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BOLETIM MENSAL ,DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGOGICOS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE - RIO DE JANEIRO

ANO XII 1 951NOVEMBRO
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f ocJ~...~cs 5
~õ I,. p~Jd-..D ~ ., -o $.~ J- { I) IÓ ~ 6 - É publicada a Portaria n , 220, de 5-10-951, do Ministr9 da Guerra,~ ~:t~~ que fixa em 265 o numero de vagas nas Escolas Preparatorias, para

r3 v o'-'c-> o ano de 1 952.
~.~::-~i19 - É publicada a Resolução n , 47u., de 10-9-951, da Assembléia Geral;i_~~l..u 1\ d2 Conselho Nacional de Estat1stica, que registra prgnunciamentos.
'-L ~ 0-:' ~~ sobre aspectos da Campanha de...Alfabetizaçao e Educaçao de Adultos

~ v ~ relacionados com as verificaçoes estatisticas.o C4 a) r

O .~ ~(-~--t~ 9 - É publicada a Resolução n , 478, de 10-9"'951, da Assembléia G!ral,
-O al' Qj ~ 0 do Conselho NacioBal de .•Estatistica, que exprime congratulaç2es a

ri ~ Q s: cs- ,::. d1l'eçaoida Fundaçao Getulio Var~s, :&ela iniciativa da cr-ãa çao da
~ ~'f cJ o? Jt Escola Brasileira de Administraçao Publica •
.A IÔ ~ ~~ aolO •...É publicada a Resolução n , 486, de 11-9-951, da Assembléia GeralA- ~ 1-aIci..= do Conselho Nacional d~ Estatística, que <).eterminaaperfeiçoa~ntos
...\~ o-!4~ no plano de apresentaçao tabular da estatistica do ensino primario,

\oU tendo em vista os novos elementos proporcionados pelo Registro Es
colar. -

12 - É publicado o Aviso n. 665, de 10-10-951 do Ministro da Guerra,
~~ que autoriza o uso do distintivo uBrasil~ no uniforme dos oficiais
_ brasileiros que freqUentam cursos em escolas estrangeiras.~----~----~~~~~~12 - ÉNPublicada a Portaria n. 966, de 2-10-951, do Ministto d~ Eduxa-

çao'Aque aprova os programas para 9 ensino ~e Portugue~, Frances,
Ingles, Latim, Grego, Geogr~fia, Fisiea, Quimica, Historia Natural
e Filosofia no curso secundario.

18 - É publicada a Lei ~. 1.455 It:§", de !1-10-951, que concede auxilio
de Q$1.000.000,00 a Associaçao de Sao Franci!co de Paulo, destin!
do as obras educacionais encetadas pelas Irmas de Caridade e outras
que·a Associação tenha projetado para intensificação de nÓcleos ede casas de caridade.

VIDA EDUCACIONAL NO PAÍS EM OUTUBRO DE 1 951

I - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

1 - A publicada a Portaria n. 929, de 5-9-1 951, do Ministro da Educa
ção, que altera a redação do artigo 7 da Portaria Ministerial n.
204, de 5-4-945, que fixa os critérios para a determinação da con
digna remuneração devida aos professôres dos estabelecimentos pa~
ticulares de ensino.

2 - É publicada a Portaria n , 952, de 27-9-951, do Ministro da Educa-
ção, ..que autoriza o funcionamento do curso de.•.auxiliar de enfer-
magem da Escola de Auxiliares de Enfermagem Sao Francisco de Assis,
com sede na capital do Estado do Rio Grande do Sul.

4 - É public!dà ~ Portaria n. 212, de 1-10-951, do !inistro da Guerra,
que dis~oe sobre o,modo de regulartzar a situaçao dos adjuntos de
professores eatedratieos do magisterl0 militar.

- É PUElic~do o Aviso n. 654, de 4-1°:951, do Ministro da Guerra,que
dispoe sobre cursos de especializaçao.
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23 - É pUElic~da a Portaria n.
dispoe sobre a utilizaçao, ,ficio sede do Ministerio.

30 - É public!da ~ Portaria n. 384, d~ 25-10-951,
que,dispoe sobre grau de aprovaçao de alunos
ratoria de Cadetes do Ar.

31 - É,publicada a C!rcUlar n. 6, ~e 24-10-951, da
dario, que dispoe sobre freqUencia de alunos.

979, d~ 15-10-951, go-Ministro da,Educação/,que
do Salao de Exposiçoes e do Auditorio do edt-

do Ministro da Aeronáutica,
do 32 ano da Escola Prepa-

Diretora do Ensino Secun

11 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
-.-DOS ESTADOS E DOS TERRITÓRIOS /

2 - são publicados os programas para o Curso Primário Supletivo,da Prefeit~
ra do Distrito Federal.

2 " É publicado o Ato n. 3.208, de 1-10-951, do Governador do Estado de Per
nambuco, que permite,_às,professôras que cursam a Faculdade de FilosofIa,
toma~arte na excursao a Cachoeira de Paulo Afonso.

3 - É publicada a Lei n. 632~ de 1-10-951, da Câmara dos Vereadores do Dis
trito Fegeral, que est~be1ece bô1sas de-estudos, mediante concurso de
língua patria, nos ginasios do Distrito Federal.

3 - É publicada a Lei n. 635, de 1-10-951, da câmara dos Vereadores do Dis
trito Fed~ra1, que re~tabelece a efe~ividade ..de cargo de diretor de Es
cola Primaria Municipal, nas condiçoes que menciona.

3 - É publicado o DecretoAn. 10.976, d~ 2-10-951, do Prefeito do Distrito
Federal, que dispoe sobre a execuçao da Lei n , 547, de 4-12-950, que
restabelece a Universidade do Distrito Federal.

3 - É publicada,a Lei n. í25, de 2-10-951, do Est~do do Espírito Santo, que
concede auxilio a ginasios da cidade de Guaçui.

3 - É publicada a Lei n , 528, de 3-10-951, do_Est~do_do Espírito Santo) que
c~ia o Conselho Consultivo de Administraçao, orgao destinado a opinar
sobre diversos assuntos, inclusive educacionaiso

4 - são puglicadas as Instruções n. 14, de 1-10-951, do Secretário Geral de
Educaçao e Cultura da Prefeitura do Distrito Federal, que regulam a par
ticipação dos est!belecimentos da Secretaria Geral de Educaçao e Cultu=
ra~ nas comemoraçoes do Dia do Mestre.

4 - É publicada a Circular do Departamento de Educação do Estado do
Grande do Norte, que trata das faltas do professorado do Estado.

4 - É publicado o Ato n. 3.23°, de 3-10-951, do Governador do Estado ge Per
nambuco, que designa r!presentante para assinar escrityra de doaçao de-
terreno, para construçao de uma escola rural, no municipio de N.S. da
Luz.

4 - É publ!cada a Cir9ular n.
- Primaria e Primaria, da
Rio de Janeiro, que trata, ,magisterio primario.

5 - É publicada a Lei ~. 743, ge 4-10-951, do Estado de Minas Gerais, que
autoriza a aquisiçao de imoveis, entre os quais edifícios escolares.

5 - É puglic~da a Lei n._744, de lJ.-IO-~51,do Estado de Minas Gerais, que
dispoe s2bre concessao de auxilio a Sociedade Brasileira pelo Progre~
so da Ciencia.

Rio

- ,29, de 1-10-951, da ~iretoria de Educaçao Pre-
Secretaria de Educaçao e Cultura do Estado do
de pedidos de liQença especial por parte do
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6 - são publicados os Atos ns. 3.247 e de 3,249 a 3,262, de 5-10-951,do
Governador do Estado de Pernamguco, que designam represent!ntes pa-
ra assi9arem escritura de doaçao de ter~enor para construçao de es
colas tipicas rurais, em diversos municipios do Estado.

6 •..~ publicada a Portaria n , 1.710, s/d, da Secretaria d~ ~ucação e
Cultura, do Estado de Pernambuco, que designa professores para cur
sos de iniciação profissional. -

6 - É pub1icada a Portaria n. 1.719, s/d, da Secretaria de Educação e
Cultura do Estado de Pernambuco, gue apr2va o programa da Semana da
Criança, e determina a sua exe cuça o em toda, as esco1a~ do E!\tado•
.., _../ oh....~~- ~- O\~A ) ~~ ~sf-~o ck. 1!Q.YYla-m-6 - Sao publicadas a~ Instruçoes de C9ncursolpara catedratico da cade! ~~w.

ra deTer~~~9dinamica e Motores Termicos, da Escola de Engenharia
da Univers'tãade de Pernamb uco ,

6 •.. são publicadas as Instryções de Concurso, de 21-3-951, do Estado de
Pernambuco, para catedratico da cadeira de Portos d~mar, rios e ca
nais, da Escola de Engenharia da Universidade de Pernambuco.

6 - são publicadas as Instryções de Concurso de 1-3~951, do Estado de
Pernambuco, para catedratico da cadeira de Estabilidade dasC4nstru
ções, da Escola de Engenharia da Universidade de Pernambuco. -

7 - É publiçada a Lei n. 748, de 6710-9~1, dg Estado de Minas Gerais,que
abre credito especial como auxilio a Uniao Estadual de Estudantes,pa
ra a re!lização do seu 10~ Congresso, a ser efetuado na cidade de
Ouro Preto.

7 - ~ publigada a Lei n. 749, de 6-10-251, do Estado de Minas Gerais,qye
abre credito esp~cia1 para conc1usao de pagamento das casa~construi-
das para professores da Escola Superior de Agricultura do Estado.

7 - É pub1içada a Lei n. 750, de 6-10-951, do Estado de ·Minas Gerais,que
abre credito especial a cursos normais regionais.

9 - É pub1icada a Ordem ge Serv!ço n. 60, de 8-10-951, do Diretor do D!
partamen~o d~ Educaçao Pr!maria da Prefeitura do Distrito Federal,
que gispoe sobre a apura9ao do aproveitamento dos alunos das escolas
primarias no· segundo periodo.

9 •.. É p!!-b1icadaa Portaria n , 1.729, de 8-10-951, da Secretaria de Edu
caçao e Cultura, do Estado de Pernambuço, que reco~enda aos diret2
res de estabelecimentos de ensino primario, secundario, normal e pro
fissional, a comemoração do noia do Professor". -

9 - É publicado o Decreto n •...2 .844, de 8-10-951, do Estado do paraná ,qu~
estabelece as substituiçoes, por impedimentos eventuais, dos Secreta
rios de Estado.

9 - ~ publicado o Decreto n. 2.845, do Estado do Paraná, que concede auxl
" .., A _1io a Comissao Paranaense de Folclore destinado a ocorrer despesas

com a Delegação ao 12 Congresso Brasileiro de Folclore.
10 - ~ publicado o Ato n. 3.306, de 10-10-951, do Governador do Estado de

Pernambuco, gue designa representant~ do Estadg para assinar a escri
tura de doaçao de terreno destinado a construçao de uma escola rurar.

10 - É p~blicada a Portaria n. 1.736, de 9-10-951, da Secretaria de Edu-
caçao,e Cultura, 90 Estado de Pernambuco, que transfere cadeiras no
municipio de Orobo e Bom Jardim.

10 - É publicado o Edital de Concurso, de 4-6-951, da Faculdade de Mediei
na da Universidade de(Recife, d9 Estado de Pernambuco, para provime~
to do cargo de professor catedratico da cadeira de Tisiologia&

10 - É pub1icada a Lei n. 754, ge 9-10-951, do Estado de Minas Gerais,que
autorizaAa aquisiça2 de imovel, na capital, para,permutar com F~culd!
de de Ciencias Economicas e Administrativas, e da outras providencias.
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10 - É publicada a Portaria,de 8-10-951, da Secretaria de Edu~ação e Cul
tura, do Estado do Espirito Santo, que aprova as Instruçoes que rã
gulam os exames finais nos estabelecimentos de ensino normal em 1951.•

10 - É publicado o D~creto n. 2.857, de 9~10-95l, do Estado do paraná,
que concede auxilio de C~150.000,00 a Un!ao Paranaense de Estudan-
t~s, destinado a despesas com a manutençao do Restaurante Univers!
tario.

11 - É pgblicada a Portaria n , 1.J743, de 11-10-951, da Secretaria de Edu_
caçao e Cult~a do Estado de Pernambuc o, que altera o registro dõ
Jardim da Infancia dos Pobrezinhos, da Capital, para Educandário D.AJoanita PorteIa • Ja.- -tdu~a. ~ ~ 'vJtllYé

, -

11 - É publicada,a Portaria n. 1.765, de 10-10-951, da Secretaria do E~
tado do Espirito Santo, que extingue escola e transfere os respect!
vos alunos para grupo escolar.

11 - É_publtcads '! Portaria 1). 1.083, de 9-10-951, da Diretoria de Educa
çao Pre-Primaria e Primaria, d9 Estado do Rio de Janeiro, que tran!
fere escolas reunidas no municipio de Santa Maria Madalena.

11 - É~publ!cada ~ Portaria ~. 1.086, de 9-10-951, da Diretoria de Educa
çao Pre-Primaria e Primaria, do Estado do Rio de Janeiro, que elevã
de categoria grupo escolar no município de Caxias.

11 - É ~ublicada a Lei n. 680, de 5:9-951, do Estado do paraná, que abre
credi~o especial p,ra construçao de uma Casa Escolar, em Mato Dentro,
municipio de Araucaria.

12 - É pgblicada a Portaria n. 1.748, de 11-10-951, da Secretaria de Edu
caçao e Cultura do Estado de Pernambuco, que, em homenagem ao diã
do Professor, declara feriado escolar.

12 - É pgb1icada a Portaria n~1.749, de 11-10-951, da Secretaria ~e Edu-
caçao e Cultura do Estado de Pernambuco, que designa professora para
curso supletivo.

12 - são pUb1icadas as ~ortarias ns. 1·754 e 1~755, de 11-10-951, da Se-
cretaria de Educaçao do Estado de Pernamb~co, que localizam e trans
ferem cadeiras de grupo escolar, no municipio de Arar1pina.

12 - sã~ publicados os Estatutos da Sociedade de Proteção à Maternidade
e a Infancia do Carpina, de 2-10-951, de Carpina, Estado de Perna~
buco.

12 8 ÉNPublicada a Portaria n. 14, de 10-10-951, da Secretaria de Educ! ,
çao e Cultura, do Estado do Rio de Janeiro, que,determina que os pr~
dios escolares sejamr~servados exclusivamente as finalidades para
as quais foram construidos ou alugados.

12 - É publicado o Decreto n. 274, de 28-9-951, do Estado de Goiãs, que
transfere escola isolada. ~mun! eil'! a àe--~ C01111CI Q.

12 - É Pvb1icado o Têrmo.do Acôrdo firmado entre o Govêrno do Estado, de
Goias ! a Congregaçao dos Padres Esti~ti,os C.P,S. referente a ma

~utençao do primeiro ciclo junto ao Ginasio Senador Hermenegildo de
Morais, em Morrinhos, de 14-7-951.

12 - É P9blicado o T;vmo do Acôrdo firmado,entre o Govêrno d~ Estado ge
Goias~,e a Prefeitura Muni9ipa1 de Anapo1is, referente a manutençao
do Co1egio Municipal de Anapo1is, em 23-3-951.

13 - É publicaga a Portaria n. 1~268, de 12-10-951, do Secretaria Geral
de Educa~ao e Cult~a, da Prefeitura,do Distrito Federal, que insti
tui, ~ titulo pr~cario, o Conselho Tecnico Administrativo dos Cursos
de Ciencias Contabeis e Atuariais da Escola Amaro Cavalcanti.
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13 - são publicadas as Instruções n. 15, de 12-10-951, do Secretário Ge
ral de Educação e CHltura, da Prefeitura do Distritg Federal, que
regulam a colaboraçao da Secretaria Geral de Educaçao e Cultura na
Campanha Nacional da Criança.,13 - E publicado o Edital, de 12-10-951, da Faculdade de Direito da Uni
versidade d~ Recife, do Estado de Pernambuco, que abre inscrições-
para um concurso de Ex-Libris, para a biblioteca da Faculdade.
,13 - E publicada a Lei n; 755,~de 12-10-951, do Estado de Minas Gerais,
que transfere paraymunicipio de Bom Despacho a Escola de Reforma
"Antônio Carlos u, situada em Ribe irão das Neves.

13 - ~ publicado o Decreto n. 3.629, de 12-10-951, do Estado de Minas Ge
rais, que transforma em grupo escolar as escolas reunidas de Itanho
mi, com a denominação especial de Rum b erto de Campos. -

13 - É publicado o Decreto n. 647, de 11-10-951, do Es~ado do E~pírito
Santo, que regulamenta o curso intensivo das Missoes Pedagogicas Iti
nerantes. -

14 - É publicada a Lei n. 1.243, de 13-10-951, do Governador do E~tado de
Pernambuco, que autoriza a aquisiçao de um terreno e abre credito es
pecial para a construção de um grupo escolar, no bairro de Beberibe~
na· capital.

14 - são publicadas as Portarias ns 1.760 e 1.761, de 13-10-951, da ~ecr~ ~
taria de Educação do Estado de Pernambuco, que designam professores
para cursos de iniciação profissional.

14 - É publicado o Edital de Concurso, de 6-10-951, da Faculdade de Direi
to da yniversidade d~ Recife, do Estado de Pernambuco, para professõr
catedratico de Direito Comercial.

14 - são pU91icados Atos de 2;10-951, da Secretaria de Educação do Estado
de Goias, que exoneram varios inspetores de alunos.

11+- são puç l.dcados Atos de 4;10-951, da S~cretaria,de Educação do Estado
de Goias, que exoneram varios professores primarios.

16 - É publicado o Edital de Concurso, de 12-9-951, dt:l~~faculdadede Medd:
cina da Universidade do Recife, do ,Estado de Perna~uco, ,para p;,ovI
mento do cargo de professor catedratico da cadeira ~e Clinica Medica
(2ª'.cadeira). .

16 - É publicado o Decreto n , 265', de 26;10-951" do Estado de G2iás, que
extingue 5 cargos de professor primario e da outras pr6videncias.

17 - É publicada a Lei n. 1.244, de 16-10-951"do Governador do Estado de,
Pernambuco, que autoriza a ab~rtura de credito suplementar, distribui
do por diversas sub-consignaçoes, inclusive Escola Superior de AgricUl
tura. -

17 - É publicada a Lei n. 1.245, de 16-10-951, do Governador do Estado de
Pernambuco, que !utoriza o Poder Executivo a transferir verba no Ins
tituto de Educaçao.

17 - É publicado o Ato n. 3,336, de 16-10-951, do Governador do Estado de
Pern!mbuco, ~ue abre credito especial para aquisiçao de terreno e con!
truçao de predio destinado a grupo e·scolattnobairro de Beberibe, da
capital, em vista da autorizaçao contida na Lei n , 1.243, de 13-10-951.

17 - são publicados os Atos ns. 3.337 e 3.338, de 17-10-951,~do Governador
do Estado de Pernambuco, que nomeiam diretora e professora de grupo es
colar, respectivamente. -

17 - ~ publicada a Portaria n. 1.770, de 16-10-951, da Secretaria de Bduca
ção e Cultura, do Estado,de Pernambuco, que localiza cadeira na Escora
Paroquial do Pina, municipio de Quipapa.

17 - são publicadas as Instruções n. 8, de 17-19-951, do Estado de MinasGerais, sôbre exames nos estabelecimentos de ens ino fi; i.É l'i"ê1,;t:t,tú,,\A...\á-'f:'
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17 - É pub1icada a Lei n. 1.315, de 16:10-951, do Estado 20 Rio de Janeiro,
que inst!tui, no_Seryiço de Difusao Cu1~ura1, duas bolsas de estudo,de~
tinadas a formaçao tecnica de bibliotecarios.

18 - É pubâ í.cada a Lei n , 724, de 17-10-951" do Estado do paraná, que abre
credito especial, destinado à const r-uça o de grupo escolar, no município
da Lapa.

18 - É :&ub1icada a Lei n. 731, de 17-10-951, do Estado_do Parariá, que abre
credito :&arapagamento de despesas com a construçao de grupo esco1a~,
no municipio de Londrina.

18 - É publicado o Deer-e to j n , 2.934, de 16••10-951, do Estado do Paz-anà , que
nomeia diretor do Co1egio Estadual de Londr~Ba.

18 - É pub1icada a Lei n. 1·571, de 17-10-251, do Estado,d9 Rio Grande do
Sul, que abre)n~ Secretarla 1e.Educaçao ~ Cult~a, credito suplemen-
tar, destinado a Sup~rintend~e Educaçao Artistica.

18 - {jãopub1icadas as Leis ns~ 1.573 e 1.574, de 17;10-951, do Estado do
Rio Grande do Su1,_que autoriz~abertur!'de creditgs especiais~na Se
cretaria de Educaçao e Cultura e a reduçao de dotaçoes orçamentarias.

18 - são pub1icadas as Leis ns. 1.575 e 1.576, de 17-19-951, do Estado ~o
Rio Grande do Sul, que autoriz~a aber~ura de creditos espe9iais a Uni
versidade do Rio Grande do Sul, e reduçao de verbas orçamentarias.·

18 - É publicado o Decreto n. 2.400, de 18-10-951, do Estado do Rio Grande
do Sul, que retifica o Decreto n. 1.827, de 20-6-951, (transferência de
escola).

18 - É publicado o Decreto n , 2.401, de 18-10-951, do Esta'do do Rio Grande
do Sul, que classifica grupo escolar.

18 - É publicado o,Decreto n._2.402, de 18-10-951, do Estado do Rio Grande
do Sul, que da denominaçao a grupo escolar.

18 - É publicado o Decreto n. 2.406, de 18-10-951, do Estado do Rio Grande, ..do Sul, que abre credito especial a Universidade dg Rio Grand~ do Sul -
Faculdade de Odontologia de Pelotas, e reduz dotaçao orçamentaria.

18 - É publicado o Decreto n. 277, de 10-10-951, do_Estado de GOiás, que fixa
pr~zo para que a ~ociedade Fe~inina de Instruçao e Caridade construa
predio destinado a Escola Domestica e ao Pensionato de que trata a Lei
n. 497, de 14-8-951.

18 - são pub1icadas as Portarias ns~ 784, de~2-10-951 e 791 de 4-10-951, daSecretaria d~ Estado da Educaçao de Goias, que designam inspetores de
escolas primarias.

19 - O Secret!rio de Educação e Cultura do Estado do Espírito Santo faz re
co~n~çoes aos direEores de estabelecimentos de ensino para a comemo
raçao ão Dia das Naçoes Unidas (24 de outubro).

19 - É pub1icada a Lei n. 722, de 17-10-951, do Estado do paraná, que auto
riza a imprimir, na Imprensa Ofi9ia1 do Estado, as obras ju1gadas de-
grande valor cientlfico ou 1iterario, de autores paranaenses ou radic~
dos naquele Estado.

20 - É publicado b Decreto n. 2.410"de 19-19-951, do Estado do Rio Grande
do Sul, que cria o curso de ginastica ritmica e danças, e aprova o seu
regulamento.

20 - É publicado o Decreto n. 282, de 13-10-951, do Estado de GOiás, que tran~
fere escola isolada.

21 - É pub1icada a Portaria n. !.821, de 18-10-951, da Secretaria de Educação
e Cultura do Estado do Espirito Santo, que dispensa diversos regentes do
curso de adultos.
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22 w É pub1ic~da a,Lei 9. 739, de 19-10-951, do Estado do,Paraná, que co~
cede auxilio a Uniao Par-anaenae de Estudantes Secundarios, com sede na
capital.

22 - É pub1lcada a Lei n. 743, ge 19-10-951, do Estado do Para~á, que concede auxilio para a construçao do Ginasio Munic ipa1 de Assai.
22 - É pub1tcada a Lei n. 745, de 19-10-951, do EstadoNdo Paran~, que conce

de auxilio ao Educandario Santa Teresinha, de Uniao da Vitoria.
23 - É pub1icada a Lei n. 400, ge 22-10-951, do Estado do Rio,Grande do No~

te, que cria, na Escola Pratica de Agricultura de Jundiai, cinco cargos
de professor.

23 - É pub1icada a Lei n. 403, de 22-10-951, do Estado do Rio Grande do Nor
te,'que autoriza a Liga de Ensino do Rio Grande do Norte a alienar imo
veis.

23 - É pub1icada a L~i n. 407, de 22-1Q-951, do Estado do Rio Grande dONNo~
te, que abre credito suplementar a verba do Departamento de Educaçao.

23 - são pub1icadas In~truções de 20-10-951, do Estado de Minas Gerais, que
tratam das promoçoes e exames nas escolas normais e cursos normais re-
gionais.

23 - É pub1icada a Lei n. 1.580, de 23-l0-951, do Estado do Rio Grande do
Su1~ que autoriza a aber~ura de cregito especi,l, na Secretaria de Edu
caçao e Cultura, e reduçao de dotaçao orçamentaria.

N ,24 - Sao publicados Decretos de~23-10-95l, do Estado do Espirito Santo, que
aposentam diversos professores primarios.

24 - são pub1ica~a's Instruções de 6-10-951, do Estado do Espirito Santo,que
se referem a Portaria n. 1.752, de 8-10-951, que trata dos exames finais
nos estabelecimentos de ensino normal.

24 - são publicados Atos de ~3-10-951, dO,Estado do Rio de Janeiro, que co~
oedem varias gratificaçoes de magisterio.

24 - são publicados Atos de 8-10-951, da Secretaria ~e Educaçio e Cultura do
Estado do Rio de Janeiro, que contratam professores primarios.

24 - É publicado Oficio'de 23-10-951, da Secretaria~de Educação e Cultura do
Estado do Rio de Janeiro,~que recomenga pr2videncias n2 sentido de que
os Chefes de Inspetori, deem informaçoes sobreNprofessores regentes de
classe julgados necessarios para 1.952. . .

24 - É pUb11cade o Decre~o n. 2.417, de,23-10-951, do Estado do Rio Grande
do Sul, que abre credito especial a~Universidage do Rio Grande do Sul -
Escola de Engenharia, e reduz dotaçao orçamentaria.

24 - É publicado o De~ret2 n , 2...1.•.19, ge 23-1Q-951, do Estado do Rio Grande
do Sul, que dispoe sobre cnncessao de bolsas de estudo.

25 - são publicadas Inst~uções de Concurs~de 26-10-951, do Estado de Minas
Gerais, para catedratico de Direito Civil para a Faculdade de Direito
da Universidade do Estado.

26 - são publicados AtQs de 25-10-951, do Estado do Rio de Janeiro, que COE
cedem gratificaçao de magisterio.

26 Ii!it É publi9ado Ato de 25-l0-951, do Es tado,do Rio de Janeiro, que exonera
professor de ensino pre-prlmario e primario.

27 - ~ publicado o Aviso n. 8, de 26-10-951, do Estado de Minas Gera!s, que
recomenda a comemoração do Dia do Professor, a 30 do corrente mes.

27 - É pub1icada a Lei n. 1-331, de 25-10-951, do Estado dO,Rio de Janeiro,
que cria o Institutb Educacional de Araruama, no municipio de Araruama.
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27 - são pUblioadosNAtos do Estago do Rio de Janeiro, que oonoedem diver~
sss gratifioaçoes de magisterio.

27 - É publioada a Lei n. 1,584, de 26-10-951, do Estado do Rio Grande do
Sul& que autori~a a abertura de oréditos supl!mentar~s e redução de do
taç&es orçamentarias, na Seoretaria de Eduoaçao e Cultura.

27 - É publioado o Deoreto n., 2.420, de 26-10-951, do Estado do Rio Grande
do Sul, que, de aoôrdo oom a Lei n. 1~584, de 26-10-951, abre oréditos
suplementares na Seoretaria de Eduoaçao e Cultura.

27 - ÉAPublicada a Lei n. 519, de_3-10-95l, doAEstado de Goiãs, que,institui
bolsas de estudo para formaçao de professores do ensino seoundario.

27 - É·· publicado Q!>Re.p,reton , 291, de 17-10-951, do Estado de Goiãs, que trans
fere escolaYde tageado para a Fundaçao Abrigo aos Menores Abandonados, -
na oapital.

27 - É publicado o Decreto n. 292, de 17-10;951, do Estado de Goiãs, que trans
fere escola isolada no municipio de A~apolis.
, ,27 - E publioado o Decreto n. 293, de l7-l0-~5l, do Estado de Goias, que trans
fere esoola isolada no municipio de Goias.

27 É ·publioado o Deoreto n. 294, de 17-10-951, do Estado de Goiãs, que tor
na sem efeito,o Decreto n. 203, de 24-7-951, que transferiu escola iso=
lada no municipio de Cavalcante.

27 - É publioado o Decreto n. 295, de 18-10-951, do Estado de Goiãs, que tor
na sem efeit2 o Decreto n. 248, de 31-8-951, que transferiu esoola iso=
Iada de Luziania para Porangatu.

27 - É publioado o Deoreto n. 296, de 18-10-951, do Estado de Goiãs, que trans
fere escola isolada no municipio de Goias.

27 - É publicado o Decreto n. 297, de 18-10-951, do Estado de Goiãs, que trans
fere escola isolada no municipio de Vianopolis.

28 - são publicados Atos de ~7-l0-95l, dO,Estado do Rio de Janeiro, que oon-
oedem varias gratificaçoes de magisterio.

28 - É p~blioado o Ato de 4-9-951, da Secretaria de Educação do Estado de
Goias, que nomeia professor de escola isolada.

28 - são pU91ioados os Atos de 10-9-951, da Seoretaria de Educação do Estado
de Goias, que tornam sem ~feito Decreto de 21-5-951, que exonerou pro-
fessor, e removem professores de escolas isoladas.

28 - são publioados 9s Estatutos do Patro!}ato uMadre Mazzarel10tt, de 13-9-951,
da cidade de Anapolis, Estado de Goias.

28 - são publ!cados os Estatutos d9 Instituto Grambery, de 16-8-951, da cida
de de Anapolis, Estado de Goias.

_ N ,

28 - Sao publicados os Estatutos,da Associaçao Litero-Reoreativa Possense,de
20-10-951, do Estado de Goias.

29 - são publioados os Deoretos ns. ~.42l e 2,422, de 27-10-951, do Estago do.
Rio Grange do Sul, que abrem oreditos suplementares e reduzem dotaçoes
orçamentarias, na Universidade do Rio Grande do Sul.

30 - É publioado Ato de 29-10-951, do Estado do Rio de Janeiro, que nomeia
professor de higiene da Faouldade Fluminense de Med~cina.

30 - são publicados Atos de ~9-l0-95l, dO,Estado do Rio de Janeiro, que co~
oedem varias gratificaçoes de magisterio.

31 - É pub1icada a Ord~m de S~rviço n. 72, de 30-10-951, do Diretor do Depa~
t!men~o de Educaçao_Primaria da Prefeitura do Distrito Federal, qu, di!
poe sobre a insoriçao ge alunos de estabeleoimentos de ens!no primaria
particular para obtençao de certificado oficial de oonolusao de curso
elementar ou complementar.

31 - É publioado Ato de 27-8-951, do Secretário de Educação e Cultura"do Estado do Rio de Janeiro, que oontrata professor de ensino pre-primario -,e primaria.
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31 ~ É publicado Ato de 8-10-951, do Secretário de Educação e Cult9ra do
E~tado do Ri9 de Janeiro,.que contrata professor de ensino pre-prl-mario e primario.
, ,-31 - E publicado Ato de 25-10-951, do Secretario d~ Educaçao e Cultura do
Estado do Rig de Janeiro, que desisna profess9res para estudarem plano
de organizaçao de quadro de magisterio secundario e normal dos estabelecimentos oficiais do Estado.

31 - são publicados ~tos de 30-10-951, do Estado do RioAde Janeiro, que au
torizam funcionarios do Estado, cgnte~plados com bolsas de estudo, !
fre~nentarem curso de administraçao publica, o~ganizados pela Fundaçao
Getulio Vargas, UNESCO e ONU, na capital do pais.

31 - É publicado A~o de 30-10-951, do Estado do Rio de Janeiro, que conce-de gratificaçao de magisterio •

.111 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

5- É publicada a Lei n. 202, de 2-10-951, ~a Câmara Municipal de Maceló,
Estado de Alaggas, que concede auxilio as alunas concluintes do Insti
tuto de Educaçao.

5 - É publicada a Lei n. 203, de 2;10-951, da Câmara Muniçipal de Maceió,
Estado de Alagoas, ~ue abre credito ~special para,auxilio aos concluin
tes do curso de comercio da Escola Tecnica de Comercio de Alagoas •.

19 - É_publiçada a Portaria n .•44, de 25-9;951, da Prefeitura Municipal de
Sao Jose dos Pinhais, Estado do Parana, que n2meia banca examinadora
perante a qual devera prestar exame de suficiencia candidato ao cargo
de professor.

19 - É_publiçada a Portaria n. 46, de 1-10;951, da Prefeitura Municipal de
Sao Jose dos Pinhais, ~stado do Par-ana , que_mandàf:pagar a estabeleci-
mento de ensino secundario saldo da subvençao que lhe foi concedida pe
Ia Lei n. 19, de 14-12-950. -

19 - É_publiçada a Portaria n. 47, de 1-10;951, da Prefeitur, Municipal de
Sao Jo~e dos Pinhais, Estado do Parana, que concege auxilio aos alunos
do Ginasio Costa Viana, para fe~ividades de colaçao de grau.

22 - são publicados QS Decretos ns , 119 e 1~0, de 8-3-951, da Pre{eitura Mu
nicipal de Jatalzinho, Estado do Parana, que nomeiam professores para
escolas isoladas.

23 - É publicada a Lei n , 72, de 13-10-951, da Prefei~ura Municipal s.eAr!
caju, Estado de Sergipe, que cria uma escola e da outras providencias.

28 - É_publ!cada a Resolução n. 23, de 8-10-951, da prefeitura,Munic!pal de
Sao Joao de Meriti, E~tado do Rio de Janeiro, que abre credito especial
para pagamento de salario de professor.

30 - são publicad~s Instruções de Concurso, de 8-10-951, da Prefeitura Muni
cipal de Nilopolis, Estado do Rio de Janeiro, para professor municipaí.

31 - ~ publlcada a Lei n. ~e,de 25-10-951, da Prefei~ura Municipal ~e Ara-
. ca ju, Estado de Sergipe, que cria uma escola e da outras providencias.

31 - ~ publicada a Resolução n. 197, de 22MlO~951w da Prefeitura~Munlcipal
de Nova Iguaçu, Estado ~o Rio de Janeiro, que concede r~duçao de 50~
aos colegiais e professores, no preço das passa~ns de onibus.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

10.
,IV - NOTICIARIa

1 - Not;cia-se de Màcétó. Alagoas, a fundação da PSociedade de Cultura
Artistica.

4 -Noticia-se do México, que a reuni~o do Conselho Econômico e Social
Inter~mericano/realizada no Panama, ~r)ou o In!tituto Interamericano
de Cienci!s Sociais e aprovou ma!s(.20TIreso!uçoes que visam~lhorar
as condiçoes de vida das populaçoes das republicas americanas.

10 - Noticia-se em Pernambuco/ que a. comissão encarregada do estudo da cons
trugão dos edifioios para servir ao funcionament9 do Instituto de Edu=
caçao, ~eB~ital do Pronto Socorro e Biblioteca Publi~a, fez enttega ao
Governador d9 Estado dos estudos procedidJos quanto a localizaçao dos
referidos predios. -

10 - Inicia-se em Sergipe a Semana da Cri~ça.
15 - Comemora-se,no Distrito Federal, o '~ia~ do Professor~.,15 - Instala-se em Qu~tandinha, Petropo1is, Estado do Rio de Janeiro, o I

Congresso da Uniao Latina.
17 ..•Comemora-se em Sergipel o uDia do Professortt•

~ ~ ,21 - mnsta1a-se em Sao Paulo~ o 11 Congresso de Organizaçao Cientifica.
21 - Realiza-se em Campinaà (São Paulo)/ o 11 Campeonato das Escolas Indu!

triais.
22 - Igatala-ae e. S-oCavles (S.Paulo) o IV Congresso Normalista de Educa-

çao Rural, com a participação de 65 escolas normais do Estado.
23 - Seguiu para Parisf (França)~ o Sr. Joaguim de Faria Góis Filho, ~im

de participar dos debates sobre educaçao de adultos, promovidos pela
UNESCO.

23 - Rea1iza-s~)no Distrito Federal, a 911 sessão do Instituto Brasileiro
de Educaçao, Ciencia e Cultura (IBECC), sob a presidencia do Sr. Levi
Carneiro.

25 - Inicia-seJno Distrito Federal~ a Semana da Economia, promovida pela
Caixa EconômicaJ& que terá.entre seus objetiyos)a realização da Mar~
tona Intelectual para alunbs .de curso secundario e concurso para alu, , -nos de series primarias/ dos estabelec.imentos de ensino municipal., , ,Notioia-se/no Territorio dO,Amapa, a estreia, no dia 3 de novembro,do
Teatro d~ Estudante do Amapa.27 -

Seção de Documentação e Intercâmbio,do
Instituto Nacional de Estudos Pedagogicos,
em 30 de novembro de 1 951.
Elza Rodrigues, chefe da S.D.I. - Visto:
Murilo Braga, Diretor do INEP.


