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MINXSTERIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

wma m mama www mw 
mx o matarªm m maça 3 
am a :. 922$n armaram m 
Farm, no mm no em, mai 
1 emu—""339 m m» (a; lama 
aeww, u fªcam; 18mm

~ 
Au W Mªchina "& 

do mà ª 

filmmumatwfiunaWMIdum ªl 

not» . azia. Wm & fumam titular n mv. maul» unm- 
“n'a ao PMG : a mw um:—aªa Foam-11 .. Dr. Paulo mg. Fg ªf 

um liam, ”mmm : Prºfana-n mmm dn Fat-lou. ao ' 

anaº do mi, em“ woman: exibam que fim mm 
mints ªutª“, tm em mta » planº rm da umª» an 
enigma, foi timao :» prenome &&m &: W HammW 
m Wu aliam » amavª»:

~ 
“mu-mm 

a Matª—ia a. Bahamut» « Saªd. GW, Z em: 
ªma mas Win do miam ao n13. mama o um 
à: o am. & Mútuª: mining}. (in ªªwtaloa, aº Estudo M ME em“. && 14529.30990 {m’émfitanmam umª 
na“), que um: ponto & maculata &;t Fragata» In em 
“mm m: m twin aº Exmo do Bran-13.. an PMM. m a 
na a ««um às asma um a. awn-ugh an tria (51 MW a» 
colares : ». {5} Bacula Primª—zu, imunda. rumxm. ~~ 
ri. m“ ==€£$a m an 538355.

~
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9m uma; 

a amine» Neutrino m New» emªnar“ rami m m 
pªlha m Issªmu do Banco do Brasil, e (8 Wi new mmm 
was a mu “3300.1411 a minnha &» Wânia «» mmm peu—em» 

w: aªah Aaaa—aw W suou—mma anata - 

' ' ' 

ví & Nishiº do mamª Aaaa—aa. 

aliam “rain 
e» auxilia amt «mmaº um «um m ”um agua, 

”Mo n winch-a a“ emu (30} as.” «you fit: «tlm:: a gram 
9. tm a» M&M; 1 mm 19% º www”! fig «samba (69)- 

13 M naun an nao fins «Mura. . um; a firm as mm 
ma. : . 

em mma 

ºs www ”em“ www-% we emitªm m um 
no do mama em » Wu mn... kn“ ten—tau fiwwfo autu— 
um & “inação; magªgíaw a ao Matam «WW m umª; 
uma. que um a prum; Acsªram 

9181mm w: 
ºu tannin” ao ammfla “Ma 9w iai—ía Wo 

aº 91mm fin “samba (69) dia amt-mªu da 1»a fin mm 
m mum, no}: um a» WW & Patna-mm a mum m rmb!» 
ma fie mania #039111“ a Haw mmm a um 1mm: rm; 
mute: an manuªi— 

amam um 
mais“ «%m &: Mu : asmuxmeyãn 1-3 

(«was m atuam Mx, .m. Wio ur “à“: mam. 
Mars.. c “was” mk cªnçªº fin Sinatra a. “ªinda da Wow 69 
mum“ trauma». 6. Raman Famato“ ..



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

am mm 

A Mazagão aº «amina—ma m aba—lamª“ Mw“ 
à” a» www; Saªra» &;a «» mmm» mmm da 831nm ' ' 

raaagâgtam quo,. pu— mm mam- m ”Wmmmú mmm, 3. 
mi! amam— Mum &m «.1 mm vitamina «» wma um“. 

611 mu — 

' mw 

& mataram mmm » mm a «w, Menti a 
mime: m Mu. m aqui. bom ruim, m Maxon em «mm 
“a um e «this uma», um M em ou new” aim“, & 
mmªo: m assim:: - 

.. 
— 

, 

- .

.

~ 

“mªmária da magia a 3:46:30 fwmâ plana mn «» sum 
«m antiwar W» m: nu &» m, em ao “gum“ aim: 

cum um 

º: We: em:—alana ”Ma www» & rambutan—3 

mam :. um qm“ “.tn m mamãº . twin-wk 
muito, mama—mou wwaaam-ogffluu Mw m ªba—8a m 
tx». anuncia que as a. am no aminº . & “Magma Mae— 
«saw 

mªus.. Mm 

Far. a .aº—no em qm aiwª. u ªliam usam,, M xm. 
:. war—atm; may». » am' ‘ " taxas;—:», para um an nã“ 
mama.-u mmm « da eran—Ma,, w %%»a aº unmade ' 

quo m a na Wnim pelo Matªº Mm}. && mm m 
Mªgia“ ;

~ 
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ms,—r». um 
Macau “em www; ªªªÍs -

~ 

& uia Minatº m alumnae: da “um; MW - 

Wat an remiçãº &: mecha mum. 

_ 

5! mam & iimruwm ªmina“ to maintªin & Wª 
“gin & ªnªº. .. emmª aº Mº m ou deitou Qu Glitz“).- 
mm. MWMQ mwzm« an em; a: magnate a. man.-. 

nathan-rua, % & & /$ÓJ

M
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1mm xm 16mm amem :: ::=—ª»: 
, ,

» 

man & mmfàm m magia : 
mm s & moema 1m amina. no & 
1.199 M mumiª mm & «We!!! m 
as mz marc mam, :; 1mm ma;
m

~ 
to: % M-daúuarnwnaomoâm um» . Wit a m... m ªliam—M do um:-u an Mafia 

1: W. warm“ o 1mm1w titular =— a. 13mm W 
&. Binha a «: “ww Iam ªnim-vn Kuan an m. Humm, um 
Mamão : mm“; at Ma, ao ªstaáº «n We. Mw um 
Mais exibam qm na» mm nêqto mªtªm,. um a m. o Ma tmn. «. upmgih n 3113111.. & riªm «cow do 

mil, foi tunadª a pm. 1cm» Espora—ú mmm. :3 Wu 
aliªnca» & condiçªo” 

Win WMO.— 

& matina M'Wçia & além «mi 1 mm 
a. m, aa atada do Ila-mic. & acata ao roman yum“ 
ao uma aº axa—aqu a 3m » auxíliº a. wmmm mx. my 

asian-$ flames; qm mi pm» a Mswifia a. 91mm pair 

internªda &: naming do We do Bet-mil. m mm.
~ 

Glªma. “31mm 

'o marília Maq“ 11.3mm mga-lw tori Mim-— 
ãe E «Main & 1m Mp9 mm no Mais“ a. em», na tg;— 

“a: dº maj-nào a Mu que i'm—eu awmâmq
'
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611mm twain 

e amino neri «mamae um tax—3a mnha, “nãº & 
K&l—ira mam do da; (10} dia: cpª: & ”amam do pmm— tg 
m o, u «mu. ª mama que » alarm team way.—mmm» & auti— 
sta ao mumu» luciana ao actuam magazines. 

ªliam WI; 
0 much“ resume M em win—iva um: ou «— 

pklea m. mªmi-.a aº Banco &» 3mm)... i nª Wi «1- am 
para e na captºu). . mind.” do nmfio m ana-puma wmª 
tu mato A&M». WW magma. than. mmm «&t 
»! a. "301.130 do www. Mªda. ' 

Mm. «um:; 

' 

a We «point acme—£ aw «maniac ou tum-m ªm 
ªº» a. 3.6.300 wma: awaam. env—Ma &";e anªgrama at am» 
çâo» pod—3531“: # eu: hw «Mum m “9035:1111a: gm um a gram. Mªw». 

' um um; 

ºu trauma». a: consume/{u «mic tar iníciº Mo 
do wma au rasante. (69) as.“ “and” a» ”mamã an wma. 
maul-.a, dab m :1; mm I mm“ da em» a matte am mam 
bhnnto du won“ resuma: . naar magma m. rasa— Mau 
restituiçãº &: qua their raçudº» 

& um" «a em» ama—Wma & Wm a auxilio, 
«bom—m ºu me.» o «paginawkn qua :39 wt. Mwm. m ”' Ãºª'aºu

' 

alia-ul; oitava 

Quaiaquw alteraçªo: m planª-zu a ”minação: I'm-— 

mmm u climª.: Max-1w, shunt: Wio na falta: ”um;; 
wªza a “was“ mt «lancia do mmo do Estadº a: mom do 
hummm amam an Raman. magma... 
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numa am 

& vma—xanª do mimo an abrigavª» mm 
1m do www. Loam» «hart “na Mulata ªmam). a". actuam x;, 
engªnam“ que, pw um matam m warm-mm. amanhã.», M 
a" mum.» quantum: informção: ou um “stain da ,. 

#Wqr ~
~ 

& avian mesma amam!“ »“ www» an mou _ 

as. a. ‘mm. a o. m em“ wwimuw m mun-mªia ; W Ma,, animam—lha: waza—wan. &» mªia” mu ªmi ma 
Mia—oia qua a &. mm “ mim a: n «gamma “atuo—pow 
53“— 

as.» &» ann—xm, (,Zaég M M/B 
~~ ~ 

~~ 
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imam mmao M$ no aca-zm Esmxm 
cmwe & ao :33 same as 3. 952... 

em o Gaiman Dº www m ªmu, 
Pam A cmuçío no ama mesmº 
mm. m Eamzxm, mieimo as 31:.- 
em, BA Finn mma: 

Aos ”Zª/ZW &» dofisaoflaiadomademflm We: :o W: & três:, no amante do Klautªu da Magic . 
atªda. & namentº titular o Dr. Wata 51a; uma e :: mw 
a»... Dra-3.111, Wim Pusan, ªrrumando & Gwêmo da gnaw h 
Bahia, anatomic grama.—u sabia; que fim mm as». I; 
Mazªrin,, comic am vista a $ano ch emtmçâea Mimas & mªg

g 

cio-ç“ amará. ao sintam escolar aº m1: at a deny-191m an m 
81:61:» sºmar Presidents :» Rayªnne; W m 339051966 an In» 
uvon n., 1.056, as. 15 de assumiam «a 1952, ta: fix-Ma e W 
time, «mas (3) aditiva uma ao mªzda Especial 015k a: a 
as agosto ($31952, para a fim “mítico de amam an Gavin-'no éo. 

Estado dn ama º mama emm—r an sºmamºs m (magmas 
tªrª lgggmagouoo; a m aguadº na emanaçãº ãe um amtàrio m 
emªs mama. do Itapagipe. É.“ auxílio seri newsman an 
m; (2)1 parmi“ iguala, mantida: tmn u “&m cantata 
ao &eâ'âe Especial an mismo» 

armani—mire. 15% LMA/º Mr} 
M/yaw %% 

44 /
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Emma DE miriam mmm; cansªm 
mm a magºa—"zm m mami») & 

3mm 3: o aeww) no wºrm m 
anatª. mm A anemia m amino 
mmm L cmfiwqxc na mm“ 
mamães, x;» mm. mmm 

am %%%&!díuáe—faacwºáºmaúlag - 

Wal a is a três. ao ªmiªntº» && mac 4:8; Mução »! 11 

W, mai—ªntas & “native titular '— In. Wata Simãº: Fin“! n ª 

a ama— Br. Dari-ul Guimª." mªm. mwesmàwúc o GWW' M ' 

Estacio a. Wu,. »»e momma mum que “na“ mama» 
mªs“ mªtªria, ir.—Ma an viam o plano aº. ampliaçãº & MMM da 
mm mm aa mh, mando mio Wham amw Prºa-lw * 

tm aa Hwªng; w Mama!“ mão na “Wa relativa É Wi»—
' 

çãº &» amam.. a. 1.056,. as 3.5 M act—amo do 1952, ta: rm « 
pan—amnha aí!-m M Mama Ram. para a «mania da auxilia aug 
uma» 5. «Magia an wma» molar”, War as: sw“ 
amigªº»

% 

3»

~ 

clãumh tamu-a 

O Matªta» an Maçãº a ªutuªda aumentará na ªmªm 
ao Wadº an Mín.:» com: M “was prantos na wwe—mute M 
muintº an % a amine: a» mmm s m an. maxmen—(M 
&amáao), qm se:—i me» i diupmiqfla «in mm; W mm: 
:33 assumiu && Banco M Emu). um ªtivam-»..

~ 
aliviam «ogum 

, , 

» 

' 
' 

.
i 

0 auxílio waving nu cifiuaula maria. an «xmm— i 
cmmfio da ma mm Elsa-aw as may“ &» uma .a ao m a , 

«mama-1a aw » m m :).m de Agua cmwm- m , 

mam a. San.—vma». Ba Mun “was,, a mm a. » ', 

559.005,99 » 41t aº Grupo ªrmam & a. Wash mmm» % no»- 

am anim aw Wan. 
.. ]

~ 

,,,_,_,.A,__.__.._._-,H,_-:au,:,_4u._._,;,_._..vv - '
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cláusula tomavam 

o auxiliº fmz—a mar-i «maiden out wª: Mm“ 
mas, um» .. winx“ Wo do as“ nº) ma wk : ”GW 
» aº won—mto tªmº «, as domain, É mama qua as Wu rw“ 
wmoamau a. aruma do maxima aaa-tama». do Rowan “MM 
om 

o auxiliar auferida .» «um» grama" find an 
aught“ a: Win do Banco do Baz—uu, o «8 mas“ ow minª 
Mda para o m ”mm a mim”» do liquidaçãº do mma“ 
mºviam” mato Man-dd. Maw Mohammad: de.-zu m. q; '5q a «um» do woodman Mªda... 

um quinta 

ºn Mam common antºnio oer cºnstruíªm um tw— 
ran“ em a É!" minim && image Mama quadraáoa, devaneio ªw 

« catatau/a » «maça» mangSglou 1:: do Mªhum maap—miva» 

mim um; 

ºu ganhamºs do omtmofla Wio toz- midio um“ 
dº prom do season” (69) din amamos aº ”mªmute: do: wªnt—- 
m week., mb pam do perm o Emmª» » muitº no manual-Kata 
m mau:.“ Mommas 0 mm swim a tam manta reading 
:S» da qm unm- rawhide. 

minah mm 
& Gmina do Kauan amwwtw" : usuaw a anxi— 

11¢. chamada; » amu . oumoiflmgfiao duo são paz-ta man.» 
Mo 65:31:. Acªbam 

axiom emu 

mum avençª“ &» plantam o sanguineª“ um 

tarada- nn «13mm amorim, xªma“ mic ser tatu Mantª 
“pl—ªm o «uma»; Moringª» da ministra do Babadº an WW «o, 

,mas mtº heim). do ªctuam Fmâgâma.
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. . alumni. am 

A verificaçãº 9.9 ama—mw» aaa abrigmfiea mmm t“ do amam: M&M “hari ao 191111.29“ mum}. às Entaum Pª 
mªgno: qua, w em (ureter- & “won-antena mamada, % 
vi “nuit—r maximum mum-.93» on “ser “::t «na gat—Saiu 

«maximizand— 

mâuaula 969m 

, ~ 
º Raman » abrªm & afim. Want: » pwíoáo Mn 

mhz—m, & 19933. but visível, um 311891195 om umtmqia 9m 9 M 
2.19 uma. m Ma em as seguinte: aia—ww, em «armazem: ban 

aliam “em www: 

ºs prédios» «comm amaram” nor-£9 yttrium» «& 

Eau“, & n eh «&t prwtdamm m mamã» e “Swim 
ta, 99913999999319; magnum“. Bana médios nuam twin mm; 
dating“ que a &» mw.» no 9991399 » a ”miami. Maº—Mu 
gªstºu = 

&:ndnãmãra, M12 Mo Mª/Y 
ata/HÁ

“ M;,/4%, 
Vw/ [()/%
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~ "”yçá na àcâane ESÉÉCZAL CÉLÉEÉÁDÉ Ragga 

a ªíjíâªââíú Dá aDUCàçãg E sââna É e-sº— 

vãº—m m mmm && 8mm, Pm & camas— 

sãº && éGZÍLIG ãESTIãâBº à aaasxaucâa na 

3ª caawaa Enacàszoaan, ya Enamg gsazxaa 

A“ MW díaadamâa && maiaâamâªmíl 
namentº; «a ainqâanta & três,, no Gabimte (ía Wan-9' as: Kamª 
çãº a amªda,, maentm o N‘apaatlvo titular «- mº. Wata Ml 
Filhº: a º“ senhºr Bau Dºrival Guima-rªw Fauna, mmmntanfla a 

Gta-vêm do Estaáa da Bahia, amaram amanda“ axibmaa que fg. 

em arm/riveting tânia mníatéríe, mais em vista e 13132143 ãe amiga—3.3.5 

ção a minºria da rªia $$$-Olªf (in país , awevaâa pelo Emamntít— 

um 533223162" Fréaiâanta && Rapfibmea por elºngaçãº azaração m m <- 

aunts relativas “& Exçmição ãe !:Éatívaa n. 1.056, de if; ãe gamma 
an 1952, fºi fama:» a we-eenm têm && mêrâa Espacial, Mian— 
1:9 as aonâiçªªa seguintês: 

Cléusula wimíra 

f3 Matéria aa Eeixwag’éo e Safiae, 'à cºnta (lea mºm 
wçwntâriw aº axareíeiº ciª m1}. gºvernanta & ainqiíenta a 6.913, 

eºnaaásrâ ao amém do mime cia Bahia a auxíliº às W8: 
m: sawàaxms (CR$ Mwçgàggl, pesto ”à sua &amiq'âo par Mªg 
mêâio cla agência sãº Emma ãe Brasil em “.salwâw, & amam & canª 
trução aº mcanm- Eamaaianai , as sr.-asta aprºximº && Cr$—';." 

7¢oao.seo,ao, para a rancianaaanta &» cozégia Eatadnnl && Bahía—
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333351313 aagu‘nda 

a auxilia fariam aura amam eam was“: lama, 
& Mida qua as trans » 2:. as amªral—giº tem exigim, a 331— 

tªria && Innaiauaa Eaaianal aa aaauaaa Paaagégiaas.
~ 

' 31$uaala taraaira 

a Mafia 3333133 daa'aai sea amt-”aide am barman m 
a 53:33 3333335313 aaa um magma, agem ªmil—ama anulª 
rua madiaéea mâagãgiaaa a fig higiam. 

315331213 Wag 

& wêdío cams-lax commas aaré patrimfiaio “Estadº 
&n- Eahía a a 513 315t mºvªm—miar m ímtalação a famintª 
mentira. fiaaa grâáíía nãº Maré tar ºutra áestímçãª qua a cw mg 
mº ac angina a & aasistência méciim oaaaalaz‘a 

3131231111: quinta. 

a wrífiaaçãc às cumprímnta daa ohaigaqfiaa 333533331— 

tat da ywcªanàa aaaaaa saharª an Instituto aacianal ãe astuaaa 
Magégiaaa ave, m 333 &t as: mwa-aantaaxe armªs:“ 
Mari aaliaitaa W:: WWW an fazer tri—atalªia a» má 
aio commu- 

31533313 sam 

Fara a aminº às: qua rªspãº a 313113313 331333133, in.- 
fira, a Gravªr!» da 1313133533 se somam“ a facilitaa, para tºdºs 
as 335. aa maimia, 1113133i trampwàa, aa trabalkma && riam; 
lixaaaa qua venham a sar amautadoa 3,333.0 Instituto Miami. do 
Eataflaa Padagéxiaaa.

' 

am cie Jamil—e, //& M MIT), 

Mung , //w—vª-u;7
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%%%& EE iscª—ªmº 233%.}:c "f:
. 

was A mªtªm m maçãº u 
311392 A o (gravªme na mAAm mª 
% mm Q 6:30m QQ mix-m 
max-mm : mismas AA a 

As AAAA whim ªeww. 1A mu. 
m saum: 

~
~ 

m MWQQQQ Mmfisdshfiammumm We: : «mma & três,. nº mmc-Q de Wiº-a ao. Mafia a 
adds. a mm:“ Qatm «- Br. Wm sms“ Filha & a Mw 
»k'. mud ªnimªm ªªa-asma, remamw :: ªm aº Bataan & 
Bubu, «:m &»m mmm qui fim uranium We Iª 
Matªr-io, temia em vista a plant: do Amy-8m emanam & ma 
çâº a malha-fia ão sistem asa-am aº pain a a mmao && Wien-+ 
traem Amma- WMQ da iwan» amada m mzçãu a. m 
thou n. 114.056, às 3.563 “$t “1952, foi. 1*o o sem 
tªm & Aew Kamal para a amante dº auxíliº na W 
do mà mum Qamaasmes A: QQQQWQ um. mzmm (ax-A ”...,... 
Qàgwªwl, mama a aquisição as mma-o wu m Mm “Wants a» m. Ítawabn, salmãº, mô, saum, W 
Waom‘,¢,mmin,aamt widrmmaamw 
mmzm, mammmomammmm «thin as 
maintain Gamma & rmwnãº a. matªm MM» 

Ràºâaãmuº* /é & é, à 
. MJ; 

AW V/MHÓ

~
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sass-a m mamas mamas Wm 
ms 9 masfizsa na masks a 
Msaswamsmsssmss 
«a assaults, ms a «ªmam ' 
'Mma'mxxm l saw & 
minina mama, m scam ism: 

~~

~ ~
Í 

as: Vlw/ã massufinanmflasmdfl m 
WMQªWQItl—iagmªtbinnttâªmm aw 
. %* WW s ass-melts saw a. I)». ªrautº ªmª” um 
a s W nº. Mm 3935 W Rail, ' «««» o ªçâº—m an 

Exam s» ªma Enteritis, Mºm Wain“ nm.—«im sun rm 
mum, nisto anagram amass em Vista as plans a: Mafia ª 
mmarfissmmwifirindssnfi, ratmsaowsm 
tima as “ªrda 33l W as ”saints: “Mi—53”:

~ 
::=—Mm exªm 

ºMúMoamqiveªâaaWwªnW 
airs Sande as Ms fantasia, ª Wa. Gn Wa «mªis; à 
mists dc mil aewww; s s adn» as ssh 
mam mamas s amam m mma em sssssmwobw mimmisamafioassmssssmmmmw 
sin is m as Email an Flwímâmm.

~ 
sam aliªm 

. 

a mains mansio- m swam was» mi autism- 
so i mtx-açãº & Was {31;} mm samba-as s m {3.3 min 

«__—«m. «um; 
Pm as arm“ miam: amém an m m— 

mm, a milio sari, mWiW as M ESQ—WM : Mam. 
agºniª,!» aa- Wi— º: Won momma saris amida: m 

« 
J- 

Mi* 

__ 

“__

. 

..

-
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mm mm an mafia. m. 
am %% 

emiliaíoWnríwmwwm MWªWMMMamx (195%c 
n&wmatâmnumª,ímwuaªQu£w—m 
way-mm a «mafia do Imtltnia mm :35 mm: was...m 

mm; 
Quaint: mammnxàmnmnmi m «Mau Wu flames ae.—Mx. . aãmmíwmm 

a m a tia «mm & mªmi» « mªtagais; && Mwm W um mtu Moran. mam mu m Mw— 
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IN STITWTO DE FORMAÇÃO, ASSISTÉNCIA E CULTURA 

Estatutos 

Capitulo I 
Disposiçoes fundumcntois 

Art. lº - O Instituto de f3rm3§33., assistência e cultura, fundado 
e funcionando nesta Cmd de do ºalvodor, desde 8 de fevereiro de l9h8, 
onde tem sede e foro por tempo indeterminado_, e uma sociedade de — 

fins nao lucr3.t1v3s, com seu fundo social 3 constituir- se e ilimita— 
do numero de socios, os quais não respondem, subsidiariamente pelas 
obrigºçoes sociais. . 

Art. 29 - O Instituto de formação, assistência e cultura se desti- 
ne a instituir, manter, dirigir ou congregªr, na Arquidiocese da Ba— 

hia, as obras educacionais do juventude e bem assim de Assistencia — 

social. , N N , 
unico — A direçao ou fundsçao de tois obras tanto podera 

ser em nome proprio como por encargo de terceitos. 
Art. 39 - Dentre os objetivos colimsdos pelo referido Instituto, 

destacam—se os seguintes: 
3) ministrar o ensino em tod.a 3s sue s modalidades: 
b) estimular, orientar ou dirigir 3 tecnica do ensino sob o 

. aspecto eminentimente social; 
e) contribuir para a formacao de uma cultura superior, ada— 

ptada as re calidºdes brªsileiras e informada pelos princi— 
pios cristaos. 

Art. hº — O patrimonio do Instituto sere constituido dra 3s contri—— 
buiçoes de seus socios e por donntivos, legados ou doaçoes que venha 
a receber. 

Capitulo II 
socios 

Art. 9 — Compõe-se o Instituto das seguintes categorias de sócios: 
3) Fundadores: — Os que assinam estes Estatutos. 
b) Efetivos: - Os que, propostos 33 Conselho AdministratiVo, 

se comprometerem 3 trabalhar para os fins do Instituto. 
'c) Contribuintes: — Os que, propostos ao Conselho Administra— 

tivo, prometerem cooperar financeiramente para os mesmos 
fins supra. 

— I I o 
ª I“ d) Benemeritos: - Os que contribuirem com benemerenCias ma— 

teriais de vulto ou serviços pessoais'relevantes para o 
desenvolvimento do referido Instituto.

I Capitulo III 
Administração. 

a 
N 

n. 9 ” I (. l Art. 69'- .A direçao gero L1 do Instituto de formaçao, useistenCia 
e cultura, esta entregue ao Conselho Administrativo, compostOmde 5— 

cinco socios efetivos, p3r nomen L333 do Exmo. Sr. Arcebispo Primaz. 

.Yº — O mandato do Conselho Administrativo será de um triênio. 
N & l O Conselho Administrativo, dentro de oito dias.apos sua ' 

nomeaçao escolhera por maioria de votos um Conselheiro para Diretor. 
2 Os demais cargos sere L3 noneod>s pelo Diretor entre os. — 

Conselheiros. 
' Art. 89 — Compete ao Diretor: 

la velar pela fidelidade do Instituto 33s fins para que foi criado; 
2. estetuir normas gerois para 3 manutençao e orientacªo das obras 

proprias, como tªmbem dos dirigidos;



xhêf 

\N 

0‘ 

No

& 

decidir sobre a incorporação ou agregação de novas obras, exami— 
nando os respectivçs estatutos e regimentos; 
admitir os novos socios; , _ 

representar ativa e passivamente o Institute em juízo e fora dele, 
e perante qualquer pessoa, como tambem movimentar os fundos do su— 
predito Instituto. , Apresentar anualmentegao Conselho Administrativo o Relatorio e as 
contas da administraçao. . 

Art. 99 Compete co Secret9rio: 
lavrar e com o Diretor ass inar as atas das sessoes do Conselho: 
ler em sessao as atºs e o expediente: 
fazer, assinar e expedir, em nome do Diretor, toda a correspon— 
dencia; 
organizar e dirigir todo o serviço de secretaria, mantendo, sob a 
sua guarda, papeis e livros. 
Art. 105 Compete ao Tesoureiro: 
ter, sob a sua guarda, os bens do Instituto, depositando em Esta— 
belecimento da confiança do Conselho, as quantias superiores a - 
quinhentos cruzeiros: 
orrecodar a receita ordin aria e eventual: 
pagar as espesas ordinari iss a as extra ordinarias autorizadas pe— 
lo Diretor; 
apresentar, anualmente, ao Conselho 3 
sa, e, mensalmente, o movimento do me 
organizar e dirigir a tesouraria, ass 
lhe forem referentes.

I 

balanço de receita e despe— 
firuio; 

nando papeis e recibos que
S
.l 

Art. llº Compete aos Vogais: 
ao lº vog_1, substituir o Secret9 9rio, e 90 29, respectivamente, o— 

Tesoureiro, em c9so de impedimentos justificados pelo Diretor; 
participar, como Conselheiros e com direito a voto, nas reunioe s 
do Conselho Administrativo. 

Capitulo IV 

Disposições gerais 
º N I A a . Art. 129 — O Instituto de formacao,NoSSistenCia e cultura Vigora- ' o o . . ra por tempo indeterminado: sua extinçao sera deliberada pelo Conse— 

lho Administrativo, quando esse vcrifivnr a impossibilidade de man—' 
ter os fins propostos por Estatutos.

4 

Art.159 - No cose de dissoluça> do Instituto, todo o seu patrimo 
nio passara a ser propriedade do Faculdade Cotolica de Filosofia, e 
no caso de esse se encontrar então extinta, sera entregue a Escola — 

de Serviço Social da Bahia. 

Art. 1L9 - O Instituto entende submeter- se, integralmente, as 1e-' gitimas Autoridades, as quais estiver sujeito pelos presentes Estatu— 
tos. 

Estatutos.

: 

Art.159 - Os atuais Estotutos so poderao ser modificados ou refoeá 
ados por deliberação de um Assembleia Geral, convocada para esse fim. 

Os socios fundadores e o Conselho Administrativo constam nestes
« 

Bahia, 10 de Outubro de 1952.
« 

Mons. Jose de Andrade Lima Diretor 
Solteiro, sacerdote, brasileiro
, 

A . o . ' º Pe. ªntonio Vieira Secretario 
Solteiro, sacerdote, brasileiro 

Pe. Carlos Gaeschlin Tesoureiro 
Solteiro, sacerdote, brasileiro 

Pe. Eugenio Veiga 
' 

Vogal 
Solteiro, sacerdote, brasileiro 

Pe. Pedro Guerreiro Vogal
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às "26 3.36 950.69. mta & áãipºsiçâ'o (is “64:16:11: às:-íman“ ªmª!-c» && ª 

trim (303- ªimb— amgám as ªssinatura aº prai-age kªtia ss, at am:» 
de ªr$ 309 mmm, & ama qm- &: kar-abana as uma:-açâº re:—m,.m 
áinàa, & evitªria aº znasxzuaa fiaasaaaa às âszaans Paésgégiaau.

~ 

A (fºliª-a; mimi; ham}. dia apagãº u «WWW ªf arº.; snr » auxíliº a: mamã» de quam &; «malas ;;;—agiria» m7 
ía.
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&Moeiáoa- a prºjeto . ganza: ma qua rim r" 
mnts às wags: 15369213. 

ªs prªias wwlama amgtmifim se imm:-ie ao patria» 
Ma da Gam: Amazºn, que uma an amiss“ gang-amass: 

a} - 33¢ Iraniana— eu prédiº: enm a mama e material m 
361::- mnaírím nª mam a.» ”em: gªze—Mú”; 

h} «— Bu pmâr ao escala do pmfnmeag 
a} - ªs nãº ªzar gas praias mta destinaçãº que nãº ”à: : - 

do ªo:-vir && mm e & assíwêmía $ªnº—Maw“. 

filo as Imªra, 
_ 

jn]; 12’ My:“ % f3 
”4 %.“; jª. Zia/xa;— 

N [/3 ' ,r’ F [p
'
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mªo :3 mama ªma. ammo 
MR: a maio m magic 8 
sm 2 o amªs no asim no ª; % mas, ; amics 93 m:; 
em um E anamaria as maia 
mow-aw, u max; mmm * 

lm ZUÁZJW anmfisaomaamacm Was e um; e tria, ee Wm ea marca: máfia 
: sae-. Wm :: Wav» sam » a». mas ªims» 3121» 
e a mw w. Seªn Seria vm, “www a We da &taão 
6a riu-ai, am“ «My mma. em; fim mmm nª“. 
mataria, Wa ea vista e me às maggio ; mw &. esta 
mºlar we gain, zm pelº Winzim Mae mm eu 
agiam“ pa— mm W m: mama“ mam ; amada an 
mam nªmo 1.056, a. 15 ao mama as 1952, fºi ama a w 

_ 

«m. m &: Aew We}... má & ameia as Miu “sua 
&eâemtmáode Mm mm, mam. eu um“ em— 
vªn: 

em rimar: 

º Hinatª—ia da ªutuaçãº e Smith em ao Wii-ne 
aº ªzªrãº de Pet—mí, i acute as tªmem marinª“ na Wiz & 
andam sie % e auxilia a» ma nxzerº sermos : axam; 
m mamas {M 1.mm,m§, qa. mi me; à ameaça—« eses 
Ma pw mªca “we a às ªmo em ªmeil am mum.~ 

em um 
. º auxílio grevistas na em animam-f mí Mim i emma & cimº £5) Mm Wes timª. 

ªªi—«91%

,



M'wwmãawas m na m m— 
.1-11»... 6 Maze m an M manage w mm. 

Em 

Do e auxilia fºam; se:—â 60116661136 eu 111-33 pat-66166 
agua, anula a mineira Mam a: m {1.31 «eau 6663 : Mamma “WWWQ*CIM&CWÉRM“WWÍWM 
Wiºerítâªia ãe institute swim a» Escudo: mªgna. 

6W me; 
a 63:13.16 rateriâe na em primeira ªnurª & mg 

“anima-a ánWâºB—man, 6 aâpwâmmm per: ermumaevaauWaa mw wmª-ªtum. 

M sexta. 

na Ma. «45 maría m penetrªm 63 tm— 
aemgamaínzmae lemmas W, 15a33“ W Em 3'3 amªvª» WW 6» an luigi.» Mennª—iz;

~ 

&: umª: ao amtmçio ameia tw íníciº We 
ao msn de enganam ($$) 4136 emm“ aº recebimentº & prim 
wah, nob pena da parª» e ªnºta-&& 6 ªi:-gata 66 WW m' W6 restart” a fim abrigadª a rem Wat-6 reanimªçãº da 
@116 tim ªgachªdº—. 

ªliam». 6133.36 

& ºww ao Bataan em:—m a mim e auxilia, 
6116mm as plank“ a 35m @116 nª m Mariam 
dªnte tem
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WW «xamã» &» pw» ,, umª“ ª" w 
tªvam na em max-1w, am We, m faria» um 
wish a mug aclamaçãº do mm” & ªum» a W 66 
minute Mm &. mm Pmégiam 

A win-mãe in We a» aviação: W “ à: W am ami an Institute imam}. &: ªsma»— 
“ªªª-ªªª W. W uma mata— a: W a—

, 

I" Malta WW iara-zagª» «: hw Warm m Mm «Wm.
~ 

Gfiymmefirignmm,mewimm m, em &mm'râdnl, um Waaamtmão ªmºu—zi.» nnxmmmmmmm«.nmm 

as was mºlares amt-aide; sarªh “mas: a 
gamma. t :, a. ,

' 

' MM: wazª“, m em m postwa- lemming...
~ 

gases Wm mm tex-'in mm {mama m a. my amir ao Maº: 
a â «sashimi: MWMWMm 

ª“ ªº Wªt % & W 
, MM 

J‘ ><c Vim 

www” m inutilizaçãº : mxm

I
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dam) m demure woman; emm 
mg 0 mmmxe no Kwanza : 
uma s e sewage no mum no 33.- 
315% HRA A camªra nz wad 
baseiªm » mums an an mg 
ado ªum, &: Em mmm 

w— , . 

'
. 

aaa %)c as.» dani“: do area do at). am “In atum: e três, no fidbm de nihilism &: Wº : Sá— 
at; mum" : Mgmt—ivo titular .. Br. Most-.a SW Filho a; a 
War m'. Fefe Xavier Vim, www“: : “ova—nc do Mada a: 
ªir-:$, :;m added-dim unam qua rim «amam diode m 

:«rodaeddda, tondo on vista u pune do damage o mm do rod: «ª , 

um maid-do do pai:, rod mmaº o pro-unto dorm do ªaª—an 3:73
A 

cia, para o fim as amam :o rotunda doom: 0 Minª &
. mas d m: m:. wow {ad WWW), a condo duo Wood: É, Was 4:: mªciº acª, &' momma :: «&t : um ‘ ”We :11: W an Sammie dd We Hilario. : and W3

~
~ 

Wir, do mªrta—io &: magic o Said» 

ªindílwiro,% £6 W WJ; 
M!) (Fux LUKA/c 

79v ><! 
y,,u/(xvt. 
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ªfªgo a» mama $986133; & :; wma 
mm º mªnto m 33:63q a 
um s o 3mm no 33e no 33;- 

5&3: was i sºmªli: na 33:11.16 
mªmae 3 mamae na mm" 
mas, :; Ema; jama: -

~ 

ªºs MC;/€€€“ au &: n33 as mga demo 6» m 
. mm“ 3 cinquenta n tria, na Wma: ao Matra &: menção 

n W, wmª“ 3 rap—ativa hit-uh» was». Wata 31355» a 
n a ma» w. aia Indaia-zm, 33W :: Rºriz—m de Esta- 
a da Paraí, uma“ Wait mmm em fim mw 
M:. &aístiría,fêmo an vista 6 We: ch W :3 mm 
a: ria» meza- dº pain, museum gaze Emmmfaam was Piruá m da Rafibliu pa» mm W a» ma relativa É as. W (in active» mima 1.056, is 3.5 aa mmm a» 2.952, fat. ti,; 
um» wma tia—m às A33»&9 $mini, m : ªmazoniª &: mã— 
3.13 doatiméo i mãe a: Man mm um »- W m emªna” ' 

3m mm 
º mªgazine a. Wain . agia em no Wim 

& ªtm às Funai, & um as maºs pºwiat“ no cream: 33 
mien a. o auxíliº 3a mm mm a azáfama m mg 
was (ºa-$ Wªngª); em can: paste & &amiqío do game» 
m mºx—aiai» a. ingênua an me 3 arm: a: mim. 

o mine Nate 3: 3.15m}... meme mi aum i mamã-a as trinta ($$ mm mn, 3. main às maa.m.m 
pw mm.
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M taz-aún 

0 We mi eme-W ”tri: {5.} W im. WltWM&mwumhaf&May&-W 
gia amps-m, por We &: Estaciº, ªº Wm m infirm g ' 

mxm. ªssinam, & *a ama.: E ma que» u we. tm M Wª, .; mm. :33 imaturª» Manul a: ªsma-au fªcª-W. 

‘9 mma refºrma“: em mm rimª—&& 
titªniª—mia áaweáaªrnsíktnâmíasrmnw 
N» o na «mini & Miva a. uam-wa a. Mwm rm 'muwwmwmmumm . —mmâaw amo. m Mn 

& Walon mw“ ªmi-.a m nmtmifim a m» 
mamimmnam.mmmm,mamm¢3 

» ,; .. e às 2113mm M¢MMMI 
em um. 

cammaammãomiammem 
ao {man 4. mm; (603 &“ «We. 6» Mais» a: M 
min, sat: vm & W o ªtada a mas na Wigan m W mm” . flw «mime a taminiflm restituição & 
no tim mm. 

amam. 
aWaaâmmm—nunmnaúun, WuWaummmúamummuu 

“mªma., ' 

ahahª“ 
almºçª“ &: W a «min-m »— 

tamu m sm Maw, am Wie sar Isuzu n&m 
xiii: a uma Mazagãº an Sinatra as ªtm an M &»
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imitwa mim:. && ªum Pam-353mm. 

am am: 

& vmtmçâ's da Wim &“ mªçã» mw 
tn && M Wa: “hari as Institutº mim:. &9 Sam &— 

Ween que, por m Elmer w. mmsmma cMmMº. mn— 
ni «W W mama:»: & rw vista“:“ &» prªa“ 

_ 

am:—umas. 

a Est-me as obriga 1 arm», mmao a mim m m, an Xml m vi.—dªrá, &» We: a amªis m o w. 
na {ma-aim png—&&» uma“ &mxªmmaamb— 

CM m yam: 
as mia». «mm amanita» cerªs: pats-Was às Waeaâhcwswmwgaaxmtmamm 

thumps-m: pretense-u. Etna Mm mm tat-Ea mm mu...» 
nação em a && uma: an «mine a i mistª—is WW. 

meanswra,%/& W Mºr/3 
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mam) as ars-awe wma emm 
mw e mºram m mºnçãº x 
swim. a a mama mumu. as “ 

armam, 90 when 99 mt... 1W1 '
' 

1 emits m mmao me;—mmº : 
aewww-526 233 mm mim,—& ªº, 
km, a emu; game: 

mVMÁMo-maemaewánmamª 
Wwamnçtm,mªnhímtaacmaraaw a W Wu a ruma—m saw .. na. We emana- ama . 
amia- Sasm W mmcammagwwaw 
m mam a» rm, em!“ mm whim m rim &!m um. manta-5a, zm» um um a- plan: m We a: immamwmmmaoguc WW mmª & Rªman w Mancha W we ww emm“ : 
amigão & xanga—m M :..asá, as 15 fine mm a. 1953. res. na momaemmuawwm mamdaamztua 
«Sasaki-mà £ emmfio & mm Mairi.» W, uam » m W armªção: 

a avatªr-io & Magic & W »»

, mwmaªnwm, deflstméew, amªdaramw 
female—ac an. www-aª :1» We as m, a M111»: & w , " 

JB 3mm“ m wª" 1W (â€— Wine}. qm calºi We & aí:-Mu 
fie «a. mum mam sea wºman pw mma &: W. & 
Baamas an mz na ªtrai—.m— 

~~~ 

ºmamammmswiamam 
minimalism: Ff) W Miriamcugxm 
dªe m “não num » ww mm».

Jí~
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ºmzílíamªriéa «_MMwwãsm 
“mammmwmmagxmmm 
a m “um m fm mm:-.. as uma : mama m xma—

~ M Mªçª» :. um são Mm 
&mhcàãªmwmmwmª mwnafiom-fig 
Mmgmutm mamawmmim am mmm pªm. 

&. w‘fiummma aw awn-aim mm 
.msufindfiufim‘mmru We», Mariªnnª rm :; Meªn W c E: him , m uma 
umª“ “We mm W '

~ 
&: tnha-lhas às amàmgia ana-É:: m- hiatº We 

aº m nªd.“ at W %% dia, «mm em Wa &: 
mmm mesh, sob pm at paw & matam mm a. Tag 
sim e mm m Panama & puma mm 5 mm Madª 
a fuss Mita mamãº &: qm W was. 

em gsm» 

_ 
.1 22q mm &.m WW I, 

aplima & Mim;— mmm a Mu & “Fugitivª-evªn ga. sie-
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rítmo na Lemma 3392;a mmmm 
mmm (: ummâam {m gamete E 

6:11;.v E & PREFSZITW WHICH“. 
_ã V Bahamª , na Emma no mal Pª 
ª 

' 

na & cawmãorm m: an: In meg 
mam—::» & caxsmwçâ'o na um sacou 
am Bªumann mam ammo:

, Rªâ
L 

»
5 

hou /<f ªi:: aº uma ao dàzeabrº ªo anº do at} ng 
vacant“ » amam—.- e três, no Gabinete dº Hiniatw &; xamã; 
. Cultura, prusontes o respectivo titnl&r 4 Br. Antºnio Balbino 
da Carvalho Filho e a sonhar flaputado Padcnul 4 Dr. Paulo Saris: 
to Fofinelrl Lopo: representandº & 4roro1buru lun1¢1pn1 do Planta 
ha, de Estaâo ão 633:3, ea4forun orca—aaªªis axlbídca qu. ficta 
:rquívadn: nest. Kinisterg4, tendo em gatti o plªno teatral 'e. 
ampliação da vÉdo oacolnr ªg pais, foiffirmlâa o presente tªnto 
do àcãrãa Especial, nsdiafitfi I: acguintpq cpuáâçãas: 

% i 
'

E 

Clêulúln primairn 

& Kíníatêrio da Éaueaçío e finitura,xn cont: ée: recur 
soa ºrçamentarioa do exercício da 1 95 aonaadarn a Prefeitura 
mama). as Pacªtuba, de agua» _clo mum, :) amino a. cam s 

3833k atm. 336331303 {33$ 160.006,06), qua sai—â posto i an: da 
posiçao por íntermâãio és agência an Ban¢é<do Brazil nnqunlo &! 
tidº—= ,. 

“* 

“x K‘. 

Gliusfiza sqguàdn É 

e auxílio sara aastínada É cºnstruçao do nan Esaola nª 
ral Gonlnlàl localixndn anlignn7Vbrat, an): construçãº ohcdognrn 
as plantio :ngxla ao preaento Aeowáoà & 

;*.» '1 '1 : 
4 : . 
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'
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alinham i;. rca in 
O auxilia sara ccnfi‘pdida am tn: parcela:, sando & prª 

main demure vela de»; (10) días imã: a ::::t da presente têm 
e, us than, :: media: qu. an figmls roma: progmdinda n criteria 
do Institutº 810102331 au Estudei. Paúlgogiaos. 

Glimula qua: rt: 

0 canhão reformª na cliusul: gar-1min fim:—. eu dope 
sito m leagues: do Bums da Brain. a vê potion ao:— movimentada pa 
ra :: flu "poeta. . axeluaivo tit HQ::iáaçao de agape”: prevista 
neat. Anª:—ée. Qta-14:30:— hahahahah that: «:13m ditominnri . 
reunindo de presente Acorda. ']

f 

0151131110 au im:- 

B predio "calar divers sex- comer—uid::- em tarmac (mu 
uma do 10.000 matron guitar-arias. aovonáfe este satisfazer. a: can 
digªs: mau;-583 ices a da 21:31am anmrqd” na: “pairings” qm 
acºmpanha,-::: (: praaante Acºrdou .: 

clªusula_' :::.—st.. 

o: tmhnlima as construçãº deverão tor íníciº amu—a 
de prazo é: “aunt: (60) em»: contacto:, do machimnto &: pria-5. 
rt pamela, sob pcm de ”war a Pratai‘tuh a dix-tita ao nub; 
manto da: parcel.“ matuntos . ficar obrtgnda : reza:» indica 
rentibuiqao d: qua tiver “cabido. ' 

) Í“ 

Clima-_ aê:-,um : 1, 

l: meitum Hmifiipal camprpmtfn—so : "apliear a amei 
lie, abserwnâªs as planta» e aspeoirififlgg‘pd qu» aio parte int: 
grunt. desta &eãráo. 

climax. pm“ 
Quaàaquar alteraçoes dip plantas e camouflage" r: 

faridaa na clausula antarior, somente pod-ma ser {aims mann 
to previa & exp—musa autoriaiçlo tio Kiniatro de Sabado as: 

_ 

pirª 
cur do Instituto Naciºnal. da 333t i‘ofiagogiem. "
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ciíusula nom 

A vorlfieoqao do cumprimonto dos abrigoqool docamn 
,te! do pronome Acordo ooberi no institute Nacional do Eotuéoo 
Pedagogico: que, por sou diretor ou "pz—santana. emdonezado, 
potter; solicitar qminquar inform-çou: ou ficar vistoriar: do! 
predios coast ruído.. 

Clíunuln 65:31:. 

0 pridio escolar construído "ri pctrímênío do Ppª feitura Emíeípal. & o oh compote pmvidoncior om imtulnçno 
o fusion—manta, designando—lhos pron-53mg. És" predio mm 
ou torn outra doatimçno que a do uol—viz— so ensino o o assinou 
cin medico—pedagogica. 

Rio do “miro,
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ammmzmmnmmmm ( Mmm,ao),woc£ miWawdm.wmmoacu€-snam ammmm. 
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_ 
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x-

I



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

emm twain 
e mino min-mo m «mm mate!- umª m ani- 
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ao mum m.. 
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meio—u mmm, amu-€ . magma-m a- :::-M em m . mea-: rm“: avªria. 
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nw‘flommmfiiwsmmfiflwaua 

Mama. :mamomwammnuqm, am aofmmmmhsmfiomommm 
m “mmo-wªn ça um o W “&“; 

«mmuawwamwmawa mmm; £603m11¢mm Mrwmahmmm 
uh. nwmamgmnmaamiamapum «“Waánmhmtmclmmnmwaáam 
umàamgawmmm 

MW amigª: m Mu it ”Much- m 
um an «M mam. um. W&- w tau» um um: 
. emm meninãº ªo Wa & Rom um mw &» MW 
awe-m é. num “mªsi—u.:
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mwgmmmfiw mmwm aaa-nom. mim“; 
&» W mMnmnwwhaccmmn ' 

R$.» :» Sªmira, {.r/M/w/B 

a ) .e % Jafa jj“ ”we



~ 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

rm nª samba gamut. W 
mz a mafia m wage 3: 

mm; a s matªm; mªrgin:. 
m amª, na arma m mªr 

5 ;*à rm; & scum 3 We m:... 
g- o‘Z-PEW cmmçrawwaw 

- mas, :; xªma name: 

ªm Mªàaaí asma—u 
Wessex. *o " ,neªúãman “gamãº 
: mm, pram arma:.“ titularo W. manta Balbina a- Wº Fungo emmmrm Dr. Wo Inciªl, rig-3 m: mrammmm Itabaiana,, dº Kazaa»: ªo Saran, em“ armas mm em fins: mum néctar mam», 
Wommophmsmàomzmªoºmàwàanasw mag-S.,faaWemaaâwàomMamw fw «EMM ”suntan u ~.~ 

omWaammfiacmmgiemmrua-n 
m Wm Wm an mini-a mm a. 19%, cmg 
úânwammxma—W amtmmwgpo, canª 
no &. mo E Emma m mamas (M Emmi-13,09}, qu sau-£ m 
Midiamqoáª ªmistat—upar “MaáaaámíaâaMGão 
ara-fin mio Ham 

Maomé: 
_ a mina, asstmae ; omaha-“açãº &. m (a) mom 

mªis, sari emwáídº am dams miau iguais, ”não u wmm as; 
m da arm» {an} dm embasªm & gamma ao pruma war-ac o 
u um «uma & enumera—ão ogum «a fm um, & gritªria &» 
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A mumfio as W» m aba—1398— mm 
ao pmm- M em go Mizuno 3mm ao susana -.

, 

m qua. m em www!- an nuªm: oar-ransom, mt sa...:— 

aim W luªn—qªl: w rm Me:. Gº. Wa .mm
~ 

sua have, l 
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2mm as mama mma; emmª 
mag <; mmmm m mama : 
wma. g a mwmmm mica—'a 

'zm mmªº no mm m me 
p3; amass me; a anaemia m W 

; Jªu — “em Mama 2 cmgam na m 
L' ' 

wear-a mu. amam, &. PM 
me: 

&ª— vinte e três &“ dª ai's a. nbfiembrsoéo me a. m 'nmaawfii, acamamwwàmà 
. mm., Wan & “&“i tim «» nr.; Mania 3&1.m a. Wªw— amar mmmrm M a mamª. ”Matto ; wartime; mun-1 & amu“, aº mm & 
lata Gªmª, 45e ' 

Mªtªtu mªtina, «nag ou via:; a plaza {sacral a. awn-45¢ a 
”math 6a 235:: saem «a pai:, na. Wa & mam tem ar 
sea.—ca xama, mam » W m;»; 

W. wank: 

_ 

emmwsaamfiaem:m, iammw‘ 
aa- miria do Mda-ia a» nª, em 3 mam; N';— 

niaim às. amem, & anao às ªo Grease, & Mun & My; 
, 

256.0%..afi [acute a «um; &). Wires}, que será Mo i m .. 

fiawfinpwzmMoamn «Mªmma & 
"' 

385.3.
“ 

MW 
emínamíammaiammãaaommnª 

mix-ía mal. 3mm mum no Bima“ ao m. 
!, 

.L/ -_ gel 

#1.”
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«mom . 

' 

, Wm... fm [: ' ' 

º A 
“ 

- ”ª“/£ 

:: mine uma está «camaleãº um mchi; i xii/Mas 

& m as trim“ dc amazºnªs tm prºgªmªs; & «mm» & 
mutate mama. a: Rama“ Wªgon—, aº mais“ & m... 
$a . mam. 

. 

º auxíliº taxa—mo m azimuth wma». uma m até 
at“ m, âaâaaín de Ema da, ama, & :$ poderª nar mm m 
m a tim camels}. o “em" as natação & Gasman remit“ 
ué’itc «we. W mama m: Ma estavam:-£ & “tem aº Wma Agª-66. 

,- WW; 
a ria.; mw mim! me em:—aida can mac m 

n in: Mm & lºgm mm: mm“, caveman isa. ”&a 
in ameaçª» Mgâgim 0 dc la!—sima imamâuu. 

em um 
o: amam &» ªmami: "mmª tw anima» m: cc 

pm & "tªm: {69} an; fumam: an Maman & Mum pug 
with. nb m & mm & ªfetam mªap—1 « mm aº m 
mm» as: warm netman c fim mama & tam Wu: reg 

. 
Mumia & qm tim “anulam 

» Maul; 56251-— 

' a &afaiànm mum amavªm” A «.a e M» 
" na, 033a » plantas c camiflmqfici qua :31: Mi mum 
to &gt;: has!» 

em ºitava 

Www 3331339338 ªaa pm» e ”mu-such ”ªª.! 
rªiªna ªl. aliam“ WMM“, sêmen“ mães ser ram mm pá 
vz: c" «mas; mtwíuiqía da mmm—«a & aaah w W an M 
um: team a We: magna»
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& ªnimação a:: mga-Mªe «. minis. dam 

ao warm «am mi use matutº ruim a. actuªm W 
aw m. we na We: an ”www www, Wi am. 

if cagª WCW ªnimei» m rm vacinas.» ªs wmª amªzºnª— 
ªªª 

Gm “aim 

& wma «um gunman: ma! mm: as: irani— 
ªum mapa., Q as Ch away—ªc giravam m Mazagão as tm 

_ 
cam—musªs, ªnamªria-:: acham“, m am m punt-Ina! 

E 

«muito. hu Mª m ªmi mm chamªm qm n a. m 
E 

m wo mina a à tsunªmi: mim:—pªm . 

“gªjªs,“; já & W Mya 
x/Áfh— 03-e ªª— KWª/A', ”(É 

www.mnww. 
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waxo na mama Bªmbª. ammo 
mx o migrªm m magic : 
556133 E a Ififi’mg mamºu. & 
mal, na mum m mau, mas .; Ema zm WWIKW t 
ameiªs ªeww... 3; 2m 
same: 

has M Mdamfiséoé‘madowohm 
amen . aiwª : tria, na Wc & mantra a: macia 
e 3M. :::-m» º “apetite titular a 1b,. Fªlcao: mm as 
uma ; o «sma- Bum Fenian}. «- ªr. 3am Taim-iu &w .] 

do . mama“ mªia—1 &. um:, ao Bataan a. Baía, amt” nª 
Mais “Shia: que um mvm nistº mantêm, same on 
vm: oplmatowdfiawnnqioemhwhénfiv‘mmm ie 
puts, sua rm o mm tax-mo da» Acªiªca mama, mm. a 
seguintes clan-n1”: 

em mimi“ 

(: mustang && ameia a Smith. & em. das rumam minus :36 “orem—a a 3.952, «mi i Pressman mma-z 
do um:, de Estadº a. ma,« m» a. cr$ $9,909.99 (We. 
& Wa an mach-on}, que» ieri pºsto à m 613139316239 pa:- Mag; ªo as Wis 59 Emo do ªngu 1;:t flatness). 

em sem 
a auxílio aai mamae & amtraçªiº & taz-ic {‘5} o:— 

mas partiria mas lºcalizadas nos Wªndº: ' 

ãe Wa ao 51— 

midst, hagª: do Pira: & 6111691930 (h Sara. 

cfimh twins 
0 auxíliº radon}. terá“ amas & maul”, i na» 

da que as trabalhº: ea cm;-ação rea-ea wwadínao, :. critériº da!

“ª
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, D.. 
institute Racism: &. mae. !*mgêgicm, do mªmária 5!. 
çªs . Said. at; 

,E .! 

cam quart: 

a anilina referida m clªma; wímm “mi an m 
pªcata m Agência dº We do Brazil; 9 aª Wi sw mm 
para a su «poem e animus ao ligam—9% de &»a mªmi“: 
acata soa—ao. Wear 3.216s «na; um mWí . 
"maids da wanna: Anª-vae, 

em Mi 
ºu wanna ”sem” anovª:: ue:- comm-aides. a em 

no aan o“. in: data an 39.909 mero: mama“, anew» &“ a» 
tatuar » amalgam pedagâgíaaa a de 21:31am indispenflvcn. ' 

Marta 
e: trabalhos ãe mau-agio ªrraia ter intao WG_ 

aº mm a. naum: {68) sua emanam; da rushing-Me an win-m 
mach, aeb pm da mm e Batem: :: wat-a na acertam» &! Wm flatmates a new abriga“ a fazer nadinha rostiàuiqío da 
qu. tiver rmbmo. 

em cias.— 

1 Profsítwa mama «martin» a aplicar e ou:; 
na, mmm na Mu « canonização: que nãº who mªul—W ti dista Marin. - 

clâ'muh mam 

Maw nuançªs: da planta,: o «99:11:33,930: 9w- 
term” in. am Maria—, uªu“ Win ur roma WI: 
38713 a “was“ aaªoriaçío do Mantra ée Entada em W a 
Imtituto swim: a. Estagiº: Eªedãgôgiaºlc 

minah um 

& refinªção ac mim-a das obrigação: «item 
ao: ao steam: “&“ um! “na Inanizuta imitam). &: Maes. Pm- 

angªaiça qm, w an air—tw m ”manual: «Wanda, pm
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ri ganªhr MW Mªl—eªu eu fuer vm aqui dQ 1343.6653 

nmfimflim. 

Giªnni; $an— 

" 

&: Mon assºlar“ em:-nian: noviº patrimôniº a: 
Woman mam, e a, ch amt mmmm m instancia 
a Mimª doªíwoomts profanª“, bem em m post.— 

7 

um emmufi'a. mass mid-inc mm taria entre. «actuais qua n 
as am ao mas o É animªm“ mêdieabpodagªglaac
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m m: mama:» mmm em 
De Em a mmmm AA WW 
A: mam; :; A mmºmm mama;. 
mº amps mmª. . se mm na aª, 
KIA, PAM A amica—133153 DE: &;t 

sºmmm A em mmao ma & m'a-— 

Pº mmm. AA mm Amim: 

Ac: M dia: cio mês ae sm de m a 
mil meant—oa e cinqíianta & três, no Gabinete do Mum. as 
Mação & Samia, Mªssama o mapeºu“ titular — mº. Pªrtem“ 
Maran-a && Pinho e «& aew mmm Federal; » Dr. Saya” mz— 
xaíra, apresentam a meitwa Meiga as emm ,do 
Estacio cia Ma, (swim magma“ exibiâaa que riem M— 
vadas nêga Metíría, tendo em vista o planº rmzºal da wu 
ação da rãâe esealar dº país, fel W o mªmute tem m 
Mªrão Especial, mam as seguintes W93”:

~ 
Glêniº“. pa;-mira- 

_ 
0 Máriº aa mªçãº & aax'iía 'à manta ªos roem—sm 

wmntârma fio am:-cíciº da 3.952, camªrá ”à maritima M 
31931 AA campo Fama, ãº memo aa Bahia, o auxíliº às mamª 
ms mmmmºg m cmmmm (mªmmwomm, qm se:—£ paste a 
sua algmª—.gif: pow mim-mªia da agência a:: Banco ao amam m— 

ªnº” Estado. 

313ml: sem: 

o auxiliar as:-ºa âestínaão & mm de um Gram Ea- 
colar 1mm em Masa, cuja comma obeâaearê a 
planta: «macas » presenta Wu { Á
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GWMWmmgma 
mmmwéazumdfiaamaassmmanwm 
m & mªría aº lástimª Miami & Suman mama“. 

a amina $$w aa alãmla Magiªs rimª toa
' 

acácia & &.gâmía ão Erê—amº ªo mn. & 35 M$ ae:.— mà 
usam: para o m semem & amªrªm às HWaãa ãe dag

" 

m previam mate m... Mmrºímbaawímia mm 
31513138 anew & rea-aaª &; mama gaarª—ãº. 

mm: W 
a We W W 3519 mm m tam 

cam «Ema ãe mam mem mm, ªeww Gam nata-axam 
as mªsa Magâgaw & m mam mm: m um 
mães gw mW & mmm m. 

as miam»: cie wma—vação avaria m,— his!» aim- 
mau mamães» Wm {60) fiiaawntaém mmmwaa 
primeira meals, m pam & wrfiarmréimwfimim ao zºe— 

oahimnta aaa mmm res-tween a ficar Mªsªº & fazer 1%— 

ªint; màítuiçãª &: {gm tiva! www—ão. 

mm iªna 
& Mªlta-a Wim mta—ue : aplica em 

xing, Wait: » plant“ 2 “mmm que am m“ 
1::m agate Asox-ão. 

Glªm amava 

iguais—amp aiteraç'êas aas mamas & &q m 
Midas na cláusula antevíw, Mam Mrªz: gar mum w. 
nuts prévia a amass Wisaáo aa- Msm & 33% an m
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W as magmas Easimi :29 3mm Magágmm 

mm na: I ~ a wriââem as mmm aas Wigwam w “a 
m as msamba am when aº mútuª» fiasiasal as 33t 
Wªl-m w., pas sat: amass as. www 
parª aliaram amalgam:- 3:3m mz faser vistorias as: W autism. 

~~ 
cam dêm~ ª Ms W sari; patrimºnio as m— 

mammam,aa51smm mW 
- «., assign .. m WW. Essa mats m 

ummmaeatmwnéasmmammasmu
~ ~
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ºrªcao DE mama mma emm 
mas o anagrama na mcgçxa :- 

cam; E o c , “%%%& ameixa “JW ,! 

wmª, m Fama mane: 
~~

I 

Ace/, díasâºmêsáeagaataúomnm— 
em“ a um“ e três, no Gabinete so mum: at Emªs. .- 

eultura, amam“ o ramiro titular <- rr. manic Balbino do 
cal-nib: Filhº e o senhor Gama]. 3110 3mm, ªmam; da 6:. 
Regiª: mute. undo an vista 0 plane rm do amplhgia o” ao» 
lha-1: & m escola nºtário. ele paia, fat tirando o present. to; 
no às Mii-ªo 33a m quo aio estimada a: seguinte! emªi— 
95a: 

Gli-mnh winning 

- o manta—1a &. Mação & mma, a conta ao. ram--
1 

ad: «Mªias ao exercício ásiª. amami ao cm: as. 6m-
, 

3.31.52: matar o mino &» gamma: m magmas (% soo.eoo,ao;,i 
que mi pasto 3. magnifier dêsse ªmada pºr intermídlo ch usinª.;

3 

an Bane: do Brasil. em Sulªmita-'; 

GMM 
o auxíliº sari :plieado na construção d: um pªellª »». 

celu- an Swath. muffin an Capital do Estado d: Baas.“ 

61%:211: tweak: 

camino mí swan em ams garçºm iguais, uma-.-
_ 

do & wimen—a amaro de aos (10) ms cantados d: assinatura do w
1 

unto tªram &: Acªuªn &, 3 tom, quandº fªr Wane, : eritâªia ª 

tãº Insumo Santinni &. Made: Pedagõgíaoa.
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suuu— quarta 

o prédio ”cºm na:-£ am:—uma do £5092m tax 
a punta: &. um 6.3. tipº 15, do Institute &a do actuava l” 
”gelatin. 

sauna quinta 

uªm ao arias: caem referida na Mann flaws”, 
amadª.—u e Gon—ndo a. Bªgão- a edificar a. ”uma a. m» 
awn dº Grupo Enºch» !: de un “wink” para: mãºs.»: wmzm . 
malaio: rlaiem, gm e «nun-at da veriam-nta. 

suma:... um. 

Cºncluída u obras, o ªmado fig 305330 npruentav‘ 
no Institute Realm-.1 do Entradas Paduaªgíaos eiraunstmekdo raker 
tªria das trebúhaa «Waits—, imundo ºem dwumtaçâ'o “em; 
r3.“ de vªdio nmtmido, mam-am m baianas“ da aplicaçãº ao. 
vacuum» recebiam .. 

Rio a. 3m1ro,/ /C/â& WM V3 

Jur—M. Wfªwaf cru 

ZWLZÚMA 

a '1‘. º BI
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t 

ªrªme na scam Esra-cm ammo 
mm e 31313.e m magic : 
sm 3 a smvzgc nas: ªsmª“; 
(mar. na Rifª aº wwe ao me 
63mm aº mm, mm a (mama; 
na &:m WTÉW l cmanqxe 
as an mame mem, na mam ao; 
xo: 

na //$/ &aaamâomWZQmoà úlmmnmnotm,nºàbim$aomromwr 
não o W.- W” o rmmetívc naom— «— ar. mmo Balbi.— 

ao as We Sªint-a o o ”mm ªepatnáo Femeª. « m. 3035 % 
to, “Mamão o amigo do 3:33..a Email, ao ªuta-sl, aº 8.— 

tndo do Riº Gramas an Re:-to, suntan-m Wain swims qua fl— 
m mm; ma mantª—:o, tendo m mm a ma uma: as 

nominais ;. 33mm & r539 assolar aspas, foi tarmac :: pranª 
to têm de azªrãº gama., mama na soma: aliar—mha & egg 

ação:: 

em mineiro 

e minutiae ea Wait: e Mãe 43W no amigo 
da ªssistência Farol, da ªcta, ao ªnao do Em Grams do uma, 
ª emm do: romªno aminª do ameias & 1952, a Mme 
s» mma mz, mmm {M 89.000,39), qm am gato 5 «um 
ão paª interªct a naomi; às Ema ao Ernst). um Bat-3. 

{imam 
Gunilla” mamâommçioàomwweme 

imam-manta a. “33401:: mum; xama Samira”, mm: m. 
lo serviço ao Mama Rural. 

Faz;
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Wha-Mr: 
_ 

ems-Mamaamwmiwfiafi ham: Waaâu {m} dimtpfiaawmfio, mm 
mas am.m a. aum ªmªzºnª, 6» {takes 0 Ma: m &mamWMWnW,Wuam—umim 
a tu. M a «mafia a. meiu—1a as MW Intima. 

ª M&MaswuwáoWMm 
a 

_ 

tani— mwwwo am uma“ -Wm. Wu 
E W m Mwm Mim a fawn; as: miau «Mug;

~ 

ªr—âª'fª'iã
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rªra as tempo amar, camarim 
mas e matªrªm na magro : 
am E à 95%“ msm. mama:. 2:: 

zªlman, m3 sauna at man, ª 
as & cmcmsxo na mime mul- 
Doâ smuggle DE UEA $301.5 mx- 
mu Rams, m Fama name: 

we W &asdenôaêoMaâºmoánm 
amen o 51mm: e três, no Guaimbe :10 Matra da Muçãº 
s 31%, sem” a “amava titular :- nr. Fªtima W do 
Mt: o a man mmao Ema. &. Luís Vim, reweaeatma a 
Preraitm, Main: a» mam, ªo àtaâo às 3min, goat” #3 
mais mmm que £15m cranium mints. Mªtéria, tem a. 
vista a plant: rm do Mafia a «mum da ram «sumac pai;, 
foi. ti:-más o peasants tªrem an azªrão Eapanial para a cent-made at 
auxílio mamae i amaram—cz & uma escola mafia-1a rural m lecª . 

um da estatura“; do Rie Vem, We Mirna, mm. na 33 
gustas “mações:- 

ªlia-nh william 

:) Elaintérlo da Magia a saia em É Prefeitª 
m mama. so Gari-EBM. da atado da Bahia, o mine do cr$ .. 
480.000,33 (extent: an manha), que sari posto à diapmiçío ân— 

gash Prazak—ur; pew intel-nªdia as 33375151: 60 Bauer: at: Brazil aquª 
lo Eat-adm 

(:x-ímã; um 
Gunilla an mmm &. construçãº:: da um; canals wii— 

rh ml do pasta-mm can: na plantas & «pairings» m...
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fªz., jianna “ruin $ª,” ,; a3, 
.1“ 

. ,.” 

, 

o auxilia rea—ral seri amami: na m: me!“ agua, 
IMG : wmv.“ dents-c da da: (3.0) dia; “& : ”amam & prum— 
to um o, a. ”man. & maia que u aw" rca—m gar-Wade a wl— 
tax-:9 ao Intituto Swim éo Emma: magma“. 

em MI: 
0 angina referida m m praa-m um: ou cup!» 

like at “final... do Ban“ ao Brazil. e :B p aw mm: WI 
a tin “yuan; a mina.“ do kawaii: de dupe”: previstas nªs“ 
Asª—dm. W 13613»t aaah «um «emm a armada 

. 

do %%%& &&dºú 

613nm}: gum: 

, 

a mks.» «solar awed m um:—Mao um tanque um 
_ 

a É!“ rainin— a. 10.900 net:-au guardada, cavando 8st; mustaaw u 
' 

cºndiçªo: aewww ; &: msi.“ Mumbai; 
aliam um: 

an traumas do amu—ação deverão ter iníciº Mw» da 

3mm (a nasçam (ée) &“ cantadas ao “cabimentº &: grªtuíta wi— 
9:19., aeb pm de perm n Furniture Mainz «: dl:—“eita 6: was): 
Mutant: a ficar ºbrigado o. fam nudist: rantituie‘n a. que 151m! 
Miúdª: 

em .au. 
A Prafoihwa mum amam.—wo a apnea!- o mí» 

1.19, absorvam &: pm» & expatriaçãº: qm :39 My: Mary-ca 
t. We Antªrctic. 

aún—uh emu 

, 

WW alternª» cm plane“ o ”warning-5n Mg 
rm“ 1:: 913W autoriª», alugue: gomªs aulª foi“; mam. wi 
vi: a, uma“ nuts criação da Institute ”asim da Raman mugs... 
sacou;

v

1

$
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Musa); um 

A muíuçía ão win-ma das obrigações MW 
tm aa wanna Ibama.-a «mi no Institute mum do Emmet Zªb— 

Mªgica, Wi musicar quaisquw infºrmção: ou ram winters,“ 
ia midia construíam 

6151131136. ªo!!! 

& Bateman mam. we abriga . afim, manta. a 

pea-iodº a: ohms, em local ben visível, no grécia em em:-agia can 

º auxíliº rem}, m pla.» um os “was“ aiwa“, m «rum-mt 

mimi; ªnim wining 

o :::—saia «sem amtrasda «r$ marinªda“ a: Prom. 
mm mum. c : oz.. amt. armam m minação . tw 
ame, &:s wefuawn, bom amo m Marinª cg 
ameia. &“ nvidia moa tez-£ ºut:—c acenando qua : an: arm 
:3 ammo is â ”autism”. Mamãe:.
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E PREFEITUR MUNICIP DE 1. GOS A A AL ANAR 
( A, 

DO ESTADO DA BAHIA, PARA A CONCESSÃO 

DE AUXILIO DESTINADO A CONSTRUÇOES ªê 
COLARES, NA FORMA ABAIXO: 

Aos (LW dias do mês de junho do ano de mil novecentos e cin- 
quenta e três, no Gabinete do Ministro da Educação e Saúde, presentes 
o respectivo titular - Dr. Péricles Madureira de Pinho e o senhor Dr. 
.Pedro Calmon, representando a Prefeitura Municipal de Amargosa,do Es- 
tado da Bahia, conforme credenciais exibidas que ficam arquivadas 
neste Ministério, foi firmado o presente têrmo de Acôrdo Especial,me— 
diante as seguintes condições: 

Cláusula primeira 

0 Ministério da Educação e Saúde, à conta dos recursos-orga— 
mentârios do exercício de mil novecentos e cinquenta e dois, conce- 
derá & Prefeitura Municipal de Amargosa, do Estado da Bahia, o aux; 
110 de QUINHENTOS MIL CRUZEIROS (CR$ ªggaooogoo), que será posto à 
sua disposição por intermédio da Agência do Banco do Brasil naquele 
Estado. 

Cláusula segunda 

0 auxílio a que se refere a cláusula anterior se destina a 
atender às despesas com as obras do Centro Educacional de Amargosa. 

Cláusula terceira 
O auxílio federal será concedido em duas parcelas iguais, 

sendo a primeira dentro de dez (10) dias após a assinatura do pre- 
sente têrmo e, a segunda, à medida que as obras foram progredindo 
a critério do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. 

Cláusula quarta 

0 auxílio referido na cláusula primeira ficará em depósito 
na Agência do Banco do Brasil, e só poderá ser movimentada para o fim 
especial e exclusivo de liquidação de despesas previstas nêste Acôr- 
do. Qualquer inobservância desta cláusula determinará a rescisão do 
presente Acôrdo. 

Cláusula quinta 
O prédio escolar deverá ser construido em terreno com a área 

mínima de lO 000 metros quadrados, devendo êste satisfazer as condi— 

ções pedagógicas e de higiene indispensáveis. 

J $3:
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Cláusula—sexta 

Os trabalhos de construção deverão ter início, 
zo de sessenta (60) dias contados do recebimento da primeira parcela, 
sob pena de perder a Prefeitura Municipal o direito da parcela res- 
tante e ficar obrigado a fazer imediata restituição da que tiver re- 
cebido. 

Cláusula sétima 
A Prefeitura Municipal cºmpromete—se a aplicar o auxilio, 

observadas as plantas e especificações que são parte integrante dês— 

te Acôrdo.
' 

Cláusula oitava 

Quaisquer alterações das plantas e especificações referidas 
na cláusula anterior, somente poderão ser feitas mediante prévia e 
.expressa autorização do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. 

Cláusula nona 

'( A verificação do cumprimento das obrigações decorrentes do 
presente Acôrdo cabera ao Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, 
podera solicitar quaisquer informações ou fazer vistorias do prédio 
construido. 

x/ 

Rio dã Janeiro, QL de junho de 1955 

M) oi)»M
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE Copia 
TÉRMO ADITIVO AO DO ACORDO 

ESPECIAL CEIEBRADO EM 20 
DE JANEIRO DE 1951, COM A 

' .; PA 

RA A CONSTRUÇÃO DE UM PRÉ- 

DIO ESCOLAR EM NOVA FRIBUª 
eo, ESTADO DO RIO DE JANE; 
no, NA FORMA ABAIXO: 

~~ 

Aos nove dias do mês de Janeiro do ano de mil novecentos 
e cinquenta e três, no Gabinete do Ministro da Educação e Saúde, prº 
sentes o respectivo titular — Dr. Ernesto Simões Filho e o senhor Dr. 
Luís Simões Lopes, Presidents da Fundação Getúlio Vargas, foi firma- 

, 
do 0 presents termo,aditívo ao do Acardo Especial celebrado em 20 de 

junho de 1951, para a construção de um Grupo Escolar em.Nova Fribur- 
go, mediante as seguintes condições: 

Cláusula primeira 

0 Ministério da Educação e Saúde, a conta dos recursºs or- 
çamentários do exercício de mil novecentos e cinquenta e dois, conce- 

, 
derâ & Fundação Getúlio Vargas e auxílio complementar de DUZENTOS E 

OITENTA E CINCO MIL CRUZEIROS (Cr$ 285.000,00), destinado a atender 
ªs despesas com a construção de um Grupo Escolar; 

Cláusula segunda 

º auxílio complementar de que trata o presente Aoôrdo será 
posto ã disposição da Fundação Getúlio Vargas parlintermédio da Agên— 

oia Central do Banco do Brasil; 

Cláusula terceira 

A primeira parcela sô poderá ser transferida depois que a 
Fundação Getúlio Vargas faça remeter ao Institute Nacional de Estudos 
Pedagógicos cópia autentica do projeto e das plantas a serem executa- 
das.
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contimção 

Cláusula quarta 

Prevalecem todas as éondíçõ'es estabelecidas no Acôrdo Es- 

pecial ora aditado. 
fl. 

JM,—.m_ 

._mu 

Pg,“

A 

Rio de Janeiro,
1

1 

Ass) - Simões Filho 
Daia Simões Lopes

~
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TÉRMO ADITIVO AO DO ACORDO ES— 

PECIAL CELEBRADO EM 20 DE AGQ§ 

TO DE 1 952, COM O GOVERNO DO 

ESTADO DA BAHIA, PARA A cousrsg 
ção DO CENTRO EDUCACIONAL DE 

IIAPAGIPE, MUNICIPIO DE SALVA- 

MB, NA‘ mmm ABAIXO: 

Aos vinte dias do mês de novembro do ano de mil nº 
vecentos e cinquenta e dois, presentes, no Gabinete do Ministro da 

Educação e Saúde, o respectivo titular - Dr. Ernesto Simões Filho 
e o senhor Dr. DoriVal Guimarães Passos, representando o Governo do 

Estado da Bahia, conforme credenciais exibidas que ficam arquivadas 
nêste Ministério, tendo em vista o plano de construções destinadas 
à ampliação e melhoria do sistema escolar do país e o despacho do 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República exarado na Exposição 

de Motives n. 1.056, ae 15 dá setembro de 1952, foi firmado o pre 
sente têrmo, aditivo ao do Acôrdo Especial celebrado em 20 de agos- 

to de 1952! para o fim específico de conceder ao Governo do Estado 
da Bahia o auxílio complementar de HUM MILHÃO E QUINHENTOS MIL ong 

ZEIROS (Cr$ 1.500.000,00) & ser aplicado na conclusão e respectivo' 
equipamento, do Centro Educacional de Itapagipe, Monioípio de Sal- 
vador. Esse auxílio será concedido em três (5) parcelas iguais, 
mantidas todas as estipúlações constantes do Acôrdo Especial ora 
aditado. 

Rio de Janeiro, 20 de novembro_de 1952. 

Ass) Simões Filho 
DoriVal Guimarães Passos 

fª" 
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max 0 mmauo m wants a 
smaaamcmmmnn 
ai., was. & emcimª) BE aximo 
mmao l amªr: as ancas 
amina mara, a 2mm me: 

ia: M maaofiadamqodamdtmxng 
_ 
me“ «e W: a tm, no Gum ac mantra da mºnçãº : W. W o roamfive titular an Br. We Sim 31% . 
o um mmaº Fm}. a: an Joá “Torino Gen-mu, ram-W 
da 0 ªm ao mªcau às Hai, emmv muss: exibiª» qm 
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maio do mine &eatimáe â emwmçio» & malta ww“ m 
rula,- mm a um” emcimª“: 

aliam; mmm 

C Matiz-:o an Mafia 0 aªa. «W Aw MSM 
as Bam ele Piaui, i m; da twin; previstos m Me an 
amo:-dela & 353, amino as mmm m Taazmaa (ºx-$ .... 
300.380.,w}, qm seri pesto £ àspasiei'e :19 Made pw MMO 
a; We; do Em aº WT an Tomam. 
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as É emigração- ãe m Ciº) Mala: ªmªria: W:, imunda 
nas W99.“ am à "nãº m ao ww; m 
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a amine mm“ a: m Maria: m: «=M-ug 
aa.-mms Wm aguia, mâaqaªnMaapàtW W 

gnn, mosazaao. dam Kawmfmmwaaamm 
fin as mm new ammo an @3969 an mas «& 

m' mim. 
ou aluna mmº tm &: malas «mim em emilio :; 
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amanita & mam emanam pelo mm dais term m em— 
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Mammnmmmfiomfam 
”macrfimwmmmxhprfiaw Fatmªn na :31a a &hwWemw e graça «scam trªçam...» * 

m watt 

º: piãº: mehr” aiwª m am“ am 
vao em iron atm ch lºgm mta-os Magma. «sam Eek & &e na ºmªha WW a amªm W m a— 
Wiuçàs qm W a sem Wu. 

fiM'm 
ºu tªz-Mas & «mamãe amª tar Maio Wu 

do wuss M ão «camª; {$8} 6133.. gum éº Mum» fªt WWW awmdewmoagtmawnkegow 
auta &: W mm”. a nw ºbrigado & fam mm 
restituído &. que hm “umª. 

em as... 

uma Escada ammugammomin 
no, mamandº na planta e “Mingªu: atum mga-hotma— m mas am.
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Glânmh «mm 

Wanna: «item-a3“ can» plazas a Mingª» :; 
rua-im na «Wu wax-1w «We pªria «an seu—.a mm 
Wa a may: ant-«visagia an Institute Rational an Estacio: lªg 

&&ªºlw
% 

1
. 

'.!
M 

em um 

ª () Auxílio teªtral flagra. am depàíto a: meia dº 
Ewan an Wil a :5 pmi «an mmao para a rim «spacial. a 

. 

/' minuto Ga nqninaqnn «a mmm «taunts; aé'ata Manda. w- 
W mm; Clo-«ta «final; mm; a. Paellio an aura» 
«ante % 

WW 
«m «a «We; "rmm- «n virtua. an grama — 

Mada, 0 Batman nã Wi emma: no; minivan: amam da
A 

, mfiaaqaaaanatmaafimh “mas. 

Malawimwimir; ~ 
_

“ 

à verificação an www:» das ºbrigações Mm 
tan do nannanta “ªmis aahwí «0 Institute mm an Bataan Fª 
«engªging. «no. m m mar-nan m “mama; Wade. m ' 

rã Qolíeítaª WW iara-famª» mum víatwia not new». 

Win «Cain tem 
,º Eataéa «a «brig: ; afim,, Wª a Mm da. 

ohms,; an lean}. baa visit-«1, no; Man an «anatmfia, m phat 
«an «ax «again:aa niaarai. a «aware: ban lagivaiat ”W 

amen; {fining term 
. 

ºu midias escolares construídas «aria patrimôniº && 
Bataan, « a ªla «meta arm.m«1;r «m intalação & — 

«a, MW “Manama m «can an warriºr «mafia,~
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ªmou Mm m tme mm anatimfie agua a an W aº m m . & «sistema wªn—Wmª 

masammfispfianelmmm 
aªmâoktaáaacmmúoutmâw, pºrtado: as mm mim, Wan-MWM mmm ànmãà 
qu. m a. m Wa pela Mimas Mami assumam ªu 

am M wax 
, % ªguado u wan-tia a: um“, W, Mm 

nei» amam m We as ohms, MMQ, Wim a,;mmmmmtmmammma—WM &”“;c 
Q/ J‘ku/z%5 
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/ 

2339 na mamª amen]; mm 
was e WMO na magia : 
sm 3 a scams na ªrma 93m... 

. m &; wu a emmª na mm:; 
mamae & emma) w {ma ;x m mam mam. 3.; am &— 

amª: 

lea %% &» doú'sânmwdamaamuaâ Massimªttris, unânime do Waanwaafio u 
Saia-* W: e nonnative titular .. a'. Ernesto SW Filha is 
a Mm aum iªm: - a». 509‘ vita-mo cam“, ”pragma— 
aº :; amªm do Estacaº de aqui, amem cºm. exibam em um mm: aê:-.a Mantis-1e. tunas ea vista e planº no “my 
$a & mm; as 9363 W de mis. nwmda pelº MWM- 
na sexta— mum Ga Kwªnza par chamªm; We no graces» 
relative â smegma a. Wim mama:-o 1.056, an 15 an mm a. 
1.952, na tm u wanna tªmo da Was B&W. m nm 
:29 (in marine Wimai em:: an cbr» & 49:13 mm:- m 
ran, m. fm anim: 

º ªnistia-ia Ga mªio . Saia» «W aº Wo 
dº Estadº an Piaf, ; cm: da W0: Mata as tremia " 

&& 
«moicano «& -o*_m==£na «o surnames m mamas (.a—$ ...... 
790.900,90), ªº aca-£ pesto ; disposição & Estate pw mania; 
&. M: an Ema da Brasil «m Tm. 

o Mun arauto na «Jinnah wanna an «eating t awniamWemnaWammmmmum 
a am:—uia «am mm «a ºuvinte Katmai. m may.“ à

,
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amo-zm mí QWQRJMW 1mgmmnn-1mmoamcmkmum & mwawomwgnnmmummz— warm :Màamleríiâ-aàamm-olmm aWWW. 
em quart. 

: Miragaia an Wº m Wim dom mamnuMMgozmnmommaa Wa. if; 
618%” quª. pºr m amm— eu ram ,~ 

. 

mm.
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Tamo na acenam mm:“. emm 
mg 0 Humano B:. meato : 
335133 E a GWEN} :30 Emma no azo 
%% 353 sn, Pam & Gamming: “3&n mama z magia s ª

1 

mean DE mwmmxmca as na; 
ao mam amar., E; Fem; name: 

; 
.A 

;_LLW 

. 

A.):A_.A_=n_..,_.-. 

to: V’ “fã'l aia ao aªa da “vamo do ano do na 
amanha: ' cinquentª: e três, no 55131t ao mulata-*e da Meio 
e Saúdo, mªme: o maga—m mmm - Dr. mutº sua» mmo 
& o «aber m mio Karina ao Carvalho, rewoemtgnáo :; Govâ'rno aº ª 

Kitano do Rio arm do Bal, emm armada whim an. no“ 
«aa-quim nisto amass-1a. tum om vma a plume rm eh aa— 
plíag'n'o & mªioral; da mªs emulat- do puis, fai We a W 
tina-o de A3396» 33min. cºm » ”euzinha: 01.511311“: 

em nan-1min 

o Hamstôrío & mão a Said. ªmi no Gevªn-no 
do Estado do Rio Granda do sul, a conta aos rem-sou tmn“ do 
watch a. 1952, 0 «mine as mx anata na criamºs (ºa—$ u...... 
1.009.009,60), m neri posto à disposição do Estado pw We 
da agência de Banca-da Eran. & Paz—te negro. 

: 
u 

44m.u_..__.,..«-.»4.

. 

aliam; sem 

. 

o auxílio previsto na clªma tutorial a Mín.. . um ªs daspem em u obra: & ampliação : Mihai: da ins—h— 
lags” das Elam Km; Eur-a1: as Santa em do ªn.]. e Quªrtº. 

Blimuh terceira 

& auxílio rm seri co m m mom lm, 
crendo que a grim. We ée— m {10} din: upª: o recebí-unto, pole 

(f."“f
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matiz—ato racional & Bªtaan Fmgfigum, (ks ptª = 

às abreu a. sem mam. A m mh - 

posiçãº de Estado Wo » ohm estám em rm nm. .. Mas 
ass-19 ao rara—mo mg;—imª. 

emm 
D; trabalhºs de cºnotaçãº avaria m ideiª Wa 

do M da monta {69) áíaa contusão: «nº Win-ate th m mh, cab m & perm so Kama & Mto tº Mínima a 
ngm m e fim ºbrigam» : raw ima. ra-atitutãe & 
ªan hm mm 

aliam mt: 
& mmuçâ'o ao mm.» &» abriguçªu doªm— 

e» ao mm tame “mi .e Manaus Hmm cia Baum P.- mwenmwmmwmmmmm. peas-a 

ri zalman MW Mangª» & rw vista-1:. da grata cogu 
mino.
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Tamo na mmao wma. amam 
ma e margin m macia : 
am s cºmem gwmmªg 
ªewww 313:... mm 1 emanate m 
Mme mamas Z com—mmaº na 
na aviªo saem,. M I cam game: 

Amúúnauáomfaàfmiraâomaãa dim— 
manta: . amt; . win, no Gabinete ao mantra a: main . 
Batido, W & mmaº titula— » &. mas 8133” Filho & 

o senhor &. Julia mm &. mam, "mms-nâo o Gerânio & 
Wo do Rio Gram do 3111, mm ca exibiª“ <31. :$.— 

m was” asst. Izaak“, tame a: vista 3 ,me a. mph... 
ção a minoria Gn rêa escºla dº guia, &prwaáo pelº Mªcho-; 
no Setba- ªssima da Rspãblíea pºr amanha We na www» 
relativº 31 Magic & Biotin: We 1.956. de 1‘5 às sum-o «- 
1952, fed. rir—ãe a magma ti:—mo do Acªrau 33903131, m at am- 
mio & auxílio mama & castração an tm Mp0 Escolar, mái— m a um» caraçªs” 

am Mr: 

o maintªin da Wio » Saída ami no ªmiga.-º 
do ªguas ao Rio arma; em sua, à cºnta ao mam gerariam no 
«We do Meta an m. at amino a» www E mm; 
xxx. caímºs (ºrª 950.m,m)—, qua mi ponto & ameaça:» da a» 
tudo pa &ntornidlo a. m do Banco ão Emu in Parke Liam.

ª
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_ 
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#m stunts 
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para)... salin—mae mm ahtadoafiratonerma a: 
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a: qm tava matinee 

em lití— 

:: Envia-no ao khan emma—u & Mm a Quine, WuWaoumuuaªumânwb—lmm amam
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Glªm); emu 

Mam trituração: m pm a vlwww W3 rim xa; m ensaiar, tm Mo m fait» um Memwwiiwíoaawtroáoâatmmawa 
instituto Menú m flatmates Pagªçãº“ 

em um 

& Mangia ao minuta &» obriga-açâoW 
ªº M. lcª-ae um um Institutº Mm). a Roman W 
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GÉWnobrigaam. Waewlmmm, 
am ma bu: viável, miª—gaviãº an ame—mªia can e mantido rm 
uma. m an m Wes «cinema, w mats-es ben 1.31%.“: “m 

a me escalar gunman m: pan-ammo ea kªmª, & 

a a ªs empata mmm ma Malaio & MW;», m. WM gratessã«»as. Esse Mo % mà mn mamão 
qm a do W as mine a i maiâtâmi; Man—MW. 

moa—:majm fi %%%JÉ
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sm : a. m:: m:: 31:10:23: a: 
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Cláusula quarta 

O prédio escolar deverá ser construído em terreno com 

a área necessária aos fins visados, deVendo satisfazer is melhores 
condições pedagógicas e de higiene. 

Cláusula quinta 

O prédio escolar construído será patrimônio da Prefei- 
tura Municipal e a ela compete providênciar sua instalação e funcig 
namento, Esse prédio não poderá ter outra destinação que a de servir 
ao ensino e à assistência mêdico—escolar. 

Cláusula sexta 

A verificação do cumprimento das obrigaçães decorren- 
tes do presente Acôrdo caberá ao Instituto Nacional de Estudos Pe- 
dagógicos que, por seu diretor ou representante credenciado, pode 
rá solicitar quaisquer informações ou fazer vistoria do prédio conª 
truído. ' 

Cláusula sétima 

Para o efeito do que dispõe a cláusula anterior, in,fine, 
& Prefeitura Municipal se compromete a facilitar, por todos os meias 
possiveis, inclusive transporte, os trabalhos de fiscalização que 
venham a ser executados pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógi- 
0080 

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1955 

ass)— Simões Filho 
Níssio Castiel
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mm; m mãº-.ao ªmar. emm 
mm :; mmâus m meagre x 
3m E o QWNO no mum m 
man, was A cwcmate na na; .a— 
zine 9231mm & smelt: m a: 

— mp0 mew se amaram: nª gg
' 

me;, m Fama 43mm
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m Ú'VDÉ— Maoú'aâsfqvereiroà meant: um“ & amam o- trª, no {hm ao mmo as Magic . sãº», sem» o rum-tiva um . ªr. Erasto suª» Fam 
. o sumac Br. Dorival Guzmªn 2mm, x & Mªme & 
&tnâo da Bahia. «Mwm exªm-nela.: mmm qm rim mum Mm¢&10,.mmflm oylmadcwucgicéursam 
maap—fa, tamomgtímauwawma 
&& » uma“ «Micª—::-

~ 
GM w. mim: 

0 Matéria da Wio a saída um no ªctina 
ao Estadº an Bum... â em m amas ãº omelete We a: 
3.35, a We a. mmm m aruma (& 560.609,99). am; 
we a um dupes“ cm a. «mumia a. nu gape mºlar na m— 
may“ &» vma. W ªssada. 

em “M 
e auxílio “derail seri amide an tri: (5} man 

iguala, azarão : winning damn-o d» trinta. {30) em somatic: a: m 
“Wnâewcaento We, a mans, imam amen. rm pang-mm. a mta-aa ao Inn-1mm amam; a. W m 
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Cláusula terceira. 

. A execução das obras deverá ser confiada â Associação 
“de Defesa'do Gomér'ozle, Industrial e Iavcmra, da cidade de Valença.. 

Cláusula quarta 

Na. execução de presente Acôrdo prevalecerão as condições 
gerais filiadas nos demais Aeôrdos de cooperação financeira aelebradós 

'como Govâmo Estadual. 

Rio (já Janeiro, 349 «& [W Mfg 
" 

WWII/4', '; {flu/44> 
If" .Í [Í

:

v 
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gªg mmm IE mmm ªmª-— 
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~~ 
& mà. :» enzima.—z & more an mu— 

sagas a mªis,, mmm; o myootivo mania m in" Who Md 
15131» a o in. . &; mam (imm:-ªas Foam, mmsenm o Ga— 

firm do mam" && Bahía; WW “emma ammo: qua rm 
mmm» mas mªtéria, mm em mu o m & W 
aaafiboooomdomio, foifimomoaamo àêmâoWª 
poem. mm on agua.-mà: Mw:

~ 
Glâmulª pv.-íman 

º Matªm às. mmªo & mªs mamã on W mfifiamdomgfimwmdoWMo ,: 

de “353.9 amine m mom-3m E m m mmmmwwa} tmamdmwmam,mmmamfi mfimmy
~ 

aliam-az mam 

owlmmmmmazmammfim 
a W &“ mªninha: ohms: 

1.} mm do m W M an 
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a} «e GW do W 5a m W~ ' ª ".Dtnàviçotaccatâà 
34— www do We EMM 

" (W & mªgnum—enco......~
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a. mªlta We; aw; wag a três taí Wm W, m a] mm mm as was. iwx'm W an 
minutª—n'a às; megaman têzm a,“ mm. & m azia as sar— 

aw fm gamma cªnªriº an mum Mamã. & E; m Mªma, .

' 

mâmm W 
Eu sªrªmagº & Mamba 1m wwflmsi‘éa a W ,, 

$a» wan fim” mas ãºmaâa mafia: dis Mação sam.— 
m Mªmãs: m :: (”fºªm Egª—magal, 

% mm. % ;; WW Whª 
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A; 
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mgr-go DE Astana macia. mam 
mas o animªm m maggio, E 

553133 E o gravªm) DD 33mm DO cm; ª mas & Cºnama“ DE axim—6" 
nas'fmsno l commas DE mºema 
puma, m mm; mano: 

Aos M2 <- díu ªma—$a &. revaroira ao aa &: m um“ e amanha e três, no “Mutt ao Elantra da Me 
e 316m, presentes e respective titular . Dr. Ernesto Simª» Filho 
e o sonho:- Ramada Fm - Dr. filter & Sá %t1, www 
13:21:10 0 Gwímc aº Estado do Ceará, canton: ermida mmm 
qua ficas: arquivadas. mists liiniatirio, twº an: vista o “planº an a; 

' plinio . malharia da rêêp escolar do país,, aprovado pole Exam—- 
tíaaim Sonha— Preaiáante da 510961311“ por ªnamaria We: no ,pra—- 

acaso relativa i Expoufio ãe ªctivos número 1.056, às 15 as anta- 
m—o ao 1952, foi fundo (: ps:—emm têrmo às ãaârdo Especial, para 
a omaaío de auxílio destinªda & emtmçío de grâdíos escolar», mm na ”guinho; condiçªº“

“ 

Cláusula primar: 

º Ritual-tilde da mcaçío & Saiªs omederâ an Gavª-no 
do Saunas: do Ceará, i conta de recur-am previstos na orçar—mate do 
exercício de gªg, o auxíliº do enxames m amamos (Cr$ .... 
803.000,90), que seri posto & dinpoaiqâ'º ao Estado pa— intornidíe 
éh min-91a do Banco do Brasil em Fortaleza. 

Gliusuh «sand: 

0 auxílio waists an. cláusula lataria seri chªtin— 
ao & emu-ação do da: (10) Escola; íªm—ai.», à razãº an M ....“ 
80.900,00 por maes.
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ciíuaulu torceív; 

& .“:t ari canadian a: ªr;: (3) parecia 1m. 
nanda a transferannin as priaaíra parcela efetuªda apê: dnaanctra— 
gio ampvwadn, ramparts da setadº, de àwpriweata sãº: Acorda: «ª 
ttríorncntª a:;inaáan, : as demais É undid: qu. &: obra: forun pra

' 

_ ' 

grodlnáo, : aritírio do Instituto naciºnal a. Butaâol Pbêagâgíooa. ; 

Cláusula quarta 

. ó guxílio referido na clªusula priaeira ríaarâ ,l- 
dnpâaitn na agíncia do Banco aº Brasil, o 35 padarí sar sawinumuq; 
da para a tin eaçccial . exclusivo de liquidaçãº dc dcapoaa- prt— 
vistgn aunts Lefirdn. Qunlquor inobasrvincia again cliasula actor 
nznnrí a runaísín do prossnte kaêrdo. 

Glâuzuln quinkn 

Ga pridíºs cscclaraa ªutoria zer cºnstruíáoa da 239* 
seno can éra; mínxn; de 1ª G&G &etros quadrafioa, àcvande Est. 
satiafnlcr &; tondiçãez poúagêgíaas.e da higiens indispcntívnil. 

Glíàzuln anita 

ºu trabalhnm do coastruçãa dovcrio ter início doutro 
ªo prize do amottnta {50} din: acutados do reeobimanto_dn pri-ní— 
r: parcela, aeb pens de pardsr antado o direitº aº reecbiwanto 
da. pgrcalas rettantaa e tics» ohrigado & taxªr lacáíata retàitui 
ein da que tiver r&ªcbída. 

6133.1313 saíam 

& &ºvorno ao Eataêo compro—ute—aª & aplicar o auxílio, 
ºbservaánc na plantas : elpoclríançãqa qua lio parts intugraflfll do:

. 

ta âoãrdo.
i 

Cláusula 011mm: 

Qndiaqanr nlttrnçãªa dªs pinata: . supceífiesçªoiªª' 
aanaat. poderio l.! {titan aoéimnm 

,, Afim 3,4“5.”_4_M, .M
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tª pªd—.: & mm: mtàríução ão ªnistiª: th
E 

dc Instituto 3mm: ao Bataan; ªmªzºna E

: 

ªthank um _ 

& Mªzagão no «amianto m mm miª 
m da mto m «that: as institute naciºnal &» ªctuam & : ; 

digªsman ima, pw m Biz—ater & :!t arm. peg T 

ri manª mim inform—eªu m rw vistºria do: iria“ ª em. 
_ , 

ºWnàúgnafimQàrmtsºwímw»
; ammndmmmmamflfiamafi 

Harmamplmommamntnaim. “Mªtaram 

» m pªram We: «mm ae:—39 pau—inªta & 
Eat—acto, eawamwmmmwfioamm 
za, thaw grªmªs». ªmu Mºa ma tax—ãe my»:

a mmãnwadammaaminaaaamàmaaww 
xªxim ' 

an as armam, mfg fawn”; Mªx/“3 

A.“_t.________._._._.,_—__,w.,_,.º__ .. __ ,,,—“M...“ __»..A ___", .”“ ,,“, -_.—___, _MWÁJ-WJ
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m au mfim aderem wrg~ 3926635110 3 35m E:) & rurªis;; 
aº manu m mafia m s WW na amina mam- 
m & anda—malo su imam &» 
mada, da ww: 

m W m a» mªs de fºdam &. mâmwnieia Mataetré’nmsammteéam 
m a: Mafia a saw, passe-m a rawatasm titnlar .» as, 
mas 3%: am s a tam m. Jenª Maíra vieira, re «— 

mataria a davªm do Estudo dª Par-aim. Wm mami—v 
m «was: um fim arquivada nêga; gamª:—za. ªse-nàº & 
vista :: plana de aliadª-zªna melhºria da rªda em de pai:, 
mºm» paid managing-fim uem magmas a, Reªlm w W W nd man ”have i amigãº da Hakim na. W. m;sm«ma:1952,rasflmmamamm amwgmimflMimmMam 
Win de wªdia uªm, adiam a «guinea: Mm: ' 

aum, am 
'emfirmamamfiammm dmp amtuaaamm-wm sawmieuéafi ,daínaacmxsmadasmcam— 

m amam., dm açaí mta ”& dispºsiçãº da xm «Whamammzaàm.~ mªrª~ 
W“ it ' team 

awning “:ma mantinhª; ., “mammíàímwmàmmamçm ª 

« gu; Mda m Mau” *~
~
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a mains: m 3335 W m win m 133323, 
3333333313313333333333333 {1a} 3133 amawmmâanz m firm a, 33 MI; 3 mm 333 as 33333 rm »~ 

# Mia ”tam m 31533313 Mwm 213335 & {mm 
3333 magma» ' 

_. awmammímnwâaw 
use 3133333“ 3 «gamma nméoéaama mm 
3833 am. ' 3333: 33333 333331333

~ 

331391333331Wuwm3mªmªwm 

“maemmmwmmmnma m 33 Wit—5333133 «- M mm as mm mix, m pm: as m a 333333 o 3133133 so mbiamfiu m 
33333133 mm 3 {Sm mm 3 tear Mata 333333913 
as 333 ting-mm

~ 
61533313 35351313 

a W & 3333333 —- . a 3311-333 a 3331313 33—— WuM3WmWMm3€ª tam
~
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V 
.

/ 
&mwmmªwmàmfámw m;.mmmàammaamuw« 
«& & mam & 35mm MW.;~ 

tai & mum W m m &“t ªgiam & Ennis: 
mamou em, w m :3t & wma mmm méaaciafi; Wi mum-a: WW mmm em £42502! %%;t €00 riam mm. 

murals ,além 

ªaaWíw aafízar,âwamnwfíe&êwa* Mammúáwí,mmá£mmmmmaw 
£3.10 m “ ªlma mas gamma; aiwa, em mm 

. 

u - sm www & a; 
tada, a a ªs cmgam wwmzmizw um katanª e Wir—m 
tn, agiªm—WWW &&m mw: 
mmmgfie m aaamammaàmzªmnmm' M&M 

mªxmàa, MM W “733 

M 5,.t 
«gm
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LOGALÍZÁÉ 0 DGS 529908 mm 
nª gg.“ 

genuínºs 

Joio nas“ 
Joio Panel 
6min. Grande

' 

Ingá 

tiª GK! ª 000, aº 

João has“ 
acalma. 

mamas ª &“ tm mu g 
Amªnº

~ 
WW3 
ºra: a» Ana: 
lnnáaegrªa 
suds 
&& 

sun-rm 
Juazeirinho
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Tªmº 233 563390 ssmcm axam—º 
mm o mxswàazo m. amam: x 
afim E o wªnna na 33mm I» ma- % as; A smegma £2519a 
mma I cansmaeie m saem 
amis. &; mm Lama: 

nos m am dnfiadsmmheéomdc 
m mtº: o amami-za a his. nº &ahimte aº miam da 
Mm açãº & Saªs. manto: e- reapectiva titular m m'. m 
ams“ yum a e m an Emi Miz-aa Vieira, rumaram 
» {maria-ac da Est-fie da Paz—aia. amaram ammun exibam: 
que na» arquivada nisto Mantis-ta, tensaº an vista a m 
as ampliaçãº e «uma a: rªda em de pais. aprovada polo 
Mkatham mum din aapfâznªa pºr ªgem sw 
nãº nº mam rants.” i Katmai» ele ªctivas nªar» 1.056. 
dalãêoamaªlgãagfeífwªowasanàhªm dt 
mãe—ta Sapucai, wo. o. amaciar ãe 822t &arztiaadº & em 
tragª» ao prâdína ama mamas as seguintes ºwnª»:

~ 

slim wma—a 

& mafia-16 an Educag-‘io e Saída cºma-clarª ao 60— m &. ªnªnás da Iªn-dbz, & mta das mam—seu armáriº: 
ªº W º mail!» é: m -- g mm; m cama 
za mm}, qua sax—â paste a dispºsição as some gm m- 
amas.» da aiwa de asma do Brasil em Jºªº ªnnª-.

~ 
cláusula em 

e auxilia gravatª na aliam &:t destina & 
ganda is dupes“ m a ammo tie duas {2} sªcolas W 

, 

Wa, & mae» at mamas mm a as, was {3) max... am, a mic-ac ao Emmet; pa» mam. 

Mgr
_
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amªntmzmºmauwmm 

isaac, me a pri—ºirº mta—cão 6s: na). am apºs a am mªmwMCgasmgcqwasa—x mmmaºrzmººmummzmaawro

E

Í 

& mil“ max—ía na 63.366616 pri—am £16666 an E 
ã"

j mxmmwuamhwnmenSWa-nmm E 

tm pm 6 ra 6:966:61 o 6226166166 às 11622166636 éo Wm (( mm anata m Mm Wªugh 666:6 W ã~ 66666626666 a M63666 às mm We. 
E 1E E 

3‘ 

Í, 

Ej ªí.. 

>, 

'

, 

&mwºsmammqª—hg mmamaínimâolªaººammqmwªh “Mw 66 cºndiçºes W a da W mumu—$»~ ': 

,l, 
'»3 

. : . \. 
. . 

2 

EE 
jk. “& 

ã 
\I‘ \. 

m am «‘Wmfin ººº- :nhio‘hnfit 
#6666666. ”3% (66) 61a amem acmhmâ: prin X'" 

mic, m m 66 parªsse 6 Estadº o 63663.66 aº Mimbº “P 
pt:-mm mas 6 m We 6 rw 166639.66 “catªlão 
66 ºu uma mas“ 

ª _-' '! útil!. EE 

nº, «mas:-vms u m s 6696631666666 qm aio pal-u iai. —

E 

'

E ºmceaWmtmªmÍ-n
E

E mtoâuànm
E
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mima. aia“ 

mga-a- aim-was m m & amazona—a mm m aim anterior, than Morão &» mm m— m pªvio. & amam gamãº && mam do am u aummmaaum Wm. 
Wm 

ªwmaemmaa cbx—WW mammammmmummfimasnm 
eu W qm, pw mainta- «raga-9mm» Wi; 
&&, W salinª“ ganhªm MW 93 tm viam «: Wma-uia“. 

ewmoamgm,muepu§wm 
m,mmammín1,mpr€amgaemmúom & WrMmplmmwagahMáima,mww 

& prªias mahna mm mm mum flawegéhwte pm em mtmotmagi mmwm M&MWWM 
mm afimfio qm & &: wi: an an!» a à «sums: a; a":
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gosma—gts ,ª 230933 mms & 33 mª a~ mm — sem 

uwichªm ' unam 
8. 3030 do Bariri * Gºngo 
rama-n « , Boat-m'a



MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE fix-1' »; 

TERM; DE ammo ESPECIAL magma 
mmm :> &IÉEISTÉRIO DA Emcagio E 
355193 E o cgvâfmo Dr: amam ;;;, Pª 
Mm, VISAMDU A COÉZSOLIDAÇÃG DEF 
memos Frag—maos Em 191;,9 x 1950, 
Pam A ccrrszzagrgfio DE ESCOLAS Pam; 
BIAS mums, HA Foam ABAIXO. 

§, ' , . 303 ((ªº días do mas da Fevereiro do ano de mil nave— 
centos e cinqfionfia a Urge, na Gabinete do Ministra && Educação e 
Saúde, prºeentns a reapectivc titular - Dr. Ernesto Simães P1140 
e 0 Dr. Tbsé “edeírcs vieira, representando o ªovêrno do Estado da 
Paraíha, cmnfurae credenciais exibidas que ficam arqu*vadas s 
Eínístêrân, foi firmada o presente têrmo de Acõrdn Especial que 
consolida ós Acordos celehrados em 30 de junho da l9h9 e 30 de Ju- 
nho de 1950, am Virtuda dos q4ais ficou estabelecida & vdnatrução, 

Estado && Taraiha, de lõú escolas primárias rurais, madiante ag 
x1 io federal na importância de $$ 9 OCO 008,00, obedecando às se— I ' i - guintes clausulas & condiçoes: 

,. 
AA 

se 

,, , n . ulausula erlreíra 

G Govêrno && Estado da Paraiha se com remete a concluir 
o total ãe 105 ascolas rurais e 9 grupos eacelarsa objeto dos acq; 
dos era consolíáadoa dentro do prazo de cento e oitenta dias, con- 
tados a partir às primeiro da março ãe 1955. 

Cláusula Sexunáa, 
. ' .. d A 0 winisteris da Educaçaº e Saude considera a importancia 

A ' 
w " t de U$ b 000 000,00, 36 transferíua ao Estado a conta dos racursos 

O I - '. previstos na clausula anterior, destinada & cºnstruçao de 100 asco_ 
las rurais e a importância do $$ 500 000,00 a ser transferida, pl- 
Pg & construção da rastantes 5 escolas. 

Cláusula Terceira 

Os 9 grupos escolares referidos na cláusula primeira, no 
(,

u“%
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valor de Cr$ 300 000,00 (tres-entos mil cruzeirºs) por unidade na 
río localizados nos seguintes municípios: Campina Grande (Fagqª 
dos) - Santa Rita (Bayeux) - Pilar (Juripiranga) - Fiança (Olho 
d'Agua) Pomba—l' (adado) -— Gun-rabira (Alagoinha) - catalã cm « 

Rocha (Riachº dos Cavalos) - Sousa (Nazarezinho) — Cuité (Barra 
do Santa Rosa). 

Cláusula gue rªta 

O flinistério da Educaçao e Saude transforira ao 60 
v:rno do Estado, por intermedia da Agencia do Banca do Brasil an 
Joao Pessoa, a importancia de úâ 2 700 000,00 (doia nilhães . 
antecantos mil cruzeiros), corresponàenta ao saldó dos auxíliºs 
destinadoa &: construçães dos 9 grupºs escolaraa previatos no: 
Aeordna or: consolidados, an três parcelas iguais, ; medida qua 
se tornaram necessárina, QM"fªºº && marcha das consiruçãez. 

Olga: & nta 

Na execução do presente Acôrdo , prevalocon as do- 
an;§ clíusulas gerais estabolneiáas nos convêniº» ora cºnsoli- 
d'dª“ . 

Rio de Janeiro, em !VÁ' de raveruíro âàxl 953.
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23310 Annxvo ao acõsnc Esmm PIB- 
me a: 12 DE mano DE 1951, Em 
o namºram) na anaemic E SAÚDE 3 & 

sºcmmns DE assxs'râscn AGS Wes 2 
ms,; com A mm na aclama. no ªrame—MW 
33933:) mi Genie, HA Fom ABAIXO. 

([ ., 
”"“ 'a'/Í; 

Aos ' »”diaa—do nªs de fevereiro de mil novecenton : 
cínquªnta & três, no Gabinete do Hiniatro da Educação e Saúde, pg: 
contas o respectivo titular - Dr. Efiheato Simões Filho o a Senhora 
Eunice Ibavor, representando a Sociedade do Assistência aos Lizarot 
a Defesa contra a Lapra do.ºnànn&& , Estado d:.ªâías, obnforne era 
dencíaia exibidas Que ficam arquivadas nsata Iinízterío, foi fir-a 
do 0 presente têrmo, aditivo ao do AcSrdo Especial celebrado on 
12 da dezembro dp 1951, para o ria de conceder ã referida Sociodndo 
o auxílio de Cr$ 250 000,00 (DUZEK$OS E GIKQGÉETA IIL GRBZEIROS). 
an dun: parcelas iguais, destinado a obras de ampliaçío do prídío 
escolar eonatruído, mantidas as denaia ostipulaçooa do Acordo ora 
aditado. 

Rio do Janeiro, em ,! :2 fi!- - 
, 

‘ ff
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fifigo DE memo mamar. “esmaga 
m1“ E é mmswâzo m maciº .: 
31.893 E a socmmzm mi; asszsmmcn 
ms Was E Dama uma A m:— 

am, as macaw www m mmm, 
mas. cairam <; e mun; mam m:— 

RAL, & max; gamma 

$a. />Z &“ demi'nãotmmíro de “cacau um“ . uma & tria, no (hum; as man an meia 
I: S&ª», Wu :: mg;—ativa titular .. um. mas 31min mun 
& a Man :1. We»: Ingvªr, “$$$m : ªmei. as mu— 
tmamfiurosaMmWaI-nm, aos:-mà, Estado &: 
silvana, :1m W mmm, qem fim muit-séc: miªm 
magma-10,1: tada » vim a pit-no an cmtmgfios amam; & u- 
plªneia . mais aº aiai-m «new w: xix-19, maternas pela 
Lei a: 59, as 11 de usªste &. 3. sin. ”Wm pale Degraw: 
nª 25. 667, as 15 a. ammo a. 1 às, . amidst-undo a aaa—Wa ao 
sanha- Ps:—nim. aa aªn“ W m Weir.» a: naum at 
1.056 th 15- 63 ammo ao 1 952, to: firm e presente tªmo 6! 
Mªrtin suma,-'uma. u msnim um: . amigª»: 

em primam 

o maix—zo às meio .o 3.6m amami a smug 
a a. kazªma na Marca . Mm agent»: & Iowa, da “má. 
Estate cla Scraps, & ::t aºs; ”cargºs «Win an Qmaioia 
de m2 33¢t a em; e: gºzª, :: auxílio de eam an am am tºa—ê &.m.em, que: sera pauta 'a. Mamãe & referia: 53 
atuªndº, por mta-nidia & Wu. dº Banco ao Brasil em Arita—Já,; 
ao ãoitím É aantmçío & um Knack ºuro.: no ’Prevautfia-la 8. 3655, 
daquele. aim. &

'
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a We “fax-ids as slimy: amina £1“ at &:t m: âgâ'naía ªº Esme aº Brasil, a ué pmi sata— mim 
“ao ma o fim «mat; a Wim «a 11313153.a & dsspem with: mtª iam-áca— W:“ mw“ M em sh— W . lªmª—aiº as New: um 

em mm:—: 

0 mains sari amass am M waits 192.11,: 
manlyrimiramfiam no! Mapªs amam-aaa” 
anta giras a a mm, was as ohm assumam am fm fm 
an ammo. a unfit-1a aº Matata xmms:, as msm me“. 
My: 

mum quarts" 

A construçãº a am am ªeww—aw & -m a cr$ &a.ma,ao' (nissan na amam). Para : Meio 
nas. sina—mms, Wi : ªssim && matagais a Mm am— 
tn a um, & irmã, emm a were an: mmm grªça-íºn. 

» 

º Maia saem dwarf. m cmstmída anM sanª—Mamma: M&wsmemmwà 
plants W 0 tarma anã amaram is aºnáíçõos Wm 

Os firth-amen ªo amtmán aavarfa tar íníciº am 
dia prazo mas & mam (66) at”, amadas do We ª: 
mum mala, sob m a purse! 4: Bahamª ;: ai:—«situ so fli- 
“mmao as partial: mum e ficar eªr—im a razor mm m 
mania as raç—him
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em siting 

e» Meg“ &» Mu g «Mimª-ug 
nta-ma m M mm am mi» m mm na; 
» mg a- we “Mªmãº as mist“ & Etude a wªn- 
w Gaº mmm» mm as. ªctuam wigs“.

~ 
Wnim 

.; «ªlfªiªtá'a && mmm: m «brimm m do wists name am an zmxma amam a. mists f»- 
“5551:“ m,; pal-minimu- mnmmmgée, W 

( ú :mw Wm aura-angina m um mutating an midis 
gmaiéºg 

a $091n ae miga ; afixar, We: º pertain 
m cbx—ua, «& amª miva, na prªia an amatmáa cw a 
MunrmmnlmawosWumm.mwta-a 

a praia amam-daº sari “twº as soam . 
' : eh um «mamas! m assunção s mmm Mm W $$$l Euu Mº mm ªai mªra caatingª: m g 
& gmír is swam s à miam Animª—agem. 

W&mwímirg W mains; Wada poh 3931M an W 
Wes m axam—çãº m eªm, aaja ªhahaha, natal:-J. an tªmpa 
a, an :m a aaa-atm s ªw mls uma & amem-gia, a use— maimmiwmammflfiammm 
mto “um a markl {smiths m a: mmª“: «em.
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Pam ascite as {gas diuyfiu a «final; mm. mm,, 
& amam a ampaºeuaia a ram. pºr teias & mas pmi— 
vaia. incluam: & aa- traga—pora, a trabalhºs às fimnmgio quo mu a m cm pela matam Mm: &. Wa. PM 
510“;— ' 

ammm 
fidemréusmm.mzmanm&aomng 

não a M a anaemia aº “Wa, mm Wm; a m a. m mamãº. 

Rioàzmirªg U w 7/:- 

[Aii ~
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ammo as scams ªmºra. mm 
mas o mzsfáuc am much a 
sm 3: & miam m mmficn 
ªca maes 3 Emma cm; :. u- 
au, na ªguda! mano no am:, 
na; 6012319:q as was. menu as. 
an., m Fºam name: 

_ m ª“ #7; da» do mês & ramª—'o aº me a :11 ntm it W: a tria, no Waste ªo muiitº.” &: Ema—çãº 
. 3m. manta: a reamtiw titular a» fir. We 513593 Filha 
s l Simian; d. Em Fix—sa as Castrº,, Pmaímta & 3W &. 
matinais. nos Limas & Batºm contra a Iara. da Paraíba, Estª 
do an Piaf, :3m arm mum, que fim “quit“: 
asst-o. mun-sue. mm m 71:39. a plum ao mtx-açâo: mama: 
É capinação- . mm; do “stm matar ªviária,. mzaim ;»— 

la m at 59, an a aº agSaqan 1 9147. «mamas me We. 
ni 25 667, as 15 as mtmoutk 1 %8. o amimdº a (napalm ªº 
Santur We de Rapiblim am na ªrmªção ée miva ni 
Wklsmsetm&1%,fflflrmdabmmtctgm a» 
hªrd:: Ewald-., mz: na. um“ sim: o amdigfiu: 

miami. wlmiru 

:: mªtaria da mªis . saída em: a. amadª 
da: a. Assuming we Linares 3 Wm emu: a um, às Em, 
Raman do m, 3 amt: dos wma «Warm dº Maio at 
an nr.—mantas e %%%&—ªª a auxílio ée atm 211 mas; 
na (ºlªª: 89.600,96), can sari paste 3 disposição Ga Maria: Saci.; 
M, por mama &: Amaia dc Hama do awn wªrm, : 
a apatia. É count:-agio &. mu haul: M111 no Prevenzªrío' Wo 
Mio, ou lªmªrca». - 

em um 
auxíliº Maridº m um maria sua“ m d; 

“% . J17:-
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pá.-ata as W; aa- mo do Brasil, a as paar: serW 
para a na ”WI a mtgmiva an liquidªçãº às Mm» W . 

tu nesta ªzªrão. W 3.t «an MM ri & mªlaio do Wªnt-a Anª-ao. 

am. Win 
aminoawiammmmu,mm mummmamms {wivmmgmmm 

mtfimugsnm, Wu mmzmmzmnm 
as anemia, & avail-in do imitate ªnimal &: Estadºs 3M 
Ma ' 

WM: 
&amú'oum owmªowmma 

mga &. mi Bom-,na» (uma; m:. Welsh m ; atingia 
II.-u aapw'm, mini 3 mm às ânsiaªíneia & Wm m 
m t man 2mm. «mista- a paçº m m'a—61:91“. 

WM: 
QMGWWWGWâGm 

amnirunfniudelmwomm Wdostmaaafmmu 
Mc mu. :: amº Wi mista-ar & atuação; mªm odohigimmmamfimfiuqmmmam

~ 

as tme: an emm-neta deveria w mien mm 
ao mama W {-68} m. mao—now““ ªl 
rimam whº mb pm a: you!» & Salman a direita ao um 
«bimbaammtmeonwmmãrw img!“ 
timão an roman.
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Wagner atenção; & planta g um:-rimªs 13 
rca—zm :» am mata, m. mas new team nam 
wªi: o W autuada-não“ aº Mªtra & Eat-aaa a W as 
Institute Sudan}. & FW“, 

um um:
~ 

Açzvºmieaçío aº ammo a» ºbrigação: Marra-ª 
m de Ma- We m ta Insituto 3mm do» Ramadan If}; 
Wau- at, par && Buster m zºa-Wc mao,. sod; ri swam quaisquer &t ou fazer vista—1a da mídia 
awn-£59; ' 

exªminam; 

. A Eastman se ºbriga & mm, mas & puz-atm m 
diª“, na lºcal na visível. na mídia em castração am a auxilia 
neural, um placa eua as «saint» (listras, em caracter» m 3.— 

Mªin 
8 praia amanita: m pn: umªnº da. 3mm g : & W wwiâsmiar wa immune a Mime, M— 

- 
, 

' 

.. 
,. professºra. Esau wish: mxm tax-£ outra Wiº 

qua a as mir xo mina a £ uzíatância Maº—emm;
~ 

W &ím primeira 

Wma:— auxíliºs mmm pala 3mm m m am an qa m cbx—u, ::a trabglho, nuam m um 
porto,: da rca-m ': mm o term mia rápida & canal-agio; & 

«mm and resultant. Mari ser mesªda na aquisição da W Ma mom a annual «nªtiºn pªra a roawtfma ”do!“
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cm}; aiai—m sem 
Para «feito de que Mapªs & W atum. an». 

n ªmam & swam: : ruin-m, paª teens os mim ”sim:. 
Was. & às imm:», a: truta-Jhºn & finalizaçãº qua ww“ 
a as- Wan pela Instituto Emma: :19 Esta-aºs Massama. 

ºlª-131113, min km 
: dams. ch Swim amica! ag.» Matéria &; Eaz— 

«in c Mae 1 lºmº de Ma, :.a postal-Sm: :. 
at: an an azaraçãº. . 

Rio a: ima-'o, 
w_/ 

2 * 1541: ,; 
"ªj 

' 

' 

(ªfaWQL—WMÓLQQW
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razãº na gamma amena emm 
mas o mmwmm m memo x 

”3.33m E o emma-xo no 33mm no 510 
m ammo, we; a cmcmlo lag—E; 

mm $$$m à cmsmçxe 9% 

1339103 assumam, a; FEE!“ same: 

Ans AÍ/ Mãºmisarwmeãomeam ªmou : Wt: a tria, na G&BÍM'ÉQ do Metro a. mão t 
Saiªs, mto: a maps-attire titans:- - m». We 8135's: Firth-n o a 
unha k'. Joni as Km; a ana, Maman o Gavª-no ao mm 
an 519 a Janeirº, «enfant mais mmm gag fim arquiva— w nªs!» mama, timãº ga vista 0 plane sh Mafia : miam; 
& & mam &» pai:, mm:: pelo mam sema- fªz-m. 
mto &: WM pc mmª MG no per-mac relatives i Em 
siçãº &. Estivan me 1.956. aa 3.5 an ”tam“: m 1 952. £63. ::=— 
undo :: mm's—o têm & scªms 83ml, wa : «music as «:1- 
no cºntíguas & omtmçío dc xau—ódiº: mºlar“, name a: ”gaiª tu cardigan: 

GWI; Mania; 

0 ªiniatãríc a: magic 1; Saias umª ao Gaim 
ªo mm do Rio &: 3min, 5 conta ao mas maria“ ue org.— we do miam às We amino an cisco mm am (33281— 
aoa (cx—â s.mom.ao1, qua mí me i aamfio as mm na 
max-data na usina. de asma ao 33ml}. m magma. 

CWW 
0 $1311.13 mas a: em atorme- neri mas» 

do à naming; a. m (m; Grape: W 5. maiº às cr$. ,...... 
350,609.09 3 nas £6) (titan a mª: 250.0ee,aa pa:- mm. 

<7” ,

! 

.J 
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figurine rm mi amfiiéa m ªtrªi ”um 
íam”, Wawimíramam (as; Wuyª—tm 
maapramtoàwwam1aâmaqmumtm 
.au-W ; ameis-1a do Imtltnrha xauxam a», mamas: Mgª- 
gim. 

€) mnie varar—iãº na um {minim ficariª “ “Mtº na Win do amen ea Brasil, a :$ Wei ser miu— m m º fiz «ss—pecha. : minuta & Hama—giº & W Wu mt; “Mº. W!“ mm“ asst: um º W : mais aº Wªta 33W. M M$: 
. Ga Mat mal—area ªma m amas—ªia» na ta' m m a Em nim &: 1mm mªm amusing, Mantº Ent—. 

' antiwar a sweat: p&áagãgeu & & hígím MM 
EW ' 

' mm 

as tribal-hos as amu—ação rWa ta- inicia mm 
Véia wº & mm:; (68) M caíªm ao mmaº & primam m cab m as W :: Etª—“mao a wake m rmbimte ª» 
mala mtwm ; ficar Mima : “hm mªia“ mumfia

É 

m m tiver mau.
% 

Wi: vêm 

º-Woáaªsm ame—Qm ligam nazi. «— 

11°: Wuwuawmfiflmqfiamahmnam— m 653150 “m 
em cum W mega: m mm & «mªmei» 

Marim an cm mma, tªma“ Wie ser fait» and;
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into zzz-591; an em “tame-zo ao mum às Sum & aug mammteammaw Wm. - 

exªta:-.a am 

a mrxufi‘o an mimi-.a m abrigefia daew— W éo mà in‘firée «mi aº Intitutº 5mm 64: km” 
mªgico: que, pw m ªí:-ater eu ”mm aroma, ª mi unam MW mama-u on. fmz— nata-;» aº ma em“. 

mum emu 

0 Então &; abriga & afim, Wc & mim ªté! 
abra, na lacaz. ben mim, um 13-5419: na «mtx-açãº“ nª ucrawdmmgmmmnflm,mmmba 

ªliam Mm Manim 

ºs grªcias escavam «Wang serão Mªi 49 
Batata, e a ao computa NMWw m mzmqío & Mm- 
to. gamma fªma-m Em!” Mas m tar-in m'a 
mamãe qm: a às W na angina &» É mia“; nichº—wªt— 
cªsªm

3

I 

JX “Vº 
MA; 

gw.— 

Ema-laws“, HL ” M“
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TÉRMO ADITIVO AO AcôaDo ESPE- 
CIAL FIREADO EM 12 DE DEZEMBRO 

DE 1951 ENTRE o MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO E SAÚDE E A SOCIEDADE 
DE ASSISTÉNCIA AOS LÃZAROS E 
DEFESA CONTRA A IEPRA DE ARA- 

1GUARI,ESTAD0 DE MINAS GEEZÉE 

NA FORMA ABAIXO: 

Aosziâik.dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos 
e cinquenta e três, no Gabinete do Ministro da Educação e Saúde,prg 
sentes o respectivo titular - Dr. Ernesto Simões Filho e a Senhora 
Olga Daher presidente da Sociedade de Assistência aos Lázaros e De— 
fesa contra a Lepra de Araguari, Estado de Minas Gerais, foi firma—" 
de o presente têrmo, aditivo do do Acordo Especial celebrado em 12 
de dezembro de 1951, visando ampliar o prédio escolar cuja constru— 
ção foi objeto do citado Acôrdo mediante as seguintes condições: 

Clãusuãà Primeira 

0 Ministério da Educação e Saúde concederá a Sociedade de 
Assistência aos Lâzaros e Defesa contra a Lepra- de Araguari, do Es- 
tado de Minas Gerais, a conta de recursos orçamentários do exercício 
do ano de mil novecentos e cinquentam e dQââ: o auxiiio de Cr$....... WWW-W: 'ª 

250 000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS). 

Clausula Segªªda 

O auxilio previsto na cláusula anterior se destina a aten- 
der as despesas com a ampliação do prédio escolar construido ooh 
recursos do Governo Federal, de maneira a permitir o funcionamento 
do curso a que se destina. 

Cláusula Segºªda 

0 auxílio será concedido em duas (2) parcelas iguais,sendo 
a primeira até dez (10) dias .depois de assinado o presente Acôrãb 
e,a segunda, quando as obras estiverem em fase final de conclusão.

ª
J
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Clãuàula Quarta
, 

Prevalecam as demais cláusulas do Acôrdo ora aditado. 

Río 'de Janeiró,_em ÍJ— M [ydfié
:
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V 

&q mane w na macaw ªmeiª 
mmmwmwàwomxás, 
was & migrªm na magia : 
am E- º mm m mama, m; ya 
21% same:

'~ 
_, tsw três as.» an $a aº fiwemmm _ma an m 

' um“ : Wma « três, na Wa do mantra a mafia ' 

& W. wannª” a magnum tit-mar «— m., Wee aiwª» ªlma ' o ama—- mmao Em:—al mma Freira. Dima, ”presumem ª 
sao—&“ as amas a mum, awfm waâaneíai: mum w 11 
m mm: mata mais—Bªía,, foi: IMG :: gramªs tm, nª 
um «a ria Mªrão ªspeaíal cazubrafio am % de agôat-a (la 1 M,», M 
as. rm game}. ée emceáar' aº ªm:: (tº ªgitada eia Farah, a mí— 
3.1a as M 500.693.96 (ganham-tea m; (smashes); destinaaa a am 
ao 31g mms“ finais em a mªis da ªmeia Herm). ªo m 
sun. Rau, as m, Estarãº aa rezam, almítàcaâo e mm. am 
Wages ameba-ca às tarcisio 831-~
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mm m»: même ESPECXAL emanam m 
e ªrmarªm na armação E amas E o 
sovámo nº gaming na CEARÁ Pam onerºsa 
são na maxing m ªrmas 5 emanaçãº na 
{mums 3363143353, m,. Fom mxm:

\ 

Ao: ÓZªKZÃ/ diaz ªo aia do {aversive de ano do mil nova 
canton o einquanta a tráz, no Gabinata às ªiniatrº dz Edusaçío : Slu— 
d., presentes o reapeetivo titular - Dr. F-rnesto ãimool Elihu . ox 
:anhar Deputado Fodnrnl — Dv. ªgitar da Sn Cavalcante, r&prnaantanáº º õºvêrno da atado aº Ceara, conforas ereâancíxin oxíbida; que fio:: 
arquivadas neste Riníaterío, tandº em vista o plano ãe ampliação & 
nulhoria an rªda escolar do pai:, aprovado pelo Excelentínaàno Sanka! 
musician“ da Republica por «mane exarado no greatness min tiva É 
Expºªíçao da fictive: numero 1 956, as 15 do actambro da 1952, foi fir 
mudo o presenta karma do hoards Énpoeial, para a cancosgao de auxílio. 
destinaáº E cºnstruçao ãe predios escolfiras, msdínnte &: anguintss egª diçõaa: 

Glâncula bríaalra 

o Einiaterio da Educaçãº & Sanat canaedarn no GetSrna do 
Bataan an Coari, a conta ão recursos previstos na arqamenta do exer— 
eicxo do 1952 0 amino &. cmºs 311.3583 DE amamºs (cas....."u. 
5 900 Oºº, 001, quo aura ponto a áinposiçao do Extado_ por interwâáíe 
6a Agpneía do Banco éo Brazil an Fºrtaleza. 

Clíucula aegnnda 

O auxílio province na elauaula antaríor neri êsatínadca' 
aonztruçío de tinta (23) grupº: escolares, a razao de Cr$ 250 000,00, por uaiâadn. -
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»Clíunuln tareoírn 

Oauxílíº será cºncedida na tro. (3) parcelas isa-i., 
lendº & tranzrorênoín && primoirª para-1; arctundu upon dementia: 

gio camprovadn, por parte do Estado, do cumprimanto do. acordo: na 
torioruonts aasinadoa, a as demais nadia; qui as ºbras foram pro— 
gredindo, a criterio do Instituto fiasionnl do Eatudes Pudngégiaoc. 

Clíunula quart: 

& ªuxíliº rcfaríáa na ciênsula primeira fícarâ Éh
» 

'dopôríto na &gânaia do auneo do Brasil, . :$ podorâ str novíazata— 
da para o rim especial a excluaivo do liquidação de êoupcaan pro— 
vistas unit. acérfie.‘ gualquar inobzorvância ácsta elíunula detur— 
minqrí . 20:61:39 aº preaante Açêrde. 

{f 
Gléunulu ªninha 

&: prâdías unselares devarãg ser construída. ou ter » 
rune can a araa mínima do 16 G00 astro. quªdrados, dovenda 33%. an 
tíafnaar as condiçºes pedagogicªs & da higiene ináíspancêvoíl. 

Glsusula utxtc 

Os trabalhos da aanatruqao deverao tor ínício atuará 
do prazo Ge teus—nta (66) éiss acatado: ão reoebimanta da pristi- 
vn pareala, lob pena de porâer & Eatado do direitº ao rocahíaaneo 
élª parcelas reatantoa & ríclr ºbrigada a taaer imediata runtitui' 
que da qua tívar recebido. 

Clâunuln 33:13: 

& Qovírnc da Eutsdo coapromouavae a agliaar & auxílio, 
observadas a: plants: a especifiaagaea 3B3 sao parte íntogranto do. 
he Acªrau. ' 

$lânzula citava 

Quniçquçr alteraçãº: das plantas . oupoaífíençõca r.—
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feridas na cláusula anterior, somente poderão ser feitas mediante 
prévia e expressa autorização do Ministro de Estado em parecer do 
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos.

! Clausula nona 

A construção do Grupo Escolar de Martinopole (Granja) fica— 
ra a cargo da Conferência Vicentina local, comprometendo-se o Esta— 
do a transferir a referida entidade as quotas correspondentes a ea— 
da parcela, segundo as for recebendo do INEP, bem como exercer & fis 
calízação das obras. 

* 

Cláusula décima 

A verificaçao do cumprimento das obrigaçoes decorrentes dp 
presente Acordo cabera ao Instituto Nacional de Estudos Pedagogieos 
que, por seu Diretor ou representante credenciado, podera solicitar 
quaisquer informações ou fazer vistorias dos prédios construídos; 

Cláusula décima primeira 
0 Estado se obriga a afixar, durante o período das obras, 

em local bem visível, nos predios em construçao com auxilio fede- 
ral uma placa com os seguintes dizeres, em caracteres bem legí - 
veis:"Esta escola está sendo construída com recursos fornecidos 
pelo Governo Federal". 

Cláusula décima segunda 

_ 

Os predios escolares construidos serao patrimonio do Esta 
do, e a ele compete providenciar sua instalaçao e funcionamento, 
designando—lhes professores. Ésses predios nunca terao outra des— 
tinação que a de servir ao ensino e à assistência médico-pedagoga 
ca. 

Rio de Janeiro,


