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MINISTI!:RIO DA EOUCAÇÃO E SAÚOE

I. Pr oc , nO 3<J148

A Camâra de Vereadores do Municlpio de Rio Grande,
Rio Grande do Sul, solicita ao Ministério de Educação e Saúde,
providências para a concretização do artigo 168, alinea III,
da Constituição. Federal, que dispõe: "as empresas industriais, I

comerciais e agricolas, em que traba.lham mais de cem pessôas,
são obrigad4s a manter ensino primário gratuito 'para os seus
servidoresll•

Solicitação da Camâra de
Vereadores de Rio Grande no
sentidQ de serem tomadas as
providencias para concreti-
zação do arte 168, alinea
III, da Constituição Fede~

\.

•
2. O assunto envolve questão que se situa no plano das
atividades da Comissão de Estudos das Diretrizes e Bases da
Educação Nacional instituida pela Portaria nQ 00205, de 3 de
abril de I 947.

I ~. _Em face do exposto,oPin~ seja o presente enc:minha~o'
i a Comissao de. Estudos das Diretrlzes e Bases da Educaçao Naclo

I
I nal, e que se faça expediente à Camâra de V:readores d: Rio

Grande, informando que o assunto em apreço e da competencia daI
",I Comissão citada. I

I.N.E.P. S.O!E. Em 7 dejunho de 1 948.
I
I
!

•

Dinah M. de Souza Cam
Técnico de Educação

"1/1I' V't
i
!
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

IlnlQ. snr.
Luis Martins Falcão
Presidente da Camara de Vere dores
RIO GR; ,m ~ - ESTADO DO rIO _ 1\ r E o SUL

essa r-epr-e sentação,. andar ç ada ao ,:jenbor .mia-
ta-o da "':ducuçr.o~ e refer nte às providênci s decorrentes de dispo.§
to no artigO' 168. item III, da Constitúição Fe er-aí., foi envãada a
êste Instituto par-a a devidt apreciaçãO'.

Em resposta" tel.lho o pl'azel-' de osclarecer-vos, e,
por vosso inte.rmódio" à ilt'.frtl e CtmJ.al'n de Vereuuol"cS' dessa cidade ,
que a m térla ::;el'1á consi.~o);lHCia. n« 1,01 de Di!'e-i:;rizes e Bases da Edu-
cação l'lac1onnl, cujo ante-projeto está sendo eLabor-ado para breve
~~esentação' Camal~a dos put~dos•

•.•t.Jaudaç oe s

---'----------------------------~1.U'110 aca
Diretor do I ._Z .t'HP.
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Of.N. 35/48 G.
Ref. Requer. N. 71

.. 1i~~:'Tf!IOB! .dUtACÁaE ~ li[
CAMARA DE VEREADORES DE RIO GRA~ r:na4IJNfr.4P,fíES

1948 FFR14U CS 5. ' AM 1
RIO GRANDE, 22 de janeiro de 194Erí5

En~o. SR. DR. CLEMENTE MARIANI
DD. MINISTRO DA EDUCAÇÃO E SAtlDE
RIO DE JANEIRO

., .
/

"as emprêsas industriais, comercl%ls e agrícolas,em que
trabalham mais de cem pessôas, sao obrigadas a manteren
sino primario gratúito para os seus servidores e os fi-
lhos dêstes·n -,

Este Legislativo Municipal. tendo em vista o que precei-
túa a Constituição Federal em seu arte 168, alínea 111, que diz
textualmente: .

considerando que a cidade do Rio Granõe é essencialmente
industrial;

considerando que a maior parte ou. na sua totalidade, as
indústrias locais não deram ainda cumprimento àquele preceito Cal,2

\

titucional;
considerando a instrução a fonte inexaurivel dos conhec~

mentos indispensáveis para uma perfeita entrosação de todos os
setores da atividade humana;

sente-se no dever de, com o presente, dirigir-se a V.
Exa. para solicitar-lhe os bons ofícios no sentido de que sejam
por êsse Ministério tomadas as necessárias providências na con -
cretização daquele desiderato.

/

Com o ensejo apresentamos a V. Exa. os protestos de ele-
vado aprêço e distinta consideração.

Luiz Martins Falcão
Presidente
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1- o assunto não se enquadra
grama. do Departamento Nac-i~~air2: .da Cr'Lança; • -. -'."
Encaminhe-se otamento NacionairâeceEsdsoao Depa~ucação.

2 -

D N Cr., 12.2.38
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fi EFIClf:i\ elA 00 SEU TRABALHO DF.PEl-i.J.E DO lvIF.LHG.
NAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇOES. CONCORRA PI.
RESULTADO, OBSERVANDO ESTAS INSTRUÇOES

(Consultar as alíneas correspondentes)

(A). Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo: por ,
se apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigi.
recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C). Nunca deixe
de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa-
bilidade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. _ (D)

Guarde a- ficha colorida; ela prova que o processo já foi passado a outro responsável.
Quando receber a ficha branca, anterior, em, que figure seu recibo poderá rasgar as
duas: ninguém mais lhe há de pedir o processo. - (E) Indique neste espaço as
iniciais do órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órgão de
serviço onde trabalha quem recebeu o processo. - (G e H) Exija data e assinatura-

'-' bem legíveis.
---"-;-"('"1I~.'"f "':'I~i'o--;-'l':"'I" , .•. -;-'7 ~ ~ •• ~, o "'}'•...•."';'0":- •• -. •••••••.

A EFICmNCIA DO SEU TRABALHO DEPENDE DO MELHOR FUNCIO-
NAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇOES. CONCORRA PARA ssss
RESVLTADO, OBSERVANDO ESTAS LNSTRUÇOES

(Consultar as alíneas correspondentes):

(A) • Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo: por ela
.se apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigir
recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C). Nunca deixe

- de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa-
bilidade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. _ (D)
Guarde a ficha colorida; ela prova que o processo já foi passado a outro responsável.
Quando receber a ficha branca, anterior r em que figure seu recibo poderá rasgar as
duas: ninguém mais lhe há de pedir o processo.·- (E) Indique neste espaço as
iniciais do órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órgão de
serviço onde trabalha quem recebeu o processo. - (G e H) Exija data e usinatura
bem legíveis.

k-7 ~i' ~"'~'-~"";-'-;-7'~ ,~?----:-'i'''-:;~ .•.;-?- }7'''';;:-~'}''~'i'~-:-7_ ;"'''':--t- •..• ?~ ::-?'7";\'"':"~?-.:.: ....•'l""~ •.. 'i')?Jj>? j 7; ~ •• ""-;-"'''i' ";'''; Ô'.~~.",>'1.

A EFICmNCIA DO SEU TRABALHO DEPENDE DO MELHOR FUNCIO-
NAMENTO DO SERVIÇO DE COYUNICAÇOES. CONCORRA PARA nSSE
RESULTADO, OBSERVANDO ESTAS LNSTRUÇOES

(Consultar as alíneas correspondentes):

(A). Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo: por ela
:, se apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigrr

recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C). Nunca deixe
de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa-
bilidade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. _ (D)
Guarde a ficha colorida; ela prova que o processo já foi passado a outro responsável.
Quando receber a ficha branca, anterior, em que figure seu recibo poderá rasgar as
duas: ninguém mais lhe há de pedir o processo. - (E) Indique neste espaço as
iniciais do órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órgão de

.~ serviço onde trabalha quem recebeu o processo. - (G e H) Exija data e assinatura
bem legíveis.
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AEFICmNCIADOSEUTRABALHODEPENDEDOMELHORFUNCIO-
NAMENTODOSERVIÇODECOMUNICAÇOES.CONCORRAPARAQSSE
RESULTADO,OBSERVANDOESTASINSTRUÇOES

(Consultarasalíneascorrespondentes):

(A),Nãodeixedeanotaradataemquerecebeuoprocesso:porela
seapuraoresponsávelpeloatraso.-(B),Nãoentregueprocessosemexigrr

recibo:osistemaemvigoréodaresponsabilidadeindividual.-(C),Nuncadeixe
deremeterafichabrancaaoServiçodeComunicações:elacancelasuaresponsa-
bilidadeepermitiráadevoluçãodafichaanterior,quecontémseurecibo.-(D)
Guardeafichacolorida;elaprovaqueoprocessojáfoipassadoaoutroresponsável,
Quandoreceberafichabranca,anterior,emquefigureseurecibopoderárasgaras
duas:ninguémmaislhehádepediroprocesso.-(E)Indiquenesteespaçoas
iniciaisdoórgãodeserviçoemquetrabalha.-(F)Indiqueasiniciaisdoórgãode
serviçoondetrabalhaquemrecebeuoprocesso.-(GeH)Exijadataeassinatura
bemlegíveis.



/

o SERVIÇO DE COMUNICAÇOES FUNCIONA EM PROVEITO
DO SEU TRABALHO. NÃO PODE DISPENSAR A SUA COLABO-
RAÇÃO. PARA COLABORAR BASTARA QUE:

1. Observe as instruções que figuram no verso das fichas brancas.
2. Não entregue processo sem exigir recibo.
3. Não demore em encaminhar a ficha branca ao Serviço de Cornuni-

I
cações para fazer cessar sua responsabilidade pelo processo.

4. Não destaque fichas desnecessàriamente, porque tôdas têm uma
. utilidade própria: - colhêr recibos.

5. Peça ao Serviço de Comunicações, pelo telefone interno, nova
coleção de fichas sempre que a do processo estiver esgotada ou só
dispuser de uma ou duas.

6. Apresente ao chefe do Serviço de Comunicações falhas e lrregulari-
. c2.d;;'O, V~riJjG0~1.,!;_~ ,r,!.\~e3tíSel'\réJ.ra, melhorar ~Q. ~i~t~);p",.

A
o SERVIÇO DE COMUNICAÇOES FUNCIONA EM PROVEITO
DO SEU TRABALHO. NÃO PODE DISPENSAR A SUA COLABO-
RAÇÃO. PAR~ COLABORAR BASTARA QPE:

-l.

1. Observe as instruções que figuram no verso das fichas brancas.
2. Não entregue processo sem exigir recibo.
3. Não demore em encaminhar a ficha branca ao Serviço d~ Comuni-

»-: cações para fazer cessar sua responsabilidade pelo processo.
4. Não destaque fichas desnecessàriamente, porque tôdas têm uma

utilidade própria: - colhêr recibos.
5. Peça ao Serviço de Comunicações, pelo telefone interno, nova

coleção de fichas sempre que a do processo estiver esgotada ou só
dispuser de uma ou duas.

6. Apresente ao chefe do Serviço de Comunicações falhas e irregulari-
"''::'''.:~l'!.~~~,~~~~!fi%~.&.~sqg~s~ões~J~a!3.Il1~l??r~r",,-?~J~,a.",:". .

o SERVIÇO DE COMUNICAÇOES FUNCIONA EM PROVEITO
DO SEU TRABALHO. NÃO PODE DISPENSAR A SUA COLABO-
RAÇÃO. PARA COLABORAR BASTARA QUE:

1. Observe as instruções que figuram no verso das fichas brancas.
2. Não entregue processo sem exigir recibo.
3. Não demore em encaminhar a ficha branca ao Serviço de Comuni-

cações para fazer cessar sua responsabilidade pelo processo.
4. Não destaque fichas desnecessàriamente, porque tôdas têm uma

utilidade própria: - colhêr recibos.
S. Peça ao Serviço de Comunicações, pelo telefone interno, nova

coleção de fichas sempre que a do processo estiver esgotada ou só
dispuser de uma ou duas.

6. Apresente ao chefe do Serviço de Comunicações falhas e irregulari-
dades verificadas e sugestões para melhorar o sistema,



P o d e r á inutilizá-Ia
quando o Serviço de

• Comunicações lhe de-
volver a ficha branca',
n.? 5, em que figura 1__ .....t:e~nL.õ;S~-•••r~;·•." .••.,,\,;,....;,'J.jQ•••••g~r.;,,lªiI...,.;..,', •••• sj;j,."':ii..L.r:J.y •••••••i":......àf..;i~lwn.:.:o~s;;.-:.;:;,~:.:.!~.tp~r..::e;,:-

seu recibo. RÉt~Rm~u.;:~~?P.~~~r.e.r:~~~.i.~.':. ~.~~~:?l.~~.• DNv
RECEBE: .

DATA: .

RECIBO: .

:Guarde esta ficha para
-provar C[ ue já pàSSOU
adiante o processo.

P o d e r á inutilizá-Ia
quando o Serviço de
Comunicações lhe de-
volver a ficha branca,

-n.? 3, em "que figura
seu recibo.

Observe as instruções
•que figuram no verso
:das fichas.

..•..• '(;"úâidê 'es-tà'liêhâ· Pãrâ-
provar que já passou
ad:L3,';lteo processo.

P o de á inutilizá-Ia
lHar) lc1 o Serviço de

Con ações lhe de-
.voiver a ficha branca,
:n,o 4. em que figura
seu recibo.

Observe as instruções
[ue fig-mam no verso

fichas.

b:ar,4e·t~t'ã'fieha'para·····
~provar que já passou
• adiante o processo.

Observe as instruções
• que h~11ram no verso

das t ichas.

4
F. M.

10065/49 '::AMARA VF:RF'AORF.S DF.
G 58 gRAi~Dg

10:)65 4-2-48 24 G 58 94-
Of.}S-_./1/~·-P?CVI· ~~~[A - .~3"uL~n~~
ens.·ri-~rio gr3~.serv.e filnos-e~pre-
sas injus~.confarenciais e agricolas.

, tiNe
REMETE: .

RECEBE: .

DATA: .

RECIBO: .

... 'l;~~:'"
10065/48 CAMARA VF.RrADORF.SDF. RIO

G 58 gRAl~.Dg

10065 4-2-48 24 G 58 94
Of.3:;T __/l/4·~-?2:VI'~~ ;L;

REVETB1::i~~~~.c.q!1f~.r:~!'jçJ.~.~~. ~..~gr.i.c.~l as ,
DNC

RECEBE: .

DATA: ••....................................

RECIBO: •.....•.••.........................

., t_F_:_6 M_-._

10065/48 ~AMARA VF.RrADaR~S DR RIO
G 58 gRANDg

rooss 4-:2-48 24 G 58 94-
Of.)5- __/l/4M-?2~V[ ~:CIA~- .~anu~en~~o

Ficha para recebl•••••ta de pro.,. ••••• - 15.C. - D. li. E. - W
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PROCEDtNcIA _. ....Y.~gO.~~.~~__~~_.J?~~_~_~_..•_.. . _ _~~__~:.~~-4~__. RADIOTELEGRAFISTA

ENDERtÇO Diretor Estudos Pedagogicos
M Educaçao

Prefeito mdnicipal remeteu oficio
por seu intermedio conforme nossa combinaçao verbal pt
Enviamos hoje novo radiograma pedindo soluçao pt ~eço

,~seu especial interesse junto ministro afim obtenhamos
soluçao favoravel pt Sinceros agradecimentos -

Luiz Maria de Moura
Secretario ~refei tura



MINISTtRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚOE

I Proc. nº 856/48

•

Pedido de sugestões para
o desenvolvimento do ensino
na zona rural e de material
escolar pela Prefeitura Mu-
nicipal de Viçosa, Minas Ge
rais •

',A Prefeit~ra Municipal de Viçosa, Minas ~erais, em ofi- I
cio dirigido a este Instituto, solicita sugestóes para a inten. -,
sificação do ensino na zona rural e material escolar para uso'
nas escolas rurais.

, A2. No que se refere a primeira parte do pedido, este Insti-
,tuto poderá louvar os aÍtos iàeais daquela Prefeitura, sem en-·
tretanto pronunciar-se a ~espeito, porquanto desconhece a~rea-'I
lidade existente. Quanto a remessa de materiaL escolar, se po-. '

derá ser efetuada através de acordos diretos entre as adminis-- , -,traçoes estaduais e o Ministerio de Educaçao e Saude~ As ,soli-
citações de auxilli:opor parte da prefeitura ou instituições
particulares deverão, pois, ser dirigidos aos órgãos adminis-
trativos d~ Estado em cujo Território estiver localizada a in~!
tituição.

I
3- Tendo em vista o exposto, opino que se anexe um exemplar I

das sugestões para o ,programa de Atividades Econ8micas da Re- I
giãó e se faça expediente à ~efeitura de Vmçosa, informando I
da necessidade de se dirigir dir:tamente' à Secretaria de Educa I

I ção e Saúde Pública de Minas Gerais., -i

I
!

i
I

I
I
I

I.N.E.P. Em 8 de maio de 1 948.S.O.E.
•

Dinah M. de
~ .TecnJ.co de

~..e ~~, ~ ~JJV;-s,~~ cc;

~ '75A-~ ':r;//3 P_ S.o e ~ /0/6/ vr
~~~ ~'\...~ 9/1o-x~

/ (Gkf ~/SOE)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ViÇOSA

Em 8 de março de 1948.

N.O 65/48

Assunto Solicitação
Secfetar!aServiço

Exmo. Snr.
Dr. Clemente Mariani
M.D. Ministro do Ministério da Educação e Saúde
RIO DE JANEIRO

Senhor llinistro I

Sem desejar incomodar V. Excia. e muito menos
abusar de sua generosidade, eO tio sómente com o intuito de defender a

'populaç~o rural d~ste município mineiro, apelo para sua mangânima admi
nistraçao no sentido de amparar a causa do ensino no nosso ambiente r~
rícola.

Considerando que são deficientíssimos os recur-
sos da Prefeitura e estando o Senhor Prefeito em~enhado no desenvolvi-
~nto, não só do ensino, mas, também duma educaçao ruralis~a no seu
sentido mais amplo, para colaborar assim no plano de fixaçao dos habi-
tantes das zonas agrícolas, venho não só cientificar, mas também pe-
dir a V~ Excia. que~pelas razões acima citadas, se dignasse enviar-nos
instruçoes e sugestoes de seu construtivo plano educacional e algum
ma t erra I escolar, como cartilhas, cadernos, lapis, giz, pois ao_l_ado

~da pobreza das pró~rias escolas, está a frequencia das~nesmas, consti-
tuída_em sua maiorla por crianças, filhas de enxadeiros, cujos rec~r-
sos sao insuficientes até para as necessidades vitais de alimentaçao e
vestuário.

Certo estou de encontrar no espírito clarividen-
te e brilhante de V. Excla., o inteiro apê í o para essa causa que é de
tôdos nós, brasileiros enfileirados, para, numa luta sem tréguas, dar-
mos combate ao analfabetismo.

Desse modo, antecipo em nome do Snr. Prefeito e
em meu próprio, os nossos mais ardentes e sin6éros agradecimentos pela
acolhida de que formos alvos.

Respeitosas saudações.

____ 1-_._



Em 26 de abril de 194d.

PREFEITURA UNICIPAL DE VIÇOSA

\

N,O 110/48 1948 APR 30 AM 11 4 O
M~~lsrERIU DA tnflCAÇAO E BAUDf

·,r.ffll:f!one 110fiéW~lm~M,g .
37082' "

1%Q ).~PR30 PM 12 17

Assunto So11ci tação
Serviço Seare tar Ia

ExlI10. Snr.
Dr. Clemente Mariani
M.D. Ministro do Ministério da Educação e Saúde
RIO DE ~TANEIRO

Senhor Minis tro,

Sem desejar incomodar f. Excia. e mui to menos,
abusar de sua generosidade, e tão somente com o intuito de defender a
populaç;o rural dêste muni aípio mineiro, apelo para sua magnânima admi-
nistraçao no sentido de amparar a causa do ensino no nosso ambiente ru-

Ir í c oIa ,
Gonsiderando que são deficientíssimoa os. recur-

&05 da Prefeitura e estando o Senhor Prefeito em2enhado no desenvolvi-
mento, não só do ensino, mas, também duma educaçao ruralis~a no seu
sentido mais ~mplo, para colaborar assim no plano de fixaçao dos habi-
tantes das zonas agr Ico Lae , venho nãa~'éientificar, mas também peàir
a V._Exoia. que ]2elas razoes acima citadas, ae dignasse enviar-nos ins-
truçoes e sugestoes. ~e seu construtivo plano -educaB.íon8le algum ma-

1181 ~saQlar, como cartilhas, cadernos, 1ap1s, giz, pois ao lado da
'.....,".'ezadas prÓpr-i.a1LeJic:olaa,està a frequência das mesmas, consti tu!-
da',~m sua maiorIa por crianças, filhas-de enxadeíro~~-recursos
são insuficientes ar.é para as.necessidades vitais de alimentação e ves-
t ' ,uar a o ,

Certo estou de encontrar no espírito clarividen-
te e brilnante de V. Exóia., o inteiro apôío para essa causa que é de
tôdos nó a, braailêiros, enfileirados, para, numa luta sem tréguas, dar-
mos combate ao analfabetismo.

Desse modo, antecipo em nome do Snr. Prefeito e
em meu pr6prio, 06 nossos mais ardentes e sincéros agradecimentos pela
acolhida de que formos alvos.

Re~peitosas saudações.

]Q~~~.~~~ ~
l.N.. ~~P.

S~~~\.{~,
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Oe orcem superior somente terão transito na li dia do Est"d.
os despachos exclusivamente administratiYOS. - Para assuntei

H.1ft S • .,HrticWaros qutiram u&il~ar õI Tel;grafo ,6IilGitvIal. G .
erviço l1n.amotelegranco ue mmas erais

~I - RADIOGRAMA.

I.o Radloiol9gTaflsta

__ .:-I V_iÇ.a..;Olt!e._ 92 Data 20 11 48 a 14,QO

Minist Educaç!o-RIO

~.~-~'.-.~-...•.--""'-
INc- t't/6.· ·~S ..=,

...,TITU •• i

Che te Estudos Pedagogicos ~ --;u )" <:; Tp~~f!N 4 C I ON A L I
-~"'- . OAGOGICOS I
'-" 2 2NOV 1948 j .

P .~«s i «: ~;2 -OlO .
~o ._--.....o...ÇJ...y 1-

Remetemos nesta data rádiograma '~'~H···~·'~~~_1
" .~,pf ::'re~~jn

respeito noso oficio 205 de lll~griã::enviado
'- .por seu intermedio con~orme entendimento ver-

bal pt Peço seu valioso auxilio afim possamos
obter mat er-La L e·scolar ano vindouro ensino mais
eficiente pt Antecipamos agradecimentos aguar-
dando sua resposta pt Sds.

Luis Maria de Moura
Secretario prefeitura-

af~~
,~ 6) ~.f.rJ

Q ;.'1"/'13
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Ao eentrc de distribui·
;âo : ~"'f :;.

1.0) Destaque esta ficha
e remeta o processo com
a ficha seguinte para o
Ponto de Distribuição (P.
D.) localizado no andar
em que funciona o órgão
de destino.

2.0) Registre, com ore·
c lôg io-car imbo, o dia e hora
• da remessa; e indique no
~ local apropriado o P. D.
~ que receberá o processo.

3.°) Guarde esta ficha,
o a té que recebida a subse-
; qüente (n. 2). reclarnan-
•. do-a no caso de demora ,

1
823~1/ i : :-'?~P-!~r~.l1 f::!~IP:..LAa

REMETIDO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

PROTOCOLO
í. N°,.,_....~~,..._.~l_.~~...~;;;,;;;;...K__' ;;;;;;....J

- 3 NOV 1948



/',

"•..

Ao eentrc de distribui·
;âo : ~"'f :;.

1.0) Destaque esta ficha
e remeta o processo com
a ficha seguinte para o
Ponto de Distribuição (P.
D.) localizado no andar
em que funciona o órgão
de destino.

2.0) Registre, com ore·
c lôg io-car imbo, o dia e hora
• da remessa; e indique no
~ local apropriado o P. D.
~ que receberá o processo.

3.°) Guarde esta ficha,
o a té que recebida a subse-
; qüente (n. 2). reclarnan-
•. do-a no caso de demora ,

1
823~1/ i : :-'?~P-!~r~.l1 f::!~IP:..LAa

REMETIDO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

PROTOCOLO
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- 3 NOV 1948
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ViÇOSA

Em 11 de outubro de 1940

N.o 2.05/48
Assunto Informação
Serviço Secre ta r-Ia

0823~1
~C)L,Q, OCT 2 .• \ AM to 59

ExIno. Snr.
Dr. Clemente Mariani
M~D~ M~n~stro da Edu2a9~0 e,Sa~de
Min~sterlo da Educaçao e Saude
RIO DE JANEIRQ

Senhor Ministro,

~Ia.

Em o~ícios números 65 e 110, datados de 8/3/~8e2.6/4/48, tivemos a oportunidade de nos dirigir a V. Excia., ~fim de
soliei tar o seu valioso aux Iâ í o para o incremento que esta administra-
çao procura dar ao se,tôr básico do ensino rural, apezar de lutarmos
com deficiências de toda ord~1 mórmente na parte de material escolar.

aomo até a presente data não tivemos o prazer d
sua almejada resposta, voltamos hôje a pedir a V. Excia., se digne in-
teressar para os esclarecimentos que expomos.

O município conta atualmente com 41 escolas em
pleno funcionamento, distribuidas por ~ôdos os distritos em zonas por
vezes completamente isoladas d a expan aao cultural urbana, conforme o
quadro que anexo a êste.

Sendo a receita municipal insuficiente para ar-
car com o grande número de despezas, vê-se impossibilitada de po~ sí
só, realizar um ensino ~ficiente que atinja as raias duma~educaçao in-
tegral, pois, se acha tolhida em sua trajet6ria por questoes de ordem
pufamente financeira.

Assim é, que nossas escolas pela sua própria 10-
ca í í aaç ao , s.ão frequentadas por crianças pobres, filhas, na sua maio-
ría de enxadeiros e com recursos quási infusifientes para as necessi-
dades pri-márias de alimentação e vestuários, lutando portamto com gra!!.
de dificuliade para aqauirir mais simples materiais indispensáveis
ao ensino.

Esta é a realidade, Snr. ifinistro, que temos a re-
gistrar, ainda que com isso possamos nos ~ntristecer, ao verificarmos
o baixo padrão em que vivem os nossos irmaos das zonas rurais. ~

E o município é po~re; e os pOdêree estaduais nao
nos ouviram e a nossa esperança àe deposita em V. Excia., a quem pedi-
mos o preciOSO auxílio, afim de que possamos possuir livros em nossas
escolas, para ensinar e àdua~r a nossa infânci~ ruríco~a; ~adern~s.e
lapis para que elas possam se exercitar; bande1ras na~lonals - ~lnda
que em miniatura - para que elas conheçam e amem o slmbolo naCIonal.



Assunto

Serviço

P•....qE!'"EITURA MUNICIPAL DE ViÇOSA

Nada mais lhe desejamos Redir - cremos ter feia
to um apê:J,ojuatoj um ap:lo necessário, um ~pelo patrióti~o - que a
generosidade de quem esta à testa da educaçao nacional. nao poderá
negar; por isso, Snr. Ministro, já dissemos, V. Excia •• é a esperan-
ça de nossas escolas rurais.

Dêsse modo, antecipamos os nossos antecipados
agradecimentos e ficamos na espectativa do seu ancioso pronunc í amento ,

Respeitosas saudações.

I O anteced~~ ;J_-b.Jd.YJ-,
foi enviado á J..l~.f.:....f..-._--
em4-I--t:-dJ I

S. c._..1:..&../ -··..7#·1.··-'-1·..··..·
- (JJ .7-.~!.. .
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Andradina, 12 de~neiro de 194a
\j

~.
, ()\J

~ vExmº S~~. .nr , _
Min~~dPio da Educaçao
RIO DE .JAEIRO

Reispeito~as saudações.

o infra aaa ínadc , Servent iario de .Tust iça, res.idente em

Andradina, Estado de são Faulo, ,vem, com o devido r e s pe ito,requerer ,

digo, respeito, expôr e afinal requerer a V.Excia., o S3guinte':

1-) Sou casado e poss-ue 8 filhos, sendo 7 muLher ea e 1 homem,
sendo a mais velha hoje casada e a menor com 3 anos de i-
dade;

2-) Resido nesta cidade desde o ano de 1938,época do inicio
da meamas tend o acompanhando o progresso e para ele coo-
perarí o na medida das minhas possibilidades;

3-) Em 1940 interue i. duas r ilhas no Inst itut o Nossa_S~nhora do
Sagrada- Coraçao, de prop r í.e dade do Rev-Padre Joao Bat lata
de Aquii'to, na cidade de Agudos, deste Estado; em 1941 in-
ternei o unico filho, Ciã Robert de carvalRo , ficando ,i
aaaím, com tr~s filhos, a aabe rs Cedulia. Ce1ins. e Cid,in-
ternados naquele Instituto;

4-) E~ 1943cedulia, a mais velha, abar;donou os estudos na 3a..
Série Ginasial, casando-se' logo apce , e em 1944 Cid por
sua vez; resolveu. abandonar os estudos, deante das dif'icul-
dade s financeiras do pai e 'vir com t este trabalhar no car-
torio, do qual sou titular •. Assim: sendo, continuou interna-
da Celins. e em 1945 internei outra menor, aidnéa, a qual al-
guns -mezes depois,transferiu-se para o Ginazio de Andrad í>
na, que se instalou por essa ocas ião; »s «:

5-} A não ser Cid " as demais sol.veram SUaS contas com aquele
Instituto, continuando Célina nos estudos até que" em De-
zembro promno "findo obt eve , isto é, terminou o curé o de
Peofessora primária;

6-) Wa verdade ficamos devendo naquele Instituto as despezas
feitas c óm C'id , o que não nos fei possivel satisfazer até
o momento s deant e das d.ificuldades financeiras. que temos ti-
do com doenças em pessoas da fami1ia, inclusive a' mim e"
minha Senhora, e muito e specialmente a uma menina gemea,de
nome Andradina, que foi a tacada de paralizia infant i1, o que
nos tem feito gastar bastante. Além do w.ais,com a carestia,
da vida" "momrent e nesta; zona longínqua em que tudo e por um,
preço' exozb í.tarrte •. inclusive, Q preço das passagems em busca
de recursos médicos na Capital" e,te.;

7-}"Oelina, que hoje, graças a sorte que lhe protegeu e os sa-
crific ias que fizemos, embarcou um dia destes com dest ino a
Agudos para receber o seu Di»lonu: e lá chegando teve o gran-
de dissãbor de ver o seu Dli~digo, seu Diploma retido pelo
Instituo para garantia da divida de seu irmão Ciã , negando-
se a Diretora de ent re ga-ac., mediante essa el:legação. CmIDO
prova do acontecido, junto á este o cartão que acabo de re-
ceber da lI/nd re Diret ora daque le Inst i tut o.acompanhad o de uma



uma car ta do Rev.Padra-Aquino á éla
parece a«redemente preparada;

~/
dirigida.oq~

•

8-) o certificado, ou melhor, a guia de transferencia de Cid,.
referida naquela carta, não foi fornecid~ por aquele Ina-
tituto, porque usaram do mewmometodo& nao a forneceram
sem que se efetuasse o pagamento de debito. do mesmo. Como
na ocas ião nos 'era Impoaã ivel satisfazer aquele debito ,
o rmpaz não poude t ranef erdx-eae para. o Ginazio de Andradi·
na, perdendo ass im o seu tempo, ou seJa, os dois anos g ína-
siéis feitos em Agudos,abandonamdo,ass.im, os estudos, para
trabalhar no car t or Lo, emborE; com algu:sa dif iculdade, por
faltar-·lhe o necessario que e a instuçao.

Dearrt e do exposto, apelo para o alto espírito de Justiça de V.

Excia.,afim de determinar ao re s ponsa Lver pe~o Inst Ltut o acima

referido o D ,digo, referida, que entregue á Professora Celina
.>.

Robert de Carvalho, minha filha, Q Diplona que lhe per t.e.ncese Ls
p,

que, segunda nos parece, esta nada tem que ver coma situação do
• N M~rmao para com o mesmo Instituto, nao sendo wu~to,portanto. a

retensão do mesmo Diploma,sªlvo melhor Juizo de V.Excia.

Termos em que,
p.Iieferimento

"""'-v..) •.•.....,...-"•..•~ J".r->J"'~,.,."'"

Andrad ina , f t.'~~~~W~:::!.._---r------
FIRMA no TAB. VAMPR

~Anchielol J...1 . s. !!tI'~JQ

Jo.' Augusto de Carvalho
••. 40 1.0 Oficio d, No\llt

Andradina

FIBM.J. no T.fO.J!.lI:&'R1.iES
Ii/Q: ~O$:~O, J~

oesl\i&ef:

\ Q
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c!1íírMenlo .ootos s; -~c~'l~ l)Íalaf e IFO.fjJel'o

ao ~YctJo em nome daó .{Irmãô .fjÇanciôcanaó.

madre -m. CLara O. S.:;:'.
AGUDOS



...". .... ,...
J1J1S as Lnf ormaçqe s do Hevrno. e"A' i-

no •.úisperamosque o Senhor aChe oossílíl-. ~
lid ~de de ~certar a conta durante do
esoaÇo do csthgio da Celina nesta re-'

~ N

gi o •.ssím evite-se nüv~ vi~gem t~o pe-
sada..

do..
Saudaçõ es co rdeaIs '-~

a mc sma ,

L",milía to-.,
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MINisTÉRIO DA EDUCACÃO ·E SAÚDE

c 6 P I A

:~
DO

ENSiNO SECUNDÁRIO

oficio dirigido ao Sr. Diretor do Colégio Pasteur
Rua Mairinck, 256 - SÃo PAULO - Estado de são Paulo
Proc. nO 73 534147 - EV/abl/NVF

Em, 15 de janeiro de 1 948

Sr. Diretor:

Em aditamento ao oficio desta Diretoria de nO 7 066,
datado de 7-11-947, tir-anac revo abaixo o inteiro teor do despacho
exarado no process o 73.534/47, afim de que, devidamente cient!
ficado, possais dar-lhe cumprimento:

ttpretende o Colégio Pasteur, de são Paulo, reter doeu'
mentos dà transferência de determinados alunos afim de compelir
os responsáveis pelos mesmos ao pagamento de quotas de anuidade a,
que se julga oom direito. ,
O § 19 do art. 49, do decreto-lei nS 21 241, de 4 de abril de 1 932,
não revogado pela legislação posterior, garante, aos estabeleci -
mentos dá ensino, o direito de impedir a prestação das provas fi-
na.,is,istoé,das provas orais, aos alunos em débito para com os mes-
mos. Mas nenhum dispositivo vigente cogita, ao menos implicitamen-
te, do caso de débitos verificados na ocasião das transferências de
caráter excepcional, executadas no dec~rrer do ano 'letivo e de acor-
do com a alinea ! da Portaria 426, de 17 de outubro de 1 945, baixa-

~ ,Nda pelo Diretor do D partamento Nacional de Educaçao.
No entanto, como tai; transferências só podem ser concedidas per es-

, • 00.

ta Diretoria, tem sido mantido o criterio de exige~-se, como condi -
N t Nçao inprescind~vel,a prova de quitaçao para com o estabelecimento em... ,causa. Mas, no presente processo, ~ questao posta e outra.

Pretende o Colégio Pasteur cobrar quotas complementares, afim de re-
ceber integralmente a anuidade, embora as transferências se tenham
dado em meio do ano letivo findo. E, para tal conseguir, réteve as
competentes guias, impedindo a efetivação de matricula dêsoses~-
XB~~od~~~~3i~.malunos nos estabelecimentos de destino.
No ~~arecer de fls. 11, foi mostrado que tal procedimento, moralmen-
te, não se justificaria; e que, legalmente, só seria aceitável se
existisse, no regimento interno do estabelecimento, uma clausula qm
previsse, explicitamente, essas tranàferências emc~ráter excepcio-
nal, determinando o pagamemto integral da anuidade.

t
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c 6 P I A
MINISTIÔRIO DA EDUCACÃOE SAÚDE

oficio nO 00730 Em, 2 de fevereiro de 1 948

Sr. Reitor

Sôbre o assunto por vós tratado no oficio nO 1/48#
de li de janeiro corrente, cumpre-me esclarecer que esta Direto-
ria, considerando:

a) - que o § lS do artigo 49, do decreto-lei
nO 21 241/32, não foi revogado pela legislação sunsequente;

b) .• que tal dispositivo permite, aos estabe-
lecimentos-de ensino, o direito de impedir a prestação das pro-,vas finais, aos alunos em debito para com os mesmos;

c) - que, na atual lesislação, ficaram a s
••provas finais reduzida s, apenas, as provas orais;

reconheceu e assegurou, aos estabelecimentos de ensino, pelo §
3° do artigo 43, de sua Circular nO 6/47, o direito de impedir

A ,que esses alunos em debito pr~stem as provas orais previstos na Lei
A • ' •Organica do Ens~no Secundar~o.

N' , iMas nao e razoavel da comcluir, como pretendeis, que
poderã/o ser adobadaa , arbitràr·tamente)pela .Administrações dos es-
tabelecimentos de ensino ou pelos respectivos Regimentos internos,

•.. ..quaisquer outras sançoes a vida escolar dos alunos, para. o efeito
",de cobrança de quotas devidas pelos pais ou responsaveis.

~ um principio pacifico de direito que a ninguem cabe
• N , Adistingu~r, onde a lei nao distingue, e esta so preve# como pe-

nalidade escoLar, em tais casos, o impedimento de prestar as di-
tas provas orais.

t claro,por 6onseguinte, que quaisquer outros passos ou
~ . 'providenc~as, tendentes a compelir pais ou responàaveis ao pagamen-

to de débitos para com os estabelecimentos de ensino, só poderão ser
tomado através da justiça co~um, cujos códigos provêm, para tais ca-

I • ' •sos, os mecessar~os remed~os.
Assim-a D&retoria do Ensino $ecundário não poderá, em hi-

pótese alguma, concordar com a aplicação dà quaisquer sanções ou pe-
nalidades, não previstas na legislação citada, que l1!enhamatingir
a vida escolar do aLuno ,



·MINISTÉRIO OA EOUCAÇÃO E SAÚDE E 1 . _ECU O'·
t ~~,...,- - NCerto pois, de vosso elevado esplrito de compreensao,

apelo para a esclarecida inteligência que tendes das coisas do
ensâno , a fim de evitar possíveis e desagradáveis desentendimen-
tos.

Atenciosamente

HAROLDO LISBOA DA CUNHA
Diretor

..

, ,Ao Sr. Reitor do Colegio Santo Inacio
Rua são Clemente, 226
N E $ TA

proc. nO 97 965/4 7 ç:::::=4:==~~=----
HW/abl/copiado por:~~~~~~""""H=~~;"";;;;~_



: (A) Anote aflui a data
.em que recebeu êste
.'
~processo :
~Em / /19 ...
: (B) Ao passar o pro-
·cesso adiante colha o
.recibo nesta ficha e na
:ficha colorida n.? 6.
:(C) Remeta imediata-
'mente esta ficha branca

:110 Serviço de Cornuni- LEIA E OBSERVE AS INSTRUÇÕES DO VERSO
:cações. (E) Remete: , , .
;(D) Cuarde a ficha
tcolorida até que o S.e. (F) RECEBE: ' , ..
olhe devolva a branca (G) DA TA: .. ' ,
:n.O S. (lI) RECmO; .. . , ' ' .
• Ficha para distribuição de processos· S. c.~. M. E. 222

'1ntr.)lS!SO J"8JOtfl:ltD1UOO S;)ºlS:l~nS ;) St?p-e:>!El:lA S:lp-ep
-!J-e~;)lJ! ;}S-eqI-eJSdº~-e:>!UnwoJ op O~!Al:lS Op :lJ;}q:>oe :llU;)S;)ldV

'sl!np no -ewn ólp l:lsnds!p
9s no -e'p-elO~SóllólA!lSólossooord op l! onb ardmss Sl!q:>!}:lp O'll~dl0:>
-eAOU'OU.1;)lU!:lUOPPl opd 'S:lº~l!::J!unwo:::>op O~!AJ:lS 0"8 'lÓdd

'soqp;u .1i?4I0:>- : l!pd9.1d dp-ep!I!ln
eum Wi?l S-eP~l anbrod ':llUdW-epllSS;):>;}USdPs-eq::JBonbeiscp 0'llN

-osssoord opd ólp-eP!I!q-esuodsd.1l!ns .1l!SS:l:>.1ólZl!J,ared SdQ~-e:>
-!unwo:::>ólp o~!Al:lS o-e -e:>u-e.1q-eq::J!}-e .1-eqU!Wl!:>UdWd ;).10WdP0'llN

·Oqpd.1 .1!~!X;)WdS osssoord d~;).qU;) o"gN
-seouarq s-eq::J!Jsep OS.1;)Aou ure.1~!J onb S;)º~rulSU! se ;)~

:(A) Anote aqui a data
~m que recebeu êste
-processo :
~m / /19 ...
:( B) Ao passar ° pro-
: cesso adiante colha o
.recibo nesta ficha e na
:ficha colorida n,? 4.
~(C) Remeta imediata-
:mente esta ficha branca
:ao Serviço de Comuni-
:cações.
:(D) Guarde a ficha
icolorida até que o S.e.
:Jhe devolva a branca
~.o 3.

:(A) Anote aqui a data
fem que recebeâ êste
"processo:
:Em / i19 ...
: ( B) Ao passar ° pro-
:cesso adiante colha o
.recibo nesta ficha e na
:ficha colorida n.? S.
~(C) Remeta imediata-
fmente esta ficha branca
:ao S, ''"iço ~e Com uni-
;Cações.
·(D) Guarde a ficha
:colorida até que o S.e.
)he devolva a branca
~.o 4.

4
F. M.

5l28/48
G 58
JO~t ~~CUSTa DE CARVAL~O

51~l 20-1-48 20 G 58 .
R 1 1 11/:! _roR·:J: '1':·,";~.L'-,:,.::ntt·ega 11

' __ G- •• 4.1_.~- ~

pl.s.fiLna Celina Hobart ie Carval.o

LEIA E OBSERVE AS INSTRUÇÕES DO VERSO
(E) Remete: •................................

(F) RECEBE: .

(G) DATA: •................................

(H) RECIBO! ...........................•...
~. -..

5128/48
G 58

JOSÉ ~UGJ3Ta DS CARViLHO
51~1 20-1-43 20 G 59

hcl.LIlI -:~fn'JL~~~,JC~.i.~-;-,.-=ntr=>;a 'í í

p l s s , t i l na Ce l i.na Ro!)ert t e Ca rv a l no

DES

LEIA E OBSERVE AS INSTRUÇÕES DO VERSO
(E) Remete: •................................

(F) RECEBE: ......................•.......

(G) DATA: •................................

(H) RECIBO: , .

5128/48
G 58

JO~t tUUU5TO DS CARVALHO
5128 20-l-18 20 G 58

R~;. L/l/F-2RJVI t.=:':C[L-;,.~ntr;::l~a ,ii
pl.s.filna Celina qO~2rt ie Carvlljo

DES

:anõ YW .isva 'H~OaV'1o:::> VHV d 'OY:J~
-oavroo vns V 'HVSN3:dSIO d OYN ·OH'IVaVHl. nas 00
Ol.I3:AO"Hd W3: VNOI:::>!;J:fid S. :JV:::>INfiI~O:::> ao O:JIA"HaS o
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. 'A EFICJ ~NCIA DO SEU TRABALHO DEPENDE DO MELHOR FUNCIO-
NAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇOES. CONCORRA PARA ESSE
RESULTADO, OBSERVANDO ESTAS INSTRUÇOES

(Consultar as alíneas correspondentes):

(A) . Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo: por ela
se apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigir
recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C). Nunca deixe
de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa-
bilidade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. - (D)
Guarde a ficha colorida; ela prova que o processo já foi passado a outro responsável.
Quando recebe, a ficha branca, anterior, em que figure seu recibo poderá rasgar as
duas: ninguém mais lhe há de pedir o processo. - (E) Indique neste espaço as
iniciais do órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órgão de
serviço onde trabalha quem recebeu o processo. - (G e H) Exija data e assinatura
bem legíveis.

• ~ •••• ~." • I( " •• " " • I( '" ••• ., • .- •• - ~, •••• , •• r •. ( ,",I>....

A EFICIt!\CIA DO SEU TRABALHO DEPENDE DO MELHOR FUNCIO-
NAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇOES. CONCORRA PARA ESSE
RESULTADO, OBSERVANDO ESTAS INSTRUÇOES

(Consultar as alíneas correspondentes):

(A). Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo: por ela
se apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigir
recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C). Nunca deixe
de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa-
bilidade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. - (D)
Guarde a ficha colorida; ela prova que o processo já foi passado a outro responsável.
Quando receber a ficha branca, anterior, em que figure seu recibo poderá rasgar as
duas: ninguém mais lhe há de pedir o processo. - .(E) Indique neste espaço as
iniciais do órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órgão de
serviço onde trabalha quem recebeu o processo. - (G e H) Exija data e assinatura
bem Legíveis .

•• f' • jO/' li! •.•• e c: ~"." r ••••••• t' "'.'" •• ,....~ , ,. - " •••. " - "'," (' .•.,.. ,. 'J r •••••••••• -....... ,. •••

A EFICI~NCIA DO SEU TRABALHO DEPENDE DO MELHOR FUNCIO-
NA:MENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇOES. CONCORRA PARA ESSE
RESULTADO, OBSERVANDO ESTAS INSTRUÇÕES

(Consultar as alíneas correspondentes):

(A). Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo: por ela
se apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigir
recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C). Nunca deixe
de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa-
bilidade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. - (D)

, Guarde a ficha colorida; ela prova qUI! o processo já foi passado a outro responsável.
Quando receber a ficha branca, anterior, em que figure seu recibo poderá rasgar as
duas: ninguém mais lhe há de pedir o processo. - (E) Indique neste espaço as
iniciais do órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órgão de
serviço onde trabalha quem recebeu o processo. - (G e H) Exija data e assinatura
bem legíveis.



: (A) Anote aflui a data
.em que recebeu êste
.'
~processo :
~Em / /19 ...
: (B) Ao passar o pro-
·cesso adiante colha o
.recibo nesta ficha e na
:ficha colorida n.? 6.
:(C) Remeta imediata-
'mente esta ficha branca

:110 Serviço de Cornuni- LEIA E OBSERVE AS INSTRUÇÕES DO VERSO
:cações. (E) Remete: , , .
;(D) Cuarde a ficha
tcolorida até que o S.e. (F) RECEBE: ' , ..
olhe devolva a branca (G) DA TA: .. ' ,
:n.O S. (lI) RECmO; .. . , ' ' .
• Ficha para distribuição de processos· S. c.~. M. E. 222

'1ntr.)lS!SO J"8JOtfl:ltD1UOO S;)ºlS:l~nS ;) St?p-e:>!El:lA S:lp-ep
-!J-e~;)lJ! ;}S-eqI-eJSdº~-e:>!UnwoJ op O~!Al:lS Op :lJ;}q:>oe :llU;)S;)ldV

'sl!np no -ewn ólp l:lsnds!p
9s no -e'p-elO~SóllólA!lSólossooord op l! onb ardmss Sl!q:>!}:lp O'll~dl0:>
-eAOU'OU.1;)lU!:lUOPPl opd 'S:lº~l!::J!unwo:::>op O~!AJ:lS 0"8 'lÓdd

'soqp;u .1i?4I0:>- : l!pd9.1d dp-ep!I!ln
eum Wi?l S-eP~l anbrod ':llUdW-epllSS;):>;}USdPs-eq::JBonbeiscp 0'llN

-osssoord opd ólp-eP!I!q-esuodsd.1l!ns .1l!SS:l:>.1ólZl!J,ared SdQ~-e:>
-!unwo:::>ólp o~!Al:lS o-e -e:>u-e.1q-eq::J!}-e .1-eqU!Wl!:>UdWd ;).10WdP0'llN

·Oqpd.1 .1!~!X;)WdS osssoord d~;).qU;) o"gN
-seouarq s-eq::J!Jsep OS.1;)Aou ure.1~!J onb S;)º~rulSU! se ;)~

:(A) Anote aqui a data
~m que recebeu êste
-processo :
~m / /19 ...
:( B) Ao passar ° pro-
: cesso adiante colha o
.recibo nesta ficha e na
:ficha colorida n,? 4.
~(C) Remeta imediata-
:mente esta ficha branca
:ao Serviço de Comuni-
:cações.
:(D) Guarde a ficha
icolorida até que o S.e.
:Jhe devolva a branca
~.o 3.

:(A) Anote aqui a data
fem que recebeâ êste
"processo:
:Em / i19 ...
: ( B) Ao passar ° pro-
:cesso adiante colha o
.recibo nesta ficha e na
:ficha colorida n.? S.
~(C) Remeta imediata-
fmente esta ficha branca
:ao S, ''"iço ~e Com uni-
;Cações.
·(D) Guarde a ficha
:colorida até que o S.e.
)he devolva a branca
~.o 4.

4
F. M.

5l28/48
G 58
JO~t ~~CUSTa DE CARVAL~O

51~l 20-1-48 20 G 58 .
R 1 1 11/:! _roR·:J: '1':·,";~.L'-,:,.::ntt·ega 11

' __ G- •• 4.1_.~- ~

pl.s.fiLna Celina Hobart ie Carval.o

LEIA E OBSERVE AS INSTRUÇÕES DO VERSO
(E) Remete: •................................

(F) RECEBE: .

(G) DATA: •................................

(H) RECIBO! ...........................•...
~. -..

5128/48
G 58

JOSÉ ~UGJ3Ta DS CARViLHO
51~1 20-1-43 20 G 59

hcl.LIlI -:~fn'JL~~~,JC~.i.~-;-,.-=ntr=>;a 'í í

p l s s , t i l na Ce l i.na Ro!)ert t e Ca rv a l no

DES

LEIA E OBSERVE AS INSTRUÇÕES DO VERSO
(E) Remete: •................................

(F) RECEBE: ......................•.......

(G) DATA: •................................

(H) RECIBO: , .

5128/48
G 58

JO~t tUUU5TO DS CARVALHO
5128 20-l-18 20 G 58

R~;. L/l/F-2RJVI t.=:':C[L-;,.~ntr;::l~a ,ii
pl.s.filna Celina qO~2rt ie Carvlljo

DES

:anõ YW .isva 'H~OaV'1o:::> VHV d 'OY:J~
-oavroo vns V 'HVSN3:dSIO d OYN ·OH'IVaVHl. nas 00
Ol.I3:AO"Hd W3: VNOI:::>!;J:fid S. :JV:::>INfiI~O:::> ao O:JIA"HaS o
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. 'A EFICJ ~NCIA DO SEU TRABALHO DEPENDE DO MELHOR FUNCIO-
NAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇOES. CONCORRA PARA ESSE
RESULTADO, OBSERVANDO ESTAS INSTRUÇOES

(Consultar as alíneas correspondentes):

(A) . Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo: por ela
se apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigir
recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C). Nunca deixe
de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa-
bilidade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. - (D)
Guarde a ficha colorida; ela prova que o processo já foi passado a outro responsável.
Quando recebe, a ficha branca, anterior, em que figure seu recibo poderá rasgar as
duas: ninguém mais lhe há de pedir o processo. - (E) Indique neste espaço as
iniciais do órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órgão de
serviço onde trabalha quem recebeu o processo. - (G e H) Exija data e assinatura
bem legíveis.

• ~ •••• ~." • I( " •• " " • I( '" ••• ., • .- •• - ~, •••• , •• r •. ( ,",I>....

A EFICIt!\CIA DO SEU TRABALHO DEPENDE DO MELHOR FUNCIO-
NAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇOES. CONCORRA PARA ESSE
RESULTADO, OBSERVANDO ESTAS INSTRUÇOES

(Consultar as alíneas correspondentes):

(A). Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo: por ela
se apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigir
recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C). Nunca deixe
de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa-
bilidade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. - (D)
Guarde a ficha colorida; ela prova que o processo já foi passado a outro responsável.
Quando receber a ficha branca, anterior, em que figure seu recibo poderá rasgar as
duas: ninguém mais lhe há de pedir o processo. - .(E) Indique neste espaço as
iniciais do órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órgão de
serviço onde trabalha quem recebeu o processo. - (G e H) Exija data e assinatura
bem Legíveis .
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A EFICI~NCIA DO SEU TRABALHO DEPENDE DO MELHOR FUNCIO-
NA:MENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇOES. CONCORRA PARA ESSE
RESULTADO, OBSERVANDO ESTAS INSTRUÇÕES

(Consultar as alíneas correspondentes):

(A). Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo: por ela
se apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigir
recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C). Nunca deixe
de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa-
bilidade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. - (D)

, Guarde a ficha colorida; ela prova qUI! o processo já foi passado a outro responsável.
Quando receber a ficha branca, anterior, em que figure seu recibo poderá rasgar as
duas: ninguém mais lhe há de pedir o processo. - (E) Indique neste espaço as
iniciais do órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órgão de
serviço onde trabalha quem recebeu o processo. - (G e H) Exija data e assinatura
bem legíveis.



: (A) Anote aflui a data
.em que recebeu êste
.'
~processo :
~Em / /19 ...
: (B) Ao passar o pro-
·cesso adiante colha o
.recibo nesta ficha e na
:ficha colorida n.? 6.
:(C) Remeta imediata-
'mente esta ficha branca

:110 Serviço de Cornuni- LEIA E OBSERVE AS INSTRUÇÕES DO VERSO
:cações. (E) Remete: , , .
;(D) Cuarde a ficha
tcolorida até que o S.e. (F) RECEBE: ' , ..
olhe devolva a branca (G) DA TA: .. ' ,
:n.O S. (lI) RECmO; .. . , ' ' .
• Ficha para distribuição de processos· S. c.~. M. E. 222

'1ntr.)lS!SO J"8JOtfl:ltD1UOO S;)ºlS:l~nS ;) St?p-e:>!El:lA S:lp-ep
-!J-e~;)lJ! ;}S-eqI-eJSdº~-e:>!UnwoJ op O~!Al:lS Op :lJ;}q:>oe :llU;)S;)ldV

'sl!np no -ewn ólp l:lsnds!p
9s no -e'p-elO~SóllólA!lSólossooord op l! onb ardmss Sl!q:>!}:lp O'll~dl0:>
-eAOU'OU.1;)lU!:lUOPPl opd 'S:lº~l!::J!unwo:::>op O~!AJ:lS 0"8 'lÓdd

'soqp;u .1i?4I0:>- : l!pd9.1d dp-ep!I!ln
eum Wi?l S-eP~l anbrod ':llUdW-epllSS;):>;}USdPs-eq::JBonbeiscp 0'llN

-osssoord opd ólp-eP!I!q-esuodsd.1l!ns .1l!SS:l:>.1ólZl!J,ared SdQ~-e:>
-!unwo:::>ólp o~!Al:lS o-e -e:>u-e.1q-eq::J!}-e .1-eqU!Wl!:>UdWd ;).10WdP0'llN

·Oqpd.1 .1!~!X;)WdS osssoord d~;).qU;) o"gN
-seouarq s-eq::J!Jsep OS.1;)Aou ure.1~!J onb S;)º~rulSU! se ;)~

:(A) Anote aqui a data
~m que recebeu êste
-processo :
~m / /19 ...
:( B) Ao passar ° pro-
: cesso adiante colha o
.recibo nesta ficha e na
:ficha colorida n,? 4.
~(C) Remeta imediata-
:mente esta ficha branca
:ao Serviço de Comuni-
:cações.
:(D) Guarde a ficha
icolorida até que o S.e.
:Jhe devolva a branca
~.o 3.

:(A) Anote aqui a data
fem que recebeâ êste
"processo:
:Em / i19 ...
: ( B) Ao passar ° pro-
:cesso adiante colha o
.recibo nesta ficha e na
:ficha colorida n.? S.
~(C) Remeta imediata-
fmente esta ficha branca
:ao S, ''"iço ~e Com uni-
;Cações.
·(D) Guarde a ficha
:colorida até que o S.e.
)he devolva a branca
~.o 4.

4
F. M.

5l28/48
G 58
JO~t ~~CUSTa DE CARVAL~O

51~l 20-1-48 20 G 58 .
R 1 1 11/:! _roR·:J: '1':·,";~.L'-,:,.::ntt·ega 11

' __ G- •• 4.1_.~- ~

pl.s.fiLna Celina Hobart ie Carval.o

LEIA E OBSERVE AS INSTRUÇÕES DO VERSO
(E) Remete: •................................

(F) RECEBE: .

(G) DATA: •................................

(H) RECIBO! ...........................•...
~. -..

5128/48
G 58

JOSÉ ~UGJ3Ta DS CARViLHO
51~1 20-1-43 20 G 59

hcl.LIlI -:~fn'JL~~~,JC~.i.~-;-,.-=ntr=>;a 'í í

p l s s , t i l na Ce l i.na Ro!)ert t e Ca rv a l no

DES

LEIA E OBSERVE AS INSTRUÇÕES DO VERSO
(E) Remete: •................................

(F) RECEBE: ......................•.......

(G) DATA: •................................

(H) RECIBO: , .

5128/48
G 58

JO~t tUUU5TO DS CARVALHO
5128 20-l-18 20 G 58

R~;. L/l/F-2RJVI t.=:':C[L-;,.~ntr;::l~a ,ii
pl.s.filna Celina qO~2rt ie Carvlljo

DES

:anõ YW .isva 'H~OaV'1o:::> VHV d 'OY:J~
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Ol.I3:AO"Hd W3: VNOI:::>!;J:fid S. :JV:::>INfiI~O:::> ao O:JIA"HaS o



.:oaroas
.........•......•........•..........•• :V.LVa

• . . . . . . . • • • • • • • . . . . . . . . . • • • • • • . . . .. :3:H3::):illi

. . . . . . . . . . • • • • • . . • . . . . . . • • . . • . • • .. :3:.L3:W3:"H

'S-elP!} SEp
-e

OSl;)A ou W-e.ll"l.â!};)nb"

~~nllSu! Sll ;)Al;)SqO_

Ctilt'JI..lB:) o r
T tz:=...z'fv.;.-e

,.
"~');)l nos ~

'Iun.âq ;)nb W;) "v O·U,

'llJUll.lq llliJ! J II .I;)A()f,

-;)P =u S;)g:'llJ!UnWO:)

;)P O:'!Al;)S o optrenb
111-1}zH!lnu! 1}J ;) p o d}~lr-l-00

3~ OlSGflrJt;
'"..
"'oss;)JOJd o ;)lu-e!P~~

nossnd 1}f onb J-eAOJd'~

'IUW 1ll.{JIJlllS;) ;:lpJllt19
" ~

!!I..'"" . .:...•• ~,-- • .,

8~ o
8t/m:;g

"

. 'A EFICJ ~NCIA DO SEU TRABALHO DEPENDE DO MELHOR FUNCIO-
NAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇOES. CONCORRA PARA ESSE
RESULTADO, OBSERVANDO ESTAS INSTRUÇOES

(Consultar as alíneas correspondentes):

(A) . Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo: por ela
se apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigir
recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C). Nunca deixe
de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa-
bilidade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. - (D)
Guarde a ficha colorida; ela prova que o processo já foi passado a outro responsável.
Quando recebe, a ficha branca, anterior, em que figure seu recibo poderá rasgar as
duas: ninguém mais lhe há de pedir o processo. - (E) Indique neste espaço as
iniciais do órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órgão de
serviço onde trabalha quem recebeu o processo. - (G e H) Exija data e assinatura
bem legíveis.

• ~ •••• ~." • I( " •• " " • I( '" ••• ., • .- •• - ~, •••• , •• r •. ( ,",I>....

A EFICIt!\CIA DO SEU TRABALHO DEPENDE DO MELHOR FUNCIO-
NAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇOES. CONCORRA PARA ESSE
RESULTADO, OBSERVANDO ESTAS INSTRUÇOES

(Consultar as alíneas correspondentes):

(A). Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo: por ela
se apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigir
recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C). Nunca deixe
de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa-
bilidade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. - (D)
Guarde a ficha colorida; ela prova que o processo já foi passado a outro responsável.
Quando receber a ficha branca, anterior, em que figure seu recibo poderá rasgar as
duas: ninguém mais lhe há de pedir o processo. - .(E) Indique neste espaço as
iniciais do órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órgão de
serviço onde trabalha quem recebeu o processo. - (G e H) Exija data e assinatura
bem Legíveis .

•• f' • jO/' li! •.•• e c: ~"." r ••••••• t' "'.'" •• ,....~ , ,. - " •••. " - "'," (' .•.,.. ,. 'J r •••••••••• -....... ,. •••

A EFICI~NCIA DO SEU TRABALHO DEPENDE DO MELHOR FUNCIO-
NA:MENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇOES. CONCORRA PARA ESSE
RESULTADO, OBSERVANDO ESTAS INSTRUÇÕES

(Consultar as alíneas correspondentes):

(A). Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo: por ela
se apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigir
recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C). Nunca deixe
de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa-
bilidade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. - (D)

, Guarde a ficha colorida; ela prova qUI! o processo já foi passado a outro responsável.
Quando receber a ficha branca, anterior, em que figure seu recibo poderá rasgar as
duas: ninguém mais lhe há de pedir o processo. - (E) Indique neste espaço as
iniciais do órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órgão de
serviço onde trabalha quem recebeu o processo. - (G e H) Exija data e assinatura
bem legíveis.



:(A)Anoteafluiadata
.emquerecebeuêste
.'
~processo:
~Em//19...
:(B)Aopassaropro-
·cessoadiantecolhao
.recibonestafichaena
:fichacoloridan.?6.
:(C)Remetaimediata-
'menteestafichabranca

:110ServiçodeCornuni-LEIAEOBSERVEASINSTRUÇÕESDOVERSO
:cações.(E)Remete:,,.
;(D)Cuardeaficha
tcoloridaatéqueoS.e.(F)RECEBE:',..
olhedevolvaabranca(G)DATA:..',
:n.OS.(lI)RECmO;...,''.
•Fichaparadistribuiçãodeprocessos·S.c.~.M.E.222
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:(A)Anoteaquiadata
~mquerecebeuêste
-processo:
~m//19...
:(B)Aopassar°pro-
:cessoadiantecolhao
.recibonestafichaena
:fichacoloridan,?4.
~(C)Remetaimediata-
:menteestafichabranca
:aoServiçodeComuni-
:cações.
:(D)Guardeaficha
icoloridaatéqueoS.e.
:Jhedevolvaabranca
~.o3.

:(A)Anoteaquiadata
femquerecebeâêste
"processo:
:Em/i19...
:(B)Aopassar°pro-
:cessoadiantecolhao
.recibonestafichaena
:fichacoloridan.?S.
~(C)Remetaimediata-
fmenteestafichabranca
:aoS,''"iço~eComuni-
;Cações.
·(D)Guardeaficha
:coloridaatéqueoS.e.
)hedevolvaabranca
~.o4.

4
F.M.

5l28/48
G58
JO~t~~CUSTaDECARVAL~O

51~l20-1-4820G58.
R111

1/:!_roR·:J:'1':·,";~.L'-,:,.::ntt·ega11 '__G-••4.1_.~-~

pl.s.fiLnaCelinaHobartieCarval.o

LEIAEOBSERVEASINSTRUÇÕESDOVERSO
(E)Remete:•................................

(F)RECEBE:.

(G)DATA:•................................

(H)RECIBO!...........................•...
~.-..

5128/48
G58

JOSÉ~UGJ3TaDSCARViLHO
51~120-1-4320G59

hcl.LIlI-:~fn'JL~~~,JC~.i.~-;-,.-=ntr=>;a'íí

plss,tilnaCeli.naRo!)ertteCarvalno

DES

LEIAEOBSERVEASINSTRUÇÕESDOVERSO
(E)Remete:•................................

(F)RECEBE:......................•.......

(G)DATA:•................................

(H)RECIBO:,.

5128/48
G58

JO~ttUUU5TODSCARVALHO
512820-l-1820G58

R~;.L/l/F-2RJVIt.=:':C[L-;,.~ntr;::l~a,ii
pl.s.filnaCelinaqO~2rtieCarvlljo

DES
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.'AEFICJ~NCIADOSEUTRABALHODEPENDEDOMELHORFUNCIO-
NAMENTODOSERVIÇODECOMUNICAÇOES.CONCORRAPARAESSE
RESULTADO,OBSERVANDOESTASINSTRUÇOES

(Consultarasalíneascorrespondentes):

(A).Nãodeixedeanotaradataemquerecebeuoprocesso:porela
seapuraoresponsávelpeloatraso.-(B).Nãoentregueprocessosemexigir
recibo:osistemaemvigoréodaresponsabilidadeindividual.-(C).Nuncadeixe
deremeterafichabrancaaoServiçodeComunicações:elacancelasuaresponsa-
bilidadeepermitiráadevoluçãodafichaanterior,quecontémseurecibo.-(D)
Guardeafichacolorida;elaprovaqueoprocessojáfoipassadoaoutroresponsável.
Quandorecebe,afichabranca,anterior,emquefigureseurecibopoderárasgaras
duas:ninguémmaislhehádepediroprocesso.-(E)Indiquenesteespaçoas
iniciaisdoórgãodeserviçoemquetrabalha.-(F)Indiqueasiniciaisdoórgãode
serviçoondetrabalhaquemrecebeuoprocesso.-(GeH)Exijadataeassinatura
bemlegíveis.

•~••••~."•I("••""•I('"•••.,•.-••-~,••••,••r•.(,",I>....

AEFICIt!\CIADOSEUTRABALHODEPENDEDOMELHORFUNCIO-
NAMENTODOSERVIÇODECOMUNICAÇOES.CONCORRAPARAESSE
RESULTADO,OBSERVANDOESTASINSTRUÇOES

(Consultarasalíneascorrespondentes):

(A).Nãodeixedeanotaradataemquerecebeuoprocesso:porela
seapuraoresponsávelpeloatraso.-(B).Nãoentregueprocessosemexigir
recibo:osistemaemvigoréodaresponsabilidadeindividual.-(C).Nuncadeixe
deremeterafichabrancaaoServiçodeComunicações:elacancelasuaresponsa-
bilidadeepermitiráadevoluçãodafichaanterior,quecontémseurecibo.-(D)
Guardeafichacolorida;elaprovaqueoprocessojáfoipassadoaoutroresponsável.
Quandoreceberafichabranca,anterior,emquefigureseurecibopoderárasgaras
duas:ninguémmaislhehádepediroprocesso.-.(E)Indiquenesteespaçoas
iniciaisdoórgãodeserviçoemquetrabalha.-(F)Indiqueasiniciaisdoórgãode
serviçoondetrabalhaquemrecebeuoprocesso.-(GeH)Exijadataeassinatura
bemLegíveis.

••f'•jO/'li!•.••ec:~"."r•••••••t'"'.'"••,....~,,.-"•••."-"',"('.•.,..,.'Jr••••••••••-.......,.•••

AEFICI~NCIADOSEUTRABALHODEPENDEDOMELHORFUNCIO-
NA:MENTODOSERVIÇODECOMUNICAÇOES.CONCORRAPARAESSE
RESULTADO,OBSERVANDOESTASINSTRUÇÕES

(Consultarasalíneascorrespondentes):

(A).Nãodeixedeanotaradataemquerecebeuoprocesso:porela
seapuraoresponsávelpeloatraso.-(B).Nãoentregueprocessosemexigir
recibo:osistemaemvigoréodaresponsabilidadeindividual.-(C).Nuncadeixe
deremeterafichabrancaaoServiçodeComunicações:elacancelasuaresponsa-
bilidadeepermitiráadevoluçãodafichaanterior,quecontémseurecibo.-(D)

,Guardeafichacolorida;elaprovaqUI!oprocessojáfoipassadoaoutroresponsável.
Quandoreceberafichabranca,anterior,emquefigureseurecibopoderárasgaras
duas:ninguémmaislhehádepediroprocesso.-(E)Indiquenesteespaçoas
iniciaisdoórgãodeserviçoemquetrabalha.-(F)Indiqueasiniciaisdoórgãode
serviçoondetrabalhaquemrecebeuoprocesso.-(GeH)Exijadataeassinatura
bemlegíveis.
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PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA GERAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Of/324 RIO DE JANEIRO, D. F.

20. 5. 1948

Sr. Diretor do Departamento Nacional de Educação:

Passo às vossas mãos o processo, anexo, nQ 6379,
de 22/1/48, de Alberico Vieira Lima, remetido pelo Ministé-
rio da Bducação a esta Secretaria Geral, tendo em vista às
informações do Departamento de Educação Primária, e do Che-
fe do Serviço de Escolas-Hospitais, pelos quais se verifica
que os menores já ultrapassara~ a idade permitida para as
séries de curso pr ímár-ío ,

Saudaqões cordiais.

M. E~ S.
INSTITUTO NACIONALDE
(gSTUOOS PE:OAGOGICOS

~ 12JUN1948 ~-,- . ""

PROTOCOLO

-,!'~·I~A?jkt_-",~. ~ ~ ~ ~
~ ~ A~ Ô<O /.A I./.

I-t/>'e. ~. =o Á-. L-C~.
~ ?t<J.-N/
. I~

Clovis Monteiro
Secretário Geral

OT/MH



• DIRETORADA DIRE~ORIADOENSINO PRIMÁRI~

6':'/9
',-" I ~_.' -

------------------------------------------~19p,~~8~,I~~~,-~~~,Ã-,~r~\M~Sii.E. S.
INSTITUTO NACIONAL

DE
~- t" ~ P -O ••••GOGtG-Q-S-

- 3 c rv 1948~~.----------~~--- - .

O abaixo assinado ALBERICOVIE_lRALIMA, paLdo.S-ll1.!.

___________ -.--..!n~i~n~o~S~A~l"_"b!._"'e'_"'r~i~c'_"'o'__L....•..•..._.....__ .•.•......1m...,a_..Fillm, de 1~ anos de idade e DI,gair V!

eira Lima de 11 anos de idade,_não odendo pQl" dit'iculdades fina:a-
, .cei.ra.s_,_c.u.s.te.a.~o~ tudoB-dJLQu.r.ao PrimarlCLdoS-lUesmo.s e pQ.lL-.S~

acharem sem o arrimo de mãe, vem ml,ll'respeitosamen..'te..-soli.c.i..tar-de-

________ V-'--"-=E=x=cc.=ia..-ªª-dignede conceder-ª.Qs referidos menores mat.ricl1la das,---

reservadas por leia êsse MlniB-terio, na _~a... ae~itL.dCL..c.urso primá

___________ ~r~l=o~d~e~umE tabeleclmentQ(q~q~~e Ensino deata Capltalr-

P Det'er1ment

Rio. 22 de Jsne~~e 1~4B._.
- ~t1~~-~~~=------

Mora.dor á Rua_Nabuco de Freitas, 19-3 C/I (C~ntI'-oJ

SllCfelaría 6ernl Ur. Eli::;,a~~oe ~~Lt..i
-PROTOCOLO GERAl.



Em vist~ d.s id~des dos menores aao é possivel êste Servi~o ~ten-
der à resente solicit~

__ Em_17 de m_rço de 1'148 _
-~. Q:-cit~
L JT~es de lViend onç _ Clíl :k

Chefe do ESH - m~t. 34 3~19,,---:tiik~ =:«

-e2t

PEDRO CALHEIROS BOMflM
----------A~$lstente- Mafr .5:1r.~----~'-- -----

--------- --

SECFETt:RIA Gf:.:..V. L CE -:::':)'}'-: .~çk'>::: CULTURA
L.ep""l'm<;:tc: d. (..• u::' yd:) I'dmari.

I

c/: c::;r.s:,;;·e,açã,o. de,. s-r, 3i'teto.'&

------------;.L---------- ----

. -- -_._--------
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P. D. F. - S. G. E. - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PRIMÁRIA
~ .

Origem ou nome do requerente N?do processo Folha' I
»>:





A EFICIE.l\CIA DO SEU TRABALHO DEPEN.J.E DO MELHOR FUNCIO-
.' NAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇOES. CONCORRA PARA ~SSE

RESULTADO, OBSERVANDO ESTAS INSTRUÇOES

(Consultar as alíneas correspondentesjt

(A) • Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo: por ela
se apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigir
recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C), Nunca deixe
de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa-
bilidade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. - (D)
Guarde a ficha colorida; ela prova que o processo já foi passado a outro responsável.
Quando receber a ficha branca. anterior, em, que figure seu recibo poderá rasgar as

1- duas: ninguém mais lhe há de pedir o processo. - (E) Indique neste espaço as
~ :. iniciais, do órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órgão de

serviço onde trabalha quem recebeu o processo. - (G e H) Exija data e assinatura
~ bem legíveis.

~ A EFICI:BNCIA DO SEU TRABALHO DEPENDE DO MELHOR FUNCIO-
" NAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇOES. CONCORRA PARA ~SSE
~ RESULTADO, OBSERVANDO ESTAS LNSTRUÇOES

(Consultar as alíneas correspondentes):

~ (A) . Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo:' por ela
!se apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigir
: recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C). Nunca deixa
:-,de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa-
: bil[dade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. - (D)

Guarde a ficha colorida; ela prova que o processo já foi passado a outro responsável.
: Quando receber a ficha branca, anterior, em que figure seu recibo poder~ rasgar as
: duas: ninguém mais lhe há de pedir o processo. - (E) Indique neste espaço as
: iniciais do órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órgão de
: serviço onde trabalha quem recebeu o processo. - (G e H) Exija data e usinatura

bem legíveis.

· A Jt:FICI:BNCIA DO SEU TRABALHO DEPENDE DO MELHOR FUNCIO-
.:NAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇOES. CONCORRA PARA :SSSE
· RESULTADO, OBSERVANDO ESTAS LNSTRUÇOES

( Consul tar as alíneas' correspondentes):

'" (A). Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo: por ela
. se apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigir
· recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C). Nunca deixe
: de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa-
~lidade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. - (D)
:Guarde a ficha colorida; ela prova que o processo já foi passado a outro responsável.
~Quando receber a ficha branca, anterior, em que figure seu recibo .poderâ rasgar as
-duas : ninguém mais lhe há de pedir o processo. - (E) Indique neste espaço as.

".iniciais do órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órgão de
,;serviço onde trabalha quem recebeu o processo. - (G e H) Exija data e assinatura
:bem legíveis.



(f..) Anote aqui a data
eln que recebeu êstc
processo :

• Ejn / /19 ...
(8) Ao passar o pro-
cêsso adiante colha o
recibo nesta ficha e na
fkha colorida n.? 4.

, (~) Remet~ imediata- I DES
mente esta ficha branca

~ a~ Serviço de Cornuni- LEIA E OBSERVE AS INSTRUÇÕES DO VERSO
<=:~ções. (E) Remete: .
(:D) Guarde a ficha .
'., C (F) RECEBE: .

colorida ate que oS. .
I, levol b (G) DATA: .se cevo va a ranca
:0 3\ (H) RECIBO: .n. .

l .} -':.:""~"l J t ~ •••••• " .• ,"'li ;, •..• -t , <I '" J , t <J 1 J I ,~ •• ) ~ -, -.~ ,. ~ J ••. ' l 't l' ~ _ •• I •••• " , ••• t •. _

i:A) Anote aqui a data
ern que recebeu êste
processo:
:ám / /19... , U';.'Rtco 'íIEn,; LI ',:1\
. (TI) Ao passar o pro- 65'(,-) :2j-1-48 19 8 14
e,esst! adiante colha o r (:: 1 • <' .I ) lei - -", :;-,' I I'~L .- 5 r a 1;. r •.\1b2 r 1c°
t:ecibo nesta ficha e na Vi"ir...l Lima ?i l n o ;.; Ulg3.ir '!i~irJ. Li!:JEl
iich~ colorida n.? 5 .
•C) Remeta imediata- I DES
1;1cnte esta fi:2:a branca L, -:- _
40 Serviço de Cornuni-
ações.
'D) Guarde a ficha

n' ~olorida até que oS. c.
r Ele devolva a branca. . ,

i.o 4.

. Jl>rocesso:
~é..m / /19... r.t~l2~ICO 'flEIRA LI;.;;1
{B) Ao passar o pro· 6.:/1) ":j-l-'}S 19 E 14
cesso adiante colha O~'t''''.--':'/~/; -'·\1.'I~J[~,-~r3t.;'.ld8.:;d~o
~~cibo nest~ ficha e 118. li"ic..:. LbJ. ~'iU-:o ..! <Jliair '/L;il.l Li-:::1
ficha colonda n.? 6.
(C) Remeta imediata- ... DES
mente esta ficha branca ~ _

:"0 Serviço de Com uni-
cações.
~D) Guarde a ficha
eolorida até que oS. c.
lhe devolva a branca
~.o S.

r

•

6370/48
8 14 I F.

4

M. e

AL?~2ICO VIEIRA LIMA
6310 2)-L-40 19 E 14

Pc 1 o ~-",')~.•/ li -t .:: - ". 1~1d I.\. \_i L . - fSr a t ,r IP~ 1 J.; tt 18 o
v í e l r. L'iaa FiL,o ;;: O l ga í r '!i"ir.l Li71.3.

t

637~/48
14

, •. , •.',~" » ,. .• '1 '" 'I!" l' , f t • ~ , r

5
F. M.

LEIA E OBSERVE AS INSTRUÇÕES DO VERSO
(E) Remete: .
(F) RECEBE: .
(G) DATA: .
(H) RECIBO: .

LEIA E OBSERV~ AS INSTRUÇÕES DO VERSO
(E) Remete : .
(F) RECEBE: .
(G) DATA: .
(H) RECmO: .

F.cha para drstr:bu'çi:o C:e prOC6SSOS· S. C. D. M. E. 222



A EFICIE.l\CIA DO SEU TRABALHO DEPEN.J.E DO MELHOR FUNCIO-
.' NAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇOES. CONCORRA PARA ~SSE

RESULTADO, OBSERVANDO ESTAS INSTRUÇOES

(Consultar as alíneas correspondentesjt

(A) • Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo: por ela
se apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigir
recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C), Nunca deixe
de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa-
bilidade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. - (D)
Guarde a ficha colorida; ela prova que o processo já foi passado a outro responsável.
Quando receber a ficha branca. anterior, em, que figure seu recibo poderá rasgar as

1- duas: ninguém mais lhe há de pedir o processo. - (E) Indique neste espaço as
~ :. iniciais, do órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órgão de

serviço onde trabalha quem recebeu o processo. - (G e H) Exija data e assinatura
~ bem legíveis.

~ A EFICI:BNCIA DO SEU TRABALHO DEPENDE DO MELHOR FUNCIO-
" NAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇOES. CONCORRA PARA ~SSE
~ RESULTADO, OBSERVANDO ESTAS LNSTRUÇOES

(Consultar as alíneas correspondentes):

~ (A) . Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo:' por ela
!se apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigir
: recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C). Nunca deixa
:-,de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa-
: bil[dade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. - (D)

Guarde a ficha colorida; ela prova que o processo já foi passado a outro responsável.
: Quando receber a ficha branca, anterior, em que figure seu recibo poder~ rasgar as
: duas: ninguém mais lhe há de pedir o processo. - (E) Indique neste espaço as
: iniciais do órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órgão de
: serviço onde trabalha quem recebeu o processo. - (G e H) Exija data e usinatura

bem legíveis.

· A Jt:FICI:BNCIA DO SEU TRABALHO DEPENDE DO MELHOR FUNCIO-
.:NAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇOES. CONCORRA PARA :SSSE
· RESULTADO, OBSERVANDO ESTAS LNSTRUÇOES

( Consul tar as alíneas' correspondentes):

'" (A). Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo: por ela
. se apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigir
· recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C). Nunca deixe
: de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa-
~lidade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. - (D)
:Guarde a ficha colorida; ela prova que o processo já foi passado a outro responsável.
~Quando receber a ficha branca, anterior, em que figure seu recibo .poderâ rasgar as
-duas : ninguém mais lhe há de pedir o processo. - (E) Indique neste espaço as.

".iniciais do órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órgão de
,;serviço onde trabalha quem recebeu o processo. - (G e H) Exija data e assinatura
:bem legíveis.



(f..) Anote aqui a data
eln que recebeu êstc
processo :

• Ejn / /19 ...
(8) Ao passar o pro-
cêsso adiante colha o
recibo nesta ficha e na
fkha colorida n.? 4.

, (~) Remet~ imediata- I DES
mente esta ficha branca

~ a~ Serviço de Cornuni- LEIA E OBSERVE AS INSTRUÇÕES DO VERSO
<=:~ções. (E) Remete: .
(:D) Guarde a ficha .
'., C (F) RECEBE: .

colorida ate que oS. .
I, levol b (G) DATA: .se cevo va a ranca
:0 3\ (H) RECIBO: .n. .

l .} -':.:""~"l J t ~ •••••• " .• ,"'li ;, •..• -t , <I '" J , t <J 1 J I ,~ •• ) ~ -, -.~ ,. ~ J ••. ' l 't l' ~ _ •• I •••• " , ••• t •. _

i:A) Anote aqui a data
ern que recebeu êste
processo:
:ám / /19... , U';.'Rtco 'íIEn,; LI ',:1\
. (TI) Ao passar o pro- 65'(,-) :2j-1-48 19 8 14
e,esst! adiante colha o r (:: 1 • <' .I ) lei - -", :;-,' I I'~L .- 5 r a 1;. r •.\1b2 r 1c°
t:ecibo nesta ficha e na Vi"ir...l Lima ?i l n o ;.; Ulg3.ir '!i~irJ. Li!:JEl
iich~ colorida n.? 5 .
•C) Remeta imediata- I DES
1;1cnte esta fi:2:a branca L, -:- _
40 Serviço de Cornuni-
ações.
'D) Guarde a ficha

n' ~olorida até que oS. c.
r Ele devolva a branca. . ,

i.o 4.

. Jl>rocesso:
~é..m / /19... r.t~l2~ICO 'flEIRA LI;.;;1
{B) Ao passar o pro· 6.:/1) ":j-l-'}S 19 E 14
cesso adiante colha O~'t''''.--':'/~/; -'·\1.'I~J[~,-~r3t.;'.ld8.:;d~o
~~cibo nest~ ficha e 118. li"ic..:. LbJ. ~'iU-:o ..! <Jliair '/L;il.l Li-:::1
ficha colonda n.? 6.
(C) Remeta imediata- ... DES
mente esta ficha branca ~ _

:"0 Serviço de Com uni-
cações.
~D) Guarde a ficha
eolorida até que oS. c.
lhe devolva a branca
~.o S.

r

•

6370/48
8 14 I F.

4

M. e

AL?~2ICO VIEIRA LIMA
6310 2)-L-40 19 E 14

Pc 1 o ~-",')~.•/ li -t .:: - ". 1~1d I.\. \_i L . - fSr a t ,r IP~ 1 J.; tt 18 o
v í e l r. L'iaa FiL,o ;;: O l ga í r '!i"ir.l Li71.3.

t

637~/48
14

, •. , •.',~" » ,. .• '1 '" 'I!" l' , f t • ~ , r

5
F. M.

LEIA E OBSERVE AS INSTRUÇÕES DO VERSO
(E) Remete: .
(F) RECEBE: .
(G) DATA: .
(H) RECIBO: .

LEIA E OBSERV~ AS INSTRUÇÕES DO VERSO
(E) Remete : .
(F) RECEBE: .
(G) DATA: .
(H) RECmO: .
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A EFICIE.l\CIA DO SEU TRABALHO DEPEN.J.E DO MELHOR FUNCIO-
.' NAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇOES. CONCORRA PARA ~SSE

RESULTADO, OBSERVANDO ESTAS INSTRUÇOES

(Consultar as alíneas correspondentesjt

(A) • Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo: por ela
se apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigir
recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C), Nunca deixe
de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa-
bilidade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. - (D)
Guarde a ficha colorida; ela prova que o processo já foi passado a outro responsável.
Quando receber a ficha branca. anterior, em, que figure seu recibo poderá rasgar as

1- duas: ninguém mais lhe há de pedir o processo. - (E) Indique neste espaço as
~ :. iniciais, do órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órgão de

serviço onde trabalha quem recebeu o processo. - (G e H) Exija data e assinatura
~ bem legíveis.

~ A EFICI:BNCIA DO SEU TRABALHO DEPENDE DO MELHOR FUNCIO-
" NAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇOES. CONCORRA PARA ~SSE
~ RESULTADO, OBSERVANDO ESTAS LNSTRUÇOES

(Consultar as alíneas correspondentes):

~ (A) . Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo:' por ela
!se apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigir
: recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C). Nunca deixa
:-,de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa-
: bil[dade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. - (D)

Guarde a ficha colorida; ela prova que o processo já foi passado a outro responsável.
: Quando receber a ficha branca, anterior, em que figure seu recibo poder~ rasgar as
: duas: ninguém mais lhe há de pedir o processo. - (E) Indique neste espaço as
: iniciais do órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órgão de
: serviço onde trabalha quem recebeu o processo. - (G e H) Exija data e usinatura

bem legíveis.

· A Jt:FICI:BNCIA DO SEU TRABALHO DEPENDE DO MELHOR FUNCIO-
.:NAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇOES. CONCORRA PARA :SSSE
· RESULTADO, OBSERVANDO ESTAS LNSTRUÇOES

( Consul tar as alíneas' correspondentes):

'" (A). Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo: por ela
. se apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigir
· recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C). Nunca deixe
: de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa-
~lidade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. - (D)
:Guarde a ficha colorida; ela prova que o processo já foi passado a outro responsável.
~Quando receber a ficha branca, anterior, em que figure seu recibo .poderâ rasgar as
-duas : ninguém mais lhe há de pedir o processo. - (E) Indique neste espaço as.

".iniciais do órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órgão de
,;serviço onde trabalha quem recebeu o processo. - (G e H) Exija data e assinatura
:bem legíveis.



(f..) Anote aqui a data
eln que recebeu êstc
processo :

• Ejn / /19 ...
(8) Ao passar o pro-
cêsso adiante colha o
recibo nesta ficha e na
fkha colorida n.? 4.

, (~) Remet~ imediata- I DES
mente esta ficha branca

~ a~ Serviço de Cornuni- LEIA E OBSERVE AS INSTRUÇÕES DO VERSO
<=:~ções. (E) Remete: .
(:D) Guarde a ficha .
'., C (F) RECEBE: .

colorida ate que oS. .
I, levol b (G) DATA: .se cevo va a ranca
:0 3\ (H) RECIBO: .n. .

l .} -':.:""~"l J t ~ •••••• " .• ,"'li ;, •..• -t , <I '" J , t <J 1 J I ,~ •• ) ~ -, -.~ ,. ~ J ••. ' l 't l' ~ _ •• I •••• " , ••• t •. _

i:A) Anote aqui a data
ern que recebeu êste
processo:
:ám / /19... , U';.'Rtco 'íIEn,; LI ',:1\
. (TI) Ao passar o pro- 65'(,-) :2j-1-48 19 8 14
e,esst! adiante colha o r (:: 1 • <' .I ) lei - -", :;-,' I I'~L .- 5 r a 1;. r •.\1b2 r 1c°
t:ecibo nesta ficha e na Vi"ir...l Lima ?i l n o ;.; Ulg3.ir '!i~irJ. Li!:JEl
iich~ colorida n.? 5 .
•C) Remeta imediata- I DES
1;1cnte esta fi:2:a branca L, -:- _
40 Serviço de Cornuni-
ações.
'D) Guarde a ficha

n' ~olorida até que oS. c.
r Ele devolva a branca. . ,

i.o 4.

. Jl>rocesso:
~é..m / /19... r.t~l2~ICO 'flEIRA LI;.;;1
{B) Ao passar o pro· 6.:/1) ":j-l-'}S 19 E 14
cesso adiante colha O~'t''''.--':'/~/; -'·\1.'I~J[~,-~r3t.;'.ld8.:;d~o
~~cibo nest~ ficha e 118. li"ic..:. LbJ. ~'iU-:o ..! <Jliair '/L;il.l Li-:::1
ficha colonda n.? 6.
(C) Remeta imediata- ... DES
mente esta ficha branca ~ _

:"0 Serviço de Com uni-
cações.
~D) Guarde a ficha
eolorida até que oS. c.
lhe devolva a branca
~.o S.

r

•

6370/48
8 14 I F.

4

M. e

AL?~2ICO VIEIRA LIMA
6310 2)-L-40 19 E 14

Pc 1 o ~-",')~.•/ li -t .:: - ". 1~1d I.\. \_i L . - fSr a t ,r IP~ 1 J.; tt 18 o
v í e l r. L'iaa FiL,o ;;: O l ga í r '!i"ir.l Li71.3.

t

637~/48
14

, •. , •.',~" » ,. .• '1 '" 'I!" l' , f t • ~ , r

5
F. M.

LEIA E OBSERVE AS INSTRUÇÕES DO VERSO
(E) Remete: .
(F) RECEBE: .
(G) DATA: .
(H) RECIBO: .

LEIA E OBSERV~ AS INSTRUÇÕES DO VERSO
(E) Remete : .
(F) RECEBE: .
(G) DATA: .
(H) RECmO: .

F.cha para drstr:bu'çi:o C:e prOC6SSOS· S. C. D. M. E. 222
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oSiRVIÇODECOMUNICAÇÕESFUNCIONAEMPROVEITO
DOSEUTRABALHO.NÃOPODEDISPENSARASUACOLABO-
RAÇÃO.PARACOLABORA,RBASTARAQUE:

1.Observeasinstruçõesquefiguramnoversodasfichasbrancas.
2.Nãoentregueprocessosemexigirrecibo.
3.NãodemoreemencaminharafichabrancaaoServiçodeComuni-

caçõesparafazercessarsuaresponsabilidadepeloprocesso.
4.Nãodestaquefichasdesneeessàriamente,porquetôdastêmuma

utilidadeprópria:-colhêrrecibos.
5.PeçaaoServiçodeComunicações,pelotelefoneinterno,nova

coleçãodefichassemprequeadoprocessoestiveresgotadaousó
dispuserdeumaouduas.

6.ApresenteaochefedoServiçodeComunicaçõesfalhaseirregulari-
dadesverificadasesugestõesparamelhorarOsistema.



Guarde esta ficha para
'provar que já passou
adiante o processo.

P o d e r á inutilizá-Ia
•quando o Serviço de
Comunicações lhe de- .

'vvlver a ficha branca,
'0.0 3,. em que figura
seu recibo.

Observe as instruções
que figuram no verso
das fichas.

Guarde esta ficha para
.provar que já passou
adiante o processo.

P o d e fá inutilizá-Ia
.quando o Serviço de
-Comunicações lhe de-
volver a ficha branca,

.n.o 4, em que figura
:"eu' recibo.

:Observe as instruções
• 'te fig-uram no verso

l}s fichas.
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REMETE: .......•.................••..... 'UES
RECEBE: ...............................•....

DATA: .
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DES
REMETE: .

RECEBE: ..........................•........

DATA: ••....................•.....•.........

RECIBO: .
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o SiRVIÇO DE COMUNICAÇÕES FUNCIONA EM PROVEITO
DO SEU TRABALHO. NÃO PODE DISPENSAR A SUA COLABO-
RAÇÃO. PARA COLABORA,R BASTARA QUE:

1. Observe as instruções que figuram no verso das fichas brancas.
2. Não entregue processo sem exigir recibo.
3. Não demore em encaminhar a ficha branca ao Serviço de Comuni-

cações para fazer cessar sua responsabilidade pelo processo.
4. Não destaque fichas desneeessàriamente, porque tôdas têm uma

utilidade própria: - colhêr recibos.
5. Peça ao Serviço de Comunicações, pelo telefone interno, nova

coleção de fichas sempre que a do processo estiver esgotada ou só
dispuser de uma ou duas.

6. Apresente ao chefe do Serviço de Comunicações falhas e irregulari-
dades verificadas e sugestões para melhorar O sistema.



Guarde esta ficha para
'provar que já passou
adiante o processo.

P o d e r á inutilizá-Ia
•quando o Serviço de
Comunicações lhe de- .

'vvlver a ficha branca,
'0.0 3,. em que figura
seu recibo.

Observe as instruções
que figuram no verso
das fichas.

Guarde esta ficha para
.provar que já passou
adiante o processo.

P o d e fá inutilizá-Ia
.quando o Serviço de
-Comunicações lhe de-
volver a ficha branca,

.n.o 4, em que figura
:"eu' recibo.

:Observe as instruções
• 'te fig-uram no verso

l}s fichas.
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