goiás, que criam respectivamente uma
cadeira em G.E. e uma E.L, ambas no
Município de Morrinhos.

3 - E' publicado o Decreto n. 350,
de 29-5-947, do Estado de Goiás, que
cria cadeira em G.E. de Corumbá de
Goiás.

4 - E' publicado o Decreto n." 8.852,
de 2-6-947, do Prefeito do Distrito Fe-
deral, que declara anexado à Escola
Normal Carmela Dutra o Ginásio Ba-
rão do Rio Branco.

4 - E' publicado o Decreto n." 8.853,
de 2-6-947, do Prefeito do Distrito Fe-
deral, que declara anexada à Escola
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Normal Carmela Dutra a Escola Pri-
mária 1-10 (Barão do Rio Branco).

4 - E' publicada a Resolução n." 25,
de 31-5-947, do Secretário Geral de
Educação e Cultura, da Prefeitura do
Distrito Federal, que dá à escola 19-11,
situada à rua Alvaro de Macedo n." 358,
na Parada de Lucas, no Distrito Fe-
deral, o nome de Professor Alberto
José Sampaio.

4 - E' publicada a Portaria n.? 29,
de 2-6-947, do Instituto de Educação do
Estado do Rio de Janeiro, que renova
instruções relativas a notas mensais.

5 ~ E' publicado o Decreto núme-
ro 3.170, de 4-6-947, do Estado do Rio
de Janeiro, que transfere escola do Mu-
nicípio de Magé para o de Duque de
Caxias.

5 - E' ~ublicado o Decreto núme-
ro 17.269, de 3-6-947, do Estado de São
Paulo, que dá a denominação a grupos
escolares.

5 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.280, de 3-6-947, do Estado de
São Paulo, que institui comissão encar-
regada de estudar a organização de Ies-
tabelecimento industrial para cegos.

5 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.460, de 4-6-947, do Estado de Mi-
nas Gerais, que dispõe sôbre o ano es-
colar nos estabeleci~entos de ensino
do Estado.

7 ~ E' publicado o Decreto núme-
ro 1.595, de 6-6-947, do' Estado do Rio
Grande do Norte, que cria três cadeiras
no G. E. 30 de setembro, de Mossoró.

7 - E' publicado o Decreto-lei n." 7,
de 4-6-947, do Estado de Sergipe, que
abre crédito especial de Cr$ 1.400.000,00,
por conta de auxílio do Govêrno Fe-
deral, para construção de escolas pri-
márias rurais.



7 - E~ publicado o Decreto n." 17.273
de 5-6-947, do Estado de São Paulo,
que regulamenta a constituiçção do Or-
feão do Professorado Paulista.

7 - E' publicado o Decreto n." 353,
de 31-5-947, do Estado de Goiás, que
cria E. 1. no Município de Rio Verde.

7 - E' publicado o Decreto n." 354,
de 2-6-947, do Estado de Goiás, que
cria uma cadeira em G. E. de Mossâ-
medes.

7 - E' publicado o Decreto n." 49,
de 25-1-947, do Território do Amapá,
que cria o Ginásio Amapaense, na Ca-
pital do Território.

7 - E' publicado o Decreto n." 54,
de 20-2-947, do Território do Amapá,
que cria E. I. no Município de Arnapá.

10 - E' publicado o Decreto-lei n."
4, de 7-6-947, do Estado do Piaui, que
transfere E. 1. de localidade no Muni-
cípio de São João do Piauí.

10 - E' publicado o Decreto-lei n."
17.274, de 6-6-947, do Estado de São
Paulo, que transforma o Departamento
de Serviço Social em Serviço Social de
Menores, subordinado à Secretaria de
Justiça e Negócios Interiores e dá outras
providências.

10 - E' publicado o Decreto-lei n."
1.428, de 10-6-947, do Estado do Rio
Grande do Sul, que modifica disposi-
tivo do Decreto-lei n." 1.381, de 12-3-
947, que distribuiu verba para encam-
paçâo do Colégio Lemos )únior, de Rio
Grande.

10 - E' publicado o Decreto n." 329,
de 8-5-947, do Estado de Goiás, que
cria cadeira no G. ~. de Pirenópolis.

11 - E' publicada a Portaria n." 197,
de 9-6-947, do Secretário de Educa-
ção e Saúde do Estado da Bahia, que
contrata sete professôres.

-5-
11 - E' publicado o Decreto núme-

ro 16.564, de 10-6-947, do Estado do
Espírito Santo, que revoga o Decreto-
lei n." 16.482, de 1-5-947, que tornou
sem efeito o Decreto n." 15.798, de
28-12-944, pelo qual se extinguio, o Fa-
culdade de Farmácia e. Odontologia de
Vitória.

11 - São assinadas as Portarias ns.
1.193, e 1.194, da Secretaria de Educa-
ção e Cultura do Estado do Espírito
Santo, que designam professôres para
classes de alfabetização de adultos, em
vários municípios do Estado.

11 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 17.278, de 10-6-947, do Estado de
São Paulo,' que dispõe sôbre férias es-
colares.

12 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 16.565, de 11-6-947, do Estado
do Espírito Santo, que altera disposi-
tivo da Lei Orgânica do Ensino Pri-
mário do Estado. '

12 - E' publicado o Decreto número
17.279, de 10-6-947, do Estado de São
Paulo, que altera as tabelas explicati-
vas do orçamento vigente da Univer-
sidade de São Paulo.

12 - E' publicada a Resolução n." 175
de 10-6-947, do Estado de São Paulo,
que constitui comissão encarregada de
regulamentar o regime de tempo de tra-
balho dos órgãos componentes da Uni-
versidade de São Paulo.

13 - E' publicado o Decreto-lei ,n." 4,
de 13-6-947, do Estado do Amazonas.
que organiza uma Comissão de Educa-
ção e Cultura e cria escolas supletivas.

13 - E' assinado Decreto s/n., do
Estado do Amazonas, que localiza 10 es~
colas.

13 - E' publicado o Decreto n." 472,
de 12-6-947, do Estado do Maranhão,
que concede subvenção de Cr$ 10.000,00
a asilo.
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13 - E' publicado o Decreto núme-
ro 1.604, de 12·6-947, do Estado do Rio
Grande do Norte, que cria duas E. R.
em Ceará Mirim.

13 - E' assinada a Portaria núme-
ro 1.208, da Secretaria de Educação e
Cultura do Estado do Espírito Santo,
que localiza duas escolas' no Municí-
pio de Mimoso do Sul.

13 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.286, de 11-6-947, do Estado de
São Paulo, que dá o nome de Alexandre
de Gusmão ao Ginásio Estadual do Ipi-
ranga, na Capital.

13 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.287, de 11-6-947, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre delegações
de atribuições na Secretaria de Educa-
ção e Saúde Pública.

13 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.288, de 11-6-947, do Estado de
São Paulo, que lota cargo de professor
na Escola Industrial Escolástica Rosa,
de Santos.

13 - E' publicada a Portaria n." 226,.
de 13-6-947, da Secretária de Justiça,
Educação e Saúde do Estado de Santa
Catarina, que dispõe sôbre escritura-
ção e cálculo de aprovação no curso
ginasial.

13 - E' publicado o Decreto n." 355,
de 7-6-947, do Estado de Goiás, que cria
cadeiras em grupos escolares dos Muni-
cípios de Goiânia, Goiás e Balisa.

13 - E' publicado o Decreto n." 356,
de 7-6-947, do Estado de Goiás, que fixa
em Cr$ 50.000,00, uma subvenção con-
cedida ao Educandário Afrânio de Aze-
vedo.

14 - São publicados os Decretos nú-
meros 474 e 475, de 13-6-947, do Estado
do Maranhão, que concedem subvenções
a várias instituições de ensino primá-
rio, secundário e técnico.
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14 - E' publicado o Decreto-lei nú-

mero 1.950, de 13-6-947, do Estado do
Rio de Janeiro, que cria cargos de pro-
fessor de ensino pré-primârio e pri-
mário.

14 - E' publicado o Decreto núme-
ro 3.176, de i3-6-947, do Estado do Rio
de Janeiro, que aprova o Regulamento
do. Ensino Norma!.

14 - E' publicada a Portaria n." 16,
s/d, do Departamento de Educação do
Estado de São Paulo, que dispõe sôbre
orientação educacional nos ginásios es-
taduais.

14 - E' publicado o Decreto n." 56,
de 2-5-947, do Território do Amapá,
que cria um curso de admissão a giná-
sio, anexo ao Ginásio Amapaense.

14 - E' publicado o Decreto n." 59,
de 15-5-947, do Território do Amapá,
que cria E. r. no Município do Amapâ ,

15 - E' publicado o Decreto n." 1.607,
de 13-6-947, do Estado do Rio Grande
do Norte, que modifica a T. N. M. do
Colégio Estadual (Departamento de
Educação) .

lÁ - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n." 31, de 14-6-947, do responsável
pelo expediente do Departamento de
Educação Primária, da Prefeitura do
Distrito Federal, que autoriza o Ins-
tituto de Pesquisas Educacionais a fa-
zer a aplicação do teste Ballard (adap-
tação do Serviço de Ortofrenia e Psi-·
cologia) a 50.000 escolares.

17 -.:. E' publicado o Derreto núme-
ro 1.606, de 13-6-947, do Estado do
Rio Grande do Norte, que substitui a
T. N. M. do Serviço Estadual de Ree-
ducação e Assistência Social.

17 - São publicadas as Portarias ns.
1.225, 1.226 e 1.227, de 16-6-947, da
Secretaria de Educação do Estado do
Espírito Santo, que localizam escolas.



18 - E' publicado o Decreto-lei n." 7,
de 18-6-947, do Estado do Amazonas,
que constitui o G. E. Professôra San-
tina Filizzola, com as escolas de 3.' clas-
se existentes em Maués. .

18 - E' publicado o Decreto n." 15,
de 18-6-947, do Estado de Santa Cata-
riria, que concede subvenções a asilos
e casas de caridade, na importância de
Cr$ 57.560,00.

19 - E' publicado o Decreto n." 37,
de 17-6-947, do Estado de Santa Cata-
rina, que revoga o Decreto n.? 25, de
13-3-947, sôbre localização de escola.

20 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1. 642, de 5-7-946, do. Estado do
Amazonas, que abriu crédito especial de
Cr$ 661.101,80, destinado a construção
de escola em Itacoatiara.

20 - E' publicado o Decreto sfn,
de 19-6-947, do Estado do Maranhão,
que designa professôra para fazer cur-
so de especializaçção e aperfeiçoamento
no I. N. E. P., em substituição a pro-
fessôra designada por Decreto de 27-
3-947.

20 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.306, de 17-6-947, do Estado de
São Paulo, que denomina José Boni-
Iácio, o Colégio Estadual de Campinas.

20 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.307, de 19-6-947, do Estado de
São Paulo, que relata cargo na Escola
Prática de Agricultura José Bonifácio,
de J aboticabal.

20 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.308, de 19-6-947, do Estado de
São Paulo, que relata cargo de Técnico
de Laboratório, na Diretoria de Ensino
Agrícola.

20 - São publicados os Decretos n."
29, de 6-6-947, ns. 30, 31, 32, 33, 34; 35 e
36, de 14-6-947, do Estado de Santa
Catarina, que transfetem escolas de 10-
·calidade.
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20 - E' publicado o Decreto n." 39,
de 20-6-947, do Estado de Santa Cata-
rina, que transfere para a Secretaria de
Justiça, Educação e Saúde a Seção Fo-
to-Cinematográfica do Departamento
Estadual de Estatística.

21 - E' publicada a Resolução n." 28,
de 11-6-947, do responsável pelo expe-
diente do Departamento de Educação
Primária, da Prefeitura do Distrito Fe-
deral, qUe dispõe sôbre o Plano Mínimo
de Remodelação do Sistema Predial Es-
colar Primário.

22 - São publicadas as Deliberações
ns. 115, 116, 117. 118 e 119, de 21-6-947,
do Estado do Rio de Janeiro, que dispõem
sôbre denominação de grupos escolares
de vários municípios.

22 - São assinados os Decretos nú-
meros 60 e 61, do Território ,do Amapá,
que criam duas E. L no Município de
Arnapá ,

24 - E' publicada a Portaria núme-
ro 670, de 23-6-947, do Departamento
de Educaçção do Estado da Bahia, que
designa comissão para julgar as condi-
ções de promoção dos professôres pri-
mários que exercem função de Diretor.

24 - E' publicaria a Portaria n." 671,
de 23-6-947, do Departamento de Edu-
cação do Estado da Bahia, que designa
comissão de professôres para julgar as
condições de promoção dos professôres
primários.

25 - E' publicado o Regimento In-
terno do Conselho Técnico-Administra-
tivo do Instituto de Educação do Dis-
trito Federal. •

25 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 43, de 24-6-947, do Estado de San-
ta Catarina, que dispõe sôbre licença
a membros do magistério público e fun-
cionários do Departamento de Educa-
ção.

. ..

r
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25 - E' publicado o Ato s/n., de
2-1-6-947, do Secretário de Educação do
Estado de Minas Gerais, que constitui
comissão encarregada de rever as. leis
do ensino primário do Estado.

20 - E' publicada uma Comunicação
do Departamento de Educação do Es-
tado de Sergipe que determina Irequên-
cia obrigatória nos Cursos Intensivos
de Educação' Física e Canto Orfeônico
para os professôres que lecionem estas
matérias.

26 - São publicados os Decretos nú-
meros 3.185 e 3.186, de 25-6-947, do
Estado do Rio de Janeiro, que criam
respectivamente um G. E. no Municí-
pio de Macaé e outro no de Magí.

26 - E' publicado o Decreto núme-
ro 1.615, de 21-6-947, do Estado de
Goiás, que recomenda aos professôres
em gôzo de gratificação adicional a apre-
sentação dos respectivos títulos para a
necessária apostila.

27 - E' publicado o Decreto n." 479,
de 26-6-947, do Estado do Maranhão,
que transfere escolas no Município de
Coelho Neto.

27 - E' publicado o Decreto n." 481,
de 26-6-947, do Estado do Maranhão,
que dispõe sôbre sede de escolas muni-
cipais.

27 - São publicados os Decretos nú-
meros 16.575, 16.576 e 16.582, de 26-
6-947, do Estado do Espírito Santo, que
extinguem várias funções na T. N. M.
do Departamento de Educação.

27 - E' assinada a Portaria núme-
ro 1.285, do Secretário de Educação e
Cultura do Estado do Espírito Santo,
que localiza seis escolas em Iúna e uma
em São Mateus ,

27 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero. 17.327, de 26-6-947, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre a transfe-
rência de escola agrícola-industrial de
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Jacareí, para a Superintendência do En-
sino Profissional, da Secretaria da Edu-
cação.

27 - E' publicado o Decreto-lei n."
45, de 26-6-947, do Estado de SAnta
Catarina, que cria cargos de Diretor em
estabelecimentos de ensino normal.

27 - E' publicado o Decreto n." 38,
de 19-6-947, do Estado de Santa Catari-
na, que classifica G. E. da Cidade de
Jaguaruna.

27 - E' publicado o Decreto 359, de
25-6-947, do Estado de Goiás, que cria
cadeiras nos G. E. de Uruaçu, Balisa
e de Campinas (Goiânia).

28 - E' publicada a Portaria n." 213,
de 28-6-947, da Secretaria de Educação
e Saúde, do Estado da Bahia, que con-
trata 47 professôres primários para O

interior do Estado.

28 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.441, de 28-6-947, do Estado do
Rio Grande do Sul, que altera arti-
gos do Decreto-lei n." 1.400, de 25-3-947,
que dispõe sôbre criação de cargos no
Colégio Estadual J úlio de Castilhos, de.
Pôr to Alegre.

29 - E' publicado o Regulamento do
Ensino Normal do Estado do Rio de
Janeiro, aprovado pelo Decreto n." 3.176
de 13-6-947.

29 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 17.339, de 28-6-947, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre a criação
da Secretaria de Estado dos Negócios
da Saúde Pública e da Assistência So-
cial e que denomina Secretaria de' Esta-
do dos Negócios da Educação a atual
Secretaria de Estado dos Negócios da
Educação e Saúde Pública.

29 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 17.340, de 28-6-947, do Estado
de São Paulo, que extingue, cria cargos
e dá outras providências.
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29 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 17.341, de 28-6-947, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre a criação
do Serviço de Pesquisas. Científicas no
Departamento de Profila.xia da Lepra,
e dá outras providências.

> 29 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 17.344, de 28-6-947, do Estado de
São Paulo, que modifica disposições
do Regulamento da Faculdade de Ciên-
cias Econômicas e Administrativas e dá
outras providências.

29 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.319-A, de 24-6-947, do Estado
de São' Paulo, que dispõe sôbre lotação
de cargos no Quadro do \Ensino.

29 ~ E' publicado o Decreto núme-
ro 17. 326-A, de 25-6-947, do Estado de
São Paulo, que dispõe lotação de car-
gos em escola normal da Capital.

30 - E' publicado o Decreto s/n., de
30-6-947, do Estado do Rio+Grande do

. Norte, que nomeia comissão encarre-
gada de atualizar as leis orgânicas de
ensino do Estado.

30 - E' publicada a Portaria n." 226,
de 30-6-947, do Secretário da Justiça,
Educação e Saúde, de Santa Catari-
na, que regulamenta os exames vagos
nos cursos normais regionais.

III - ATOS DA ADMINISTRAÇÃOMu-
NICIPAL

17 - E' publicado o Decreto-lei n." 2,
de 14-3-947, da Prefeitura de Luís Cor-
reia (Estado do Piauí), que transfere
escola de localidade.

IV - NOTICIÁRIO

- Noticia-se a inauguração da So-
ciedade Brasileira de Educação Extra-
escolar, no Rio de Janeiro.

-~-
2 - Inaugura-se no Distrito Federal

a Exposição do Livro Português.

3 - Chega ao Rio de Janeiro o Prof.
Henri Pieron, Diretor do Instituto de
Psicologia da Universidade de Paris,
que dará um .curso de Psicologia e Psi-
cofisiologia na Faculdade Nacional de
Filosofia, da Universidade do Brasil.

3 - E' inaugurado no Território do
Acre o primeiro prédio escolar de uma
série a ser construída com verba do
Ministério da Educação.

6 - Forma-se a primeira turma de
médicos que concluiram o Curso de
Malária, da Escola de Saúde Pública
do Estado de Minas Gerais.

10 - Noticia-se que o Govêrno uru-
guaio denominou Barão do Rio Branco
a escola' n.? 71, de Montevidéu.

10 - Noticia-se que o Govêrno do
Estado do Paraná criou o Departamen-
to Estadual de Criança, subordinado à
Secretaria de Educação .

10 - Noticia-se a inauguração de
prédio escolar em Santa Maria (Esta-
do do Rio Grande do Sul), construí-
do com auxílio da população local.

12 - Instala-se em São Paulo o I
Congresso Estudantil dos Cursos Co-
merciais.

12 - Noticia-se a assinatura de acôr-
do entre o SENAC e o Instituto Vis-
conde de Mauá, para instalação de cur-
sos de aprendizagem comercial em San-
ta Cruz do Sul, Rio Grande do Sul.

13 - E' instalado em prédio próprio
o G. E. Presidente Dutra, do Territó-
rio do Acre.

15 - Acham-se em greve 14 escolas
da Universidade do B-rasil, em sinal de
solidariedade aos colegas da Faculda-
de Nacional de Filosofia, que foram im-
pedidos de fazer as provas a que não



compareceram, por ocasiao da greve
geral da U'niversidade contra a maio-
ração das taxas.

15 - Noticia-se a fundação do Cen-
tro dos Inspetores Federais do Ensino
Secundário. Seção de São Paulo.

15 ...!.. Inaugura-se no Estado de Minas
Gerais o Serviço de Vigilância de Me-
nores.

16 - Realiza-se no Rio Grande do
Sul a cerimônia de instalação das 420
classes de alfabetização de adultos, dis-
tribuídas pelo Govêrno Federal.

17 - Noticia-se a assinatura de acôr-
dos entre o Ministério da Educação e
Saúde e os Governos Estaduais do
Amazonas e do Rio Grande do Sul, pe-
los quais a União custeará a instala-
ção de 420 classes de alfabetização de
adultos ao primeiro e 100 classes idên-
ticas ao segundo ~.,

17 - Noticia-se que 80 mil alunos
freqüentam classes de ensino supletivo
que funcionam em São Paulo;

18 - Chega ao Rio de Janeiro a re-
presentante do Brasil no Forum de Es-
tudantes Secundários realizado em New
York, Sta. América Lobato de Olivei-
ra.

18 - Noticia-se de Natal a realiza-
ção de uma Reunião de Diretores de
grupos escolares e escolas reunidas do
Estado.

19 - Noticia-se que o Govêrno uru-
guaio assinou uma lei pela qual é de-
terminada a inclusão do ensino de por-
tuguês. em caráter facultativo, no cur-
rículos dos ginásios do País.

19 - A União Nacional de Estudan-
tes promove debates para lançar as
bases da fundação da Escola Nacional
de Teatro.
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19 - Noticia-se que foram inaugu-
radas classes de ensino supletivo nos
Municípios de Florianópolis, Blumenau
e joinvile, Estado de Santa Catarina.

21 - Noticia-se que a Escola Técni-
ca de Assistência Social da Prefeitura
do Distrito Federal ofereceu oitenta
bôlsas de estudo ao SESI e ao SESC.

24 - Noticia-se que a Sociedade Pes-
talozzi do Território do Acre iniciou
distribuição de merenda escolar a 364
alunos do Município de Rio Branco.

25 - Noticia-se que a Secretaria de
Educação do Estado de São Paulo, insti-
tuiu como prêmio uma flâmula que ca-
berá à cidade que apresentar menor ín-
dice de analfabetos no final da campanha
de alfabetização de adultos.

26 - O Ministério da Educação e
Saúde informa que os Estados primei-
ro colocados na Campanha de Alfabe-
tização de Adultos são: São Paulo, com
l.512 classes, .Bahia com l.334 e Minas
Gerais com l.309.

27 - A Superintendência de Educa-
ção Física e Assistência Educacional da
Secretaria de Educação e Cultura do
Estado do Rio Grande do L Sul. inaugu-
ra a primeira ambulância equipada com
aparelhagem de Raios-X, para recensea-
mento torácico de escolares.

27 - Noticia-se de Teresina que fo-
ram instaladas 280 classes de ensino su-
pletivo no Estado do Piauí.

28 - Noticia-se que urna 'comissão dos .-
moradores de Pirapozinho, Estado de
São Paulo. solicitou ao Governador do
Estado a construção de um grupo es-
colar na localidade.

29 - Em entrevista a Imprensa, o
Diretor do Departamento Nacionat' de
Educação comunica terem sido funda-
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das doze mil classes de alfabetização de
adultos, desde o início da campanha, en-
cetada pelo Ministério da Educação e
Saúde e que as freqüentam uma média
de meio milhão de alunos.

29 - Noticia-se uma reunião dos .sin-
dicatos de professôres de São Paulo,
para promoverem a fundação da Fe-
deração dos Professôres do Estado de
São Paulo.

29 - Noticia-se. que o Govêrno do
Estado de São Paulo concedeu crédito
especial de Cr$ 500.000,00 à Campanha
de Alfabetização de Adultos.

Seção de Documentação e Intercâm-
bio do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos, 25 de julho de 1947. ~
Déa Veloso Maurício, Chefe da Seção.

Visto: Murilo Braça, Diretor do
I. N. E. P.

•
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DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE - RIO DE JANEIRO

Boletim mensal

110 VIII N.I. 86Março de 1947

Vida' educacional no país .em Fevereiro de 1947
1 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

3 - E' publicada a Portaria n.? 57,
de 30-1-47, do. Ministro.' da Educação.
que' expede instruções para a execução
do. que dispõem o. art. 5.° do Decreto-
lei n.? 4.958, de 14-11-942, e os arti-
gos 4.°, n.? 2, e 5.° do. Decreto núme-
T:J 19.413, de 25-8-945, com referência
ao. plano' de ensino supletivo de ado-
lescentes e/ adultos analfabetos, apro-
vado para o exercício de .1947.

3 -:- E' publicada a Ata de 25-\9-46,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa a 16.a Sessão da 2.à Reunião or-
dinária do ano.

4 - E' publicado. o Decreto. núme-
ro 22.398, de 31-12-46, que concede re-
conhecimento, sob regime de inspeção
permanente, ao curso. ginasial do Giná-
sio Santana, com sede em Ponta Gros-
sa, no Estado do. Paraná.

tO 4 - E' pubJicada a Portaria n,? 3.
de 31-1-47; do Diretor Geral do Depar-
tamento Nacional da Criança, que dis-
crimina as bôlsas de estudos para o.
Curso de Puericultura e Administração
dêste ano.

5 - E' publicado. o. Decreto núme-
ro 22.533, de 1-2-47, que altera a Ta-
bela Numérica Suplementar de Extra-
numerário-rnensalista, da Superinten-
iêndência do Ensino Agrícola e Vete-
rinário do Ministério da Agricultura.

5 - E' publicada a Portaria n," 643.
de 20-11-46, do Ministro. da Educação,
que concede inspeção preliminar ao.
Ginásio Senhor Bom Jesus, com sede
em Curitiba, no. Estado do Paraná.

5 - E' publicada a Portaria núme-
ro 644, de 20-11-46, do Ministro da
Educaçãô; que concede inspeção preli-
minar ao. Ginásio Evangélico Panam-
bi, com sede em Panambi, no Estado.
do Rio Grande do. Sul.

5 - E' publicada a Portaria n.? 651,
de 25-11~46, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao Gi-
násio Maranhão, com sede no Distrito
Federal.

5 - E' publicada a Portaria n,? 654,
de 25-11-46, do Ministro. da Educação.
que concede inspeção. preliminar ao. Gi .•
r.ásio São Luís" com sede no Distrito.
Federal.

"

5 - E" publicada a Portaria n.? 658,.
de 25-11-946, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao Gi-
násio Municipal de Caconde, com . sede
em Caconde, no Estado 'de São. Paulo.

5 - E' publicada a Portaria n.? 662,
de 28-11-46,. do Ministro da Educação.
que concede inspeção preliminar ao Gi-
uásio São Francisco - Departamento
Feminino, com sede em Conceição de
Mato Dentro,' no Estado de Minas Ge-
rais.



6 - E' publicado o Decreto núme-
ro 22.524, de 27-1-47, que autoriza o
Ginásio do Ateneu São' Luís, com sede
no Distrito Federal, a funcionar como
colégio, muda-lhe a denominação para
Colégio do Ateneu São Luís e declara
que seus cursos clássico e científico
funcionarão sob regime de inspeção
preliminar.

6 _ E' publicada a Ata de 27-9-46,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 17.a sessão da 3.a reunião or-
dinária do ano.

• 6 - E' publicada a Portaria de
30-1-47, do Ministro das Relações Ex-
teriores, que baixa instruções para·o
"Curso de Preparação à Carreira de
Diplomata" .

7 _ E' publicada a Portaria n ? 2.
de 10-1-47, do Ministro da Educação
que altera as instruções aprovadas pel•.
Portaria ministerial n.? 153, de 2-5-3~"!'
rderente ao regime Higiênico-dietético
nos estabelecimentos de ensino secun·
dário e comercial.

8 - E' publicada a Lei n.? 15, de
7-2-47, que dispõe sôbre a realização
de exames em 2.a época do artigo 91
do Decreto-lei n.? 8.531, de 2-1-46, re-
ferente ao ensino secundário.

r.

10 - E' publicado o Decreto núme-
ro 22.178, de 25-11-46, que concede re-
conhecimento, sob regime de inspeção
permanente, ao curso ginasial do Giná-
sio Fidelense, com sede em São Fidelis.
no Estado do Rio de Janeiro.

10 - E' publicado o Decreto núme-
10 22.544, de 7-2-47, que altera, com
redução de despesa a Tabela Numêrica :
Ordinária de Extranumerário-mensalis-
ta da Faculdade de Direito da Univer-
sidade do Recife.

10 - E' publicado o Regimento na
Escola Nacional de Música da Univer-

-2-
sidade do Brasil, aprovado pelo Conse-
iho Universitário em 17-8-46.

10 - E' publicada a Portaria n.? 2,
de 31-1-47, do Presidente do Serviço
de Recreação Operária, que institui
concurso para escolha de cartazes de
propaganda para a Primeira Olimpíada
Operária.

10 - E' publicada a Portaria n,? 118,
de 6-2-47, do Ministro da Viação, que
aprova o Regulamento da Escola Edi-
son, destinada ao ensino de radioeletri.
cidade e à formação de radioperadores
(' radiotécnicos auxiliares .

11 - E' publicada a Portaria n,? 94,
de 7-2-47, do Ministro da Agricultura,
que autoriza o funcionamento, no cor-
rente ano, do curso avulso de Horticul-
tura, subordinado aos Cursos de Aper-
feiçoamento, Especialização e Extensão.

11 - E' publicada a Portaria 11.° 95,
de 7-2-947, do Ministro da Agricultura,
que autoriza o funcionamento, no cor-
rente ano, do curso avulso de Fruticul-
tura, subordinado aos Cursos de Aper-
feiçoamento, Especialização e Extensão.

12 - E' publicado o Decreto núme-
ro 20.813, de 26-3-46, que concede equi-

. paraçâo, sob regime de inspeção per-
manente, ao curso ginasial do Ginásio
Estadual de Taquaritinga, com sede
em Taquaritinga, no Estado de São
Paulo.

12 - E' publicado o Decreto núme-
ro 22.176, de 25-11-46, que concede re-
conhecimento, sob regime de inspeção
permanente, ao curso ginasial, do Gi-
násio Santa Catarina, com sede em
Nova Hamburgo, no Estado do Rio
Grande do Sul.

12 - E' publicado o Decreto núrne-
ro 22.523, de 27-1-47, que autoriza
o Ginásio de Triângulo Mineiro, com
sede em Uberaba, no Estado de Minas
Gerais, a funcionar como colégio, mu-



,

dando-lhe a denominação para Colégio
GO Triângulo Mineiro e concede reco-
nhecimento, sob regime de inspeção
preliminar, aos seus cursos clássico e
científico.

13 - E' publicado Orçamento da re
ceita e despesa da Universidade do
Brasil para o exercício de 1947.

13 - E' publicado o Aviso n.? 164

de 11-2-47, do Ministro da Guerra, que
fixa em 450 o número de matrículas
na Escola Militar de Resende, em 1947.

13 - E' publicada a Portaria n.? 34,

de 12-2-47, do Ministro da Guerra, que
aprova as instruções gerais para a ma-
trícula na Escola de Transmissões do
Exército, em 1947.

14 - E' publicado o Decreto núme-
ro 22.546, de 7-2-47, que concede re-
conhecimento ao curso técnico de Agri-
mensura da Escola Técnica Mackenzie,
com sede na capital do Estado, de São
Paulo.

14 - E' publicada a Portaria nú-
mero 34, de 12-2-47, do Ministro da
Aeronáutica, que reconhece a validade
de cursos e estágios realizados durante
a campanha da Itália pelos elementos
do 1.0 Grupo de Caça.

15 - E' publicada a Lei n.? 20, de
10-2-47, que autoriza o Ministério da
Educação e Saúde a expedir instruções
para a realização de concursos vesti-
bulares em todos os estabelecimentos
de ensino superior.

17 - E' publicado o Decreto núme-
ro 22.376, de 30-12-46, que autoriza o
funcionamento dos cursos de Ciências
Econômicas e de Ciências Contábeis e
Atuariais da Faculdade de Ciências
Econômicas e Administrativas da Uni-
versidade de São Paulo, com sede na
capital do Estado de São Paulo.
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18 - E' publicada a Portaria n,? 85,

de 15-2-47, do Ministro da Educação e
Saúde, que regula o concurso vestibu-
lar para o ano de 1947.

20 - E' publicado o Aviso n,? 186,

de 17-2-47, do Ministro da Guerra,
que permite, no corrente ano, aos alu-
nos da Escola Militar de Resende, a
freqüência do ano seguinte com depen-
dência de urna aula ou grupo de instru-
ção do anterior.

24 - E' publicada a Portaria nú-
mero 385, de 8-6-46, do Ministro da
Educação, que concede equiparação, sob
regime de inspeção preliminar, ao Gi-
násio do Instituto Benjamin Constant,
com sede no Distrito Federal.

24 - E' publicada a Portaria n.? 21,

de 10-1-47, do Ministro da Educação,
que altera as instruções aprovadas pela
Portaria ministerial n.? 153, de 2-5-39,
referente ao regime higiênico-dietético
nos estabelecimentos de ensino secundá-
rio e comercial.

25 - E' publicada a Lei n.? 28, de
15~12-47, que altera a redação do arti-
go 26 do Decreto-lei n.? 4.073, de
30-1-942, que dispõe sôbre a Lei Or-
gânica do Ensino Industrial.

25 - E' publicada a Lei n,? 29, de
15-2-47, que assegura a oficiais refor-
mados integrantes da Fôrça Expedicio-
nária Brasileira o direito de ingresso
automático na 3.a série do curso das

-Escolas de Engenharia.

25 - E' publicada a Circular n." 1~
de 15-2-47, do Diretor do Ensino Co-
mercial, que dispõe sôbre atividades es-
colares.

26 - E' publicada a Portaria n,? 46.
de 24-2-47, do Ministro da Aeronáuti-
ca, que dispõe sôbre dispensa de exi-
gências das Instruções para o funciona-
mento do C.P .O.R. Aer .. e conces-



reservista de
desligados do

são de certificado de
l.a categoria aos alunos
C.P.O.R. Aer.

26 - E' publicada a Portaria n.? 62,
de 30-1-47, do Ministro da Educação,
que cassa, a pedido. a inspeção preli-
minar concedida ao curso comercial
básico da Escola Comercial Hebreu
Brasileira, com' sede no Distrito Fe-
deral.

27 - E' publicado o Decreto núme
ro 22.525, de 27-1-47, que autoriza o
Ginásio Cruzeiro, com sede no Distrito
Federal, a funcionar como colégio, mu-
da-lhe a denominação para Colégio
Cruzeiro, e declara que seus cursos
clássico e científico funcionarão sob
regime de inspeção preliminar.

27 - E' publicado o Decreto núme-
ro 22.637, de 25-2-47, que aprova o Es-
tatuto da Universidade da Bahia.

II - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DOS ES-

TADOS. DO DISTRITO FEDERAL J<l DOS

TERRITÓRIOS.

1 - E' publicado o Decreto núme-
ro 1.049, de 31-1-947, do Estado da
Paraíba, que cria três escolas no Mu-
nicípio de Mamanguape.

1 - E' publicado o Decreto n,? ~76.
de 30-1-947, do Estado de 'Sergipe, que
localiza escola primária.

1 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 16.834, de 31-1-947, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre criação
de ginásio na cidade de Viradouro.

1 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 16.835, de 31-1-947. do Estado
de São Paulo, que dispõe sôbre aquisi-
ção de- imóvel, por doação. para cons-
trução de prédio destinado a G .E.

1 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 18.836, de 31-1-947, do Estado
de São Paulo, que dispõe sôbre o trans-
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formação do Ginásio Estadual de Am-
paro em colégio.

2 - E' publicado o Decreto. núme-
ro 1.033, de 2-1-947, do Estado da Pa-
raíba, que cria escola primária no Mu-
nicípio de Jatobá.

3 - E' publicada a Resolução. nú-
mero 2, de 15-1-947, do Secretário Ge-
ral de Educação e Cultura, da Prefei-
tura do Distrito Federal, que dá à Es-
cola 12-15, à rua Belchior da Fonseca,
na Pedra de Guaratiba, a denominação
de Escola Amapá ,

3 - E' publicada a Resolução n,? 3,
de 15-1-947, do Secretário Geral de
Educação e Cultura, da Prefeitura do
Distrito Federal, que dá à Escola 17-10,
à rua Itaocara, em Tomás Coelho, a
denominação de Escola Guaporé.

3 - E' publicada a Resolução nú-
mero 4, de 15-1-947, do Secretário Ge-
ral de Educação e Cultura, da Prefei-
tura do Distrito Federal, que dá à Es-
cola 10-15, na Estrada da Pedra nú-
mero 113, em Campo Grande, a deno-
minação de Escola Nestor Vitor,

3 - E' publicada a Resolução n.? 5.
de 15-1-947, do Secretário Geral de
Educação e Cultura, da Prefeitura do
Distrito Federal, que concede segunda
chamada aos candidatos à primeira sé-
rie do Ginásio Barão \ do Rio Branco.,

3 - E' publicada a Resolução n,? 6,
de 1-2-947, do Secretário Geral de Edu-
cação e Cultura, da Prefeitura do Dis-
trito Federal, que concede segunda
época para os candidatos à Primeira
série do Ginásio Benj amin Constant.

3 - E' publicado o Decret~ núme-
ro 2.264, de 3-2-947, do Estado do Rio
Grande do Sul, que dá denominação a
G. E.

3 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.265, de 3-2-947, do Estado do Rio



Grande do. Sul, que concede auxílio. de
Cr$ 600.000,00 para construção de asi-
lo,

4 - E' publicado. o. Decreto-lei nú-
mero. 682, de 3-2-947, do. Estado. do Rio
Grande do Norte, que cria a Faculdade
'de Farmácia e Odontologia de Natal.

4 - E' publicado o Decreto núme-
ro 3.786, de 28-1-947, do Estado de
Santa Catarina, que expede o programa
das escolas normais e institutos de edu-
cação. do Estado.

4 - E' publicado. o. Decreto. n,? 301,
de 28-1-947. do. Estado. de Goiás, que
cria uma cadeira no. Jardim de Infân
cia, de Goiânia.

5 - E' publicado. o. Decreto. n.? 378,
de 3-2-947, do Estado de Sergipe, que
localiza escola primária na Capital.

5 - E' publicada a Circular n.? 3,
de'29-1-947, do. Departamento. de Edu-
cação do. Estado do Rio. de Janeiro, que
faz recomendações aos Técnicos de
Educação e aos Prefeitos, sôbre a
"Campanha Nacional de Educação de
Adultos" •

5 -- E' publicado. o Decreto-lei nú-
mero. 383, de 31-1-947, do Estado de
Santa Catarina que eleva o. valor de
quatro bôlsas de estudo. ..

5 - E' publicado. o Decreto-lei nú-
mero 384, de 31-1-947, do Estado de
Santa Catarina que eleva o. valor de
bôlsa de estudo,

5 - E' publicado. o. Decreto-lei nú-
mero. 385, de 31-1-947, do Estado. de
Santa Catarina, que concede bôlsa de
estudo.

5 - E' publicado o. Decreto-lei nú-
mero 388, de 31-1-947, do. Estado. de
Santa Catarina, que concede bôlsa es-
colar.

6 - E' publicado. o Decreto-lei nú-
mero. 16.866, de 4-2-947, do. Estado de
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São. Paulo, que desapropria imóvel pa-
ra ampliação de G.E. no Município. de
Ilhabela.

7 - E' publicado. o. Decreto-lei nú ..
mero. 1.369. de 6-2-947, do Estado dei
Rio Grande do Sul, que altera disposi-
tivos do Decreto-lei n,? 1.244, de
7-11-946, que cria cargos de proíessô-
res.

7 - E' publicado o. Decreto núme-
ro. 2.268, de 6-2-947; do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio. de
Cr$ 20.000,00 ao. G. E. de Itaí.

7 - E' publicado o. Decreto. núrne-
ro 2.269, de 6-2-947, do. Estado. do Rio
Grande ·do..Sul, que concede auxílio de
Cr$ 100.000,00 à Universidade de Pôr·
to Alegre.

8 - São. publicadas as Instruções
n.? 1, de 6-2-947, do Secretário Geral
do Educação. e· Cultura, da Prefeitura
do Distrito Federal, que dispõe sôbre
contrato com os estabelecimentos de en-
sino. particular que pretendem receber
alunos internos por conta do. Serviço
Escolas-Hospitais.

8 - E' publicado o Decreto núme-
ro 1.057, de 7-2-947, do Estado. da Pa-
raíba, que cria G.E. no Município. di!
Mamanguape.

8 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.270, de 7-2-947, do Estado do. Rio.
Grande do. Sul que concede subvenção
anual de Cr$ 5.000,00 a professora -par-
ticular.

9 - E' publicado o Decreto núme-
ro. 1.059, de 8-2-947, do Estado da Pa-
raiba, que cria escola primária no. Mu-
nicípio de Cuité.

10 - E' publicado. o. Decreto núme-
. ro 3.790, de 4-2-947, do Estado de San- .
ta Catarina, que cria G.E. em Ita-
jaí.



11 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.147, do Estado do Maranhão, que
nomeia para o cargo de Professor Nor-
malista vinte e duas professôras.

11 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 683, de 10-2-947, do Estado do
Rio Grande do Norte, que expede a Lei
Orgânica do Ensino Primário do Es-
tado.

10 - E' publicado o Decreto núme-
ro 3.791, de 4-2-947, do Estado de San-
ta Catarina, que transfere escola no
Município de Xapecó.

10 - E' publicado o Decreto núme-
ro 3.792, de 4-2-47, do Estado de San-
ta Catarina. que retifica nome de esco-
la no Município de Xapecó.

10 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.273, de 8-2-947, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 15.000,00 ao Instituto Santa Ceci-
lia.

10 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.278, de 11-2-947, do Estado do' Rio
Grande do Sul, que' concede subven-
ção de Cr$ 5.000,00 a professor parti-
cular.

11 - E' publicado o Decreto núme-
ro 8.797, de 8-2-947, do Prefeito do
Distrito Federal, que institui a "Fu~-
dação Leão XIII", com o fim de pres-
tar ampla assistência social aos mora-
dores dos morros, das favelas e de lo-
cais semelhantes da cidade do Rio de
Janeiro, e aprova seus estatutos.

11 - E' publicada a Resolução nú-
mero 7, de 7-2-947, do Secretário Ge-
ral de Educação e Cultura, da Prefei-
tura do Distrito Federal, que dá à Es-
cola 2-15, à rua Pedro I n.? 134, no
Morro do Chá, em Santa Cruz, a de-
nominação de Escola Pecegueiro . do
Amaral.
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11 - São assinadas as Portarias nú-

meros 194 e 195 do Secretário de Edu-
cação e ·Cultura, do Estado do Espí-
rito Santo. que localiza dois cursos no-

I turnos, um em Muqui e outro em Co-
latina.

11 - E' publicado o Decreto-lei nú ..
mero 16.1:170, de 10-2-947, do Estado
de São Pauio, que dispõe sôbre criação
de ginásio estadual em Batatais.

11 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 16.871, de 10-2-947, do Estado-
de São Paulo, que dispõe sôbre criação
de ginásio estadual em Matão.

11 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 16.872, de 10-12-947, do Estado
de São Paulo, que dispõe sôbre cria-
ção de ginásio estadual em Iguape ,

11 - E" publicado o Decreto-lei nú
mero 16.874, de 10-2-947, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre criação de
ginásio estadual em Caconde.

11 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 16.875, de 10-2-947, do Es~ado
de São Paulo, que dispõe sôbre criação
de ginásio estadual em Monte Alto,

11 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 16.876, de 10-2-947, do Estado
de São Paulo, que dispõe sôbre criação
de ginásio estadual em Santo André.

1 1 - E:" publicado o Decreto nú-
mero 3.793, de 4-2-947, do Estado de
Santa Catarina, que adapta o curso pri-
mário complementar do G.E. de Bom
Retiro à Lei Orgânica do Ensino Pri-
mário.

11 - São publicados os ,Decretos nú-
meros 3.794, e 3.795, de 5-2-947, de
Estado de Santa Catarina, que retifi-
cam nomes de escolas no Município de
Xapecó.

11 - E' publicado o Decreto núme-
ro 3.796, de 5-2-947, do Estado de San-
ta Catarina, que cria escola no Municí-
pio de Maíra,

I



11 - E' publicado o Decreto núme-
ro 3.797, de 5-2-947, do Estado de San
ta Catarina. que retifica nome de esco-
la no Município de Xapecó.

11 - E' publicado o Decreto núme-
ro 302, de 28-1-947, do Estado de Goiás,
que cria E.I. no Município de Goian-
dira,

11 - E' publicado o Decreto n.? 304,
de 5-2-947, do Estado de Goiás, que
transfere E.I. no Município de Corum-
bá de Goiás.

12 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 3, de 10-2-947, do Diretor do
Depártamento de Educação Primária,
da Prefeitura do Distrito Federal, que
expede o ante-projeto de "Instruções"
sôbre designação, remoção e estágio
dos diretores de estabelecimentos de
ensino primário.

12 - E' publicado o Decreto-lei nú-

mero 684, de 11-2-947, do Estado do
Rio Grand-e do Norte, que adapta à le-
gislação federal o sistema de ensino
normal do Estado.

12 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 16.883, de 11-2-947, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre a criação
das Escolas de Horticultura, de jun-
diaí e Água Funda, e dá outras pro-
vidências.

12 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 16.884, de 11-2-947, do Estado de
São Paulo. que dispõe sôbre criação de
ginásio estadual na Cidade de Santa
Rita do Passa Quatro.

12 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 388, de 10-2-947, do Estado de
Santa Catarina, que institui bôlsas es-
colares.

12 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.276, de 11-2-947, do Estado do
Rio Grande do Sul, que concede sub-
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venção de Cr$ 5.000,00 a professora
particular.

12 - E' publicado o Decreto núme-
. ro 2.277, de 11-2-947, do Estado do

Rio Grande do Sul, que concede auxílio
de Cr$ 5.000,00 a aluna que vai fre-
quentar um curso de dança clássica no
Rio de janeiro.

13 - E' publicada a Resolução nú-
mero 8, de 6-2-947, do Secretário Geral'
de Educação e' Cultura, da Prefeitura
do Distrito Federal, que institui o 1.0
Congresso Nacional de Educação de
Adultos.

13 - E' publicado o Decreto núme-
ro 1.063, de ·12-2-947, do Estado de Pa-
raíba, que transfere escola primária no
Município de Piancó.

13 - E' publicado o Decreto númc-
TO 1.064, de 12-2-947, do Estado da
Paraiba, que cria escola primária no-
turna no Município de Guarabíra.

13 - E' publicado o Decreto núme-
ro 1.065, de 12-2-947, do Estado da Pa
raiba, que cria escola primária noturna
em joão Pessoa.

13 - E' publicado o Decreto núme-
ro 3.799, de 10-2-947, do Estado de
Santa Catarina, que cria três escolas
no Municípió de Bom Retiro.

13 - E' publicado o Decreto núme-
ro 3.800, de 10-2-947, do Estado de
Santa Catarina, que cria escola no
Município de Bom Retiro.

13 - E' publicado o Decreto núme-
ro 3.801, de 10-2-947, do Estado de
Santa Catarina, que' retifica nome de
escola no Municipio de Xapecó.

13 - E' publicado o Decreto núme-
ro 3.802, de 10-2-947, do Estado d:
Santa Catarina, que transfere escola no
Município de Bom Retiro.



14 - E' publicado o Decreto núme-
ro 16.893, de 13-2-947, do Estado de
São Paulo, que lota cargo do Quadro
do Ensino.

14 - E' publicado o Decreto núme-
ro 16.894, de 13-2-947, do Estado de
São Paulo. que relota cargos no Quadro
do Ensino, no Colégio Estadual e Es-
cola Normal de .J aboticabal.

14 - E' publicado o Decreto núme-
ro 16.895, de 13-2-947, do Estado de
São Paulo. que lota cargo no Ginásio
Estadual Antônio Firmino de Proença,
na Capital.

14 - E' publicado o Decreto núme-
ro 16.896. de 13-2-947, do Estado de
São Paulo, que dá a denominação "Co-
ronel João Rosa", ao G. E. de Tapiraí,
em Piedade.

14 - E' publicado o Decreto núme-
ro 16.897, de 13-2-947, do Estado de
São Paulo, que aprova o contrato de
locação de prédio em Bauru, onde fun-
cionará a Delegacia Regional do En-
sino da localidade.

14 - E' publicado o Decreto núme-
ro 16.898, de 13-2-947, do Estado de
São Paulo. que aprova os têrmos do
contrato de locação de prédio a ser
construído, onde funcionará o G. E. do
Bairro de Água Fria, na Capital.

14 - E' publicado o Decreto núme-
ro 16.899, de 13-2-947, do Estado rle
São Paulo. que denomina "Professor
Manuel Dias de Almeida" o G.E. de
Saltinho, em Piracicaba.

14 - E' publicado o Decreto núme-
ro 3.735, de 17-12-946, do Estado de
Santa Catarina, que aprova o regula-
mento para os estabelecimentos de, eu,'
sino primário do Estado.

14 - E' publicado o Decreto núme-
ro 3.803, de 11-2-947, do Estado de
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Santa Catarina, que cria duas escolas
no Município de Tubarão.

14 - E' publicado o Decreto núme-
ro 3~804, de 12-2-947, do Estado de
Santa Catarina, que transfere escola no
Município de Itajaí ,

14 - E' publicado o Decreto núme-
ro 3.805, de 12-2-947, do Estado de
Santa Catarina, que transfere escola no
Município de Camboriu.

15 - E' publicado o Decreto núme-
ro 10.168, de 14-2-947, do Estado da
Paraíba, que reconhece como escola
normal rural, o instituto N. S. de
Lourdes, da Cidade de Monteiro.

15 - E' publicado o Decreto núme-
ro 16.907, de 14-2-947, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre a insti-
tuição do Campeonato Colegial de E~-
portes.

15 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 16.911, de 14-2-947, do Estado
de São Paulo, que dispõe sôbre trans-
formação de cadeira na Escola Politéc-
nica, edá outras providências.

15 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 16.912, de 14-2-947, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre criação
de escola normal em !tu.

15 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 16.913, de 14-2-946, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre criação
de ginásio estadual em São Simão.,

15 - E' publicado o Decreto-lei rni
mero 16.914, de 14-2-947, do Estado de
São Paulo, que dispõ: sôbre aquisição
de imóvel, por doação, para construção
da Escola Normal Oficial de São Ma-
nuel.

15 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 16.916, de 14-2-947, do, Estad.)
de São Paulo, que dá nova redação ao
art. 5.° do Decreto-lei, n.? 16.685, de



31-12-946, que dispõe sôbre a criação
do Instituto Paulista de Oceanografia..•..

15 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.917, de 14-2-947, do Estado
de São Paulo, que autoriza a Escola
Normal Livre, de Garça, a funcionar
sob regime de inspeção prévia.

15 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 16.918, de 14-2-947, do Estado
de São Paulo, que dispõe sôbre um
Curso Prático de Ajustadores e outro
de Instalações Domiciliares, na Cida·
de de Orlândia.

15 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 16.921, de 14-2-947, do Estado
de São Paulo, que dispõe sôbre aqui-
sição de imóvel, por doação, destinado
a G.E., em Glicério.

15 - E' publicado o Decreto-lei T"í
mero 1.373, de 14-2-947, do Estado
do Rio Grande do Sul, que retifica
concessão de auxílio.

15 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.281, de 15-2-947, do Estado do
Rio Grande do Sul, que concede auxílio
de Cr$ 50 000,00 à Associação Rio-
Grandense de Música.

16 - E' publicado o Decreto núme-
ro 1.071, de 15-2-947, do Estado da
Paraíba, que cria escola primária no
Município de Tabaiana .

16 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 16.922, de 14-2-947, do Estado
de São Paulo, que estabelece a forma
de provimento dos cargos de docen' e
dos magistérios' secundário e normal
de estabelecimentos mantidos pelo Es-
tado e dá outras providências.

20 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 686, de 17-2-947, do Estado do
Rio Grande do Norte, que altera o De-
creto-lei n.? 631, de 4-11-946, que dis-
põe sôbre o Curso de Formação ele
Oficiais da Fôrça Policial do' Estado.
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20 - E' publicado o Decreto númt'-
ro 1.074, de 19-2-947, do Estado da
Paraíba. que cria escola primária nu
Município de Areia.

21 - E' publicado o Decreto núme-
ro 1.077, de 20-2-947, do Estado da
Paraiba, que transfere escola primária
no Município de Batalhão.

21 - E' pubficado o Decreto núme-
ro 3.806, de 12-2-947, do Estado de
Santa Catarina, que transfere escola
no Município de Orlães.

21 - E' publicado o Decreto núme-
ro 3.807, de 12-2-947, do Estado de
Santa Catarina, que transfere escola
no Município de Nova Trento.

21 - E' publicado o Decreto núme
ro 3.808, de 13-2-947, do Estado de
Santa Catarina, que cria escola no Mu-
nicípio de Lajes.'

21 - E' publicado o Decreto núme-
ro 3.809, de 13-2-947, do Estado de
Santa Catarina, que transfere escola "10

Município de Palhoça.
21 - li' publicado o Decreto núme-

ro 3.810, de 13-2~947, do Estado de
Santa Catarina, que transfere escola no
Município' de Serra Alta.

21 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.373 de 14-2-947, do Estado do
Rio Grande do Sul, que ratifica auxílio
concedido ao ICongresso Sul-Riogran-
dense de Medicina, em Santa Cata-
rina.

21 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 721, de 28-12-947, do Estado de
Goiás, que expede normas para exe-
cução do Decreto-lei n.? 174, de
16-10-44, que dispõe sôbre concessão
de bôlsas de estudo-s, nas Escolas de
Enfermagem, Serviço Social 'e Pueri-
cultura.

22 - E' publicado o Decreto núme-
ro 1.078, de 21-2-947, do Estado da



ptraíba que transforma escola primá-
ria, em João Pessoa.

22 - E' publicado o Decreto núme-
ro 3.101, de 21-2-947, do Estado do
Rio de Janeiro, que eleva E.R. do Mu-
rucipio de Marquês de Valença, à ca-
tegoria de G. E.

22 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 16.950, de 21-2-947, do Estado
de São Paulo, que dispõe sôbre criação
de escola normal em Jacarei ,

22 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.286, de 21-Z-947,do Estado do
Rio Grande do Sul, que concede auxí-
lio de Cr$ 3.000,00 a professora par-
ticular.

22 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.287, de 21-2-947, do Estado do
Rio Grande do Sul, que concede auxilro
de Cr$ 60.000,00 ao Orfanato São Vi-
cente de Paula e Asilo Padre Caetano,
ambos da Cidade de Santa Maria.

22 - E' publicado o Decreto núme-

ro 2.289, de 21-2-947, do Estado do
Rio Grancle do Sul, que concede sub-
venção de Cr$ 5.000,00 a professor par-
ticular, por exercer o magistério há
mais de 30 anos.

23 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 16.960, de 22-2-947, do Estado
de São Paulo, que dispõe sôbre cria,
ção de ginásio estadual em Biriguj, e
dá outras providências.

23 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero ,16.961, de 22-2-947, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre criação de
escola normal em Caçapava.

24 - E' publicado o Decreto-lei nú
mero 16.741, de 24-2-947, do Estado do
Espírito Santo, que reorganiza a Secre-
taria de Educação e Cultura, e dá ou-
tras providências.

24 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 389, de 13-2-947, do Estado de
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Santa Catarina, que eleva o valor (!,~
bôlsa escolar.

24 - São publicados os Decretos-leis
ns. 390 e 391, de 12-2-947, do Estado
de Santa Catarina, que concedem bôl-
sas escolares.

24 - E' publicado o Decreto-lei .nú
mero 393, de 21-2-947, do Estado de
Santa Catarina, que concede bôlsa esco-
lar.

24 - E' publicado o Decreto-lei nlt
mero 394, de 21-2-947, do Estado de
Santa Catarina, que autoriza aquisição
de terreno para ampliar G.E. em join-
vile.

24 - E' publicado o Decreto-lei nú-

mero 395, de 21-2-947, do Estado de
Santa Catarina, que eleva o valor de
bôlsa escolar.

24 - E' publicado o Decreto núme-
ro 3.811, de 13-2-947, do Estado de
Santa Catarina, que transforma em cur-
so normal regional o curso complemen-
tar da Cidade de Campos Novos.

24 - E' publicado o Decreto núme-
ro 3.812, de 13-2-947, do Estado de
Santa Catarina, que transforma em
curso normal regional o curso com-
plementar da cidade de São José.

24 - E' publicado o Decreto núme-
ro 3.813, de 14-2-947, do Estado de
Santa Catarina, que extingue um curso
noturno da cidade de Nova Trento.

24 - E' publicado o Decreto núme-
ro 3.814, de 14-2-947. do Estado de
Santa Catarina, que transfere escola
mista da Cidade de Nova Trento para
Ferreira Viana no mesmo município.

25 - E' publicada a Resolução nú-
mero 7, de 10-2-947, do Prefeito do
Distrito Federal que cria, no Instituto

. de Educação, a Congregação e o Con-
selho Técnico-Administrativo.



25- - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 11, de 24-2-947, do Diretor do
Departamento de Educação Técnico-
Profissional, da Prefeitura do Distrito
Federal, que altera disposições da Ordem
de Serviço n." 6, de 22-2-945, que
dispõe sôbre a organização experi-
mental de turmas e grupos de alunos
para freqüência das aulas de cultura
geral e técnicas, nas escolas masculi-
nas do D. E. T. bem como sôbre a or-
ganização dos respectivos horários.

25 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 16.969, de 24-2-947, do Estado
de São Paulo, que dispõe sôbre criação
da Seção de Estudos Geográficos na
Diretoria do Instituto Geográfico e Geo-
lógico.
26 - E' publicado o Decreto núme-

ro 1.549, de 25-2-947, do Estado do
Rio Grande do Norte, que outorga, ao
Ginásio Sagrado Coração de Maria,
mandato para funcionamento do segun-
do ciclo do ensino normal.

26 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 396, de 22-2-947, do Estado de
Santa Catarina que autoriza doação de
imóvel para construção de prédio des-
tinado à Escola Industrial.

26 - K publicado o Decreto-lei nú-
mero 397, de .24-2-947, que dispõe sô-
bre aquisição de três terrenos, na cida-
de de Tubarão, destinados à _construção
de Escola de Aprendizagem do SE-
NA!.

27 - E' publicado o Decreto núme-
ro 1.085, de 26-2-947, do Estado da
Paraiba, que adota nova divisão do Es-
tado em zonas escolares, para efeito de
fiscalização técnica do ensino.

27 - li" publicado o Decreto núme-
ro 2.292, de 25-2-947, do Estado do
Rio Grande do Sul, que retifica o De-
creto n.? 2.151, que dispõe sôbre au-
xílio concedido à Associação Riogran-
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-:1ensede Artes Plásticas, de Pôrto Ale-
gre.

27 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.293, de 27-2-947, do Estado do
Rio Grande do Sul, que cria a escola
normal rural de Viamão e estabelece
normas para o funcionamento de esta-
belecimentos particulares congêneres.

27 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.294, de 27-2-947, do Estado do
Rio Grande do Sul, que concede auxí-
lio de Cr$ 35.000,00 à Federação Rio-
grandense de Escoteiros.

III - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNI-

CIPAI.

7 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9. de 19-8-946, do Município de
Picos, Estado do Piauí, que cria três
escolas.

NOTICIÁRIO

1- Noticia-se que estiveram em
Pôrtõ Alegre, vinte e cinco estudantes
da Escola de Agronomia de Viçosa, Mi-
nas Gerais, os quais se dirigem em
viagem de estudos às Repúblicas do
Prata.

2 - Noticia-se de Minas Gerais, que
várias entidades classistas concederam
Lôlsas de estudo na Faculdade de Ciên-
cias Econômicas e Administrativas de
Minas Gerais.

4 - Noticia-se de Macapá (Terri-
tório do Amapá) a preparação de um
curso de férias, para professôres, que
Iuncionará entre 5 e 26 - de fevereiro,
sob o patrocínio da Divisão de Edu-
cação_

4 - Encontra-se em Pôrto Alegre.
(Rio Grande do Sul), uma caravana
de estudantes da Escola de Arquitetu-
ra da Universidade de Minas Gerais,



que se destina às Repúblicas do Rio
da Prata.

5 - Inicia-se em Pôrto Alegre o cur-
so de extensão cultural para professô-
res, organizado pela Faculdade de Fi-
losofia e pela Secretaria de Educa-
ção.

7 - Noticia-se de Recife que o Go-
vêrno do Estado empreendeu uma cam-
panha de alfabetização de adultos de-
terminando a criação de mil núcleos de
ensino supletivo.

8 - Noticia-se a posse do Sr. Ha-
roldo Lisboa da Cunha, no cargo de
Diretor da Divisão de Ensino Secun-
dário, do Ministério da Educação e
Saúde.

9 -·A U.N.E.S.C.O. dirige-se ao
Ministro da Educação fazendo um apê-
10 para que o Brasil se integre na cam-
panha mundial de ensino elementar a
«íultos analfabetos.

9 - Inicia-se em São Paulo um mo-
vimento estudantil que pleiteia redução
de taxas c mensalidades das escolas.

11 - Reunem-se no Ministério da
Educação e Saúde, sob a presidência
do Professor Lourenço Filho, os dele-
gados estaduais que vieram conhecer o
plano de educação de adultos que êste
Ministério pretende : desenvolver.

11 - N oticia-se a chegada ao Rio de
Janeiro, de uma rrnssao paraguaia de
professôres e alunos de educação fí-
sica.

16 - Inaugura-se no Município de
São Luís (Alagoas) uma escola ru-
ral.
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20 - Noticia-se a designação da co-
missão que organizará o I Congresso
Nacional de Educação de Adultos, que
será realizado sob o patrocínio da Pre-
feitura do Distrito Federal.

21 - Funda-se em São Paulo a As-
sociação de Amigos da Colômbia, com
a finalidade de intensificar as relações
culturais do Brasil com aquele país.

21 - Noticia-se a inauguração, no
Recife, de uma escola primária para
filhos de ferroviários, instalada e man-
tida pelo Sindicato dos Trabalhadores
nas Emprêsas Ferroviárias do Nor-
oeste.

22 - São inaugurados em São Pau-
lo, o Departamento de Engenharia Me-
cânica e a Escola Prática de Horticul-
tura de Agua Funda, da Secretaria de
Agricultura.

23 - Noticia-se que o Departamento
ele Educação do Piauí introduziu refor-
mas em várias escolas primárias do in-
terior.

23 - E' assinado em Belo Horizon-
te, entre o Govêrno estadual e os Go-
vêrnos Municipais, o Convênio Esta-
dual do Ensino Primário, do Estado de
Minas Gerais.

Seção de Documentação e Intercâm-
bio do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos, em 25 de março de 1947.
- Roberto Leobons, Chefe Substituto
da Seção. - Visto. Murilo Braga,
Diretor do I.N .E.P.
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14 - É publicada nova redação do
art. 47, do Regimento do Instituto de
Neurologia, aprovado pelo Conselho
Universitário da Universidade do Brasil
em 8-1-1946.

15 - É publicado o Decreto n." 21.860,
de 26-9-1946, que concede reconheci-
mento, sob regime de inspeção perma-
nente, ao curso ginasial do Ginásio Mu-
nicipal Nilo Peçanha, com sede em
Barra do Piraí, no Estado do Rio de
Janeiro.

15 ~ É publicado o Decreto n." 22.173,
de 25-11-1946, que muda a denominação
do Colégio Visconde de São Leopoldo,
com sede na capital do Estado de São
Paulo, para Colégio Dante Alighieri.

15 - É publicada a Portaria n." 21,
de 10-1-1947, do Ministro da Educação,
que altera instruções constantes da Por-
taria n." 153, de 2-5-1939, referentes ao
regime higiênico-dietético nos estabele-
cimentos de ensino secundário e comer-
cial.

16 - É publicado o Decreto n." 22.396,
de 31-12-1946, que concede rpconheci-
mento, sob regime 'de inspeção perma-
nente, ao curso ginasial do Ginásio N. S.
de Lourdes, com sede em João Pessoa,
no Estado da Paraíba.

16 - É publicado o Decreto n." 22.400,
de 31-12-1946, que concede reconheci-
mento, sob regime de inspeção perma-
nente, ao curso ginasial do Ginásio Ti-

I Aros DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAl.

2 - É publicado o Despaclho de
28-12-1946, do Ministro da Educação,
que homologa a Resolução n." 25, de
28-12-1946, da Junta Especial, que dispõe
sôbre validação de cursos.

7 - É publicado o Decreto n." 21.906,
de 8-10-1946, que concede reconheci-
mento! sob regime de inspeção perrna-
IUeme, ao .curso ginasial do Ginásio
Santo Estanislau, com sede em Nova
Friburgo, no. Estado do Rio de Janeiro.

10 - É publicado o Decreto n.? 22.397,
de 31-12-1946, que concede reconheci-
mento, sob regime de inspeção perma-
nente, ao curso ginasial do Ginásio São
José, com sede em Castro, no Estado
do Paraná.
. 11 - É publicado o Decreto n.? 22.418,
de 9-1-1947, que altera ó Regulamento
para o Colégio Militar ..

14 - É publicado o Decreto n.? 21.859,
de 26-9-1946, que concede reconheci-
mento, sob regime de inspeção perma-
nente, ao curso ginasial do Ginásio Sino-
dai, com sede em São Leopoldo, no
Estado do Rio Grande do Sul.

14 - É publicado o Regimento da
Faculdade Nacional de Direito.

14 - É publicada a Decisão de'
27-12-1946, do Conselho Universitário
do. Brasil, que cria o Instituto de Gine-
cologia na Universidade do Brasil.



[uca-Uruguai, com sede no Distrito
F~d~ral.

16 - :Bpublicado o Decreto n." 22.443,
de 14-1-1947, que altera a redação dos
artigos 10 e 19 do Regulamento do Ins-
tituto Rio Branco.

16 - É publicado o Decreto n." 22.450,
de 14-1-1947, que declara de utilidade
pública a Associação Cristã de Moços,
com sede em Pôrto Alegre, no Estado
do Rio Grande do Sul.

17 - :B publicada a Portaria n." 62,
de 15-1-1947, do substituto do Diretor
Geral do Departamento Administrativo.
do Serviço Público, que aprova nova
estrutura dos cursos básicos das quatro
primeiras seções dos Cursos de Adrninis-

Jração da Divisão de Seleção e Aperfei-
çoamento, e fixa, para execução em 1947,
os cursos de livre escolha.

18 - :Bpublicado o Decreto n." 22.170,
de 25-11-1946, que autoriza o funciona-
mento do Curso de Didática da Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Letras
Santa Maria, com sede em Belo Hori-
zonte, no Estado de Minas Gerais.

18 - :Bpublicado o Decreto n." 22.438,
de 13-1-1947, que autoriza o funciona-
mento de .cursos da Faculdade de Filo.
sofia, Ciências e Letras do Instituto
Mackenzie, com sede na capital do Es-
tado de São Paulo.

18 -:B publicado o Decreto n." 22.440,
de 13--1-1947, que concede reconheci-
mento ao Curso de Ciências Econômicas
mantido pela Faculdade de Ciências
Econômicas de Campinas, da Universi-
dade Católica de São Paulo, com sede
em Campinas, no Estado de São Paulo.

18 - É publicado o Decreto n." 22.441,
de 13-1-1947, que autoriza o Ginásio
José Clemente, coIJ1 sede em Niterói, no
Estado do Rio de Janeiro, a funcionar
como colégio, muda-lhe a denominação
para Colégio José Clemente, e concede

rec0Ilhccii71ento, sob regime de inspeção
preliminar, aos cursos clássico e cientí-
fico.

18 - :Bpublicado o Decreto n." 22.442,
de 13-1-1947, que autoriza o funciona-
mento do curso de bacharelado da Fa-
culdade Católica de Direito, com sede
em Pôrto Alegre, no Estado do Rio
Grande do Sul.

20 - É publicado o Decreto n." 22.392,
de 31-12-1946, que aprova o Regula-
mento para os Centros de Preparação
de Oficiais da Reserva.

20 - É publicado o Decreto n." _22.395,
de 31-12-1946, que concede reconheci-
mento, sob regime de inspeção perma-
nente, ao curso ginasial do Ginásio dos
Santos Anjos, com sede em Varginha,
no Estado de Minas Gerais.

22 - :Bpublicado o Decreto n." 22.439,
de 13-1-1947, que autoriza o Ginásio
União, com sede em Uruguaiana, no
Estado do Rio Grande do Sul, a fun-
cionar como colégio, muda-lhe a deno-
minação para Colégio União, e con-
cede reconhecimento, sob regime de
inspeção preliminar, aos cursos clássico
e científico.

23 - :Bpublicado o Decreto n.? 22.175,
de 25-11-1946, que concede reconheci-
mento, sob regime de inspeção perma-.
nente, ao curso ginasial do Ginásio Par-
naibano, com sede em Parnaíba, no Es-
tado do Piauí.

23 - É publicado o Decreto n." 22.394,
de 31-12-1946, que concede reconheci-
mento, sob regime de inspeção perma-
nente, ao curso ginasial do Ginásio
Auxilium, com sede em Anápolis, no
Estado de Goiás. .

23 -.:..É publicado o Decreto n." 22.399.
de 31-12-1946, que concede reconheci-

-mento, sob regime de .inspeção perma-
nente, ao curso ginasial do Ginásio Dom
Bosce, com sede em Goiânia, no Estado
de Goiás.



23 -1! publicado o Decreto n." 22.470,
de 20-1-1947, que fixa a rêde de esta-
belecimentos de ensino agrícola no terri-
tório nacional.

23 - 1! publicada a Portaria n." 646,
de 22-11-1946,do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao Gi-
násio Santa Âugela, com sede em Parai-
sópolis,.no Estado de Minas Gerais.

23 - 1! publicada a Portaria n." 650,
de 25-11-1946,do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao Gi-
násio da Escola Normal São José, com
sede em Campo Belo, no Estado de
Minas Gerais.

23 - 1! publicada a Portaria n." 652,
de 25-11-1946,do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao Gi-
násio do Instituto Santa Rosa, com sede
em Belém, no Estado do Pará.

23 - 1! publicada a Portaria n." 653,
de 25-11-1946,do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao Gi-
násio Regina Pacis, com sede em Sete
Lagoas, no Estado de Minas Gerais.

'23 - É publicada a Portaria n." 655,
de 25-11-1946,do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao Gi-
ná'sióProvidência, com sede em Mariana,
no Estado de Minas Gerais.

23 - É publicada a Portaria n." 656,
de 25-11-1946,do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao Gi-
násio da Escola Normal Imaculada
Conceição, com sede em Passos, no Es-

. tado de Minas Gerais.

23 - É publicada a Portaria n.· 657,
de 25-11-1946,do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao Gí-
nâsio Perseverança, com sede em Bagé,
no Estado do Rio Grande do Sul:

25 -1! publicado o Decreto n." 22.460,
de 17-1-1947,que autoriza o funciona-
mento de cursos da Faculdade de Ciên-
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cias Econômicas Martim Afonso, man-
tida pela Escola Técnica de Comércio
Martim Afonso, com sede em Niterói,
no Estado do Rio de Janeiro.

25 - E' publicado o Decerto-lei nú-
mero 22.498, de 22-1-1947, que autoriza
a instituição de uma fundação denomi-
nada" Fundação Leão XIII n, com sede
no Distrito Federal.

25 - 1!publicado o Decreto n." 22.506,
de 22-1-1947, que altera a denominação
de estabelecimentos de ensino agrícola.
subordinados ao Ministério da Agri-
cultura.

30 - E' publicada a Portaria n.· 35,
de 16-1-1947,do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar aos
cursos comerciais básico e técnico de
contabilidade da Escola Técnica de Co-
mércio Sousa Ferraz, com sede em VaI.
paraíso, no Estado de São Paulo.

30 - 1! publicada a Portaria n." 36,
de 16-1--1947,do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao curso
comercial básico da Escola Comercial
Jesus, Maria, José, com sede em Franca,
no Estado de São Paulo.

30 - 1! publicada a Portaria n." 38,
de 16-1-1947,do Ministro da Educação.
que cassa a fiscalização prévia conce-
dida aos cursos comerciais da Escola
Técnica de Comércio Professor Luís
Rosa, com sede em Jundiaí, no Estado
de São Paulo.

30 - 1! publicada a Portaria n." 37,
de 16-1-1947,do Ministro da Educação,

•que cassa, a pedido, a inspeção preli-
minar, concedida ao curso comerciai
básico da Escola Comercial Rionovense,
com sede em Rio Novo, no Estado de
Minas Gerais.



II - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E

OOS TERRITÓRIOS

1 - É publicado o Decreto-lei n." 978,
de 31-12-1946, do Estado da Bahia, que
concede subvenções a instituições de
assistência social no valor de .
Cr$ 72.800,00.

1 - É publicado o Decreto-lei
n." 16.640, de 31-12-1946, do Estado
de São Paulo, que dispõe sôbre criação .
de Biblioteca na Estância de Águas da
Prata.

2 - É publicado o Decreto n." 3.736,
de 17-12-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que cria escola mista isolada em
Trombudo, distrito de Aguti, Município
de Nova Trento.

2 - É publicado o Decreto n," 3.737,
de 17-12-1946, do Estado de Santa Ca-
ta ri na, que cria escolas mistas em Praia
Redonda, distrito de Tubarão, Pouso
Alto, distrito de Gravatal, e Bom Retiro,
distrito do Braço do Norte, no Muni-
cípio de Tubarão.

2 - É 'publicado o Decreto n." 3.739,
de 17-12-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que transforma em curso normal
regional, o curso complementar da ci-
dade de Concórdia.

2 - É publicado o Decreto n." 3.740,
de 17-12-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que transforma em curso normal
regional, o curso complementar da ci-
dade de Florianópo!is.

2 - É publicadoo Decreto n.· 3.741,
de 17-12-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que transforma em curso normal
regional, o curso complementar da ci-
dade de Pôrto União.

2 - É publicado o Decreto n.·.3.742,
de 18-12-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que transforma em curso normal .
regional, o curso complementar da ci-
dade de Serra Alta.

2 - É publicado o Decreto n," 3.743,
de 18-12-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que transforma em curso normal
regional, o curso complementar da ci-
dade de Canoinhas.

2 -e- É publicado o Decreto n," 3.748,
de 20-12-1946, do Estado de Santa' Ca-
tarina, que transforma em curso normal
regional, o curso complementar da ci-
dade de Caçador.

2 - É publicado o Decreto-lei
n," 1.339, de 31-12-1946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que abre crédito
suplementar e reduz dotações, na parte
do Orçamento, referente à Escola de
Engenharia da Universidade de Pôrto
Alegre.

2 - É publicado o Decreto n." 2.207,
de 31-12-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílios no valor
de Cr$ 230.000,00 a diversos estabeleci-
mentos de ensino e caridade.

2 - É publicado o Decreto n.02.208,
de 31-12-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que estabelece vantagens aos pro-
fessôres em exercício nos cursos no-
turnos e dá outras providências.

2 - É publicado o Decreto n." 2.216,
de 31-12-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio à Academia
Riograndense de Letras de Pôrto Alegre
e a outras instituições.

3 - É publicado o Decreto-lei
n." 16.663, de 31-12-1946, do Estado de
São Paulo, que dá nova redação ao
art. 16 do Decreto-lei n." 15.005, de
4-9-1945 (regime do professorado do
ensino profissional).,

3 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 16.667, de 31-12-1946; do Estado
de São Paulo, que dispõe sôbre aquisi-

- ção de imóvel, por doação, para funcio-
namento do G. E. de Araraquara.

3 - É publicado o Decreto-lei
n," 16.668, de 31-12-1946, do Estado de



São Paulo, que dispõe sôbre criação de
Ginâsio Estadual em Igarapava.

J -. É publicado o Decreto-lei
n." 16.669, de 31-12-1946, do Estado de
São Paulo, que dá a denominação de
Madre Hermeta à Escola Normal Livre
São Vicente de Paula, de Laranjal Pau-
lista.

3 - É. publicado' o Decrete-lei
·n.· 1.341, de 31-12-1946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que abre crédito
suplementar de Cr$ 100.000,00, na Se-
cretaria de Educação e Cultura.

3 - É publicado o Decreto n.ó 2.210,
de 31-12-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de .. e, •• '"

'Cr$ 21.180,00 à Escola Normal" João
Neves da Fontoura ", de Cachoeira do
Sul.

3 - É publicado o Decreto n.· 2.211,
de 31-12-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul que concede auxílio de .
.Cr$ 28.020,00 à Escola Normal ••Os-
valdo Aranha", de Alegrete. .

3 - É publicado o Decreto n." 2.212,
de 31-12--1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que' concede auxílio de '.'
Cr$ 100.000,00 ao Instituto de Educa-
ção de Pôrto Alegre.

3 - É publicado o Decreto n." 2.21.1,
de 31.12-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de .... , ...
Cr$ 5.630,00 à EscolaN ormal "Os-
valdo Cruz", de Passo Fundo.

3 - É publicado o Decreto n." 2.214,
de 31-12-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de .
Cr$ 20.680,00 à Escola Normal "Assis
Brasil" de Pelotas.

3 - É publicado o Decreto n." 2.215,
de 31-12-1946, do Estâdo do Rio Grande
do Sul, que concede auxilio de .......•
Cr$ 9.970,00 à Escola Normal" Duque
de Caxias", de Caxias do Sul.

4 -- É pUblicada a Portaria .n.· 1, de
3-J-1947, do Diretor Geral do Departa~
mento de Educação do Rio Grande do
Norte, que recomenda os livros a serem
adotados no 1.. semestre de 1947.

4 - É publicado o Decreto n." 16.680,
de 31-12:'1946, do Estado de São Paulo,
que dispõe sôbre relotação de cargos na
Escola Industrial de Iundiaí ..

5 - É publicado o Decreto-lei
n.· 16.685, de 31-12-1946, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre a cr-ia«;ão
cio Instituto Paulista de Oceanografia
e dá outras providências,

8 -- É publicado o Decreto n." 43, de
31-12-1946, do Estado .de Santa Cata-
rina, que concede ao Instituto de Edu-
cação "São José ", de Itajaí, a subven-
ção de dez mil cruzeiros para o corrente
ano.

9 _. É publicadoo Decreto n.· 3.064,
de 8-1-1947, do Estado do Rio de Ja-
neiro, que reconhece oficialmente a Fa-
culdade Fluminense de Filosofia,

9 - É publicado o Decreto n." 16.693,
de 7-1-1947, do Estado de São Paulo,
que abre à Reitoria da Universidade de
Silo Paulo um crédito especial de .
c-s 695.622,60.

9 - ~ publicado o Decreto n.· 16.694,
de 7-1~1947i do Estado de São Paulo,
que abre ria Reitoria da Universidade
de São Paulo, crédito especial de ....
Cr$ 3.000.000,00.

9.- :fi publicado o Decreto n." 16.695,
de 7-1-1947, do Estado de São Paulo,
que abre na Reitoria da Universidade
de São Paulo, crédito especial de ....
c-s 595.659,50. •

9 - ~ publieado o Decreto n," 16.696,
de 7-1-1947, do Estado de São' Paulo,
que abre na Reitoria da Universidade
de São Paulo, crédito especial de
Cr$ 300.000,00.



9 - :a publicado o Decreto n.· 16.697, '
de 7-1-1947, do Estado de São Paulo,
que dá a denominação de "Professor
José Maria Rodrigues Leite". ao G. E.
de Bussucaba, na cidade de São Paulo.

9 - :a publicado o Decreto n.' 16.698,
de ·7-1-1947, do Estado de' São Paulo,.
que dá a denominação de "Paulo Tomás
Assis" ao G. E. de Itatinga.

9 ....:.:a publicado o Decreto n.O 3.755,
de 31-12-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que adapta o curso primário com-
plementar do grupo escolar,." São José ",
da cidade de Serra Alta, à Lei Orgânica
do Ensino Primário.

9 - :a publicado o' Decreto n.' 3.756,
de 31-12-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que adapta o curso primário com-
plementar do grupo escolar" Santo An-
tônio", de Brusque, à Lei Orgânica do
Ensino Primário.

9 - :a publicado oDecreto n." 3.757,
de 31-12-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que adapta o curso primário com-
plementar do grupo escolar "São Lud-
gero", do Município de Tubarão, à Lei,
Orgânica do Ensino Primário.

.9 - :a publicado o Decreto n.'3,758,
de 31-12-1946, do Estado de Santa Ca-
tarína; que adapta o curso primário com-
plementar do Grupo Escolar "Stella
Maris" de Laguna, à Lei Orgânica do
Ensino Primário.

9 - :a publicado o Decreto n," 3.759,
de 31-12-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que adapta o curso primário com-
plementar do grupo escolar "Ste11a Ma-
tutina", de São Francisco do Sul, à Lei
Orgânica do Ensino Primário;

9 - :a publicado o Decreto n," 3.760,
. de 31-12-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, .que adapta o curso primário
complementar 'do grupo escolar "Espírito
Santo", de Tijucas, à Lei .orgâniCa do
Ensino Primário; -

-6 ..•...
9 ...:...É públicado o Decreto n.' 3.761;

de 31-12-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que adapta o curso primário com-
plementar do grupo escolar "Sànta
Rosa ", de Lajes, à Lei Orgânica do
Ensino Primário.

9' - É publicado o Decreto 11.° 3.762,
de 31-12-1946; do Estado de Santa Ca-
tarina, que cria escolas mistas em Linha
Fortuna e em Linlha Soledade, 'distrito
de Peperi, Município de Xapecó,

9 - É publicado o Decreto ri.' 2.228,
de' 9-1-1947i do Estado <10 Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de .
Cr$ 300.000,00 ao Departamento de
Educação Física" para custear e ampliar
as colônias de férias para escolares 110

corrente ano.

10 - É publicado o Decreto-lei n.' 667,
de 9-1-1947, do Estado do Rio Grande
do Norte, que concede pensão especial a
ex-professôra, .

~O - É publicado o Decret~-lei
n.' 1.142, de 31-12-1946, do Estado de
Sergipe, que concede subvenção ao
Asilo São José da Infância Desamparada
da cidade de Capela .

.10 - É publicado o Decreto-lei
n.04.344, de 31-12-1946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que abre créditos
adicionais e anula dotação na Secretaria
de Educação e Cultura.

11 - É publicado o Decreto-lei n.' 678,
de 10-1--1947, do Estado do Rio Grande
do Norte, que concede isenção de tributo
aos estabelecimentos de ensino.

13 '- É publicado Ato de 12-1-1947,
do Govêrno de Goiâs, que cria dez gabi-
n~tes dentârios nos grupos escolares do
interior e uma ambulância dentária para
as escolas isoladas da capital.

14 - :a publicado o Decreto-lei n.· 681,
de 13-1-1947, dó Estado do Rio Grande
do Norte, que, concede pensão e&pecial



a ex-professor da Escola Doméstica de
Natal.

14 - É publicado o Decreto-lei
n.? 16.711, de 13-1-1947, do Estado de
São Paulo; que dispõe sôbrc a cria<;Jid
de uma Escola Normal, anexa ao' Co-
légio Estadual de Itápolis.

, i4 - É publicado o Decreto n.? 3,733,
, de 12-12-1946, do Estado de Santa Ca-

tarina, que 'expede regulamento para o
serviço de inspeção escolar,

14 - É publicado o Decreto n." 2.217,
cie 31-12-1946, do Estado do Rio Gra~de
do Sul, que concede auxílio de .
Cr$ 50.000,00 ao Amparo Santa Cruz,
de Pôrto Alegre.

14 - É publicado o Decreto 11.° 2.218,.
de 31-12-1946, do Estado do Rio Grande
do 'Sul, que concede auxilio lia valor
de Cr$ 20.000,00 e outro de .
Cr$ 3.000,00, para bôlsas rle estudos.

. 14 - É publicado 0 Decreto n. °2.225,
de 31-12~1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de " .....
Cr$ 3.000,00 a professôra p;rticular.

15 - É publicada a Ordem de Serviço,
n.? 3, de 14-1-1947, do Diretor do De-
partamento de Educação Técnico-Profis-
sional da Prefeitura do Dis'trito F;-
deral, 'que' baixa' instruções para ~
exame de admissão ao curso .cornercial
básico da Escola Técnica de Comércio
Amaro Cavalcânti.

15 - É publicado o Decreto-lei
n." 16.714, de 14-1-1947, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbr~ criação de ,
Ginásio Estadual na cidade de Ibitinga.

15 ~ É publicado o Decreto-lei
n." 16.715, de 14-1-1947, do Estado de ~
São, Paulo, que dispõe ~ôbre criação de
Escola Normal ,anexa ao Colégio Esta·
dual de Limeira.

-l5"- É publicado o Decreto n." 3.771,
de 14-1-1947, do Estado de Santa Ca-
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tarina, que transforma em curso normal
regional, ,o curso complementar de vila
de Cambirela, Muúidpiode Palhoça.

16 - É publícada a Resolução n." 2,
de 15-1-1947, do Secretário Geral de
Educação e Cultura da' Prefeitura do
Distrito Federal, que dá à E~cola 12-15,
na Pedra de Guaratiba, a denominação
de Escola Amapá.

16 - É publicada a Resolução n." 3,
de 15--1-1947, do Secretário Geral de'
Educação e Cultura da Prefeitura do
Distrito Federal, que dá à Escola 17-10,

,em Tomás, Coelho, a denominação de
Escola Guaporé,

16 - É publicada a Resolução n." 4,
de 15-1-1947, do Secretário Geral de
Educação e Cultura da Prefeitura do
Distrito Federal, .que dá à Escola 10-15, '
em Campo Grande, a' 'denominação de
Escola Nestor Vítor.

,16 - É publicada a Resolução n." 5,
de 15:1-1947, do Secretário Geral de
Educação e Cultura da Prefeitura do
Distrito Federal, que concede segunda
'chamada aos candidatos à primeira série
do Ginásio Barão do Rio Branco.

16 - É publicado o Decreto n." 1.598,
de 15-1-1947, do Estado de Pernambuco,
que aprova' o' Regulamento do Departa-
mento de Educação.

16 - É publicado o Decreto n." 374,
de 10-1-1947, do Estado de Sergipe, que
dispõe sôbre a outorga do mandato para
ministrar ensino normal.

v ,

16 - É publicado o Decreto- n." 375,
de 11-1-1947, do Estado de Sergipe, que
localiza escola primária.

16 - É publicado o Decreto n." 10.716,
de 14-1-1947, do Estado de São Paulo,
que dispõe sôbre lotação de, cargo no
Colégio Estadual e Escola Normal de
Franca.

17 - É publicado o Decreto n," 16.720,
de 15-1-1947, do Estado de São Paulo;



que dá denominação a estabelecimentos
de ensino (Reti ficações) .

17 - É publicado o Decreto-lei
n.? 16.722, de 16-1-1947, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre criação de
uma Escola Normal em Capivari.

17 - É publicado o Decreto n." 16.724,
de 16-1-1947, do' Estado de São Paulo,
que dispõe sôbre criação de Divisões de
Diversões Públicas e Radiodifusão e dá
.outras providências.

11 - É publicado o Decreto n." 16.725,
de 16-1-1947, do Estado de São Paulo,
que dá a denominação de "Frei Gaspar
da Madre de Deus" a G. ·E. de Presi-
dente Altino, na Capital.

17 - É publicado o Decreto'n.· 16.726,
de 16-1-1947, do Estado de São Paulo,.'
-que dá a denominação de " Afrânio Pei-
xoto" ao G. E. de Vila Guilherme, na
Capital. .

17 - É publicado o Decreto-lei
n." 16.727, de 16-~-1947~ do Estado de
Sã? Paulo, que dispõe sôbre criação de
Ginásio Estadual em Barretos.

17 - É publicado o Decreto-lei
n." 16.728, de 16-1-1947, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre criação de
Escola Normal em Pirajuí.

17.,.... É publicado o Decreto n." 2.232,
de 17-1-1947, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de .
Cr$ 300.000,00 ao Colégio Cristo Rei.

17 - É publicado o Decreto n." 2.238,
de 17-1-1947, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio.de .
Cr$ 20.000,00 aos estudantes do 5.· ano
da Escola de Engenharia da Universi-
dade de Pôrto Alegre.

17 - É publicado o Decreto-lei
n." 1.353,deI7-1-1947, do Estado do
Rio Grande do Sul; que ,retifica o
art. 2.· do Decreto-lei n.· 1.227, de
24-10-1946, referente a créditos na Se-
cretaria de Educação e Cultura.

-8-
17 - publicado o Decreto n," 2.233,

de 17-1-1947, do Estado do Rio Grande.
'do Sul, que concede auxílio no valor de
Cr$ 90.000,00 a diversas instituições.

17 - É publicado o Decreto n." 2.235,
de 17-1-1947, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de .
Cr$ 50.000,00 ao Ginásio Dom Hermeto
José Pinheiro de Santá Rosa, e outro
a sociedade esportiva de Novo Ham-
burgo .

17 - É publicado o Decreto n,"'2'.237,
de 17-1-1947, do Estado do Rio Grande
do Su1, que concede auxílio de .
Cr$' 3.000,00 a ;iolinista riograndense
para realizar concêrto.

18 - É publicado o Decreto n." 16.739,
de 17-i-1947, do. Estado de São Paulo,
que dispõe sôbre criação de uma Escola
Normal em Jaú.

18 - É publicado o Decreto-lei
11" 16.740, de 17-1-1947, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre criação de
Escola Normal em Jaboticabal.

18 - É publicado o Decreto-lei
n." 16.741, de 17-1-1947, do Estado' de
São Paulo, que dispõe sôbre criação de
Ginásio Estadual em São Roque,

18 - É publicado o Decreto-lei
n." 16.742, de 17-1-1947, do Estado de
São Paulo, que transforma em Colégio
o Ginásio Estadual de Marília.

1& - É publicado o Decreto-lei
n." 1.355, de 18-1-1947, do Estado do
Rio Grande do Sul, que cria e extingue
cargos na Superintendência do Ensino
Profissional.

18 - É publicado o Decreto-lei
n." 2.239, de 18-1-1947, do Estado do
Rio Grande do Sul, que' dá denomina-
ções específicas às funções dos atuais
professôres "substitutos remunerados" e
"não remunerados".

18 - São publicadas as instruções
n," S. de 13-1-1947. do Departamento de

--. .



Educação, do Estado de Minas Gerais,
relativas a matrículas nos estabeleci-
~entos de ensino primário e organização
de classes.

18 - ~ publicado o Decreto n." 36,
de 23-5-1946, do Território do Amapâ,
que cria a escola isolada mista de Tu-
cunaré, Município de Amapá ..

18 - ~ publicado o Decreto n." 37,
de 17-6-1946, do Território do Arnapá,
que cria a escola isolada mista de Su-
curiju, Município de Amapá.

18 - ~ publicado o Decreto n." 3R,
de 17-6-1946, do Território do Amapâ,
que cria a escola isolada mista de Buri-
tizal, Município de Macapá.

18 ,- ~ publicado o Decreto n.· 39,
de 15-7--1946, do Território do Amapá,
que cria a escola isolada mista de São
Miguel, Município de Macapá.

18 - ~ publicado o Decreto n." 40,
de 1-8-1946, do Território ~o Amapá,
que cria a escola isolada mista de Ponta
do Curuá, Município de Macapá.

19 - ~ publicada a Portaria n.· 4,
de 18-1-1947, do Diretor Geral do De-
partamento de Educação, que determina
a organização de cursos para alfabeti-
zação de adultos em escolas de povoa-
ções; sítios e fazendas.

20 - ~ publicada a Ordem de Serviço
n.· 2, de 17-1-1947, do Diretor do De-
partamento de Educação Primária da
Prefeitura do Distrito Federal, que
apresenta o ante-projeto de instruções
que regulam as normas de concurso
para o provimento de vagas' de diretores
de escola, em comissão, para receber
sugestões.

21 - ~ publicado o Decreto n," 1. 535,
de 20-1-1947, do Estado do Rio Grande
do Norte, que aprova a T. N. M. dó
Colégio Estadual.

21 - ~ publicado o Decreto n." 2.241,
de 21.1-1947, do Estado do Rio Grande
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do Sul, que concede auxilio de
Cr$ 20.000,00 à Academia Remington
Ltda. para ampliação de suas instalações.

22 - ~ publicada a Portaria n." 4,
s/d do Diretor Geral do Departamento
de Educação, do Rio Grande do Norte,
que determina a organização de classes
especiais para adultos.

22 - É publicado o Decreto-lei
n." 16.759, de 21-1-1947, do' Estado de
São Paulo, que dá nova redação aos
arts. 26 e 30 do Decreto-lei n," 12.427,
de 23-12-1941 (concursos de remoção de
professôres).

22 - ~ publicado o Decreto n." 3.773,
de 17-1-1947, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria escola mista em Goiabeira,
distrito de Caru, Município de Lajes.

22 - É publicado o Decreto n." 3.774,
de 17-1-1947, do Estado de Santa Ca-
tarina, que adapta o curso primário com-
plementar do G. E. "Vítor Meireles",
de Itajaí, à Lei Orgânica do Ensino
Primário.

22 - ~ publicado o Decreto n." 2.240,
de 21-1-1947, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de , ..
Cr$ 10.000,00 à União Operária Espor-
tiva de Montenegro. '

22 - ~ publicado o Decreto n.· 2.242,
de 22-1-1947, do Estado do Rio Grande
do Sul" que concede auxílio de .
Cr$ 10.000,00 a jornalista para custeio
de viagem ao estrangeiro.

22 - ~ publicado o Decreto n." 297,
de 9-1-1947, do Estado de Goiás, que
concede subvenção a instituições priva-
das de caráter cultural, num total de
c-s 112.600,00.

23 - É publicado o Decreto n." 3.778,
de 23.-1-1947, do Estado de Santa Cata-
rina, que' adapta o curso primário com-
plementar do G. E. "São José", de Co-
rupá, Município de Jaraguâ do Sul, li
Lei Orgânica do Ensino Primário.



23 - :a publicado o Decreto n.· 2.243,
de 23-1-1947,do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de .
Cr$ 50.000,00 ao Instituto Santa Luzia,
de Pôrto Alegre.

24 - É publicado o Decreto n." 16.773,
de 23-1-1947, do Estado de São Paulo,
que dá denominações a grupos escolares.

24 - É publicado o Decreto n." 16.774,
de 23-1-1947, do Estado de São Paulo,
que lota cargos na Escola Normal e
Ginásio Estadual "Cardeal Leme", em
Pinhal.

24 - É publicado o Decreto do Estado
de Minas Gerais que transforma as es-
colas reunidas de Ribeirão das Neves
em G. E. "Mendes Pimentel".

25 - É publicado o Decreto n." 1.039,
de 24-1-1947,do Estado da Paraíba, que
cria escola no Município d! Campina
Grande.

25 - É publicado o Decreto n." 1.040,
de 24-1-1947,do Estado da Paraíba, que
cria escola no Município de Sapé.

25 - É publicado o Decreto-lei
n." 16.701, de 10-1-1947, do Estado de
São Paulo, que aprova o Orçamento da
Universidade de São Paulo, para o
exercício de 1947.

27 - É publicado o Decreto n." 2.247,
de 24-1-1947,do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede diversos auxílios
na importância de Cr$ 60.000,00.

27 - É publicado -o Decreto n." 2.248,
de 25-1-1947, do Estado do Rio Grande
do Sul, que altera denominação de
Grupos Escolares do Estado.

27 - É publicado o Decreto n. 2.249,
de 25-1-1947,do Estado do Rio Grande
do Sul, que dá nova redação ao art. 3.'
do Decreto n." 2.001, de 25-6-1946, re-
lativo a ensino primário e normal.

27 - É publicado o Decreto n." 2.250,
de 25-1-1947,do Estado do Rio Grande
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do Sul, que dá denominação ao Depar-
tamento do Colégio do Estado, no arra-
balde de São João, em Pôrto Alegre.

27 - É publicado o Decreto n." 2.251,
de 25-1-1947,do Estado do Rio Grande
do Sul, que cria uma Escola Rural- e
transforma duas Escolas Isoladas em
Escolas Rurais.

27 - É publicado o Decreto n." 2.252,
de 25-1-1947, do Estado do Rio Grande
do Sul, que rescinde o convênio entre o
Estado e Escolas Normais Particulares
e dá outras providências.

27 - É publicado o Decreto n." 2.253,
de 25-1-1947,do Estado do Rio Grande
do Sul, que dá denominação a vários
grupos escolares.

27 - É publicado o Decreto n." 2.255,
de 25-1-1947,do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de .
Cr$ 30.000,00 à Associação Química do
Brasil, Seção Regional do Rio Grande
do Sul.

28 - É publicado o Decreto-lei
n." 1.362, de 28-1~1947,do Estado do
Rio Grande do Sul, que transforma o
cargo de Diretor do Colégio Estadual
Júlio de Castilhos, em função grati-
ficada.

29 - É publicado o Decreto n." 16.805,
de 28-1-1947, do Estado de São Paulo,
que dá denominações a estabelecimentos
de ensino.

29 - É publicado o Decreto n." 3.779,
de 27-1-1947,do Estado de Santa Cata-
rina, que dá a denominação de "Dias
Velho", ao Instituto de Educação de
Florianópo!is.

29 - É publicado o Decreto n.'· 3.780,
de 27-1-1947,do Estado de Santa Cata-

- rina, que dá a denominação de "Vidal
Ramos" à Escola Normal de Laj es,

29 - É publicado o Decreto n.· 3.781,
de 27-1-1947,do Estado de Santa Cata-



tina, que dá a denominação de "Pe-
dro Il" à Escola Normal de Blumenau.

29 - É publicado o Decreto n." 3.782,
de 27-1-1947, do Estado de Santa Cata-
riria, que adapta o curso primário com-
plementar do G. E. "São Luís", de
Iaguará do Sul, à Lei Orgânica do
Ensino Primário.

29 - É publicado o Decreto n." 3.784,
de 27-1-1947, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria escolas mistas' em Seção
Cachoeira, Quadrinho, Linha Fernando
Machado e Vila Cordilheira Alta -
distrito de Xapecó; Verjão, Boa Espe-
rança e São Roque - distrito de Fa-
xinal dos Guedes; e Pesqueiro - dis-
trito de Xaxim, tôdas 110 Município de
Xapecó.

29 - É publicado o Decreto n." 3.785,
de 27-1-1947, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria escola isolada mista em
Engenho Velho, distrito de Caxambu,
Município de Xapecó.

29 - É publicado o Decreto n." 2.259,
de 29-1-1947, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de .
Cr$ 80.000,00 à Escola Agrícola anexa
ao Instituto S. C. de Jesus.

29 ~ É publicado o Decreto n." 2.260,
de 29-1--1947, do Estado do Rio Grande
do Sul, que cria Grupo Rural do Núcleo
Colonial de Passo Novo, Município de
Alegrete.

30 - É publicado o Decreto-lei
11.· 1.402, de 27-1-1947, do Estado do
Piauí. que dispõe sôbre adaptação do
sistema de ensino normal do Estado.

30 - É publicado o Decreto n." 3.087,
de 28-1-1947, do Estado do Rio de Ja-
neiro, que considera de utilidade pública
q. União dos Professôres Primários
Estaduais.

30 - É publicado. o Decreto-lei
n." 1.881, de 29-1-1947, do Estado do
Rio de Janeíro.vque extingue a Divisão

-H-
da Criança e incorpora ao Departamento
Estadual da Criança todos os serviços
oficiais de proteção à maternidade, à
infància e à adolescência, mantidos pelo
Estado.

30 - É publicado o Decreto n." 3.091,
de 29-1-1947, do Estado do Rio de Ja-
neiro, que aprova o Regulamento do
Ensino Primário Supletivo.

30 - É publicado o Decreto-lei
n." 16.809, de 29-1-1947, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre a trans-
ferência da Escola Profissional Agrí-
cola Industrial Mista Cônego José
Bento, de J acareí, para o Departamento
do Serviço Social e dá outras provi-
dências.

•

30 - É publicado o Decreto-lei
11.· 16.811, de 29-1-1-947, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre criação de
Ginásio Estadual, em Presidente Ven-
ceslau.

31 - É publicada a Circular n." 1,
de 31-1-1947, da Superintendência do
Ensino Normal do Rio Grande do Sul,
que baixa instruções para exame vesti-
bular à 1.' série de Curso de Formação
dos Professôres Primários.

31 - É publicada a Portaria s/d, da
Secretaria de Educação e Cultura do
Estado do Rio Grande do Sul, que fixa
normas para a concessão de bôlsas de
estudos em instituições do país e do
estrangeiro.

III - ATOS DA A\)J,UNISTRAÇÁO

MUNICIPAL

4 - É publicado o Decreto-lei n." 199,
de 6-12-1946, da Prefeitura de São Luís
(Maranhão ) r que fixa os padrões de
vencimentos de professôres municipais.

10 - A Prefeitura Municipal de
Anápolis (Goiás), concede subvenção
anual de Cr$ 10.000,00 ao Ginásio Conto
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de Magalhães e outra idêntica à Es-
cola Técnica de Comércio Zeca Batista.

IV - NOTICIÁRIO

2 - Toma posse, no Gabinete do Mi-
nistro da Educação, no cargo de Di-
retor do Departamento Nacional de

- Educação, o Professor Lourenço Filho.

3 - Noticia-se que o Ministro da
Educação foi homenageado, na entrada
do novo ano, pela União Nacional de
Estudantes.

4 - É escolhido para Secretário de
Educação do Maranhão o Dr. Alfredo
Salim Dualibe.

6 - O Sr. Ministro da ",Educação e
Saúde visita o Departamento Nacional
da Criança.

6 - Falece o Dr. Tomé Guimarães,
da Academia Fluminense de Letras.

7 - Os professôres do Estado do Rio
de Janeiro homenageiam o Interventor
Coronel Hugo Silva, que melhorou, com
ato recente, os vencimentos do professo-
rado fluminense.

8 - É escolhido o Sr. Djalma Caval-
cânti para assumir o cargo de Secre-
tário da Educação do Pará.

11 - É reinstalada em São Paulo a
Ordem dos Economistas, como entidade
de fins culturais.

12 - Falece na cidade do Rio de Ja-
neiro, o Professor Afrânio Peixoto.

12 - Chega ao Rio de Janeiro o
Dr. I. uis Reissig, secretário do Colégio
Livre de Estudos Superiores da Argen-
tina.

12 - O SENAC, pelo Departamento
Regional de São Paulo, distribui 40 bôl-
S:lS de estudos a comerciários do Inte-
rior e da Capital do Estado.

-1;2

13 - Instala-se no Ministério da
Educação e Saúde, a II Reunião dos
Diretores de Estabelecimentos de En-
sino Industrial.

13 - É encerrado o III Congresso dos
Professôres de Ensino Secundário do
Estado de São Paulo, em Campinas.

15 - Tem início o Curso de Férias
da Associação Brasileira de Educação,
sediada, no Distrito Federal, através do
Serviço de Rádio Difusão Educativa do
Ministério da Educação.

15 - SENAI instala uma escola em
Piracicaba (São Paulo).

15 - Em viagem de intercâmbio cul-
tural, visita FlorianÕpolis (Santa Cata-
rina), o professor norte-americano
Klinberg, autoridade em assuntos de
Psicologia Social.

16 - É inaugurado em Ponta Grossa
(Paraná) o G. E. "Professor Becks e
Silva.

20 - O Teatro de Estudantes de
Minas Gerais dá um espetáculo na ci-
dade do Rio de Janeiro, apresentando
os ~'Espectros" de Ibsen.

28 - Alunos do Internato do Colégio
Pedro lI, do Distrito Federal, vencem
o concurso "Desfile \ da Juventude",
de 1946.

31 - Chega a Pôrto .Alegre (Rio
Grande do Sul), procedente de São
Paulo, uma turma de alunos da orga-
nização " Legionários Cruzeiro do
Sul ".

Seção de Documentação e Intercâmbio
do Instituto Nacional de Estudos Peda-
gógicos, 25 de fevereiro de 1947. -
Déa Velloso Barros, Chefe da S. D. I.

. - Visto. Murilo Braça, Diretor do
I. N. E. P.
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2 - É publicado o Decreto n." 22.171,
de 25-11-1946, que concede reconheci-
mento, sob regime de inspeção perma-
nente, ao curso ginasial do Ginásio José
Clemente, de Niterói.

4 - É publicada a Portaria n." 79,
de 29-11--1946, do Diretor Geral (10

D. N. C. do M. E. S., que fixa em 40 o
número de matrículas do Curso de Pue-
ricultura e Administração dos Cursos
do D. N. C.

5 - É publicada a Portaria n." 340.
, de 2-12-1946, do Departamento Adminis-
trativo do Serviço Público, que cria, nos
Cursos de Administração da Divisão de
Seleção e Aper.íeiçoamento, um Curso
de Língua Inglêsa.

5 - É publica da aPortaria n." 1.985,
de 2-12-1946, do Ministro da Guerra,
que aprova as Instruções para o funcic-
namento dos diferentes cursos do Centro
'de Instrução de Defesa Anti-Aérea,
para o ano de 1947.

9......: É publicado o Decreto n." 22.179,
de 25-11-1946, que concede reconheci-
mento ao curso ginasial do Ginásio
Leão XIII, de Teresina.

9 - É publicado o Decreto n." 22.245,
de 6-12-1946 que dá organização ao
Curso de Jornalismo.
11 - É publicado o Decreto n." 18.082,
de 15-3-1945, que autoriza o Ginásio

Partenon Paranaense, com sede em
Curitiba, no Estado do Paraná, a fun-
cionar como colégio .

12 - É publicado o Decreto n." 22.024,
de 5-11-1946, que promulga a Convenção
que eria uma organização educativa,
científica e cultural das Nações Unidas,
firmada em Londres, a 16 de novembro
de 1945 (retificação).

12 - É publicada a Portaria n o 80,
de 9-12-1946 do Departamento Nacional
da Criança, que cria, a: título provisório,
o Centro de Orientação Juvenil.

13 - É publicado o Decreto n." 21.856.
de 26-9-1946) que concede reconheci-
mento ao curso ginasial do Ginásio de
Madalena, do Recife.

13 - É publicado o Decreto n." 21.905,
de 8-10-1946, que concede reconheci-
mento ao curso ginasial do Ginásio das
Damas da Instrução Cristã, do Recife.

13 - É publicada a Portaria de
4-12-1946, do Ministro da Guerra, que
aprova as Instruções para a matrícula
na Escola de Veterinária do Exército
em 1947.

16 - É publicado o Decreto n." 22.174,
de 25-11-1946, que concede, reconheci-
mento ao curso ginasial do Ginásio Irna-
culada Conceição, de Leopoldina, Minas
Gerais.

16 - É publicada a Portaria n." 821.
de 13-12-1946, do Ministro da Agricul-
tura, que determina normas para con-



cursos de habilitação para matrícula
inicial nas Escolas do Centro Nacional
de Ensino e Pesquisas Agronômicas,

para o ano de 1947.
17 _ É publicada a Portaria n.' 128,

de 10-12-1946, do Departamento Nacio-
nal da Criança, que baixa normaS de
ser~iço para o' Instituto Fernandes Fi-

gueira.
18 _ É publicado o Decreto 'n.' 22.,285

de 16-12-1946, que suspende comemo-
rações escolares durante os períodos le-
tivos e dá outras providências.

20 _ É publicada a Lei n.' 6, de
19-12-1946, que disipensa de Notas a
disciplina de Trabalhos Manuais no ano
letivo de 1946.

20 _ É publicada a Lei n." 7, de
19-12--1946, que disciplina o sistema de
promoção nos cursos superiores.

21 _ É publicada a Resolução n." 24,
de 13-12-1946, da Junta Especial do
Ensino Livre, homologada a 19-12-1946.

24 _ É publiéado o Decreto n." 22.181,
de 25-11-1946, que concede reconheci-
mento ao curso ginasial do Ginásio
N. S. Aparecida, de Carazinho.

28 _ É publicada. a Resolução n." 23
de 13-11-1946, da Junta Especial de
Ens.ino Livre, homologada em 24-12-1946.

28 - É publicado o Regimento do
Instituto de Neurologia da Universidade
do Brasil, aprovado pelo Conselho Uni-
versitário em 2-12-1946.

II - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E

'DOS TERRITÓRIOS

1 _ É publicada a Portaria n," 4, de
27-11-1946, da Secretaria de Educação
do Estado de Minas Gerais, que baixa
instruções reguladoras do concurso para
provimento de professor primário, re-
gente de classe.

z-
1 _ É publicada a portaria' s/n de

27-11-1946, do Departamento de Ensino
Secundário e Superior da Secretaria de
Educação do Estado de Minas Gerais,
que baixa instruções para o cumprimento
da Lei Orgânica do Ensino Normal do

Estado.
2 _ É publicada a Ordem de Serviço

n." 64, de 29-11-1946, do Diretor de
Educação Primária. da Prefeitura do
Distrito Federal, que dá Instruções
Gerais para os exames de promoção e
conclusão de curso primário.

2 _ É publicado o Decreto n." 3.664,
de 22-11-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que transforma em Curso Nor-
mal Regional, sob regime de outorga de
mandato o C~rso Complementar equina-
rado Cristo Rei. da Cidade de J oaçaba,

2 _ É publicado o Decreto n.· 3.665,
de 22-11--1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que transforma em Curso Normal
Regional o Curso Complementar da Ci-
dade de Araranguá, criado pele De-
creto n.' 233, de 15-4-1932.

2 _ É publicado oDecreto n." 3.666.
de 22-11-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que tran;forma em Curso Normal
Regional o Curso Complementar da Ci-
dade de Biguaçu, criado pelo Decreto-lei
n. 43, de 23-1~1931.

2 _ É publicado o Decreto n." 3.667,
de 22-11-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que transforma em Curso Normal
Regional o Curso Complementar da Ci-
dade de Cresciuma, criado pelo Decreto
n." 714, de 15-2-1935.

2 - É publicado o Decreto n," 3.6()'~,
de 22-11-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que transforma em Curso Normal
Regio,nal o Curso Complementar da Ci-
dade de Laguna. 'criado pelo Decreto
n.' 695. de 26-12-1912.

3 _ É llublicado o Decreto n." 967,
de 2-12-1946, do Estado da Paraíba, que



cria quatro escolas prrmarras no Muni-
cípio de Ibiapinópolis.

3 - É publicado o Decreto n." 969
de 2~12-1946, do Estado da Paraíba, que
cria cinco escolas primárias no Muni-
cípio de São João do Cariri.

3 - É publicado o Decreto n." 97.0
de 2-12-1946, do Estado da Paraiba, que
cria três escolas primárias no Muni-
cípio de Pombal.

3 - É publicado o Decreto-lei
iI1.0 16.392, de 2-12-1946. do Estado de
São Paulo, que transforma a Escola
Caetano de Campos em' Instituto de
Educação Caetano de Campos, e dispõe
sôbre os cursos ali ministrados.

; 4 - É publicado o Decreto n." 2:981,
de 3-12-1946, do Estado do Rio de Ja-
neiro, que dispõe sôbre concessão de
regime de mandato a estabelecimentos
de ensino normal municipais ou' parti-
culares, segundo as disposições da Lei
Orgânica do Ensino Normal.

4 - É publicado o Decreto n." 2.171,
de 3-12-1946, do Estado do- Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de .
Cr$ 8.0..000,0.0 ao Ginásio Municipal de
Santa Rosa. a ser pago em duas anuí-
dades.

4 - É publicad~ o Decreto n." 2.172,
de 3-12-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de .
Cr$ 14.0. .000,.0.0ao Instituto de Belas
Artes, de Pôrto Alegre.

4 - É publicado o Decreto n." 2.173,
de 3-12-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de
Cr$ S . .00.0,00ao Sindicato dos P~~'f~~~Ô~
res, de Pôrto Alegre. -

4 - É publicado o Decreto n." 2.177.
de 3-12-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de "
Cr$ 5.000,00 à Biblioteca Pública, de
1ta<lui.

~-
4 - É publicado o Decreto-lei

n." 607, de 28-11-1946, do Estado de
Goiás, que abre crédito especial de "...
Cr$ 13.5.0.0,.0.0 ao Departamento de
Educação, '

5 - É publicado o Decreto n.? 3.677,
de 30-11-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que' transforma em Escola
Normal. sob regime de outorga de man-
dato, o Instituto de Educação equipa-
rado São José, da Cidade de Itajaí.

5 - É publicado o Decreto n." 3.678,
de 30-11-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que transforma em Curso
Normal Regional, sob regime de outorga
de mandato, o Curso Complementar
equiparado Imaculada Conceição, da
Cidade de Videira.

S - É publicado o Decreto n." 3.679,
de 30-11-1946, do Estado de Santa Ca-

.tarina, que transforma em Curso Normal
Regional o Curso Complementar da Ci-
dade de Joinvile, criado pelo Decreto
n." 713, de 26-2-1913.

5 - É publicado o Decreto n." 12.155,
de 16-11-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que cria G. E. no MUllicípio
de Sarandi.

5 - É publicado o Decreto n.° 2.156,
de 16-11-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que denomina Carlos de Vas-
concelos Cabral uma E. I. no Muni-
cípio de Cachoeira do Sul.

6 - É publicado o Decreto-lei n." 26,
de 3-12-1946, do Estado da Paraíba, que
concede subvenção a asilo.

6 - É publicado o Decreto n." 3,Q80,
de 30-11-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que transforma em Curso Normal
Regional o Curso Complementar da Ci-
dade de Curitibanos, criado pelo De-
creto n." 2.969, de 16-2-1944.

7 - É publicada a Resolução n." 73,
de 6-11-1946, do Secretário Geral de



Educação e Cultura do Distrito Federal,
que restabelece .na Escola Técnica João
Alfredo os Cursos Industriais de Serra-
lheria, Máquinas e Instalações Elétricas
e o Curso Técnicp de Desenho.

7 - É publicado o Decreto n." 977,
de 6-12-1946, do Estado da Paraíba, que
cria escola primária mista no Município
de Cabaceiras.

7' - R' publicado o Decreto-lei inú-
mero 899, de 6-12-1946, do Estado da
Bahia, que concede auxílios e subvenções
a diversas instituições, inclusive co-
légios.

7 - É publicado o Decreto-ler
n.? 1.801, de 6-12-1946, do Estado do
Rio de Janeiro, que extingue e cria
cargos no Instituto de Educação.

7 - É publicado o Decreto n." 2.992,
de 6-12-1946, do Estado do Rio de Ja-
neiro, que extingue cargo de professor
secundário no Q. S.

7 - É publicado o Decreto n." 16.428,
de 6-12-1946, do Estado de São Paulo,
que relota cargos na Secretaria -de Edu-
cação e Saúde.

7 - É publicado o Decreto n." 2.179,
de 6-12-1946, do Estado do Rio Grande
'do Sul, que concede auxílio de .
Cr$ 3.000,00 a professôra particular.

7 - É publicado o Decreto n." 2.157,
de 16-11-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de .
Cr$ 15. DOO,OO ao Asilo São Benedito, de
Pôrto Alegre.

S - É publicado o Decreto n.? 978,
de 7-12-1946, do Estado da Paraíba,
que cria escola primária mista no Muni-
cípio de Monteiro.

8 - É publicado o Decreto n." 979,
de 7-12-1946, do Estado da Paraíba, que
cria duas esco as primárias mistas no
Município de Monteiro,

" - É publicado o Decreto n.? 980,
de 7-12-1946, do Estado da Paraíba, que

'\
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cria escola prrmaria mista no Distrito
de Carnalau, Município de Monteiro.

8 - É publicado o Decreto n." 981,
de 7-12-1946, do Estado da Paraíba, que
'cria escola primária mista no Município
'de Guarabira.

8 - É publicado o' Decreto n." 982,
de 7-12-1946, do Estado da Paraíba, que
cria escola primária mista no Município
de Guarabira.

8 - É publicado o Decreto n." 1.561,
de 7-12-1946, do Estado de Pernambuco,
que dispõe sôbre a contribuição anual
de 100/0 da Prefeitura do Recife para a
instrução pública do Estado.

8 - É publicado o Decreto n." 3.669,
de 22-11-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que transforma em Curso Normal
Regional, o Curso Complementar da Ci-
dade de Palhoça, criado pelo Decreto
n." 233, de 15-4-t932.
. 8 - É publicado o Decreto n." 3.670,
de 22-11-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que transforma em Curso Normal
Regional, o Curso Complementar da Ci-
dade do Rio do Sul, criado pelo De-
creto n." 351, de 12-5-1932.

8 - É publicado o Decreto n." 3.671,
de 22-11-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que transforma em Curso Normal
Regional, o Curso Complementar da Ci-
dade de São Francisco, criado pelo De-
creto n," 1. 334, de 2'3--2-1946,

8 - É publicado o Decreto n." 3.672,
de 22-11-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que cria G. E. na localidade de
Navegantes, Município de Itajaí.

8 - É publicado o Decreto n." 3.673,
de 22-11-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que transforma em Curso Normal
Regional, o Curso Complementar da Ci-
dade de Tijucas, criado pelo Decreto
n." 1.441, de? 1-2-19-11.

9 - É publicado o Decreto-lei n." 317,
de 6-12-1946, do Estado de Santa Ca-

\
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tarina, que dispõe sôbre concurso para
remoção, ingresso e reversão de pro-
fessôrés, nos estabelecimentos de ensino
primário.

9 - É publicado o Decreto n.' 3.683,
de 5-12-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que transforma em Curso Normal
Regional, o Curso Complementar da Ci-
dade de Ma íra, criado pelo Decreto
n." 208 de 15-2-1932.

10 - É assinado o Decreto-lei
n.' 1.887, do Estado do Ceará, que abre
crédito especial para ocorrer a várias
despesas do Instituto Carneiro de Men-
donça.

10 - É publicado o Decreto-lei n.' 318,
de 7-12-1946, do Estado de Santa Cata-
rina, que autoriza aquisição de terra, por
doação, para construção de escola esta-
dual, -!!o Município de Araranguá.

10 - É publicado o Decreto n.' 3.684,
de 6-12-1946, do Estado de Santa Cata-
rina, que transforma em Curso Normal
Regional, o Curso Complementar da Ci-
dade de Tubarão, criado pe.o Decreto
n." 1.506, de 13-1-1922 ..

11 - É publicada a Resolução n." 74,
de 10-12-1946, do Secretário Geral de
Educação e Cultura do Distrito Federal,
que dá à Escola 5-15 a denominação de
General Gomes Carneiro.

l l- - É publicado o Decreto-lei n.' 651,
de 10-12-1946, do Estado do Rio prande
do Norte, que autoriza doação de terreno
à Liga de Ensino do Rio Grande do
Norte para construção do novo edifício
da Escola Doméstica de Natal.

11 - É publicado o Decreto-lei n." 902,
de 10-12-1946, do Estado da Bahia, que
abre crédito suplementar de .
Cr$ 33.800,00 à Secretaria de Educação
e Saúde.

11 - É publicado o Decreto-lei n.' 903,
de 10-12-1946, do Estado da Bahia, que
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abre à Secretaria de Educação e Saúde
o crédito suplementar de Cr$ 50.000,00.

11 - É publicado o Decreto-lei
l1.0 16.440, de 6-12-1946, do Estado de
São Paulo, que dispõe sobre a reestru-
turação da carreira de Inspetor de
Alunos e dá outras providências.

, 11 - É publicado o Decreto n.' 3.685,
de 10-12-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que transforma em Curso Normal
Regional, o Curso Complementar da Ci-
dade de Urussanga; criado pelo De-
creto n.' .454, de 4-1-1934.

11 - É publicado o Decreto n.' 3.686,
de 10-12-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que ajusta à Lei Orgânica do
Ensino Primário o funcíonamento do
curso complementar do G. E. Jacinto
Machado, de Araranguá.

11 - É publicado o Decreto n.' 3.687,
de 10-12-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que ajusta às disposições da Lei
Orgânica do Ensino Primário o funcio-
namento do G. E. Luís Delfino, da Ci-
dade de Blumenau.

11 - É publicado o Decreto n.' 3.688,
de 10-12--1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que ajusta às disposições da, Lei
Orgânica do Ensino Primário, o G E.
José Bonifácio, do Município de Blu-
menau.

11 - É publicado o Decreto .n° 3.690,
de 10-12-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que ajusta à Lei Orgânica do
Ensino Primário, o curso primário com-
plementar do G. E. Santo Antônio, do
Município de Bom Retiro.

11 - É publicado o Decreto n." 2.159,
de 16-11-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de .
Cr$ 6.000,00 à Delegacia do Sindicato
dos Estabelecimentos de Ensino Primá-
rio e Secundário de Porto Alegre.

11 - É publicado o Decreto n.· 2.180,
de 10-12-1946, do Estado do Rio Grande



do Sul, que cria E. I. em São Leo-
poldo.

11 - É publicado o Decreto n." 2.181,
de 10-12-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que cria G. E. em Canguçu.

11 - É publicado o Decreto n." 2.182,
de 10-12-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que cria G E. em Carasinho.

11 - É publicado o Decreto n." 283,
de 4-12-1946, do Estado de Goiás, que
cria uma cadeira no G. E. de Posse.

11 - É .publicado o Decreto n." 285,
de 6-12-1946, do Estado de Goiás, que
transfere E. I. mista no Município de
Posse.

11 - É publicado o Decreto n." 287,
de 12-12-1946, do Estado de Goiás, que
transfere E. I. mista no Município de
Posse.

12 - É publicado o Decreto n." 8.723,
de 10-12-1946, da Prefeitura do Distrito
Federal, que abre à Secretaria Geral de
Educação e Cultura o crédito de .
Cr$ 144.455,00.

12 - É publicado o Decreto n." 8.724,
de 10-12-1946, da Prefeitura. do Distrito
Federal, que abre à Secretaria Geral
de Educação e Cultura o crédito espe-
cial de Cr$ 50.000,00.

12 - É publicada a Resolução n." 75,
de' 11-12-1946, do Secretário Geral de
Educação e Cultura do Distrito Federal,
que dá ao Gabinete Dentário da Escola
Panamá a denominação de Gabinete
Dentário José Batista de 'Paula.

12 - É publicada a Ordem de Serviço
n." 23, de 10-12-1946, do Departamento
de Educação Técnico Profissional do
Distrito Federal, que dá instruções para
os exames à L" série do curso indus-
trial básico.

12 - É publicado o Decreto n." 990,
de 11-12-1946, do Estado da Paraíba, que
cria escola primária mista no Município
de Mamanguape,
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12 - É publicado o Decreto n." 991,

de 11-12-1946, do Estado da Paraíba, que
cria escola primária mista no Município
de Mamanguape.

12 - É publicado o Decreto n." 2.998,
'de 10-12-1946, do Estado do Rio de Ja-
neiro. que dispõe sôbre o ensino reli-
gioso nos estabelecimentos oficiais do
Estado.

12 - É publicado o Decreto-lei
n." 1.296, de 11-12--1946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que abre crédito
suplementar e reduz dotações, na Secre-
taria de Educação e Cultura.

12 - É publicado o Decreto-lei n." 661,
de 11-12-1946, do Estado de Goiás, que
abre, ao Departamento de Educação,
crédito especial de Cr$ 7.000,00.

12 - É publicado o Decreto-lei n." 662,
dc 11-12-1946, do Estado de Goiás, que
abre. ao Departamento de Educação,
crédito especial de Cr$ 2.864,50.

12 - É publicado o Decreto n." 285,
de 5-12-1946, do Estado de Goiás, que
cria E. I. mista no Município de Posse.

13 - É publicado o Decreto-lei n." 654,
de 12-12-1946, do Estado do Rio Grande
do Norte, que concede pensão especial a
ex-professor. . r

13 - É publicado o Decreto n." 16.459,
de 12-12-1946, do Estado de São Paulo,
que lota cargo no Colégio Estadual
Franklin Delano Roosevelt, da Capital.

13 - É publicado o Decreto-lei n." 324,
de 12-12-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que autoriza a aquisição, por
doação, de área de terra situada em
Massaranduba Central, para construção
de um G. E.

13 -- É publicado o Decreto-lei n." 325,
de 12-12-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que eleva padrão de vencimentos
de Lente e Professor, respectivamente
dos Institutos de Educação de Floria-
n6polis e de Lajes.



13 - ~ publicado o Decreto n.· 3.691,
de 10-12-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que ajusta às disposições da Lei
Orgânica do Ensino Primário o G. E.
Coronel Fernando Machado, do Muni-
cípio de Caçador.

13 - É publicado o Decreto n." 3.692,
de 10-11-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que ajusta às disposições da Lei
Orgânica do Ensino Primário o curso
primário complementar do G. E. Pro-
fessor José Arantes, da Cidade de Cam-
boriu.

13 - É publicado o Decreto n." 3.693,
de 10-12-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que ajusta às disposições da Lei
Orgânica do Ensino Primário o curso
complementar do G. E. Lebon Regis,
da Cidade de Campo Alegre.

13 - É publicado o Decreto n." 3.694,
de 10-12-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que aj usta às disposições da Lei
Orgânica do Ensino Primário o curso
primário complementar do G. E. Santa
Catarina, do Município de Campos
Novos.

13 - É publicado o Decreto n." 3.695,
de 10-12-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que ajusta às disposições da Lei

Orgânica do Ensino Primário, o curso
complementar do G. E. General Osório,
do Município de Canoinhas.

14 - É publicado o Decreto-lei n." 656,
de 13-12-1946, do Estado do Rio Grande

do Norte, que aumenta a gratificação
da função de Diretor do Ginásio Normal
de .Mossor ó.

14 - É publicado o Decreto-lei n." 906,
de 12-12-1946, do Estado da Bahia, que
abre à Secretaria de Educação e Saúde
o crédito suplementar de Cr$ 3.000,00.

17 - É publicado o Decreto número
8.nO-A, de 6-12-1946, da Prefeitura
do Distrito Federal, que extingue (40)
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quarenta cargos de Diretor de Escola,
padrão 01, do Quadro Suplementar.

17 - É publicada a Resolução n." 76,
de 16-12-1946, do Secretário Geral de
'Educação e Culturá. da Prefeitura do
Distrito Federal, que dá a uma sala do
] ardim da Infância Marechal Hermes a
denominação de Sala Beatriz Rocha.

17 - É publicada a Resolução n." 77,
de 16-12-1946, do Secretário Geral de
.Educação e Cultura da Prefeitura do
'Distrito Federal, que dá à Escola 9-10 a
denominação de Escola Irmã Zélia.

17 - É publicada a Resolução n." 78,
'de 16-12-1946, do Secretário Geral de
Educação e Cultura do Distrito Federal,
que regulamenta a concessão do certifi-
cado de registro de professôres primá-
rios particulares,

17 - É publicado o Decreto-lei
n." 1.299, de 12-12-1946, do Estado do
Rio Grande do. Sul, que cria e extingue
cargos na Secretaria de Educação e
Cultura.

í8 - É publicado o Decreto-lei n." 917,
de 16-12-1946, do Estado da Bahia, que
declara ratificado o Convênio Estadual
do Ensino Primário.

18 - É publicado o Decreto 'n." 3.734,
de 17-12-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que cria G. E. no Município de
Orleães.

19 - É publicado o Decreto n." 8.731,
de 17-12-1946, da Prefeitura do Distrito
Federal, que abre à Secretaria Geral de
Educação e Cultura o crédito especial de
c-s 131.989,80.

19 - É publicado o Decreto n." 1.000,
de 18-12-1946, do Estado da Paraíba,
que cria duas escolas primárias no Mu-
nicípio de Monteiro.

19 - É publicado o Decreto 1'1 •• 1.001,
de 18-12-1946) do Estado da Paraíba,
que cria escola primária mista no Mu-
nicípio de Monteiro.
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19 - ~ publicado o Decreto n," 1.574,
de 18-12-1946, do Estado de Pernam-
buco, que cria o Conselho Cultural
Artístico e de Turismo do Estado.

19 - ~ publicado o Decreto-lei
n." 2.188, de 16-12-1946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que concede auxílio
de Cr$ 10.000,00 a professor, para pu-
blicação de livro didático.

20 - ~ publicada a Portaria n." 535,
de 19-12-1946, do Secretário de Saúde e
Educação de Pemambuco que dispõe
sôbre requerimentos para renovação de
matrícula por conta da Bôlsa Escolar.

20 - ~ publicado o Decreto-lei
n.O 1.314, de 16-12-1946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que abre crédito
suplementar e reduz dotações na Secre-
taria de Educação e Cultura.

20 - É pubIicado o Decreto-lei
n." 1.315, de 16-12-1946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que abre crédito
suplementar de Cr$ 18.500,00 para gra-
tificação de professôres.

20 - É publicado o Decreto n." 2.190,
de 18-12-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de .
Cr$ 50. 000,00 ~ao Secretariado Dioce-
sano da Congregação da Doutrina
Cristã, de Passo Fundo.

20 - É publicado o Decreto-lei n." 637,
de 5-12-1946, do Estado de Goiás, que
dá nova redação aos arts. 2.", 13 e 21 do
Decreto-lei n," 514, de 31-8-1946.

20 - É publicado o Decreto-lei n." 638,
de 5-12-1946, do Estado de Goiás, que
abre crédito especial de Cr$ 2.400,00, a
Secretaria de Educação e Saúde.

20 - ~ publicado o Decreto n." 286,
de 11-12-1946, do Estado de Goiás, que
cria três cadeiras no G. E. Padrão, de
Goiânia.

21 - É publicada a Ordem de Ser-
viço n," 9, de 16-12-1946, do Diretor do
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Departamento de Difusão Cultural do
Distrito Federal, que toma sem efeito
a Ordem de Serviço n." 6, publicada a
20-11-1946, e baixa instruções para ha-
bilitação ao certificado de conclusão do
"Curso de Informações sôbre o Museu
Imperial e a Fazenda de Santa Cruz".

21 ~ É publicado o Decreto n." 16.519,
de 20-12-1946, do Estado de São Paulo,
que dispõe sôbre relotação de cargos na
Superintendência do Ensino Profissional
da Secretaria de Educação e Saúde.

23 - É publicado o Decreto n." 8.741,
de 21-12-1946, da Prefeitura do Distrito
Federal, que abre à Secretaria do Pre-
feito o crédito especial de .
Cr$ 8.000.000,00 para construção, ins-
talação, aparelhamento e manutenção de
centros de assistência, culturais e recrea-
tivos.

23 - É publicado o Decreto-lei
n." 1.300, de 12-1L-1946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que cria cargos nas
Escolas Normais Oficiais.

24 - É publicada a Ordem de Ser-
viço n." 70, de 23-12-1946, do Diretor
do Departamento de Educação Primária
da Prefeitura do Distrito Federal, que
estabelece notas mínimas para habilita-
ção nos' exames de promoção e conclusão
dos cursos mantidos nas escolas primá-
rias.

24 - É publicado o Decreto-lei n." 664,
de 23-12-1946, do Estado do Rio Grande
do Norte, que regula a substituição de
professor de ensino primário do Estado
e dá outras providências.

24 - É publicado o Decreto-lei
n." 1.823, de 23-12-1946, do Estado do
Rio de Janeiro, que extingue e cria

•cargos de Mestre no Q. P.

24 - É publicado o Decreto-lei n." 652,
de 7-12-1946, do Estado de Goiás, que
institui funções gratificadas de Diretor
de G. E., e dá outras providências.
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25 - É publicado o Decreto-lei n." 687,
de 17-12-1946, do Estado de Goiás, que
abre no Departamento de Educação cré-
dito especial de Cr$ 1.350,00.

25 - É publicado o Decreto-lei .n." 689,
de 17-12-1946, do Estado de Goiás, que
abre crédito especial de Cr$ 600,00 ao
Departamento de Educação.

25 - É publicado o Decreto n." 288,
de 17-12-1-946, do Estado de Goiás, que
.desdobra em duas, uma para cada sexo,
a E. L mista de Santa Bárbara, Muni-
cípio de Trindade.

26 - É publicado o Decreto-lei
n." 1.319, de 23-12--1946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que eleva a grati-
ficação dos oficiais de gabinete da
Secretaria de Educação e Cultura.

26 - É publicado o Decreto n." 2.191,
de 23-12-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de .
Cr$ 200.000,000 ao Ginásio Municipal
São Luisense, de São Luís de Gonzaga.

26 - É publicado o Decreto n." 2.196,
de 26-12-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxí1io~ em di-
rsheiro a vários estabelecimentos, inclu-
sive colégios.

27 - É publicado o Decreto n." 8.747,
de 26-12-1946, da Prefeitura do Distrito
Federal, que abre à Secretaria Geral de
Educação e Cuitura o crédito de .
c-s 127.500,00.

27 - É publicado o Decreto n." 1.014,
de 26-12-1946, do Estado da Paraíba,
que cria três escolas primárias mistas
no Município de Campina Grande.

27 - É publicado o Decreto t;." 1.015,
de 26-12-1946, do Estado da Paraíba,
que cria escola primária no Município
de Campina Grande.

28 - É publicada a Resolução n." 81,
de 27-12-1946, do Secretário Geral de
Educação e Cultura da Prefeitura do
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Distrito Federal, que classifica escolas
na I." zona (rural) para os efeitos do
Decreto n." 8.546, de 3:1-1946.

28 - É publicada a Resolução n." 82,
de 27-12-1946, do Secretário Geral de
Educação e Cultura da Prefeitura do
Distrito Federal, que dá à Escola 14-10
a denominação de Escola Rocha Pombo.

28 - É publicado o Decreto-lei
n.? 16.549, de 27-12-1946, do Estado ~e
São Paulo, que concede subvenções e
auxílios a diversas instituições.

28 - É publicado o Decreto-lei
n." 16.565 .. de 27-12-1946, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre reorgani-
zação do Museu Paulista.

28 - É publicado o Decreto n." 16.552,
de 27-12-1946, do Estado de São Paulo,
que reduz, suplernenta e cria dotações
orçamentárias .na Universidade de São
Paulo.

29 - É publicado o Decreto-lei
n." 1.844, de 28-12-1946, do Estado do
Rio de Janeiro, que abre crédito de
Cr$ 150.000,00 para atender às despesas
com a manutenção do Curso de For-
mação de Professôres de Educação Fí-
sica.

29 - É publicado o Decreto-lei
n." 1.845, de 28-12-1946, do Estado do
Rio de Janeiro, que abre crédito espe-"
cial de Cr$ 500.000,00 para atender às
despesas com a manutenção das Colônias
de Férias.

30 - É publicado o Decreto n." 3.724,
de 10-12-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que ajusta às disposições, da Lei
Orgânica do Ensino Primário, o curso
primário complementar do G. E. N. S.
da Conceição, da Cidade de São José.

30 - É publicado o Decreto n." 3.725,
de 10-12-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que ajusta às disposições da Lei
Orgânica do Ensino Primário, o curso
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primário complementar do G. E. Profes-
sôra Marta Tavares, Município de Serra
Alta.

30 - É publicado o Decreto n." 3.726,
do Estado de Santa Catarina, que ajusta
às disposições da Lei Orgânica do En-
'Sino Primário, o curso primário com-
plementar do G. E. Poli dor o Santiago,
da Cidade de Timbó.

30 ...:..É publicado o Decreto n." 3.727,
de 10-12-1946, do Estado de Santa Ca-
tarina, que ajusta às disposições da Lei
Orgânica do Ensino Primário, o curso
complementar do G. E.D. Joaquim, do
Município de Tubarão.

30 - É publicado o Decreto-lei
n." 1.329, de 30-12-1946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que autoriza doação

. de terreno para ed.Iicação, em Ijuí, da
Casa da Criança.

30 - É publicado o Decreto n." 2.160,
de 16-11-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de .
Cr$ 100.000,00 à Faculdade de Farmácia
de Santa Maria.

3D - É publicado o Decreto n." 2.161,
de 16-11-1946, do Estado' do Rio Grande
do Sul, q~ concede auxílio de .
Cr$ 2 .260,00 par~ custear estudos de
alunas no Conservatório Tereziano, de
Livramento.

30 - É publicado o Decreto n." 2.205, •
de 30-12-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul. que concede auxílios em di-
nheiro a vários estabelecimentos, inclu-
sive escolas.

30 - É publicado o Decreto-lei
n." 1.939, de 29-11-1946, do Estado de
Minas Gerais, que cria cadeiras de in-
glês e francês no Instituto de Educação
do Estado.

31 - É publicado o Decreto-lei
n." 1"+46, de 31-12-1946, Jo Estado do
Maranhão, que abre crédito suplementar
na Diretoria Geral de Instrução Pl~blica.

31 - É publicado o Decreto-lei
n." 1.462, de 31-12-1946, do Estado do
Maranhão, que adapta os ensinos pri-
mário e normal do Estado às normas
das respectivas leis orgânicas expedidas
por decretos-leis federais.

31 - É publicado o Decreto n." 1.019,
de 30-12-1946 .. ~o Estado da Paraíba,
que cria escola primária mista no Muni-
cípio de Monteiro.

31 - É publicado o Decreto n." 1.020,
de 30-12-1946, do Estado da Paraíba,
que cria duas escolas primárias mistas
no Município de Monteiro.

31 - É publicado o Decreto n." 1.021,
de 30-12-1946, do Estado da Paraíba,
que cria sete escolas primárias mistas
no Município de Piancó .

31 - É publicado o Decreto-lei
n." 16.576, de 30-12-1946, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre abertura
de crédito especial de Cr$ 460.382,60.
para aparelhamento dos laboratórios e
oficinas da Escola Técnica Getúlio
Vargas.

31 - É publicado o Decreto-lei
n." 16.583, de 30..12-1946, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre concessão
de auxílio à Universidade do Estado.

31 - É publicado o Decreto n." 16.552.
de 27-12--1946, do Estado de São Paulo,
que reduz, suplernenta e cria dotações
no orçamento da Universidade do Es-
tado.

III - NOTICIÁRIO

- É empossado no cargo de Supe-
rintendente do Ensino Secundário do
Estado do Rio Grande do Sul o
Dr. Amadeu de Oliveira Freitas.

2 - Reune-se na Sociedade Brasileira
de Autores Teatrais a "mesa redonda"
em que são debatidas várias sugestões
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10 - Depois 'de passar por vários

melhoramentos é reinaugurada, com a
presença do Presidente da República, a
Biblioteca Nacional.

11 - O representante do Brasil na
UNESCO propõe o estabelecimento do
Instituto Amazonas-Hilea, tendo por
base o Museu Goeldi.

11 - Inaugura-se a I Conferência
Metropolitana de Esperanto no Distrito
Federal.

12 - O Serviço de Saúde Escolar do
Estado de São Paulo estabelece as bases
de um inquérito social nos domicílios
dos alunos, abrangendo cêrca de duas
mil observações; sua principal finalidade
é verificar as condições, de vida dos
escolares das diferentes camadas sociais.

1,2 - Noticia-se a solenidade da co-
memoração do cinqüentenário do Co-
légio Americano (Mackenzie College),
de São Paulo.

14 - Realiza-se a solenidade do en-
cerramento das comemorações do Cin-
qüentenário da Academia Brasileira de
Letras.

14 - O Departamento de Educação
do Estado do Rio Grande do Norte
publica relação de escolas que se habili-
taram a receber subvenções do Estado,
de conformidade com a lei.

15 - Realiza-se no Rio de Janeiro, a
prova de seleção para escolha do re-
presentante do Brasil ao "Forum" de
Estudantes Secundários, a realizar-se em
Nova Iorque, março próximo, e do qual
participarão delegados de todos os
países sul-americanos.

17 - O Ministro da, Educação e
Saúde, Sr. Clemente Mariani, visita o
Conselho Universitário da Universidade
do Brasil.

17 - Noticia-se que se acham em
dissídio coletivo os professôres de
Campinas (São Paulo).

para elaboração de um plano de amparo
ao teatro nacional.

2 - Noticia-se a chegada do Sr. Fer-
nando Tude de Soma, Diretor do Ser-
viço de Radiodifusão Educativa do
M. E. S., que representou o Brasil nu
Congresso Mundial de Educadores rea-
lizado nos Estados Unidos.

S - Noticia-se que é fundada em
Milão (Itália), a Associação dos Amigos
do Brasil, que, tem como finalidade
tornar conhecidos os diversos aspectos
da cultura e da economia brasileiras,

S - Realiza-se a primeira "fornada
cerâmica da Escola Técnica de São
Paulo que marca o início das atividades
dêsse departamento da Escola.

S - Inicia-se um movimento e~
Braganca, com a finalidade de solicitar
do Govêrno do Estado de São Paulo a
criação de um Ginásio Oficial nesta
Cidade.

6 - Noticia-se o lançamento da pedra
fundamental da Escola do SEN AI em
Campina Grande (Pernambuco).

8 - É inàhgurado no Município de
Mamanguape, Estado do Ceará, um
edifício destinado às escolas reunidas
locais.

9 - Chega de Pa~is o pintor Cândido
Portinari, onde realizou uma exposição
de seus quadros, a convite do Conser-
vatório do Louvre.

9 - É inaugurada no Distrito' Federal
a Escola Popular Noturna de Grajaú.

9 - Encerra-se solenemente em Pôrto
Alegre a II Semana Pedagógica, -realí-
zada pela Associação dos Professôres
Católicos.

10 - Realiza-se a solenidade em que
o Sr. Ernesto de Sousa Campos faz en-
trega da Pasta da Educação e Saúde
ao Sr. Clemente Madani.
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17 - Noticia-se de Natal que foram
iniciadas as construções de um G. E. em
Açu e um Ginásio e Escola Normal em
Mossoró, Rio Grande do Norte.

18 - ,A Diretoria do L B. E. C. C.
homologa o parecer das Comissões de
Prêmios Nacionais, que distinguiu o
poeta Manuel Bandeira com o Prêmio
de Literatura e, com o de Arte o com-
positor Heitor Vila Lôbos, no valor de
Cr$ SO. 000,00 cada prêmio,

18 - Ao melhor aluno da Faculdade
de Odontologia da Universidade de
Minas Gerais, é entregue a Medalha de
Honra, instituída pelo Professor Manuel
Rey Milhares, da Faculdade de Odonto-
logia de Buenos Aires, por ocasião de
sua visita àquela Universidade.

19 - Visita o Brasil uma embaixada
de estudantes bolivianos pertencentes à
Faculdade de Direito da Universidade
de Oruro.

19 - Distribuem-se os prerruos insti-
tuídos para as norma listas que mais se
distinguiram entre as 630 alfabetizadoras
empenhadas na CampanJha de Alfabeti-
zação de Adultos, levada a efeito du-
rante as comemorações do Centenário
do Ensino Normal em São Paulo, na
cidade de Campinas.

19 - O Sr. Hubert Guérain, embai-
xador da França /no Brasil, comunica
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ao Reitor 'da Universidade de São Paulo,
que porá, anualmente, vinte bôlsas de
estudo là disposição de estudantes e pro-
fessôres desta Universidade.

21 - São entregues os prêmios confe-
ridos aos campeões dos II Jogos Metro-
politanos Ginásio-Colegiais.

29 - Visita a Faculdade de Medicina
de Pôrto Alegre o 'Professor J uan
Ramon Beltran, titular de Psicologia
Experimental e Fisiológica da Facul-
dade de Ciências e Letras da Univer-
sidade de Buenos Aires.

31 - Uma comissão de líderes uni-
versitários visita o Ministro da Edu-
cação e Saúde para realizar entendi-
mentos sôbre o Decreto n." 22.285, de
16-12-1946.

31 - Inaugura-se em Niterói (Estado
do Rio), a Faculdade de Ciências Eco-
nômicas e Contábeis Martim Afonso.

31 -,A Universidade Popular Presi-
dente Roosevelt. de São Paulo, anuncia
a criacão de trinta novos cursos para
1947" e lança uma campanha financeira
popular.

Seção de Documentação e Intercâmbio
do Instituto Nacional de Estudos Peda-
gógicos, em 26 de janeiro de 1946, Déa
Velloso Banas, chefe da Seção.
Visto, Murilo Braga - Diretor do
I. N. E. P.


