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Vida. educacional no país em Dezembro de 1947
I - Aros DA ADMINISTRAÇÃO FEDEJl.AL

1 - É publicado o Decreto n." 24.137,
de 28-11-47, que declara de utilidade pú-
blica, para desapropriação, o imóvel que
menciona, destinado à instalação .da Es-
cola de Estado Maior da Acronáutiça.

2 - É publiçada a Lei n." 157, de
28-11-47, que autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir, pelo Ministério da Edu-
-cação e Saúde, o crédito especial de
Cr$ 500..000,00, 'para pagamento do au-
xílio à Associação dos Ex-alunos dos

- Padres Lazaristas e Amigos do Caraça .
3 - É publicada a Portaria n." 576,

-de 29-11-47, do Ministro da Educação,
que dá nova redação aos itens 6 e 7 da
Portaria Ministerial n." 636, de 29-12-45,
que baixou instruções para a realização
de exames de 2." época nos estabeleci-
mentos de ensino secundário.

4 - É publicado o Decreto n." 24.132,
-de 27-11-47, que autoriza o funciona-
mento. da Faculdade de Odontologia do
Triângulo Mineiro, com sede em
Uberaba, no Estado de Minas Gerais.

9 - É publicada a Portaria n.? 668,
de 4-12-47, do Ministro da Agricultura,
que expede normas para os concursos
de habilitação para matrícula inicial nas
Escolas do Centro Nacional de Ensino
e Pesquisas Agronômicas, em 1948.

10 - É publicada a Lei n.? 162, de
2-12-47, que estima a receita e fixa a
despesa da União para o exercício fi-
nanceiro de 1948.

10 - É publicada a Portaria n." 77,

de 3-12-47, do Diretor Geral do Depar-
tamento Nacional da Criança, que fixa
o número de vagas para a matrícula no
Curso de Puericultura e Administração

• dos Cursos do Departamento Nacional
da Criança, e aprova as Instruções para
a prova de seleção.

11 - É publicado o Decreto n.? 24.181,
de 9-12-47. que declara de utilidade
pública a Associação Cristã de Moços,
com sede na Capital do Estado de São
Paulo.

11 - É publicado o Decreto n.? 24.182,

de 9-12-47, que declara de utilidade pú-
blica o Guarani Esporte Clube, com sede
na Cidade de Ponta Grossa, no Estado do
Paraná.

11 - É publicado o Aviso n." 1.274,
de 5-12-47, do Ministro da Guerra, que
declara q .ie os cidadãos das classes con-
vocadas que tiverem matrícula compul-
sória no C.P.O.R., com amparo na
Lei do Ensino Militar, tê-Ia-ão adiada
para dezembro do ano de incorporação
da classe.

11 - É publicado o Aviso n." 1.282,
de 5-12-47, do Ministro da Guerra, que
cria, em Niterói, no Estado do Rio de
Janeiro, um Núcleo de Preparação de
Oficiais da Reserva anexo ao 3.° Regi-
mento de Infantaria.

12 - É publicado o Decreto número
24.022, de 11-11-47, que muda 3. deno-
minação do Colégio Municipal São Vi-
cente de Paulo, com sede em Petrópolis.



no Estado do Rio de Janeiro, para Co-
légio de São Vicente de Paulo.

12 - É publicado o Decreto número
24.149, de 2-12-47, que concede reconhe-
cimento, sob regime de inspeção perma-
nente, ao curso ginasial do Ginásio
Osvaldo Cruz, com sede em Uberlândia,
no Estado de Minas Gerais.

12 - É publicado o Decreto número
24.183, de 10-12-47, que abre, pelo Mi-
nistério da Educação e Saúde, o crédito
especial de Cr$ 429.000,00, para atender
às despesas com a realização do Salão
Nacional de Belas Artes, em 1947, e
com o pagamento de parte dos prêmios
conferidos no referido Salão, em 1945.

12 - É publicado o Decreto número
24.188, de 10-12-47, que faz pública a
adesão, por parte do Govêrno da Nova
Zelândia, à Convenção de Berna para
a proteção das obras literárias e artís-
ticas, revista, pela última vez, em
Roma, em 2-6-28.

12 - É publicado o Decreto número
24.191, de 10-12-47, que dá nova reda-
ção aos artigos 4.° e 5.° do Decreto
n." 19.513, de 25-8-45, que trata das dis-
posições regulamentares destinadas a
reger a concessão do auxílio federal
para o ensino primário.

15 - É publicada a Portaria n." 585,
de 9-12-47, do Ministro da Educação,
que expede normas para concessão de
autorização para o funcionamento de es-
tabelecimentos de ensino normal.

15 - É publicada a Portaria n." 299,
de 10-12-47, do Ministro da Aeronáutica,
que aprova as Instruções adicionais para
o funcionamento dos Cursos de Estado
Maior da Aeronáutica.

16 - É publicado o Decreto número
24.185. de 10-12-47, que concede reco-
nhecimento, sob regime de inspeção per-
manente, ao curso ginasial do Ginásio
São João, com sede em São João deI
Rei, no Estado de Minas Gerais.
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17 - É publicada a Lei n.? 167, de
11-12-47, que autoriza, a abertura, pelo.
Ministério da Educação e Saúde, do
crédito especial de Cr$ 19.432.20, para
pagamento de diferença de gratificação
de magistério.

17 - É publicada a Lei n." 168, de
11-12-47, ctJe autoriza a abertura, pelo-
Ministério da Educação e Saúde, do
crédito especial de Cr$ 4.040,30, para
pagamento de gratificação de magisté-
rio.

17 - É publicada a Lei n." 174, de
16-12-47, que abre, pelo Ministério da
Educação e Saúde, crédito especial para
atender ao pagamento de diferença de
gratificação de magistério. J

17 - É publicado o Aviso n." 123, de
15-12-47, do Ministro da Aeronáutica,
que fixa o número de vagas para matrí-
cula no Curso Prévio da Escola de
Aeronáutica no próximo ano de 1948.

18 - É publicado o Decreto número
24.203, de 16-12-47, que dá nova deno-
minação ao Curso de Estado Maior da
Aeronáutica.

20 - É publicado o Decreto número
24.199, de 15-12-47, que concede equi-
paração à Escola de Enfermeiras Flo-
rence Nightingale, com sede em Anápo-
lis, no Estado de Goiás.

20 - É publicado o Aviso n." 125-G-2,
de 17-12-47, do Ministro da Aeronáutica,
que declara que o comprovante da apti-
dão física dos candidatos da Aeronáutica
à matrícula na Escola Técnica do Exér- "--./
cito é a cópia da ata de inspeção de
saúde.

22 - É publicada a Lei n.? 180, de
17-12-47, que autoriza abertura de cré-
dito pelo Ministério da Agricultura. para
obras e equipamentos na sede da Univer-
sidade Rural, no km 47 da rodovia Rio-
São Paulo.



22 _.- É publicada a Lei n." 186, de
17-12-47, que altera para 3 anos o prazo
fixado no artigo 11 do Decreto-lei
n." 9.053, de 12-3-46, para que as Fa-
culdades de Filosofia disponham de es-
tabelecimento apropriado à prática do-
cente dos alunos matriculados no curso
de didática.

22 - É publicada a Lei n." 187, de
17-12-47, que autoriza a abertura, pelo
Ministério da Educação e Saúde, de
crédito especial para atender ao paga-
mento de gratificação de magistério.

22 - É publicada a Portaria n." 4,
de 12-12-47, do Reitor da Universidade
Rural,' que aprova o Regulamento do
Internato da Universidade Rural.

23 - É publicada a Lei n.? 188, de
17-12-47, que concede subvenção a en-
tidades assistenciais e culturais no exer-
cício de 1947.

23 - É publicada a Portaria n.? 501,
de 19-12-47, do Diretor Geral do Depar-
tamento Administrativo do Serviço PÚ-
blico, que cria, nos Cursos de Adminis-
tração da Divisão de Seleção e Aperfei-
çoamento, um Curso Extraordinário de
Formação de Escriturário para os Mi-
nistérios Militares, e aprova as Instru-
ções Reguladoras do seu funcionamento.

23 - É publicada a Portaria n." 688,
de 20-12-47, do Ministro da Agricultura,
que dispõe sôbre distribuição de bôlsas
de estudo com estudantes das Escolas
Nacional de Agronomia e Nacional de
Veterinária.

26 - É publicado o Decreto número
24.150, de 2-12-47, que concede reconhe-
cimento, sob regime de inspeção perma-
nente, ao curso ginasial do Ginásio
Dr. Demóstenes Avelino, com sede em
Teresina, no Estado do Piaui ,

26 - É publicado o Decreto número
24_231, de 18-12-47 que autoriza o fun-
cionamento dos cursos de farmácia e de
odontologia da Faculdade de Farmácia
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e Odontologia de Goiás, com sede em
Goiânia, no Estado de. Goiás.

27 - É publicado o Decreto número
24.256, de 27-12-4J, que abre, pelo Mi-
nistério da Educação e Saúde, o crédito
especial de Cr$ 200.000,00, para atender
ao pagamento do auxílio concedido ao
Colégio Brasileiro de Cirurgiões, a fim
de ocorrer às despesas do IV Congres-
so Interamericano de Cirurgia, realizado
nesta Capital no mês de setembro do cor-
rente ano.

27 - É publicado o Aviso n." 123-A,
de 15-12-47, do Ministro da Aeronáutica,
que prorroga o prazo para entrega dos
requerimentos de inscrição aos cursos
de Aeronáutica da Escola Técnica do
Exércíto.

29 - É publicado o Decreto número
24.131, de 27-11-47, que dispõe sôbre a
relotação do Ministério da Educação e
Saúde.

29 - É publicado o Decreto número
24.232, de 18-12-47, que autoriza o Gi-
násio Santa Cecília, com sede no Distrito
Federal, a funcionar como colégio, mu-
da-lhe a denominação para Colégio Santa
Cecília, e concede reconhecimento, sob
regime de inspeção preliminar, aos cur-
sos clássico e científico.

29 - É publicada a Portaria n." 605,
de 23-12-47, do Ministro da Educação,
que baixa instruções para a inscrição
nos concursos de habilitação para ingres-
so nas escolas de ensino superior.

30 - É publicado o Decreto número
24.184, de 10-12-47, que concede reco-
nhecimento, sob regime de inspeção per-
manente, ao curso ginasial do Ginásio
Haddock Lobo, com sede no Distrito
Federal.

30 - É publicada a Portaria, n." 53,
de 24-11-47, do Diretor do Instituto Na-
cional de Estudos Pedagógicos, que ex-
pede instruções reguladoras da conces-
são e distribuição de Bôlsas de Estudo,
para o exercício de 1948.



·31 -- É publicado o Decreto número
24.076, de 20-11~47, que concede reco-
nhecimento ao 'Curso Técnico de Quí-
mica Industr-ial <Ia "Escola Técnica
Eduardo Prado", 'com sede na capital
-do Estado de. São Paulo.

31 - É publicado o Decreto número
24.275, de 30-12-47, que abre, pelo Mi-
riistério da Educação e Saúde, o crédito
especial de Cr$ 24,000,00, para paga-
mento da gratificação de magistério.

II - ATOS DA AOMINJSTRAÇÃO DO

DISTRITO FEDERAL, DOS ESTADOS E DOS

TERRITÓRIOS

2 - É publicada a Lei n." 24, de
1-12-47, do Estado do Espírito Santo,
que orça a receita e fixa a despesa do
Estado para o exercício de 1948.

2 - É publicado o Decreto n." 17.720,
de 28-11-47, do Estado de São Paulo,
que dispõe .sôbre lotação de cargos no
Departamento de Educação.

2 - É publicada a Lei n.? 6, de
20-11-47, do Estado do Paraná - Or-
çamento -do Estado para o exercício de
1948.

2 - É publicada a Lei n.? 124, de
Z6-11-47, do Estado de Santa Catarina,
que altera o art , 681, do Regulamento
para os estabelecimentos de ensino pri-
mário, aprovado pelo Decreto n." 3.735,
-de 17-12-46.

2 - É publicada a Lei n.? 68, de
.29-11-47, do Estado do Rio Grande do
Sul, que altera dotação orçamentária
em favor da Colônia Educacional 15 de
Novembro.

3 - É publicada a Ordem de Serviço
n." 67, de 1-12-47, do Diretor do Depar-
tamento de Educação Primária da Pre-
feitura do Distrito Federal, que dispõe
sôbre os alunos de 14 anos- completos ou

mais que concluír-am, em 1947, os cursos
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elementar (4." série) e complementar
(5" série) e desejarem trabalhar como
aprendizes na indústria.

3 - É publicada a Ordem de Serviço
11.° 68, de 2-12-47, do Diretor do Depar-
tamento de Educação Primár-ia da Pre-
feitura do Distrito Federal, que dispõe
sôbre exame da I: série.

3 - É publicada a Lei n.? 1.370, de
1-12-47, do Estado de Alagoas, que trans-
forma escola subvencionada em cadeira
de categ-oria, no Município de Pôrto
Real do Colégio.

3 - É publicada a Lei n." 46, de
2-12-47, do Estado do Rio de Janeiro, J
que aprova e publica o têrmo do acôrdo
especial celebrado com o Ministério da
Educação e Saúde, para execução do
plano de ampliação e melhoria do sistema
escolar primário do Estado.

3 - É publicado o Decreto n." 2.538,
de 2-1247, do Estado de Minas Gerais,
que 'dispõe sôbre o quadro do pessoal do
ensino primário da Capital.

4 - É publicada a Lei n.? 23, de
2-12-47, do Estado do Piauí, que isenta
os alunos do Colégio Estadual do Piaui
e da Escola Normal Oficial, do paga-
mento de quaisquer taxas, inclusive ma-
trícula .

4 - É publicada a Lei n.? 74, de
29~11-47, do Estado do Ceará, que altera
a verba do Colégio Estadual do Ceará.

4 - É publicada a Lei n." 7.5, dl..J
29-11-47, do Estado do Ceará, que aoto-
riza o Executivo a 'editar anualmente,
duas obras literárias mais bem classifica-
das em concurso por êle promovido.

4 - É publicado o Ato de 25-11-47,
da Secretaria de Educação e Cultura do
Estado do Rio de Janeiro, que concede
subvenção à escola de Paus Amarelos,
no Município de Campos.



4 - É' publicado o Ato de 29-11-47,
da Secretaria de Educação e Cultura do
Estado 'do Rio de Janeiro, que cassa a
s.ibvenção concedida à escola de Ma-
ribondo, no Município de Araruama ,

4 - É 'publicada a Portaria 11.° 23,
de 2-12-47, da Inspetoria Especializada
de Educação de Adultos, do Estado do
Rio de Janeiro, que marca o dia 15 de
dezembro de 1947, para os exames nos
cursos.

4 - É publicado o Decreto de 2-12-47,
do Estado de São Paulo, qUE!cria o gru-

. po escolar de Tejupá, 'i10 rn.micipio do
mesmo nome.

4 - São publicados os Decretos
ns , 17.725 a 17.730, 17.734 e 17.735, de
2-12-47, do Estado de São Paulo, que
latam cargos respectivamente na Escola
Normal e Ginásio Estadual de Jacarcí,
Colégio Estadual e Escola Normal Con-
selheiro Rodrig .ies Alves, Colégio Es-
tadual e Escola Normal de Pirassu-
nunga, Ginásio Estadual de Pinheiros,
Escola Normal e Ginásio Estadual de
Caçapava, Ginásio Estadual Antônio
Firmino de Proença, Ginásio Estadual
de Pinheiros e Colégio Estadual e Es-
cola Normal Conselheiro Rodrigues
Alves.

4 - É publicado o Decreto n." 471, de
20-11-47, do Estado de Goiás, que cria
escola isolada rural, no Município de

ePirenóPolis.
4 - É publicado o Decreto n." 472,

de 20-11-47, do Estado de Goiás, que
transfere escola isolada rural no Muni-
cípio de Pirenópolis ,

4 - É publicado o Decreto 11.° 476,
de 27-11-47, do Estado de Goiás, que dá
denominação a estabelecimento de ensino
primário no Município de Jataí.

S - É publicado o Decreto n." 9.051,
de 4-12-47, da Prefeitura do Distrito
Federal, que abre, à Secretaria Geral de
Educação' e Cultura, o crédito especial
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de- Cr$ 109.038,00, para atender ao pa-
gamento de despesas efetuadas pela refe-
rida Secretaria, em exercícios anteriores.

5 - É publicado o Decreto n." 9.053,
de 4-12-47, da Prefeitura do Distrito
Federal, que abre à Secretaria Geral
de Educação e Cultura, o c~édito de
Cr$ 823.496,00, suplementar à verba
para internamentos de menores em es-
colas particulares.

5 - É publicado o Decreto n." 526,
de 29-11-47, do Estado do Maranhão,
que dispõe sôbre sede de escola munici-
pal.

5 - É publicada a Lei n." 55, de
3-12-47, do Estado da Paraiba, que cria,
na Cidade de Campina Grande, um esta-
belecimento de ensino secundário, de
molde a ser equiparado ao Colégio
Pedro n.

5 -- E publicada a Lei n." 59, de
3-12-47, do Estado da Paraiba que abre,
à Secretaria de Educação e Saúde, um
crédito especial de Cr$ 350.000,00, para
completar a construção do grupo escolar
e pósto médico de Pombal.

5 - E' publicada a Lei n." 60, de
5-12-947, do Estado da Paraíba, que
abre crédito especial de Cr$ 180.000,00,
à Secretaria ele Educação e Saúde, para
construção do grupo escolar de Vila de
Mogeiro, Município de Tabaiana.

5 - E' publicado o Ato 11.° 1.692,
de 4-12-47, do Governador do Estado
de Pernambuco, que designa comissão
para representar o Estado no Congres-
so Odontológico de Belo Horizonte.'

5 - E' publicada a Lei n." 81, de
3-12-947, do Estado do Rio Grande do
Sul, que isenta o Ginásio Perseverança,
de Bagé, do irnpôsto de' transmissão de
propriedade para um prédio, destinado
à sua instalação.

6 - E' publicada a Lei n." 63, de
5-12-47, do Estado da Paraiba, que



autoriza o Govêrno do Estado a criar a
Divisão dos Serviços Distritais e a Di-
visão de Proteção à Maternidade, Infân-
cia e Adolescência, no Departamento de
Saúde do Estado.

6 "- E' p.rblicado o Decreto n." 1.052,
de 4-12-947, do Estado do Paraná, que

" aprova 'o Regulamento do IV Salão de
Belas Artes.

6 - São publicados pela Superinten-
dência do Ensino Secundário do Estado
do Rio Grande do Sul, os quadros de
lotação numérica e nominal dos pro-
fessôres de colégios e ginásios estaduais.

6 - E' publicado o Decreto n." 2.545,
de 5-12-947, do Estado de Minas Gerais,
acompanhado da exposição de motivos,
que dispõe sôbre o ensino primário em
zonas rurais.

7 - E' publicado o Ato de 6-12-947,
do Governador do Estado do Rio de J a-
neiro, que autoriza um professor a au-
sentar-se do Estado, a fim de participar
da If I Conferência de Professôres de
Ed.Jcação Física, a realizar-se na Argen-
tina.

9 - E' publicada a Portaria de
4-12-947, do Diretor do Departamento
de Educação do Estado de Santa Ca-
tarina, que nomeia comissão encarrega-
da do concurso de remoção no magisté-
rio.

10 - E' publicada a Resolução n." 32,
de 9-12-947, do Secretário Geral de Edu-
cação e Cultura da Prefeitura do Dis-
trito Federal, que dá designação a esco-
las primárias.

10 - E' publicada a Resolução n." 33,
de 9-12-947, do Secretário Geral de Edu-
cação e Cultura da Prefeitura do Dis-
trito Federal, que dá à escola 1-10 a
denominação de "Escola Cardeal Arco-
verde".

10 - E' p.iblicada a Lei n." 66, de
9-12-947, do Estado da Paraíba, que
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revoga o Decreto-lei n." 964, de 3-3-947,
que transferiu para as tabelas de cargos
isolados de provimento efetivo 26 car-
gos de Professor-Diretor.

10 - É publicada a Lei n.? 68, de
9-12-47, do Estado da Paraíba, que ins-
titui subvenção anual de Cr$ 60.000,00
à Associação de Proteção e Assistência
à Infância de Campina Grande e dá ou-
tras providências.

10 - São publicados os Decretos
ns. 86 e 87, de 6-12-47, do Estado do
Rio Grande do Sul, que isentam do
impôsto de transmissão de propriedade,
o Ginásio São José, de Soledade, e o
Instituto Pão dos Pobres de Santo
Antônio, de Pelotas - para construção
de estabelecimentos de ensino.

nomeia comissão,
dos de matrícula
mentos particulare

24 - E' public
ro 17.816, de 23-
São Paulo, que
orçamento do Ho
Faculdade de .Ie

24 - E' public
23-12-947, do Esta
Sul, que dispõe sô
no estadual de ens
Orgânica.

25 - E' publica
24-12-947, do Est
q.ie cria, na zona
cadeiras de ensino

10 - São publicados os Decretos
ns. 89 e 90, de 6-12-47, do Estado do
Rio Grande do Sul, que criam cargos de
Professor em diversas Superintendên-
cias da Secretaria de Educação e Cultu-
ra.

25 - E' publica
24-12-947, do Esta
que abre crédito à
do Espírito Santo.

25 - E' publica
24-12-947, do Esta
que autoriza o
isenção de impôst
Congregação Noss
para aquisição de
à construção de u
escola primária.

10 - É publicada a Lei n." 91, de
9-12-47, do Estado do Rio Grande do
Sul, que orça a receita e fixa a despesa
do Estado para o exercício de 1948.

11 - É publicado o Decreto de
9-12-47, do Estado de São Paulo, que
autoriza Técnico de Educação a ausen-
tar-se do país para representar a Asso-
ciação dos Professôres de Educação
Física de São Paulo, junto à Conferên-
cia dos Professôres de Educação Física
que ora se realiza em Buenos Aires.

11 - É publicado o Decreto n.? 125,
de 9-12-47, do Estado de Santa Catarine,
que regula o período letivo do Grupo
Escolar Modêlo.

12 - É publicada a Ordem de Serviço
n." 22, de 11-12-47, do Diretor do Depar-
tamento de Educação Técnico-Profissio-
nal da Prefeitura do Distrito Federal,
que dispõe sôbre exames de admissão.

25 - É publicad
17-12-47, do Estado
sôbre o funcionam
turno dos cursos d
lecimento oficial
providências.

26 - São pcblica
155 e 156, de 23-1
Rio Grande do S
impôsto de transmi
a Casa do Pequeno
ciação dos Profes
Capital e o Orfa
Paulo e Asilo Pa
terrenos destinados
respectivas sedes.



12 - São publicados os Decretos
ns. 39, de 11-12-47, e 40, de 5-12-47, do
Estado de Pernambuco, que dispõem
sóbre abert .ira de créditos suplementa-
res a várias consignações do orçamento
vigente, inclusive à educação.

13 - É publicada a Lei n." 42, de
12-12-47, do Estado de Pernambuco, que
cria irnpôsto adicional de 0,10% desti-
nado à criação da Cidade Universitária
de Pernambuco.

13 - É publicada a Lei n." 48, de
12-12-47, do Estado de Pernambuco, que
dispõe sôbre abertura de crédito suple-
mentar de Cr$ 150.000,00, destinados à
verba Melhoramentos de Educação.

13 -- É publicado o Decreto número
17.747-.'\, de 9-12-47, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre transferência
de verba ao Departamento de Educação
Física.

13 -- É assinado, pelo Governador elo
Estado de Minas Gerais, o Ato que exo-
nera o Sr. Mário Brant do cargo de
Secretário de Educação do Estado.

14 - É p.iblicada a Lei n." 30, de
4-12-47, do Estado de· Sergipe, que
adapta o ensino normal oficial às exi-
gências da Lei Orgânica Federal do En-
sino Normal e dá outras providências.

14 - É publicado o Decreto n.? 212,
de 11-12-47, do Território do Acre, que
aprova e publica o Regimento do Con-
selho Regional de Desportos.

15 - É publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 70, de 13-12-47, do Diretor do
Departamento de Educação Primária
da Prefeitura do Distrito Federal, que
declara quais as notas mínimas para ha-
bilitação nos exames de promoção e con-
clusão de curso primário.

15 - É publicado o Decreto n.? 59,
de 15-12-47, do Estado de Santa Cata-
Tina, que isenta do reconhecimento de
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firmas os requerimentos para desconto
em fôlha dos sócios da Caixa Benefi-
cente dos Professôres Estaduais e da As-
sociação Beneficente dos" Funcionários
Públicos.

16 - São publicados Atos de 3-11-47,
do Secretário da Educação e Saúde do
Estado do Ceará; que transferem e ele-
vam de categoria, numerosas escolas pri-
márias.

16 - É publicada a Lei n." 50, de
11-12-47, do Estado de Pernambuco -
Orçamento do Estado para o exercício
de 1948.

16 - É publicado o Decreto número
3.299, de 15-12-47, do Estado do Rio de
Janeiro) que cria escola primária na Fa-
zenda Santa Escolástica, Município de
Macaé.

16 - É publicado o Decreto número
3.300, de 15-12-47, elo Estado do Rio de
Janeiro, que transfere para Bom Jesus
do Itabapoana a sede da Inspetoria de
Ensino da 23." Região Escolar.

16 - É publicada a Lei 11.° 40, de
12-12-47, do Estado de Santa Catarina,
que cria um cargo de Inspetor das As-
sociações Auxiliares da Escola' e define
suas atribuições.

16 - É publicado o Decreto n." 126,
de 15-12-47, do Estado de Santa Cata-
rina, que regulamenta o período letivo
dos grupos escolares em que funciona-
rem cursos normais.

16 - É publica da a Portaria. s/n e
s/d do Superintendente do Departamen-
to do Ensino Secundário e Superior do
Estado de Minas Gerais, que abre ins-
crições para matrícula nos cursos de
Administração Escolar e Especializa-
ção, do Instituto de Educação de Minas
Gerais.

16 - É publicada a Lei n." 30, ele
12-12-47, do Estado de Minas Gerais,



que abre crédito suplementar de Cr$
55.550,00 à Secretaria de Educação.

17 - É p.iblicado o Ato n." 1.831, de
16-12-47, do Governador do Estado de
Pernambuco, que abre crédito suplemen-
tar de Cr$ 150.000,00, à verba Melhora-
mentos de Educação, em obediência à
Lei n." 48, de 12-12-47 ..

17 - É publicado o Decreto número
3.303, de 16-12-47, do Estado do Rio de
Janeiro, que reorganiza aJunta Exe-
cutiva Regional de Estatística.

17 - São publicados Atos de 15-12-47,
do Secretário oa Educação do Estado
de São Paulo, que reorganizam as co-
missões para os concursos de Remoção
de Diretores de Grupos Escolares, e de
Provimento de Inspetores Escolares.
juntamente com a banca examinadora
do concurso para provimento das vagas
de diretores de grupos escolares.

17 - São publicadas as Leis de n.? 45
a 52 e 54, de 16-12-47, do Estado de
Santa Catarina que autorizam aquisição
de terrenos, em vários municípios, des-
tinados à construção de escolas.

18 - É publicada a Lei n." 39, de
17-12-47, do Estado do Maranhão, que
aumenta para Cr$ 500,00 mensais a sub-
venção concedida ao Educandário Nossa
Senhora da Piedade, em Carolina.

18 - É publicada a Lei n.? 60, de
17-12-47, do Estado de Pernambuco, que
abre crédito especial de Cr$ 63.234,00,
destinado ao Colégio Estadual de Per-
nambuco.

18 - É publicado o Ato n." 1.839,
de 17-12-47, do Governador do Estado
de Pernambuco, que designa represen-
tante do Estado ao II Congresso de
Biologia, a realizar-se em Belo Hori-
zonte.

18 - É publicado o Ato n." 1.866,
de 17-12-47, do Governador do Estado
de Pernambuco, que abre créditos su-
plementares num total lle Cr$ 614.008,10.
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a diversas consignações inclusive edu-
cação.

18 - É publicado o Decreto número
17.799" de 16-12-47, do Estado de São
Paulo, que altera as tabelas explicativas
do orçamento vigente da Universidade
de São Paulo.

19 - É publicada a Lei n." 37. de'
18-12-47, do Estado do Espírito Santo,
que cria, anexo ao Colégio Estadual
Muniz Freire, de Cachoeiro de Itapemi-
rim, o curso científico noturno.

19 - É publicado o Decreto número
17.792-A, de 16-12-47, do Estado de
São Paulo, que autoriza a Universidade
de São Paulo a conceder auxílio no
valor de Cr$ 127.240,00.

19 - É publicado o Decreto número
17.802, de 17-12-47, do Estado de São
Paulo, que altera as tabelas explicativas
do orçamento vigente, do Serviço Social
de Menores.

19 - É publicads a Lei n." 102, de
15-12-47, do Estado do Rio Grande do
Sul, que isenta, o Arcebispado de Pórto
Alegre do ímpôsto de transmissão de
terrenos, destinados à instalação de pré-
seminários.

19 - É publicada a Lei n." 104, de
15-12-47, elo Estado do Rio Grande do
Sul, que extingue cargos do quadro da
Universidade do Rio Grande do Sul e
suplementa verbas.

19 - São publicadas as Leis ns. 108
e 109, de 15-12-47, do Estado do Rio
Grande do Sul, que isentam do paga-
mento do irnpôsto de transmissão de pro-
priedade, a União Sul-Brasileira de
Educação e Ensino e a Congregação dos
Padres Passionistas, sôbre terrenos des-
tinados à construção de estabelecimentos
de ensino.

19 - É publicada a Lei n." 121, de
15-12-47, do Estado do Rio Grande do
Sul, que isenta a Associação dos Pro-
íessôres da Escola Técnica ele Comércio,



de Cruz Alta, do pagamento do impôsto
de transmissão de propriedade sôbre orn
prédio destinado à instalação da citada

, escola.

19 - É publicada a Lei n." 127, de
19-12-47, do Estado do Rio Grande do
Sul, que provê sôbre concurso de ingres-
so no magistério especializado de música
e desenho.

20 - É publicado o Decreto número
9.096, de 19-12-47, do Prefeito do Dis-
trito Federal, que abre. à Secretaria Ge-
ral de Educação e Cultura: o crédito es-
pecial de Cr$ 1. 449.804,40, para atender
ao pagamento estabelecido na letra h do
item IIr, do têrmo de acórdo assinado
com a Sociedade Artística Brasileira.

20 - É publicada a Lei n." 43, de
17-12-47, do' Estado do Maranhão -
Orçamento do Estado para o exercício
de 1948.

20 - É publicada a Lei n." 42, de
19-12-47, do Estado do Espírito Santo,
que cria um cargo de professor de en-
sino normal.

20 - É publicado pelo Reitor da
Universidade de São Paulo o Regimento
Interno da referida Universidade.

20 - É publicado o Decreto número
17.801-A, de 17-12-47, do Este.do de São
Paulo, que lota cargo de Inspetor de
Alinos, no colégio estadual e escola
normal de Pirassununga ,

20 - É publicado o Decreto número
17.808, de 18-12-47, do Estado de São
Paulo, que dá denominação de Escola de
Horticultura Lourenço Granato, à es-
cola de horticultura de Agua Funda, na
cídade de São Paulo.

20 - É publicada a Lei n." 181, de
20-12--47, do Estado do Rio Grande do
Sul, que concede auxílio de Cr$
550.000,00 à Cidade dos Meninos, no
Município de Santa Maria.

21 - São p iblicadas as Leis ns. 77,
78 e 79, de 20-12-47, do Estado de Minas
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Gerais, que abrem créditos a diversas
repartições do Estado, inclusive à Se-
cretaria de Educação, no valor de Cr$
3.635.924,00, Cr$ 490.949,30 e Cr$
329.297,20, respectivamente.

22 - É publicado o Decreto número
824, de 18-12-47, do Estado do Ceará,
que abre crédito de Cr$ 500.000 00 para
conclusão da Casa do Estudante Pobre
do Ceará.

22 - É publicado o Decreto n." 826,
de 18-12-47, do Estado do Ceará, que
abre crédito especial de Cr$ 100.000,00,
à Associação dos Empregados no Comér-
cio do Crato, em cumprimento à Lei
n." 39, de 24-10-47, que determina a
transformação em policlínica, do atual
ambulatório médico-escolar.

22 - É publicado o Decreto n." 827.
de 18-12-47, do Estado do Ceará. que
abre crédito especial de Cr$ 5.300,00
para pagamento de passagens dos delega-
dos cearenses ao Congresso Estudantino.

22 - São publicadas as Leis ns . 61
c 62, de 19-12-47, do Estado de Santa
Catarina, que declaram de utilidade pú-
blica terrenos destinados à construção
de grupos escolares.

22 - É publicada a Lei n." 65, de
20-12-47, do Estado de Santa Catarina,
que concede gratificação a professores.

22 - São publicadas as Leis ns. 73.
74 e 75, de 20-12-47, do Estado de Santa

Catarina, que autorizam aquisição, por
doação, de terrenos para construção de
escolas rurais.

22 - É publicada a Lei n." 133. de
22-12-47, do Estado do Rio Grande do
Sul, que abre um crédito suplementar
de Cr$ 3.373.959,50, na Secretaria de
Educação e Cult .ira .

23 - São publicados os Decretos
ns. 830 e 832, de 22-12-47, do Estado
do Ceará, que abrem, respectivamente,

. os créditos de Cr$ 50.000,00 e Cr$ ...



200.000,00, destinados à conclusão de
grupo escolar e estabelecimento de as-
sistência à infância.

23 - É publicado o Decreto n." 833,
de 20-12-47, do Estado do Ceará, que
encampa a Faculdade de Ciências Eco-
nômicas e a Faculdade de Farmácia e
Odontologia do Ceará.

23 - É publicada a Lei n." 74, de
22-12-47, do Estado de Pernambuco, que
concede auxílios a instituições de edu-
cação e assistência.

23 - É publicada a Lei n.? 76, de
22-12-47, do Estado de Pernambuco, qv:e

eleva padrão de vencimento de profes-
sôres.

23 - É publicada a Lei n." 78, de
22-12-47, do Estado de Pernambuco, que
cria cargos de Inspetor e Orientado!
Profissional.

23 - São publicadas as Leis ns. 26
e 27, de 22-12-47, do Estado de São
Paulo, que abrem créditos especiais,
destinados à instalação de um ginásio e
um colégio.

23 - É publicada a Lei n.? 80, de
22-12-47, do Estado de Minas Gerais,
que modifica o curriculum do 2.0 ciclo
do ensino normal.

23 - É publicada a Lei n." 81, de
22-12-47, do Estado de Minas Gerais,
que dispõe sôbre aquisição de imóvel.
para ampliação de grupo escolar.

23 - São p.iblicadas as Leis ns. 83,
84 e 86, de 22-12-47, do Estado de Minas
Gerais, que abrem créditos à Secretaria
de Educação para pagamento de pro Ies-
sôres.

23 - É publicada a Lei n." 24, de
10-11-47, do Estado de Goiás, que faz
doação de um terreno, à Faculdade de
Direito de Goiás, para construção ele
sua sede.
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23 - É publicada a Lei n.? 30, de
4-12-47, do Estado de Goiás, que cria o
grupo escolar da Cidade de Chapéu e dá
outras providências.

24 - É publicada a Ordem de Ser-
viço n." 24, de 23-12-47, do Diretor do
Departamento de Educação Técnico-
Profissional da Prefeitura do Distrito
Federal, que dispõe sôbre férias dos
professóres ,

24 - E' publicada a Lei n." 80, de
20-12-947, do Estado do Ceará. que abre
.urn crédito suplementar de Cr$ .
105. 100,00, destinados à Bibliotéca
Pública.

24 - E' publicado o Decreto n." 828,
de 20-12-947, do Estado do Ceará, que
concede subvenção à escola normal ru-
ral de Itapipoca.

24 - E' publicada a Lei n." 84, de
23-12-947, do Estado de Pernambuco,
que dispõe sôbre elevação de vencimen-
tos dos professôres catedráticos do Ins-
tituto de Educação.

24 - E' publicada a Lei n." 87, de
23-12-947, do Estado de Pernambuco,
que autoriza o desdobramento da cadei-
ra de Química Analítica e Inorgânica,
da Escola Industrial de Pernambuco.

24 - E' publicada a Lei n." 93, de
23-12-947, do Estado' de Pernambuco,
q .e abre créditos a diversas Secretarias
inclusive da Educação.

24 - E' publicada a Lei n." 29, de
23-12-947, do Estado de São Paulo, que
suplements verba da Universidade de
São Paulo.

24 - E' publicado o Ato n." 35, de
23-12-947, do Secretário de Educação
do Estado de São Paulo, que institui um
curso de férias, para o magistério rural.

24 - E' publicada a Portaria n." 42,
de 22-12-947, do Departamento de Edu-
cação do Estado de São Paulo, q ie



.nomeia comissao, para verificar pedi-
dos de matrícula gratuita em estabeleci-
mentos particulares de ensino.

24 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.816, de 23-12-947, do Estado de
São Paulo, que altera dotação do
orçamento do Hospital de Clínicas da
Faculdade de Medicina de São Paulo.

24 - E' publicada a Lei n." 149, de
23-12-947, do Estado do Rio Grande do
Sul, que dispõe sôbre adaptação do pla-
no estadual de ensino normal ao da Lei
Orgânica.

25 - E' publicada a Lei n." 102, de
24-12-947, do Estado de Pernambuco,
q',le cria, na zona. agreste do Estado, 10
cadeiras .de ensino primário.

25 - E' publicada a Lei n." 54, de
24-12-947, do Estado do Espírito 'Santo,
que abre crédito à Faculdade de Direito
do Espírito Santo,

25 - E' publicada a Lei n." 102, de
24-12-947, do Estado de Minas Gerais,
que autoriza o Govêrno a conceder
isenção de impôsto de transmissão à
Congregação Nossa Senhora do Sion,
para aquisição de terrenos, destinados
à construção de um colégio e de uma
escola primária.

25 - É publicada a Lei n.? 52, de
17-12-47, do Estado de Goiás, que dispõe
sôbre o funcionamento de um segundo
turno dos cursos de colégio, no estabe-
lecimento oficial de Goiás, e dá outras
providências.

26 - São publicadas as Leis ns , 152,
155 e 156, de 23-12-47, do Estado do
Rio Grande do Sul, que isentam do
impósto de transmissão de propriedade,
a Casa do Pequeno Operário, a Asso-
ciação dos Professôres Católicos, da
Capital e o Orfanato S. Vicente de
Paulo e Asilo Padre Caetano, sôbre
terrenos destinados à construção das
respectivas sedes.
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26 - São publicadas as Leis ns. 163,
164, 166 e 172, de 23-12-47, do Estado
do Rio Grande do Sul, que alteram do-
tações orçamentárias; o primeiro na
Universidade de Pôrto Alegre, o segun-
do na Secretaria de Educação e Cultura
e os dois últimos na Universidade de
Pôrto Alegre.

27 - É publicada a Ordem de Ser-
viço n." 71, de 26-12-47, do Diretor do
Departamento de Educação da Prefei-
tura do Distrito Federal, que manda
submeter a exame de saúde todos os
professôres classificados como extra-
classes.

27 - É publicado o Decreto n." 32,
de 26-12-47, do' Estado de Pernamb.ico,
que aprova o Regulamento da Escola
de Educação Física.

27 - São publicadas as Leis ns. 105,
106, 107, 108, 109, 111, 112, 113 e 114,
de 26-12-47, do Estado de Pernambuco,
que criam cadeiras de ensino primário,
num total de 47, em municipios do
Estado.

27 - É publicado o Decreto n." 38,
de 23-12-47, do Estado de Sergipe, que
altera discriminação do orçamento vi-
gente, do Instituto de Educação Rui
Barbosa.

27 - É publicada a Lei n." 30, de
26-12-47, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre concessão de auxílio a ins-
tituições c.ilturais .

27 - É publicada a Lei n." 33, de
26-12-47, do Estado de São Paulo, que
desdobra cadeira reunida da Escola Po-
litécnica da Universidade de São Paulo.

27 - É publicada a Lei n.? 36, de
26-12-47, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre efetivação de professôres
estagiários.

27 - É publicado o Decreto número
17.817, de 23-12-47, do Estado de São



Paulo, que dá nova redação ao art. 1.0
do Decreto 11.° 17.121, de 13-3-47, que
lotou cargos na Escola Industrial de
Iundiai .

27 -- É publicado o Decreto número
17.820, de 23-12-47, do Estado de São
Paulo, .q.ie dispõe sôbre a regulamenta-
ção do concurso para o cargo de diretor
de grupo escolar rural.

27 - É publicado o Decreto número
17.821, de 23-12-47, do Estado de São
Paulo, que lota cargos de Inspetor de
Alunos, no Colégio Estadual e Escola
Normal de São José do Rio Pardo.

27 - É publicado o Decreto número
17.825, de 26-12-47, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre lotação de cargo
de Orientado r Educacional, na Escola 27 - É publicada a Lei n." 27. de
Industrial Escolástica Rosa. de Santos. 29-11-47, do Estado de Goiás, que reor-

ganiza á administração pública estadual,
27 - É publicado o Decreto número

17.826, de 26-12-47, do Estado de São abrangendo o desdobramento da Secre-
taria da Educação e Saúde, em Secre-Paulo, que autoriza o f .mcionamento, •
taria da Educação e Secretaria dasob regime de inspeção prévia, da Escola
Saúde,Normal Livre Miss Martha Watts, em

Piracicaba. 27 - É publicada a Lei n." 42, de
13-12-47, do Estado de Goiás, que dá
nova redação ao art. 54, do Decreto-lei
n." 83, de 8-8-45, que se refere às atri-
buições dos professôres.

27 - É publicada a Lei n.? 46, de
16-12-47, do Estado de Goiás, q,:e dispõe
sôbre a abertura de créditos adicionais,
no valor de Cr$ 165.006,70, ao Depar-
tamento de Educação.

27 - É publicada a Lei n." 56, de
17-12-47, do Estado de Goiás, que dispõe
sôbre a criação de escolas reunidas na
povoação de Bom Jesus e dá outras pro-
vidências.

27 - É publicada a Lei n." 175, de
23-12-47, do Estado do Rio Grande cio
Sul, que abre créditos especiais na Se-
cretaria de Educação e Cultura, no valor
total de Cr$ 2,800,000,00.

27 - É publicada a Lei n.? 179, de
23-12-47, do Estado do Rio Grande do
Sul, que regula a situação dos professô-
res primários contratados e dos fiscais
das escolas normais equiparadas, e dá
outras providências.

27 - É publicada a Lei n." 184, de
23-12-47, do Estado do Rio Grande do
Sul, q:e regulariza a situação dos fun-
cionários e servidores públicos que se
a fastam do serviço para prestar exame
em estabelecimento oficial de ensino su-
perior ou secundário.

27 - É publicada a Lei n." 119, de
26-12-47, do Estado de Minas Gerais.
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que cria uma escola média de agricul-
tura no Município de Parreiras.

27 - É publicada a Lei n." 120, de
26-12-47, do Estado de Minas, Gerais,
que autoriza a construção de uma escola
elementar de agricultura em Campanha,
SJI de Minas.

27 - É publicada a Lei n.? 121, de
26-12-47, do Estado de Minas Gerais,
que localiza na Cidade de Pomba, uma
escola industrial vocacional.

27 - É publicada a Lei n." 122, de
26-12-47, do Estado de Minas Gerais,
que autoriza o Govêrno a alienar imóvel,
destinado à constrção de estabeleci-
mento de ensino.

27 - É publicada a Lei n." 59, de
17-12-47, do Estado de Goiás, que dá
nova organização ao Museu Estadual e
estabelece outras providências.

27 - São publicadas as Leis 11S. 64
e 65, de 18-12-47, do Estado de Goiás,



que dispõem sôbre criação de grupos
escolares, em número de 6 e 2 respecti-
vamente, em diversos municípios do
Estado.

27 - É publicada a Lei n." 69, de
19-12-47, do Estado de Goiás, qie dispõe
sôbre criação de um grupo escolar, no
Município de Quirinópolis e dá-lhe a
denominação de Quintiliano Pereira dos.
Santos.

27 - É publicada a Lei n." 72, de
20~12-47, do Estado de Goiás, que dispõe
sôbre concessão do auxílio de Cr$ '"
10.000,00, ao Educandário Santana, da
Cidade de Goiás.

27 - É publicada a Lei n." 73, de
22-12-47, do Estado de Goiás, que dispõe
sôbre criação de 2 grUJ)OS escolares no
M unicípio de Goiandira.

27 - É publicada a Lei n.? 74, de
22-12-47, do Estado de Goiás, que dispõe
sôbre substituições de professores no
Colégio Estadual de Goiás.

27 - É p.iblicada a Lei n." 75, de
22-12-47, do Estado -de Goiás, que dis-
põe sôbre criação de um grupo escolar
no Município de Caldas Novas.

27 - É publicado o Decreto número
416, de 26-8-47, do Estado de Goiás, que
fixa subvenções concedidas a diversas
instituições de assistência à infância.

28 - É publicado o Decreto n." .25,
de 27-12-47, do Estado da Paraíba, que
abre, ii Secretaria de Educação e Saúde,
um crédito especial de Cr$ 26.300,00,
destinados ao pagamento dos professóres
designados para prestarem serviços ex-
traordinários no curso noturno do Co-
légio Estadual da Paraiba.,

28 - É ·publicada a Lei n.? 128, de
27-12-47, do Estado de Minas Gerais,
que localiza, na Cidade de Congonhas do
Campo, uma escola industrial vocacio-
nal,

28 - .São publicadas as Leis os. 129
e 13Q, de 27-12-47, do Estado de Minas
Gerais, que localizam duas escolas ele-
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mentares de agricultura, uma em Bueno
Brandão e outra em Matozinhos.

30 - É publicado o Decreto n." 835,
de 27-12-47, do Estado do Ceará, que
altera, sem aumento de despesa, o vi-
gente orçamento da Secretaria de Edu-
cação e Saúde.

.30 - São publicadas as Leis ns. 14,
16, 17 e 21, de 30-12-47, do Estado do
Rio Grande do Norte, que abrem cré-
ditos suplementares ao Departamento de
'Educação.

30 - É' publicado o Ato n." 2.045,
de 29-12-47, do Governador do Estado
de Pernamb.ico, que equipara o curso
de preparação de professóras primárias
do Colégio Regina Pacis, ao Instituto
de Educação.

30 - É publicado o Ato n." 2.050,
de 29-12-47, ~o Governador do Estado
de Pernambuco, que abre créditos a di-
versas Secretarias, inclusive Cr$
52.00Ot,00 à de Saúde e Educação.

30 - É publicada a Lei n." 56, de
29-12-47, do Estado do Espírito Santo,
que anula verbas orçamentárias inclu-
sive da Secretaria de Educação e Cul-
tura.

30 - É publicada a Lei ri." 37, de
29-12-47, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre isenção de impostos aos
serviços de caráter educativo, organiza-
dos e dirigidos pelo SENAC.

31 - É p.iblicada a Lei n." 34, de
31-12-47, do Estado do Rio Grande do
Norte, que manda reservar no orçamento
de 1948 Cr$ 120.000,00 para assistência
alimentar às crianças indigentes.

31 - São publicadas as Leis ns. 130,
135 e 136, de 30-12-47, do Estado de Per-
nambuco, que criam respectivamente, 6,
e 8 cadeiras de ensino primário em mu-
nicípios do Estado.

31 - E' publicada a Lei n.? 138, de
30-12-47, do Estado de Pernambuco, que



autoriza o Govêrno a abrir um crédito
especial de Cr$ 100.000,00, para constru-
ção da grupo escalar da Cidade de Ca-
maratuba.

31 - É publicada a Lei n.? 139, de
30-12-47, da Estada de Pernambuca, que
eleva para Cr$ 24.000,00, a subvenção
concedida à Escala Rural São Judas
Tadeu.

31 - É publicada a Lei n." 141, de
30-12-47, da Estada de Pernambuco, que
concede subvenção de Cr$ 6.000,00 a
Sociedade de Instrução de Beneficência
e Benemerência de Páu d' Alho.

31 - É publicada a Lei n." 142, de
30-12-47, da Estada de Pernambuca que
concede subvençãa de Cr$ 150.000,00 à
Casa da Estudante de Pernambuca.

31 - É publicada a Lei n." 148, de
30-12-47, da Estada de Pernambuca, que
autoriza a Gavêrna a depositar na Banca
da Brasil as importâncias provenientes
da cobrança da adicional de 10% ao im-
pósto de transmissão de propriedade
causa-mortis, destinanda-se a depósito à
assistência social de órfãos e menores
abandonados.

31 - É publicada a Lei n.? 157, de
30-12-47, da Estada de Pernambuca, que
a.rtoriza a Govêrno a abrir um crédito
especial de Cr$ 300.000,00, para inicio
das construçêes das escalas normais ru-
rais nas cidades de Salgueiros, Floresta
e Sertânia.

31 - É publicada a Lei n." 161, de
30-12-47, da Estada de Pernambuco, que
abre um crédito suplementar de Cr$ ...
149.000,00, à Escala Industrial de Per-
nambuco ,

31 - É publicado a Ata n.? 2.055,
de 30-12-47, da Governador da Estada
de Pernarnbuco, que estabelece padrão
de vencimentos das professôres cate-
dráticas da Instituto de Educação e
Colégio Estadual de Pernambuco ,
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31 - É publicada aPartaria n." 321,

de 24-12-47, da Diretor Geral da Depar-
tarnento de Educação da Estada de. Ser-
gipe, que baixa instruções regularnen-
tando as limites de idades para matrí-
cula nas cursas de ensina primária.

31 - É publicada aPartaria n." 322,
de 24-12-47, da Diretor Geral da Depar-
tamento de Educação da Estada de Ser-
gipe, que baixa instruções referentes às
promoções nas cursas primárias.

31 - É publicada a Lei n." 60, de
29-12-47, da Estado da Espírita Santa,
que abre créditos suplementares a repar-
tições, inclusive Secretaria de Educação
e Cultura.

31 - São publicados Decretas de
30-12-47, da Estada de São Paulo, que
criam 27 grupos escalares e 302 classes
em escalas primárias; mudam denorni-
nação de 107 escalas, transferem de 1.0-
calidade 81, de município 16 e suprimem
3.

31 - São publicados as Decretas
ns. 17.831 e 17.832, de 30-12-47, da
Estada de São Paulo, que, respectiva-
mente, aprova orçamento e suplernenta
verba orçamentária da Universidade de
São Paula.

31 - É publicada a Lei n.? 53, de
16-12-47, da Estada de Santa Catarina,
que autoriza aquisição de uma área de
terreno, par doação, para nela ser cons-
truída uma escala rural.

III - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL

2 - É publicada a Lei n." 3, de
26-11-47, da Prefeitra Municipal de
Aracaju (Sergipe); que abre crédito
suplementar a diversas repartições, in-
clusive à Diretoria de Educação,

2 - É publicada a Resolução n." 5,
de 13-11-47, da Prefeitura Municipal de
Carrno (Ria de Janeiro), que autoriza
a Govêrno Municipal a doar ao Esta-
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dual um terreno para construção de um
grupo escolar.

2 - É publicado o Decreto n." 119,
de 6-10-47, da Prefeitura Municipal de
Itaperuna (Rio de Janeiro), que extin-
gue um cargo de professor.

10 - É publicado o Decreto-lei
n.? 235, de 15-7-47, da Prefeitura Muni-
cipal de Paranaguá (Paraná), que
transfere de distrito uma escola muni-
cipal.

12 - É publicada a Portaria n." 336,
de 9-12-47, da Prefeitura Municipal de
Natal (Rio Grande do Norte), que con-
cede Cr$ 3.000,00 como auxílio educa-
tivo, a ser distribuído entre os primeiros
classificados nos grupos escolares da
Capital.

12 - É publicado o Decreto-lei n." 35,
de 18-1-47, da Prefeitura Municipal de
São José dos Pinhais (Paraná), que
cria 7 escolas municipais.

12 - É publicado o Decreto-lei n." 36,
de 20-1-47, da Prefeitura Municipal de
São José dos Pinhais (Paraná), que
doa um lote de terreno à Casa da
Criança, para nêle construir-se uma
casa de assistência à infância e mater-
nidade.

19 - É publicado o Decreto-lei
n." 102, de 21-11-47, da Prefeitura Mtl-
nicipal de Pacatuba (Ceará), que con-
cede aumento de vencimentos aos fun-
cionários inclusive professôres.

19 - É publicado o Decreto-lei
n.? 272, de 22-9-47, da Prefeitura Mu-
micipal de Fortaleza (Ceará), que dis-
põe sôbre a organização do ensino pri-
mário municipal e dá outras providên-
cias.

19 - É publicado o Decreto-lei n." 273,
de 22-9-47, da Prefeitura Municipal de
Fortaleza ( Ceará), que cria a Escola
Municipal de Belas Artes e dá outras
providências.

27 - É publicado o Ato' n." 2, de
22-11-47, da Prefeitura Municipal de
São João da Barra (Rio de Janeiro),
que anula transferência de escola mu-
nicipal, feita pelo Ato n." 1, de 25-9-947.

27 - É publicada a Lei n.? 3, de
20-11-47, da Prefeitura Municipal de
São Sebastião do Alto (Rio de Janeiro),
que abre um crédito especial de Cr$ .,.
7.200,00, para admissão de 8 professô-
res.

29 - É publicado o Decreto-lei n." 9,
de 6-11-47, da Prefeitura Municipal de
J aguariaíva (Paraná), que aumenta
vencimentos de funcionários municipais,
inclusive professôres.

IV - NOTICIÁRIO

4 - No Município
(Paraíba), são criadas
culares mistas.

de Monteiro
5 escolas parti-

9 - Noticia-se a criaçao nos Muni-
cípios de São Sapé, Monteiro e Alagoa
Nova (Paraíba), de 3 escolas parti-
culares mistas.

17 - Inaugura-se em Vitória (Espí-
rito Santo), 'na Biblioteca Estadual, a
Exposição do Livro e Jornal Capixaba.

19 - Na Cidade de Mazagão (Ama-
pá), prestam compromisso .à Bandeira,_
os primeiros escoteiros, lobinhos e ban-
deirantes do Município.

20 - Em Pôrto Alegre (Rio Grande
do Sul), inaugura-se o Educandário
São Luís, de assistência e reeducação da
infância abandonada.

Belo Horizonte
Professor Otávio

21 - Falece em
(Minas Gerais), o
Augusto Gonçalves.

21 - Abre-se ao público, em Belo
Horizonte (Minas Gerais), o II Salão
Clássico, de iniciativa da Sociedade Ar-
tística Osvaldo Teixeira ,



21 - Noticia-se de Pôrto Velho
(Guaporé), a inauguração de um curso
normal regional, que recebeu o nome
de Carrnela Dutra.

- 16-

2S .- Na Academia de Ciências, em
Belo Horizonte (Minas Gerais), reali-

za-se a instalação da Semana de Estu-
elos Pré-históricos.

26 - Encontra-se em Belo Hori-
zonte (Minas Gerais), o Maestro Eucli-
eles F erreira, onele apresentará o seu
poema sinfônico Inconfidência .Mineira,
em comemoração ao cinqiientenário ela
Cidade.

Seção ele Documentação e Intercâm-
bio elo Instituto Nacional de Estuelos Pe-
dagógicos, em 26 de janeiro ele 1948. -
Déa Vel/.oso Maurício, Chefe ela S D I
- Murilo Braga, Diretor do I N E P.

IMPRENSA NACIONAL - 1948

22 - A Associação Comercial elo Rio
de Janeiro realiza a entrega de bôlsas-
prêmios a 103 estuelantes comerciários,
das escolas de comércio da Capital Fe-
deral, que se distinguiram, no corrente
ano pelas notas obtidas.

22 - Em solenidade realizada em
Belo Horizonte (Minas Gerais), tomou
posse do cargo de Secretário da Educa-
ção de Minas Gerais, o Sr. Abgar
Renault ,
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Vida educacional no país em Janeiro de 1948

I- ATOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL.

..- 2 - E' publicada a Portaria s/n,
s/d, do Ministro da Guerra, que apro-
va as Instruções para matrícula na
Escola de Educação Física do Exér-
cito no ano de 1948.

.3 - E' publicado o Regimento da
Faculdade Nacional de Ciências Eco-
nômicas da Universidade do Brasil.

.3 - E' publicado o Aviso n.? 131-G-2,
de 30-12-947, do Ministro da Aero-
náutica, que autoriza a matricular no
Curso de Formação de Enfermeiros da
Aeronáutica todos os cabos, sodados e
• . bti , • >.. 'doCIVISque o tiveram, no mimmo, me Ia

final igual a cinco no concurso de ad-
missão àquele Curso.

9 - E' publicado o Decreto núme- .
ro 24.310, de' 6-1-948, que abre, pelo
Ministério da Educação e Saúde, o
crédito especial de Cr$ 8.229,20 para
pagamento da diferença de gratificação
de magistério ao Professor, Ataliba Le-
page.

9 ~ E' publicado o Decreto núme-
ro 24.311, de 6-1-948, que abre pelo
Ministério da Educação e Saúde, o
crédito especial de Cr$' 6.787,00, para
pagamento de gratificação de magisté-
rio ao Professor Hélio de Sousa Go-
mes,

9 - E' publicado o Decreto núme-
ro 24.312, pe 6-1-948, que abre pela
Ministério da Educação e Saúde, o cré-
dito especial de Cr$ 8.773,30, para
pagamento de gratificação de magisté-
rio ao Professor Durval Potiguara Es-
querdo Curty..

9 - E' publicada a Circular núme-
ro 14, de 10-11-947, do Diretor da
D.E. Suo que dispõe sôbre registro
de diplomas. '

9 - E' assinada a Circular n.? 1,
da D. E. Se. com instruções aos ins-
petores dos estabelecimentos de ensino,
'para efeito de fiscalização.

14 - E' publicada a Lei n.? 162, de
2-12-947, que estima a Receita e fixa
a Despesa da União para o exercício
financeiro de 1948.

14 - E' publicado o Decreto núme-
ro 24.316, de 8-1-1948, que autoriza o
funcionamento dos cursos de farmácia
e odontologia da Faculdade de Far-
mácia e Odontologia de Santa Catarina,
com sede em Florianópolis, no Estado
de Santa Catarina,

17 - E' publicado o Decreto núme-
ro 24.284, de 30-12-947, que autoriza
o Ginásio Oriental, com sede na capi-
tal do Estado de São Paulo, a fun-
cionar como colégio, muda-lhe a deno-
minação para Colégio Oriental e con-

. .



eeee reconheclmento, sob regime de
inspeção preliminar, aos seus .cursos
clássico e científico.

- 19 - E' publicada a Portaria n.o 3,
de 8-1-948, do Diretor Geral do Pa-
trimônio. Hist6rico e Artistico Nacio-
nal, que expede instruções a serem ob-
servadas pelos técnicos e auxiliares in-
cumbidos de colher fotografias de mo-
numentos e obras de aÍ-quitetura, pin-
tura, escultura e arte aplicada, de va-
lor hist6rico e artístico, existentes no
país, para o fim do respectivo inven-
tário pela Seção de Arte da Divisão de
Estudos' e To~amentos.

19 - E' assinado o Parecer do Dire-
tor da D.E.Se., sôbre a revisão de
provas escritas.

21 - E' publicada a Portaria n.O23,
de 17-1-948. do Ministro da Educação,
que dispõe sôbre concessão de bôlsas
de estudos para os Cursos do Departa-
mento Nacional de Sa1Íde.

22 - E' pubtlcadó o Decreto nüme-
ro 24.364, de 21-1-948. que autoriza
o funcionamento de cursos da Escola
PoHtécnica da Universidade Cat6tica
do Rio de Janeiro, com sedé no Dis-
trito Federal.

/
-22 - E' publicada a Portaria s/n,

de 17-1-948, do Ministro da Educação,
que prorroga o art. 2.°, da Portaria
Ministerial n.O 57, de 30-1-947, que or-
ganiza o Serviço de Educação de Adul-
tos do Departamento Nacional de Edu-
cação.

24 - E' publicada a Portaria n.O E,
de 20-1-948, _do Diretor Geral do De-
partamento Nacional da Criança, que
discrimina, as bôlsas de estudos para
o Curso de Puericultura e Administra-
ção, dêste ano.
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26 -, E' publicado o Decreto n6me-
ro 24.383. de 23-1-948, que abre, pelo
Ministério da Educac;ão e Saúde, é)
crédito especial de Cr$ 500.000,90, pa-
ra pagamento do auxílio à Associação
dos Ex-Alunos dos Padres Lazaristas e
Amigos do Caraça.

27 - E' publicada a Lei n.o 218, de
23-1-948, que autoriza a abertura, pelo
Ministério da .mIucação e Saúde, de
crédito especial, para pagamento de
gratificação de magistério.

28 - E' publicada a Portaria s/n,
de 29-11-947, do Diretor do Instituto
Rio Branee, que dispõe sôbre o preen-
chimento de vagas no 1.0 ano do Curso
de Preparação à-.-Car.reira de Diploma-
ta, em 1948. •

29 - E' publicada a Portaria n? 20,
de 26-1-948, do Ministro da Aeronáu-
tica, que faculta aos ex-alunos das Es-
colas Militar de Resende, e Naval, o
concurso de admissão à Escola Técnica
do Exército.

II - Aros DA ADMINIS'l'RAC;ÃO DO

DISTRITO FEDERAL, OOS ESTADOS E

DOS TERRITÓRIOS

1 - E' publicada a Lei n.o 3Z, de
31-12-947, do Estado do Rio Grande
do Norte, que dispensa à Prefeitura
Municipal de Caic6 a contribuição cor-
respondente à Taxa de Educação e
Saúde.

1 - E' publicada a Lei n.o 34, de
31-12-947, do Estado do' Rio Gt:ande
do Norte, -que manda reservar do .or-
çamento de 1948 a :importância de Cr$
120.000,00, pa.ra .assistência alimentar
às crianças indigelltes_.

I - E' pubticadà a Lei n~ '35; de
31-12-947, do Estado áo Rio Grande
do Norte, que dispensa à Pref~itura



Municipal de Florânia sua contribuí-
ção correspoadente à taxa de Educação

_~ .S<J,úde. dos meses, de abril a outu-
br~ de .1947.

1 - São publicadas as Leis ns. 163,
16( 166, de 31-12-947, do Estado de
Pernambuco, que concedem subvenções
ao Externato Santa Teresinha, em Al-
tino; ao Ginásio Pio, XII. no Municí-
pio de São. Caetano, e ao Ginásio Dom
'Bosco, de Petrolina, com as respecti-
vas importâncias de Cr$ 10.000,00.
Cr$ 6.000,00 e Cr$ 30(000,00.

1 - E' publicada a Lei n." 167, de
31-12-947, do Estado de Pernambuco,
que autoriza o Governador do Estado
a incluir no crçamento para o exercício
de 1948, dotações no valor de Cr$ ...•
23.000,00, em favor das ESÇ.~1as- Espe-
ciais da Secretaria de Educação e Saú-
de. ' .

1 - E' publiéada a Lei n.O 170. de
31-12-947, do Estado de Pernambuco,
que concede ;l Faculdade de Ciências
Econômi~as de Pernambuco e cà' Aca-
demia de Comércio anexa' ao' Ginásio
de Caruaru, subvenção anual de Cr$

• 30.000,00 e Cr$ 10.000,00 respectiva-
mente.

1 - E' publicada a Portaria s/n, de
dezembro de 1947, do Departamento do
Ensino Secundário e Superior do Es-
tadc de Minas Gerais, que abre inscri-
ções para matrícula nos Cursos de Ad-
ministração Escolar e Especialização
do Instituto de Educação de Minas Ge-
rais.

1 - E' publicada a Portaria n,? 87,
de 16-10-947, da Secretaria de Edu-
cação do Estado de Minas Gerais, que
fixa normas para matrícula ~ organiza-
ção das classes de ensino primário.

3' - E' publicada ã Ordem de Ser-
o ..;viço,-,ú.o 1~ s/d, da Secretaria de Edu-

..

cação e Cultura da Prefeitura do Dis-
trito Federal, que dispõe sôbre o mo-
vimento geral das promoções nas dife-
rentes séries escolares em 1947.

3 - E' publicada a Lei n.? 50, de
24-12-947, do Estado do Piauí, que cria
no Quadro Único do Estado, a car-
reira de Regente de Ensino, reestru-
tura a carreira de Professor Primário
e dá outras providências,

3 - E' publicada a Lei n.? 51, de
24-12,-947, do Estado do Piauí, que
dá à Biblioteéa, Arquivo Público e
Museu Histórico do Estado a denomi-
nação de Casa Anísio Brito,

3 --- E' publicada a Lei n.? 172, de
31-12-947, do Estado de Pernambuco,
que abre crédito especial de Cr$ ....
10.000,00 para ajuda ao curso de es-'
pecialização que está sendo feito na
França pelo Dr , Manuel Caetano Es-
colar de Barros.

3 ,- E' publicada a Lei n.? 63, de
30-12-947, do Estado do Espírito San-
to, que regulamenta a concessão de ma-
trículas gratuitas em estabelecimentos
de ensino público .

3 - E' publicada a Lei n.? 4.0, de
31-12-947, do Estado de São Paulo,
que dispõe sôbre concessão de auxílio
à Liga das Senhoras Católicas, para
obras de assistência a menores desam-
paradas.

3 - São publicados os Decretos nú-
meros 17.829-A e 17.830-A, de 30-12-47
do Estado de São Paulo, que lotam car-
gos de Inspetor de Alunos, no Ginásio
Estadual de Vila Mariana.

4 - E' publicada a Lei n.? 23, de
2-12-947, do Estado do Piauí, que isen-
tam os alunos do Colégio Estadual do
Piauí, e da Escola Normal Oficial. do
pagamento de quaisqúer taxas.



4 - E' publicado o Ato n.O 29, de
3-1-948, do Estado de Pernambuco, que
designa professor do Instituto de Edu-
cação de Pernambuco a representar ·0

referido Instituto no 11 Congresso dos
Diretores de Colégios, a reunir-se em
São Paulo no corrente mês.

4 - E' publicado o Decreto. núme-
ro 17.698, de 26-11-947, do Estado de
São Paulo, que aprova e faz publicar
a Consolidação das Leis e demais nor-
mas relativas ao ensino, elaborada pela
comissão constituída pelo Decreto nú-
mero 17.2ll, de 13-5-947;

5 - E' publicada a Lei n.? 19, de
31-12-947, do Estado do Paraná, que
abre um crédito especial de Cr$ •.....
127.449,20 ao Ginásio Municipal de
Antonina.

5 - E' publicado o Decreto de
20-12-947, do Estado de Santa Cata-
rina, que designa representante do Es-
tado no lU Congresso Pan-americano de
Oftalmologia a realizar-se em Havana,
Cuba, em janeiro de 1948. /

5 - E' publicado o Deereto núme-
ro 16, de 31-12-947, do Estado do Rio
Grande do Sul, que aprova a lotação
numérica e nominal dos professôres do
Colégio Estadual Júlio de Castilhos.

6 - E' publicado o Ato n,? 51, de
5-1-948, do Governador do Estado de
Pernambuco, que designa dentista do
Departamento de Saúde Pública para
fazer curso de Puericultura e Admi-
nistração, do Departamento Nacional da
Criança, no Rio de Janeiro.

6 - E' publicada a Lei n.? 70, de
5-1-948, do Estado do Rio de Janeiro,
que autoriza o Executivo a auxiliar,
arlualmente com Cr$ 100.000,00 um gi-
násio a ser instalado no Município de
Porci6ncula.

6 - E' publicada a Lei n,? 145, de
5-1-948, do Estado de Minas Gerais,
que concede subvenção a e~tabelecimen-
tos de ensino e assistência, .para o exer-
cício de .1948.

8 - E' publicado o Decreto de ....
7-1-948, do Estado de Sergipe, que au-
toriza laboratorista a se ausentar do
Estado para fazer curso de Anatomo-
Patologia na Cidade do Salvador.

9 - E' publicada a Lei n,? 73, de
8-1-948, do Estado do Rio de Janeiro,
que concede subvenções, no exercício
de 1948, a instituições de educação e
assistência.

9 - São publicados Decretos de
8-1-948, do Estado de São Paulo, que
anexam 46 escolas e localizam 71 em
municípios do Estado.

9 - E' publicado o Decreto n.? 127,
de 8-1-948, do Estado de Santa Catari-
na, que aprova as instruções elabora-
das pelo Departamento - de Educação,
para a reunião dos inspetores· escolares
a realizar-se em fevereiro de 1948.

9 - E' publicado o Decreto n,? 128,
de 8-1-948, do Estado de' Santa Cata-
rina, que aprova o concurso para a re-
moção de' professôres em estabelecimen-
tos' de ensino primário, realizado em
dezembro de 1947.

10 - Ê' publicada a Lei n,? 150, de
30-12-947, do Estado de Pernambuco,
que eleva a Cr$ 12.000,00 a subvenção
concedida à Escola Santa Dorotéia.,

10 - E' publicado o Regulamento
do Instituto de Administração, anexo
à' cadeira de Ciência da Administra-
ção, da Faculdade de Ciências Eco-
nômicas e Adniinistrativas da Univer-
sidade de São Paulo.

. 10 - E' publicado o Decreto núme-
ro li .862, de 8-1-948,do &ta~ de
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São Paulo, que lota cargos de Profes-
sor na Escola Normal Livre Miss Mar-
tha Watts, de Piracicaba, e Colégio
Estadual e Escola Normal de Jundiaí.

11 - E' publicada a Lei n,? 55, de
31-12-947, do Estado de São Paulo, que
concede subvenções a várias institui-
ções de educação e assistência.

11 - E' publicada a Lei n.? 56, de
2-1-948, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre aquisição de terreno, por
doação, para construção de grupo es-
colar. .'

11 - E' publicado o Aviso de 4-1-48,
do Departamento de Educação do Es-
tado de Minas Gerais, com instruções
sôbre promoções de alunos.

11 - São publicadas as Instruções
n.? 6, s/d, da Secretaria de Educação
do Estado de Minas Gerais, sôbre a
matrícula nos estabelecimentos de
ensino primário e organização das elas-
ses,

12 - E' publicada a Lei n.? 20, de
31-12-947, do Estado do Paraná, que
abre crédito especial de Cr$ 50.000,00
para g Ginásio Municipal de Palmeira.

12 - E' publicada a Lei n.? 28, de
9-1-948, do Estado do Paraná, que dis-
põe sôbre professôres catedráticos dos
estabelecimentos de ensino, secundário
do Estado.

12 - E' publicada .a Lei 11.° 29, de
9-1-948, do Estado do Paraná, que con-
cede pensão de Cr$ 500,00 a professor
aposentado,

12 - E' publicada a Portaria nú-
mero I, s/d, do Departamento Esta-
dual de Estatística, do Estado de San-
ta Catarina, que suspende, por tempo
indeterminado, as aulas do' curso de
inglês.

-~-
13 - E' publicado o Decreto n,? 30,

de 12-1-948, do Estado da Paraíba, que
abre à Secretaria de Educação o cré-
dito especial de Cr$. 180.000,00, para
construção do Grupo Escolar de Mo-
geiro, Município de Tabaiana.

13 - ~> puoricado o Decreto de
12-1-94l), ao Estado de Sergipe, que
designa o Secretário da Justiça e In-
tenor para representar o Estado no
lU Longresso Nacional de Ensino, a
reauzar-se em São Paulo.

14 - E' publicado o Atç n,? 21, de
13-1-948, da Secretaria de Educação e
Cultura do Estado do Espírito Santo,
que iocanza uma escola no lugar Lór-
rego l' rancnes, lVlunlClplO de ,.t\.racruz.

14 - oao puoucauos l.Jecn:tus u•..
lJ-l-~-I6, CIOn.sraco ue cao i-ac.c, que

muaam a denommaçao de J escolas.

14 - E' publicada a Lei n." 30, de
13-1-948, do Estado do Parana, que
abre credito suplementar de Cr$ ••••
100.000,00 à Escola Superior de Agri-
cultura e Veterinária.

1.4 - E' publicado o Decreto n.? 130,
de 12-1-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que isenta do exame de admissão
o candidato que apresentar certificado
de conclusão do curso primário com-
plementar (2 anos).

14 - E' publicado o Decreto 11.0 131,
de 12-1-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que converte em escolas reunidas,
as escolas mistas existente» em Capi-
vari - Município de Tubarão.

14 - E' publicado o Decreto 11.0 132,
de 12-1-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que regula o ano letivo dos gru-
pos escolares que funcionarem simul-
tâneamente com estabelecimentos de en-
sino secun~rio.



14 - E' publicado o Decreto n,? 17,
de 12-1-948, do Estado do Rio Grande
do Sul, que classifica como de 3.° es-
tágio o Grupo Escolar Aureliano Bar- '
bosá, de Itaqui.

15 - E' publicada a Resolução nú-.
mero 1, de 14-1-948, do Secretário Ge-
ral de Educação e Cultura, da Prefei-
tura -do Distrito Federal, que classifica
os estabelecimentos de ensino primário
do Distrito Federal para efeito de es-
tágio dos professôres de curso primá-
rio.

15 - E' publicada a Resolução nú-
mero' 2, de 14-1-948, do Secretário Ge-
ral-de Educação e Cultura, da-Prefei-
tura do Distrito Federal, que dá a de-
nominação de Ernesto Francisconi à
Escola 10-14, situada na Estrada dos
Telégrafos n.? 332, Saco do Viegas,
no Distrito Federal.

15 - E' publicada a Ordem de, Ser-
viço n,? 1, de 13-1-948, do Diretor' do
Departamento de Educação Técnico-
Profissional da Prefeitura do Distrito
Federal, que dispõe sôbre exames de
admissão à primeira série ginasial, ma-
trícula, transferências ~ desligamentos.

15 - E' publicado o Ato n,? 191, de
14-1-948, do Governador do Estado de
Pernaínbuco, que determina passe a de-
nominar-se Escola de Especialização o
atual Instituto Pedagógico.

15 :::- E' publicado o Ato de 14-1-48,
do Governador do Estado do Rio de
Janeiro, que designa o Secretário da
Educação e Cultura, para assinar o têr-
mo de acôrdo com o Ministério da
Educação e Saúde, para construção de
20 escolas rurais no território flumi-

- nense.

lS - E' publicado o Ato de 14-1-48,
do Governador do. Estado do Rio de
Janeiro, que concede regime de mandato

ao Ginásio Santa Angela, do Município
de Resende, para funcionar anexo uma
escola normal.

15 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.875, de 13-1-948, do Estado de
São Paulo, que lota cargo de Inspetor
de Alunos, no Colégio Estadual e Es-
cola Normal Dr. Alvaro Guião, de
São Carlos.

16 - E' publicada a Resolução nú-
mero 3, de 15-1-9~, do Secretário Ge-
ral de Educação e Cultura da Prefeitura
do Distrito Federal, que permite aos
funcionários da Prefeitura, inscrição no
Curso Intensivo de Biblioteconomia.

16 - São publicadas as Instruções
n.? 1, de 13-1-948, do Secretário Geral
de Educação e Cultura, da Prefeitura
do Distrito Federal, que regulam o
funcionamento da Colônia de Férias
para escolares, em 1948.

16 - E' publicado o Ato de 25-1147,
do Secretário da Educação e Saúde do
Estado do Ceará, que eleva â categg-
ria de grupo escolar as escolas reuni-
das de Várzea Alegre.

16 - E' publicado o Decreto n.o 31,
de 15-1-948, do Estado da Paraíba,
que transfere a escola primária mista,
de Angelim para José Dias, Município
de Caj azeiras.

16 - E' publicado o Decreto núme-
ro 32, de 15-1-948, do Estado da Pa-
raíba, que transforma em Escolas .Reu-
nídas, as Escolas . Primárias Mistas Pe-
droAmérico, Belo Horizonte, Simão
Leal e de Capoeiras, na Cidade de Ca-
poeiras.

16 - São publicados OS Decretos
ns. 33 e 34, de 15-1-948, do Estado da
Paraíba, que transferem de localidade
2 escolas nos Municípios de Píancô e
Tabaiana.



16 - E' publicadgo Decreto n.0 35,
de 15-1-948, do Estado da Paraíba,
que transforma em escola reunida di-
urna, a escola elementar mista da Pra-
ça da Indústria, da Cidade de Ta-
baiana-,

16 - São publicados os Decretos nú-
meros 36, 37 e 38, de 15-1-948,do Es-
tado da Paraíba, que transferem 4 eS-
cºlas primárias mistas, nos municípios
de Umbuzeiro, Ibiapinópolis e Sousa,

16 - E' publicado Q Decreto n.O 39,
de 15-1-948,do Estado da Paraíba, que
cria escolas rudimentares rurais em 28
localidades, as quais serão construídas
com auxílio do Govêrno Federal.

16 _ E' publicado o Decretç n.° 2,
de 15-1-948, do Estado do Espírito
Santo, que dispõe sôbre magistério em
grupos escolares cujas matrículas ex-
cedam de 200 alunos.

16 - E' publicado o Decreto n.? 134,
de 15-1-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria um grupo escolar no
Municípig de Rio do Sul e lhe dá a
denominação de Couto de Magalhães.

17 - SãQ publicadas as Instruções
n,? 2, de 16-1-948, do Secretário Geral
de Educação e Cultura da Prefeitura
do Distrito Federal, que regulam o fun-
cionamento do curso complementar a
que se refere a Résolução n,? 28, de
5-8-947.

17 - E' publicado º Ato n.o 272, de
16-1-948, do Governador do Estado de
Pernamb~o, que determina iniciem-se
a 12 de fevereiro próximo as aulas do
curso primário.

20 '- E' publicada a Ordem de Ser-
viço n,? 2, de 19:1-948, do Diretor do
Departamento de Educação Primária
da Prefeitura do DistritQ Federal, que

indica as escolas onde irão funcionar os
cursos complementares (admissão).

20 - E' publicada a Portaria n.O 1,
de 2-1-948, do Departamento de Edu-

- cação do Estado do Rio Grande do
Norte, que recomenda os livros a se-
rem adotados nos estabelecimentos Qfi-
ciais de ensino primário.

20 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.576, de 19-1-948, do Estado de
Minas Gerais, acompanhado da exposi-
ção de motivos, que dispõe sôbre, a du-
ração do curso primário.

20 - E' publicado Q Decreto núme-
ro 396, de 13-1-948,do Estado de Mato
Grosso, 'que cnia no lugar denominado
Tibaia, Município de Leverger, uma
escola rural mista.

21 - E' publicada a Portaria n.o 3,
de 20-1-948, do Diretor do Departa-
mento de Educação do Estado de Per-
nambuco, que discrimina' os livros que
poderão ser adotados nos estabeleci-
mentos de ensino primário da Capital..

21 '-'-. E' publicado o Decreto de
20-1-948, do Estado de São Paulo, que
revoga, em parte, o Decreto de 30-12-47,
que mudou denominação de escolas.

21 - E' publicado o Decreto de
20-1-948, do Estado de São Paulo, que
autoriza uma psicologista da Diretoria
de Saúde Escolar, a realizar viagem
de estudos ao Chile.

21 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.882, de 20-1-948, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre lotação de
cargos de Inspetor de Alunos em es-
tabelecimentos de ensino secundário. ,

22 - E' publicado o Ato de 14-1-948,
da Secretaria de Educação e Cultura,
do Estado do Rio de Janeiro, que re-
nova subvenção à escola de Fazenda
de Itupeva, Municípi~ de Santo Antô-
nio de Pádua.



22 - E' publicada a Lei n.? 41, de
20-1-948, do Estado do Paraná, que
cria um curso normal regional, na sede
do Município de Laranjeiras do Sul.

22 - São publicados os Decretos nú-
meros 397 e 399, de 19-1-948,. do Es-
tado de Mato Grosso, que criam uma
escola rural mista no Município da Ca-,
pítal e outro no Município de Rosário
Oeste.

23 - E' publicada a Lei n," 32, de
17-12-947, do Estado do Piauí, que abre
crédito de Cr$ 50.000,00, para constru-
ção do Ginásio Municipal de Píracuru-
quense.

.23 - São publicados os Decretos nú-
meros 41 a 51, de 22-1-948, do Estado da
Paraíba, que transferem 26 escolas, de
localidades em municípios do Estado.

23 - São publicadas as Portarias
ns , 60 e 61, de 13-1-948, do Estado do
Espírito Santo que localizam, respec-
tivamente, uma escola no Município de
Domingos Martins e outra no Muni-
cípio de São José do Calçado.

23 - E' publicado o Decreto n,? 136,
de 22-1-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que transfere para Serraria São
José, a escola. da Casa de Pedra, Mu-
nicípio de Lajes.

24 - E' publicada a Lei n.? 34, de
17-12-947, do Estado do Piauí, que
abre crédito para construção de dois pré-
dios escolares, em Teresina (! Parnaí-
ba.

24 - E' publicada a Lei n.? 35, de
17-12-947, do Estado do Piauí, que
abre crédito de Cr$ 12.000,00, para pa-
gamento da subvenção concedida ao Gi-
násio Santo Antônio, de Campo Maior.

24 - São publicada sas Leis ns. 37
e 38, de 17-12-947, do Estado do Piàui
quç abrem créditQ$ de Crf SQ.OOO.OO

e Cr$ 300. OOOJOO para construção' de
prédios escolares no Município de Gil-
bués e na Cidade de 'Parnaiba, respectí-
varnente,

25 - E' publicada a Portaria núme-
ro 47-A, de 17-1-948, da Secretaria de
Saúde e Educação do Estado de Per-
nambuco, que organiza os distritgs
educacíonais da Capital.

25 - E' publicado pela Secretaria de
Educação e Cultura, do Estado do Rio
de Janeiro, o Regulamento para º Cur-
so de Educação Rural.

26 - E' publicado o Decreto núme-
ro 1.551, de 24-1-948, do Estado do
Paraná, que faculta a matrícula nos
cursos normais, aos professôres públi-
cos primários que contem mais de 10
anos de exercício e menos de 40 de
idade.

27 - E' publicada a Portaria n.? 4,
de 23-1-948, do Departamento de Edu-
cação do Estado de Pernambuco, que
transmite instruções para matrícula nas
escolas primárias no corrente ano.

27 - E' publicada a Portaria núme-
ro 48.003, de 8-1-948, (10 Serviço de .
Educação Física do Estado do Espírito
Santo, que agrupa os estabelecimentos
de ensino público e os cursos sob fis-
calização da Secretaria de Educação e
Cultura, em uma região escolar, para
efeito de assistência e fiscalização.

27 - E' publicada a Circular n.? 3,
de 26-1-948, do Departamento de Edu-
cação do Estado de São Paulo, que
transmite instruções e ngrmas às êsco-
Ias primárias.

27 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.898, de 23-1-948, do Estado de
São Paulo, que aprova e discrimina
o orçamento para o exercício de 1948,
do Hospital de Clínicas da Faculdade
de Medicina (j,e SãQ Paulo.



28 - E' publicada a Portaria n.o 6,
s/d, do Departamento de Educação do
Estado de Pernambuco, que transnúte
instruções ao cumprimento da Lei Or-
gânica do Ensino Primário.

28 - E' publicada a Lei n,? 77, de
27-1-948, do Estado do Rio de janeirp,
que concede isenção de impôsto de
transmissão de propriedade à Socie-
dade Fluminense de Assistência aos
Lázaros e Deíesa contra a Lepra, sô-
bre doação que lhe foi feita de terre-
no, para construções de colônia de fé-
rias do Educandário Vista Alegre, pa-
ra filhos sadios de Lázaros.

28 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.909, de 27-1-948, do Estado de
São Paulo, que altera o disposto no
§ 2.0 'do art. 2.° do Decreto núme-

-',oro 17.820, de 23-12-947 (Diretgr de
Grupo Escolar - concurso).

28 - E' publicado o Decreto núme-
ro 140, de 28-1-948, do Estado de San-
ta Catarina, que aprova o concurso pa-
ra ingresso e reversão de proíessôres
em estabelecimento; de ensino primário,
realizado no corrente mês. ,-

28 - São publicadas as Instruções
n," 5, de 5-1-948, do Departamento de
Educação do Estado de Minas Gerais,
que dispõem sôbre matrícula nos es-
tabelecimentos de ensino primário e or-
ganização das classes.

29 - São publicadas as Instruções
n.? 3, de 28~1-948, do Secretário Ge-
ral de Educação e Cultura da Prefeitu-
ra do Distrito Federal, que determi-
nam as condições exigidas para o exa-
me de admissão e matrícula à l.a sé-
rie do curso normal da Escola Normal
Carmela Dutra.

29 _ E' publicado o Ato n.? 492, de
28-1-948, do Governador do Estado de

. Pernambuco, que dengnUna Padre

Francisco Doníno, o grupo escolar dá
sede do Município de João Alfredo.

29 - São publicadas as Portarias
ns. 101, 102 e 103, de 28-1-948, da Se-
cretaria de Educação e Cultura do Es-
tado do Espírito Santo, que localizam
três escolas, respectivamente, nos Mu-
nicípios de Colatina, Castelo e Ara-

cruz.

29 - E' publicado Q Decreto núme-
ro 17. 883-A, de 20-1-948, do Estado
de São Paulo, que denomina Coronel
Joaquim Franco de Meio, o Grupo Es-
colar de Lavínia.

29 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.910, de 27-1-948, do Estado de
São Paulo, que institui o Curso de Es-
pecialização Agrícola para o magistério
fural.

30 - E' publicada a Lei n,? 46, de
18-12-947, do Estado do Piauí, que dá
à Escola Normal Oficial a denomina-
ção .de Escola N~rmal Antçníno Frei- /

re.

30 - E' publicado o Ato de 30-12-47,
do Governador do Estado do Ceará,
que dá ao Grupo Escolar de Cratéus
a denominação de Lourenço Filho.

30 - E' publicadç o Ato de 20-1-48,
do Governaqor do Estado do Ceará, que
anexa uma escola de Camocim ao Gru-
po Escolar José de Barcelos.

30 - E' publicado o Decreto n.? 4,
de 20-1-948, do Estado do' Espírito
Santo, que suprime cargos de Profes-

sor.

30 - E' publicada a Lei n,? 81, de
29-1-948, do Estado do Rio de Janei-
ro, que concede à Fundação Cristo Re-
dentor, do Distrito Federal, isenção de
impôsto de transmissão de propriedade
~bre aquisição de uma fazenda, para.



nela ser instalada uma escola agro-
pecuaria para menores necessitadgs.

30 - E' publicada a Lei n.? 82, de
29-1-948, do Estado do Rio ile Janeiro,
que institui no Colégio Estadual de
Campos, o 2.° ciclo noturno.

30 - E' publicada a Lei n.? 83, de
29-1-948, do Estado do Rio de Janeiro,
que concede isenção do impôsto de
transmissão de propriedade ao diretor
do Curso Iguaçu para aquisição de 2
prédios destinados à ampliação do re-
ferido curso. c

30 - E' publicada a Lei n.o 84, de
29-1-948, do Estado do Rio de Janei~o,
que concede um auxílio de Cr$ '
300.000,00 à Emprêsa Educacional
Fluminense Limitada.

30 - E' publicado Decreto de
29-1-948, do Estado de São Paulo, que
transforma 3 escolas primárias em es-
colas típicas rurais.

30 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.905-A, de 27-1-948, do Estado de
São Paulo ,que modifica 9 artigo 12

--do Decreto n.? 6.427, de 9-5-934 (ad-
ministração do ensino).

30 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.906-A, de 27-1-948, do Estado
de- São Paulo, que autoriza o funciona-
mento, sob regime de inspeção prévia,
de uma escola. normal .livre em Cam-
pinas, com a denominação de Escola
Normal Livre Cesário Mota.

30 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.918, de 29-1-948, do Estado de
São Paulo, que lota cargos de Inspe-
tor de Alunos em 2 estabelecimentos
de ensino.

30 - E' publicado o Decreto núme-
ro 139, de 28-1-948, do Estado de San-
ta -Catarina, que retifica para Escola
Mista de São Francisco. o nome da Es-

cola do Rio Sérgio, Município de Bom
Retiro.

31 - São publicadas as Portarias
ns , 1.355 e 1.365, s/d, da Secretaria
de Educação e Saúde do Estado do'
Ceará, que transferem duas classes de
alfabetização de adolescentes e adultos,
uma no MunIcípio de Maranguape e
outra no Município Cascavel.

31 - São publicadas as Portarias
ns. 127 e 128, de 30-1-948, da Secre-
taria de Educação e Cultura do Esta-
do do Rio' de Janeiro, que loc;alizam
respectivamente uma escola no Muni-
cípio de Santa Leopoldina e. outra no
Município dé Espírito Santo.

31 - E' .pubJicada a Lei n.? 85, de
30-1-948, do Estado do Riq de Janeiro,
que concede vantagens a professôres .

31 - E' publicado o Ato n,o 5, de
30-1-948, da Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo, que autoriza o
início, a 12 de fevereiro próximo, das
aulas nas escolas profissionais agríco-
las.

31 - E' publicada a Portaria n.O 5,
de 22-1-948, do Departamento de Edu-
cação do Estado de São Paulo, que
reorganiza a Comissão do Serviço de
Educação de Adultos.

31 - E' pubticado-o Decreto n.O 67,
de 15-9-947, do Território de Guaporé,
que cria um grupo escolar na Vila Cal-
çoene, Município de Amapá.

31 - E' publicado o Decreto n,? 68,
de 25-1-948, do Território <to Amapá,
que cria o Museu Territoriai; subor-
dinado à Divisão de Educação, e com
sede em Macapá.

31 - E' publicado o Decreto núme-
ro 69, de 25-1-948, do Território do
Amapâ' que aprova o' Regulamento do
EnsinoPrúntu-io. adaptando êsses ser-



viços do Territ6rio à Lei Orgànica
do Ensino Primário.

lII - ATOS DA ADMINISTUçÁo DOS
MONIcfPIOS

4- E' publicado oD ecreto núme-
ro .zg0, .-de -31-12-947, da Prefeitura
Municipal de Niterói, (Estado do Rio
de ] aneiro) , que concede à Faculdade
Fluminense de Medicina a subvenção
de C~$_ 75: 000,00. -

6 - E' publicado o Decreto n.0 222,
de 31-12-947, da Prefeitura Municipal
de Aracaju (Sergipe), que transfere,
no orçamento vigente, verbas de várias
Secretarias, inclusive de Educação e
Saúde.

9 - E' publicado 9 Decreto-lei nú-
mero 12, de 6-11-947, da Prefeitura
Municipal de Malet (Paraná), que au-
menta vencimentos de professôres.

20 - E'. publicado o ~eto-Iei nú-
mero 17, de 13-7-947, da Prefeitura
~icipal de Ponta Grossa, (Paraná) ,
que abre crédito especial de Cr$ ....
92.840,00 a diversas finalidades, in-
clusive aducacionais. /

22 - E' publicada a Lei n.o 18, de
30-12-947, da Prefeitura Municipal de'
Malet (Paraná), que concede auxílio
de Cr$ 5.000,00 ao Clube Literário Ma-
letense.

2Z - E' publicado o Decreto n.O 20,
de 17-12-947, da Prefeitura Municipal
de União da Vitória (Paranâ), que
cria 4 cargos de Professor.

24 - E' publicada a Resolução nú-
mero 12, de 31-12-947, da Prefeitura
Municipal de Barra do Píraí (Estado
do Rio de Janeiro), que consigna a im-
portância de Cr$ 25.000,00 pelo me-
nos, no orçamento, _para subvenção a
secíedades desportivas.~

-tt-

25 - Et ,tmbticada a Lei n,o 4, de
13-1-948, da Prefeitura Municipal de
Recife (Pernambuco), que autoriza a
construção do pavilhão para o labora-
tório da Escola de Quimica.

25 - E' publicada atei n.o 10, de
29-11-947, da Prefeitura 'Múnicipal de
Araruama (Rio de Janeiro), que mu-
da a denominação da Escola Municipal
Getúlio Vargas, para Escola Augusto
Marinho de Bragança.

IV - NonCIÁRIo

1 - Noticia-se ao Ceará que, du-
rante o mês de novembro de 1947, fun-
cionara~ no Estado 760 classes de en-
sino supletivo para adolescentes e adul-
tos, com cêrca de 21.000 alunos.

3 - O 'Ministério da Educaçãonotl-
cia que fará distribuir, no corrente ano,
120 bôlsas de estudos, para o pessoal
docente e técnico-administrativo do.
sistemas de educação dos Estados e
Territórios ..

3 - Noticia-se que foi instalada em
Maceió (Ala.goas) uma escola de en-
fermagern..

3 - Noticia-se do Rio Grande do
Sul, que o Secretário de Educação e
Cultura, inaugurou 2 colônias de férias
para escolares.

4 - Encontram-se em Pôrto Alegre
(Rio Grande do Sul), numerosos es-
tudantes de agronomia de Minas Ge-
rais, em viagem de estudos.

5 - Em solenidade presidida pelo
Governador do Estado de Minas Gerais.
instalou-se em Belo Horizonte o curso
de férias para professôres.

7 - Iniciam-se os Trabalhes do IV
Congresso de Professôres Secundário"
reunidos em Santos (São Paulo), com
a presença de 7:7delegações.

/



13 - Foi iniciado na FaCuldadeNa-
cional de Filosofia, na Cidade do Rio
de Janeiro, o Curso de Férias, para
aperfeiçoamentode professôres.

13 - Divulga-se de Alagoas a çons-
trução de 5 escolas rurais/ em municí-
pios do Estado.

17 - Realiza-se na Capital do Es-
tado de São Paulo, a instalação do IIr
Cougresso Nacional dos Estabeleci-
mentos Particulares de Ensino, com
cêrca de 800 participantes.

17 - Encontram-se em Belo Hori-
zonte (Minas Gerais) vários estudan-
tes do Instituto Rabelo da Cidade do
Rio de Janeiro, em viagem de inter-
câmbio.

19 - Falece na Cidade do Rio de
Janeiro o Professor Oscar Clark, edu-
cador e dirigente de numerosas insti-
tuições de assistência à infância.

19 - Realiza-se o encerramento da
Assembléia dos Estudantes Paulistas,
realizada na Capital do Estado.

22 - E' instalada, na Cida~e do Rio
de Janeiro, o II Congresso Brasileiro
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de Veterinária, com a presença de de-
legações de todos 09 Estados.

22 - E' assinado pelo Ministro da
Educação o acôrdo entre o Ministério
e o Estado de Pernambuco para a con-
cessão do auxílio de Cr$ 7.200.000,00
a êsse Estado, para construção de 120
prédios escolares rurais.

25 - E' inaugurado na Cidade de
São Paulo, pelo Sr. Presidente da
República, o Parque Infantil Presiden-
te Dutra.

29 - O Govêrno do /Território do
Amapá faz doação ao Aero Clube de
Boa Vista, de um avião de treina-
mento.

31 - Inaugura-se em Pôrto Velho
(Guaporé) o Grupo Escolar Carmela
Dutra.

Seção de Documentação e Intercâm-
bio do Instituto Nacional de Estudot
Pedagógicos, em 2S de fevereiro de
1948. - Déa Veloso MaUrício, Chefe
da S.D.!. - Visto. - Munlo Braça,
Diretor do I.N.E.P.

Imprenla Nacional - Rio 4e ,janeiro - Braall - 18•• -
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I - ATOS DA ADMINIS:rRAÇÁO FEDERAL

, 2 - E' publicada a Circular n," 6,
de 19-11-947, do Diretor da Diretoria
do Ensino Secundário, que expede Ins-
.truções para a execução das leis do En-
sino Secundário,

4 - E' publicado o Decreto n." 24.186,
de 10-12-947, que concede equiparação,
sob regime de inspeção permanente, ao
curso ginasial do Ginásio da Escola Nor-:
mal Osvaldo Aranha, com sede em Ale-
grete, no Estado do Rio Grande do

,Sul.

4 - E' publicado o Aviso n." 95;' de
2-2-948, do Ministro' da Guerra, que
prorroga) até o dia 31-3-948, o prazo
de inscrição para o concurso de admis-
são ao Curso de Formação de Oficiais
Médicos, da Escola de Saúde do Exér-
cito.

4 - E' publicada a Portaria n." 44,
de 3-2-948, do Ministro da Educação,
que suspende os efeitos da Portaria nú-
mero 363, de 31-7-947, que dispõe sôbre
a aprovação de livros didáticos.

5 - E' publicado o Decreto n." 24.423,
de 3-2-948, que altera o Regimento do
Instituto Benjamin Constant.

6 - E' publicado o Decreto número
24.187, de 10-12-947, que concede re-
conhecimento a c.irso da Faculdade de
Ciências Econômicas do Paraná, com
sede em Curitiba, no Estado do Paraná.

6 ~ E' publicado o Aviso n," 109,
de 3-2-948, do Ministro da Guerra, que
cria, no Colégio Militar, um Centro de
Formação de Reservistas de Infantaria,
Cavalaria e Artilharia.

7 - E' publicada a Portaria n." 30G-
2, de 5-2-948, do Ministro da Aeronáu-
tica, que aprova as normas para o fun-
cionamento do Curso de Tática Aérea,
em 1948.

12 - E' publicadaa Portaria n." 14,
de 26-1-948, do Ministro da Guerra, que
aprova as Instruções para a admissão
aos cursos' Categorias "Ali e "D" da
Escola de A~tilharia de Costa, em 1948.

13 - E' publicada a Lei 'D.O 232, de
9-2-948, que cria o Departamento de
Desportos do Exército.

14 - E' publicada a Lei n." 237, de
12-2-948, que estende, 'aos alunos matri-
culados na Escola Naval, as mesmas re-
galias, direitos e vantagens assegura-
dos aos cadetes da Escola de Aero-
náutica, no que concerne à reforma por
incapacidade para o serviço militar.

14 - E' publicado °Decreto n," 24.358,
de 21-1-948, que autoriza ° Ginásio San-
tana, com sede em U ruguaiana, no Es-
tado do Rio Grande do Sul, a funcionar
como colégio, muda-lhe a denominação
para Colégio Santana, e declara que
seus cursos clássicos e científico fun-



cionarão sob regime de inspeção preli-
minar.

14- E' publicado o Decreto n." 24.509,
de 11-2-948,.jIue concede reconhecimento
aos Cursos Técnicos de Química Indus-
trial e de Eletrotécnica da "Escola Téc.:
nica Bandeirantes", com sede na capital
do Estado de São Paulo, mantida e ad-
ministrada pela sociedade ••Colégio Ban-
deirantes S.A.".

14- E' publicado o Decreto n," 24.517,
de 13-2-948,que aprova o Regulamentq
da Escola de Aprendizagem de Artes
Gráficas da Imprensa Nacional.

16- E' publicado o Decreto n.· 24.521,
de 13-2-948, que abre, ao Ministério da
Viação e Obras Públicas, o crédito es-
pecial de Cr$ 307.500,00,para pagamento
de salários aos alunos da Escola Profis-
sional da Rêde de Viação Cearense.

16 - E' publicada a Portaria n.· 20,
de 20-1-948, do Diretor Geral do De-
partamento Administrativo do Serviço
Público, que aprova nova estrutura dos
Cursos Básicos' e 'dos Cursos de Ad-
ministração, da Divisão de Seleção e
Aperfeiçoamento, e fixa, para execução
no corrente ano,' cursos de livre es-
colha.

16 - E' publicada a Ata de 12-9-947,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 11.' Sessão da 2." Reunião Or,
dinária do ano.

16 - E' publicada a Ata de 15-9-947,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 12." Sessão da '2.' Reunião Or-
dinária do ano.

16 - E' publicada a Ata de 17-9-947,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 13." Sessão da 2.' Reunião Or-
.dinária do ano.
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16 - E' publieada a Ata de 19-9-947,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 14." Sessão da 2.· Reunião Or-
dinária do ano.

16 - E' publicada a Ata de 22-9-947,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 15." Sessão da 2." Reunião Or-
dinária do ano.

16 - E' publicada a Ata de 24-9-947,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 16.' Sessão da 2." Reunião Or-
dinária do ano.

16 - E' publicada a Ata de 26-9-47,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 17." Sessão da 2," Reunião Or-
dinária do ano.

16 - E' publicada a Ata de 29-9-947,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 18.· Sessão da 2.' Reunião Or- ,
dinária do ano.

16 - E' publicada a Ata de 1-10-941,
-do Conselho 'Nacional de Educação, re-'
lativa à 19.' Sessão da 2." Reunião Or-
dinária do ano.

16 - E' publicada a Ata de 3-10-947,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 20.' Sessão da 2.' Reunião Or-
dinária do ano.

16 - E' publicada a Ata de 16-10-947,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 21." Sessão da 2.' Reunião Or-
dinária do ano.

16 - E' publicada a Ata de 8-10-947,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 22.' Sessão da 2.• Reunião Or-
dinária' do ano.

16- E' publicada a Ata de 10-10-947,
do Conselho Nacional de Educação, re-,
lativa à 23." Sessão da 2."' Reunião Or-
dinária do ano.

16 - E' publicada a Ata de 13-10-947,
do Conselho Nacional de Educação, re-

--



lativa à 24." Sessão da 2." Reunião Or-
dinária do ano

16 - E' publicada a Ata de 15-10-947,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 25." Sessão da 2." Reunião Or-
dinária do ano.

19 - E' publicada a Lei n," 228', de
6-2-948, que autoriza o Poder Executi-
vo' a abrir, Pelo Minl9'tério da Educação
e Saúde, o crédito especial de Cr$ ."
57.000,00 para pagar gratificação de
magistério ao Professor João Otaviano
Gonçalves. \

19 - E' publicada a Lei n.· 229, de
6-2-948, que autoriza.o Poder Executi-
vo a abrir, pelo Ministêrio da Educação
e Saúde, o crédito especial de Cr$ ....
10:883,90, para atender a pagamento de
gratificação de magistério a Francisco
Barreto Rodrigues Campelo.

19 - E' publícada a Lei n." 230, de
6-2-948, que autoriza o Poder Executi-
vo a abrir, pelo Ministério da Educação
e Saúde, o crédito especial de ~r$ •.

. 25.987,00, para atender a pagamento de
diferença de gratificação de magisté-
rio.

19 - E' publica da a Lei n." 234, de
9-2-948, que autoriza a abertura de cré-
dito especial ao Ministério da Educa-
ção e Saúde, para -pagamento de grati-
ficação de magistério.

19 - E' publicada a Lei n." 243, de
17-2-948, que revigora, em relação ao
ano letivo de 1947, o art._ 3.° da Lei

'11•• 7, de 19-12-946, que disciplinou o
sistema de promoções nos cursos su-
periores.

19 - E' publicada a Lei n," 245, de
17-2-948. que autoriza a abertura, pelo
Ministério da Educação e Saúde, de
crédito especial para pagamento de
gratificação de magistério.

19 ....•.E' publicado o Decreto n," 24.531,
de 18-2-948,' que abre, ao Ministério da

-3-

Educação c Saúde, o crédito especial de
Cr$ 107.515,80, para ocorrer ao paga-
mento de despesas realizadas em 1946.

19 - E' publicado o Decreto n.· 24.532,
de 18-2-948, que abre, pelo Minist" rio
da Educação e Saúde, o crédito especial
de .Cr$ 4.040,30, para ocorrer ao paga-
mento de gratificação de magistério ao
Professor Alberto Rossi Lazzoli.

19 - E' publicado o Decreto n," 24.534,
de 18~2-948, que regula a matrí~ula de
alunos no Instituto Benjamin Constant,
do Ministério da Educação e Saúde.

19 - E' publicada a Portaria n," 1,
de 31-1~948, dó Reitor .da Universidade
Rural, que altera o art. 12, do Regu-
lamento. do Internato da Universidade
Rural. ,
. 21- E' publicado.o D&reto n." 24.538,

de 19-2-948, que cria a T. N .S. de extra-
numerários mensalístas da Escola Téc-
nica de A viação, do Ministério da Aero-
náutica .

21 - E' publicada a Portaria n," 544,
de 10-11-947, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao cur-
so técnico de contabilidade da Escola
Técnica de Comércio de juazeiro, com
sede em juazeiro, no Estado do Ceará.

- 21 - E' publicada a Ata de 17-10-947,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 1." Sessão da 3." Reunião Ex-
traordinária do ano.

21 - E' publicada a Ata de 22-!0-947,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 2." Sessão da 3.~ Re~nião Ex-
traordinária do ano.

21 - E' .publicada a Ata de 27-10-947.
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 3l Sessão da 3." Reunião Ex-
traordinárla do ano.



21 - E' publicada a Ata de 29-10-947,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 4.' Sessão da 3.' Reunião Ex-
traordinária do ano.

21- E' publicada a Ata de 31-10-947,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 5.' Sessão da 3.& Reunião Ex-
traordinária do ano.

21 - E' publicado o Orçamento or-
ganizado de acôrdo com o Estatuto da
Universidade do Brasil, baixado pelo
Decreto n.· 21. 321, de 18-6-946.

24 - E' publicado o Despacho de 14
de fevereiro de 1948, do Ministro da
Educação, que aprova o parecer do Di-
retor do Departamento Nacional de
Educação, sôbre registro permanente
de professôres de educação física, que
já sejam portadores de certificados de,
registro provisório.

25 - -E' publicada a Lei n." 252,
de 18-2-948, que autoriza a abertura,
ao Ministério da Educação e Saúde, de
crédito especial para auxílio à União
Nacional dos Estudantes.

, 26 - E' publicada a Lei.n," 256, de
19-2-948, que autoriza a abertura, pelo
Ministério da Guerra, de crédito espe-
cial para atender às despesas com a or-
ganização e realização do lI! Perita-
tlon Militar Moderno Sul Americano.

26 - E' publicada a Lei n.· 259, de
23-2-948, que autoriza a abertura, pelo
Ministério da Justiça e Negócios In-
teriores, de crédito especial para aten-
der ao pagamento de despesas com a in-
temação de menores.

26 - E' publicada a Portaria n." 129.
de 23-2-948, do Ministro da Agricultu-
ra, que aprova as Instruções para o
funcionamento, no corrente ano, do Cur-
so Avulso de Extensão de Horticultu-
ra, expedidas pelo Diretor dos Cursos
de Aperfeiçoamento, Especialização e
Extensão.
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26 - E' publicada a Portaria n.· 130,
de 23-2-948, do Ministro da Agricultu-
ra, -que aprova as Instruções para o
funcionamento, no corrente ano, do Cur-
so Avulso de Extensão de Fruticultu-
ra,. expedidas pelo Diretor dos Cursos
de Aperfeiçoamento, Especialização e
Extensão

26 - E' publicada a Portaria n.· 578.
de 29-11-947.,.do Ministro da Educação,
que concede inspeção 'preliminar aos
cursos comercial básico e técnico de
contabilidade da Escola Técnica de
,Comércio Bitencourt, com sede em Cam-
pos, no Estado do Rio de Janeiro.

26 - E' publicada a Portaria n." 577,
de 29-11-947, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar aos
cursos comercial e técnico de contabili-
dade da Escola Técnica de Comércio
Paul a Frassinetti, com sede em São
Sebastião do Paraíso, no Estado de Mi-
nas Gerais.

26 - E' publicada a Portaria n." 581,
de 29-11-947, do Ministro da Educação.
que concede inspeção preliminar aos
cursos comercial básico e técnico de
contabilidade da Escola Técnica de Co-
mércio Regina Pacis, com sede em Ara-
guari, no Estado de Minas Gerais.

26 - E' públicada a Portaria n.· 40,
de 17-2-948, do Ministro da Aeronáu-
tica, que aprova as Instruções para a
organização do Curso de Tática Aérea.

28 - E' publicado o Decreto n,o 24.147,
de 2-12-947, que concede reconhecimento,
sob regime de inspeção permanente, ao
curso ginasial do ginásio Teresa Cris-
tina, com sede em Teresópolis, no Es-
tado do Rio de Janeiro.

28 ...: E' publicada a Portaria n.· 19,
de 28-2-948, do Vice-Presidente da Co-
missão Central de Preços, que mantém,
no corrente ano, os níveis dos preços,
adotados pelos estabelecimentos parti-

. culares de ensino em 1947.

/



II- ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DO DIS-

TRITO FEDERAL, DOS ESTADOS E DOS

TERRITÓlÚOS

1 - E' publicada a Portaria n." 138,
de 31-1-948, da Secretaria de Educação
e Cultura do Estado do Espírito Santo,
que cria um Curso de Admissão, anexo
ao G.E. Vasco Coutinho, de Espírito
Santo de Vitória.

1 - São publicadas as portarias de
n," 147 a 150, de 31-1-948, da Secreta-
ria de Educação e Cultura do Estado
do Espírito Santo, que localizam seis
escolas" sendo uma no Município de
Guaçui, quatro no Município de Colatí-
na e uma no Município de Mimoso do
Sul.

2 - E' publicado o Decreto n," 138,
de 30-1-948, do Estado de Santa Ca-
tarina que cria um Curso Primário
Complementar, 'anexo ao G.E. André
Rebouças, na Vila de Leão, .Município

,de Campo Novo.

3 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n." 3, de 2-2-948, do Diretor do De-
partamento de Educação Técnico-Pro-
fissional da Prefeitura do Distrito Fe-
deral, que prorroga o prazo para as
inscrições nos cursos técnicos que se-
rão ministrados, no corrente ano, nas
Escolas Técnicas da Prefeitura.

3 - E' publicada a Lei n." 74, de
17-1-948, do Estado do Piauí, que con-
cede subvenção anual de Cr$ 24.000,00
à Liga de Assistência à Infância, em
Teresina.

3 -E' publicada a Lei n," 78, de
17-1-948, do Estado do Piauí, que ele-
va a subvenção anual do Instituto
Monsenhor Hipólito, de Picos, a Cr$
6.000,00.

3 - E' publicada a Portaria n:-. 156,
de 2-2-948, da Secretaria de Educação
e Cultura do Estado do Espírito Santo,
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que transfere quatro escolas no Muni-
cípio de Colatina.

3 - São publicadas as Portarias
ns. 157., 158 e 159, de 2-2-948, da
Secretaria de Educação e Cultura do
Estado do Espírito Santo, que locali-
zam, respectivamente, uma escola e mais'
duas no Município de São Mateus e
duas no M;.micípio de Iúna.

4 - E' publicada a Lei n.? 80, de
17-1-948, do Estado do Piauí, que con-
cede subvenção anual de Cr$ 6.000,00
à Escola Domingos Afonso Mafrense,
mantida pela União Artística Operária
Oeirense.

4 - E' publicada a Lei n.· 81, de
17-1-948, do Estado do Piauí, que con-
cede auxílio extraordinário de Cr$ ..
300.000,00 à' Faculdade de Odontologia
e Farmácia do Piauí.

4 - E' publicada a Lei n." 82. de
17-1-948, do Estado do Piaui, que con-
cede subvenção anual de Cr$ 4.000,00
ao Educandário N. S. das Mercês, de
São Raimundo N onato.

4 - E' publícada a Lei n." 83, de
17-1-948, do Estado do Piauí, que auto-
riza o Poder Executivo a oficializar a
Escola Normal de Parnaíba e o Ginásio
Parnaibano, de Parnaíba, promovendo a
elevação dêste à categoria de colégio.

4 - E' publicada a Portaria n.· 171,
de 3-2-948, da Secretaria de Educação
e Cultura do Estado do Espírito Santo,
que localiza uma escola no Município
de Santa Teresa.

4 - E' publicada a Lei n.· 87, de
3-2-948, do Estado do Rio de Janeiro,
que cria um ginásio estadual na cidade
de Petrópo!is e dispõe sôbre seu fun-
cionamento.

4 - São publicados os Decretos
ns. 141 e 142, de 2-2-948, do Estado
de Santa Catarína, que retificam o nome
de, respectivamente, sete escolas no Mu-
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nicípio de Imaruí e duas no Município
de Laguna.

4 - São publicados os Decretos
ns. 143 e 144, de 2-2-948, do Estado
de Santa Catarína, que transferem uma
escola no Município de Ibirama e outra
no Município de Curitibanos,

4 - E' publicado o Decreto n.· 145,
de 2-2-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria um curso normal regío-
nal na cidade de Itajaí e dispõe sôbre
seu funcionamento.

4 - São publicados os Decretos de
n.· 146 a 153, de 3-2-948, do Estado
de Santa Catarina que aprova concursos
para provimentode cargos de professor.

5 - E' publicada a Portaria '11.. 198,
de 4-2-948, da Secretaria de Educação
e Cultura' do Estado do Espírito Santo,
que suprime uma escola em Burarema,
Município de São Francisco.

5 - E' publicado o Decr'eto n.· 156,
da 4-2-948, do Estado de Santa Cata-
rína, que modifica o art. 439, do Re-
gulamento para os estabelecimentosde
ensino primário do Estado.

5 - E' publicado o Decreto n.· 158,
de 4-2-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria o curso primário com-
plementar do G.E. Almirante Boiteux,
da cidade de Araguari.

5 - E' publicado o Decreto n.· 159,
de 5-2-948J do Estado de Santa Cata-
rina, que dispõe sôbre matrícula, com
ônus para o Estado, em estabelecimentos
de ensino secundário subvencionados,
ou normal sob regime de mandato.

5 - São publicadas as Instruções de
3-2-948,do Departamento de Ensino Se-
cundário e Superior do Estado de Minas
Gerais, para os trabalhos de matrí-
cula, exames de admissão e de 2.a épo-
ca nas escolasnormais oficiais, nas esco-
las sob mandato e nos cursos normais
regionais.
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6 - São públicadas as Portarias
ns. 199 e 200 da Secretaria de Educa-
ção e Cultura do Estado do Espírito
Santo, que.Iocalizamuma escola no Mu-
nicípio de Alegre e outra no. Município
da Capital. .

6 - E' publicada-a Lei n," 93, de
5-2-948,do Estado do Rio de Janeiro,
que dispõe sôbre nomeaçãode professor,
independentemente de concurso, para
E. I. em zona rural.

6 - E' publicada a Lei '11.0 96, de
5-2-948, do Estado do Rio de Janeiro,
que dispõe sôbre provimento efetivo de
cargos de professor.

8 - E' publicado o Ato n." 720, de
7-2-948, do Governador do Estado de
Pcrnambuco, que designa médico para
fazer curso de puericultura e adrninis-

, tração na cidade do Rio de Janeiro.

8 - E' publicada a Portaria n.O218,
de 7-2-948, da Secretaria de Educação
e Cultura do Estado do Espírito Santo;
que localiza uma escola em Rio Claro,
Município de Iúna.

12 - São publicadas, pelo Departa-
mento de Educação do Estado de São
Paulo, as Instruções para escolha de
livros didáticos no ano letivo de 1948.
. 12 - E" publicado o Ato n," 7, de

11-2-948,da Secretaria de Educação 40
Estado de São Paulo, que autoriza a
instalação de mais seis classes do curso
científico no Colégio Estadual Fran-
klin D. Roosevelt.

12 - E' publicado o Decreto n." 154,
de 4-2-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria três escolas mistas no
Município de Palhoça.

12 - E' publicadoo Decreto n," 155,
de 4-2-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que retifica o nome de uma escola
mista -no Município de Imaruí.

12 - E' publicadoo Decreto n.· 157,
de 4-2-948, do Estado de Santa Cata-
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rina, que transfere para a localidade
de Barranca a escola mista de Lagoa
da Serra, Município de Araranguá.

12 - E' publicado o Decreto n.· 160,
de 11-2-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que transfere para o dia 1-3-948,
a reunião dos inspetores escolares a que
se refere o Decreto n.· 127, de 8 de
janeiro de 1948.

13 - E' publicada a Portaria n.· 22,
de 4-2-948, do Departamento do Ser-
viço Público do Estado de Alagoas, que
aprova instruções para o exame de se-
leção de candidatos às bôlsas da Escola
Nacional de Agronomia e cola Na-
cional" de Veterinária.

13 - E' publicada a Portaria n.· 231,
de 12-2-948,· da Secretaria de Educação
e Cultura do Estado do Espírito Santo,
que suprime a escola de Parada das
Antas, Município de Cachoeiro de Ita-
pemirim.

1\3 - São publicadas as Portarias
115. 232, 233 e 234, de 12-2-948, da
Secretaria de Educação e Cultura do
Estado do Espírito ..santo, que locali-
zam três escolas. A primeira no Mu-
nicípio de Cachoeiro de Itapemirim e
as duas últimas no Município de Ca-
riacíca.

13 - São publicadas as Leis ns. 63
e 65, de '12-2-948, do Estado de São
Paulo, que dispõem sôbre aquisição de
imóveis, 'por doação, para construção dos
G.E. de Monte Azul do Turvo' e de
Siderópolis, Comarca de Votuporanga.

13 - E' publicado o Decreto n." 1.566,
<de 11-2-948, do Estado do Paraná, que
cria um G. E. de quarta classe na cidade
de Antonina, com a denominação de Er-
melino Matarazzo.

13 - E' publicado o Decreto n." 24,
-de 31-1-948, do Estado do Rio Grande
do Sul, que aprova a lotação numérica
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e nominal-dos professôres do Instituto
de Educação.

14 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.· 3, de 13-2-948, do .Diretor do
Departamento de Saúde Escolar da Pre-
feitura do Distrito Federal, que dispõe
sôbre os exames de saúde, indispensá-
veis à matrícula de alunos novos.

14 - E' publicada a Lei n," 108, de
12-2-948" do Estado do Piauí, que con-
cede pensão vitalícia a professor secun-
dário e abre crédito especial a êsse
fim.

14 - E' publicada a Portaria n," 257,
de 13-2-948, da Secretaria de Educa-
ção e Cultura do Estado do Espírito
Santo, que suprime a escola de - Var-
gem Alta, no MUIlicípio de Guarapari.

14 - E' publicada a Portaria n," 258.
de 13-2-948, da Secretaria de Educação
e Cultura do Estado do Espírito Santo,
que localiza uma escola em Vargem
Feia, Município de Guarapari.

17 - São publicadas, em Suplemento,
as Instruções n," 4, de 3-2-948, do Se-
cretário Geral de Educação e Cultura
da Prefeitura do Distrito Federal, que
regulam a matrícula nas escolas públicas
primárias e jardins de infância no ano
de 1948.

17 - E' publicado o Decreto n," 17.974,
de 16-2-948, do Estado de São Paulo,
que autoriza o. funcionamento de uma
escola normal livre em Matão.

17 - E' publicado o Decreto 11.°17.975,
de 16-2-948, do Estado de São Paulo.
que transfere um prédio à Secretaria de
Educação, para nêle ser instalado· um
G.E ..

18 - E' publicada ª' Resolução n.· 5,
de fevereiro de 1948, do Secretário Ge-
ral de Educação e Cultura, da Prefeitu-
ra do Distrito Federal, que organiza, no
Departamento de Educação Primária, o
Setor de Alimentação do Escolar.



18 - E' publicado o Ato 'n.· 950, de
17-2-948, do Governador do Estado de
Pernambuco, que nomeia o Dr. Nelson
Ferreira de Castro Chaves para exer-
cer, em comissão. o cargo de Secretá-
rio de Saúde e Educação.

19 -E' publicada a Ordem de Ser-
viço n," 5, de i8-2-948, do Diretor do
Departamento de Educação Primária da
Prefeitura do Distrito Federal, que dis-
põe sôbre os níveis de aproveitamento,
dos alunos primários.

19 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n." 5, de 18-2-948, do Diretor do
Departamento de Educação Técnico-Pro-
fissional da Prefeitura do Distrito Fe-
deral, que dispõe sôbre organização de
horários.

19 - E' publicada a Lei n." 123, de
9-2-948, do Estado do Ceará, ~ue auto-
riza o Poder Executivo a abrir crêdi-
to de Cr$ 30.000,00 para auxílio à cons-
trução da maternidade e pôsto de pue-
ricultura da cidade de Acaraú.

19 - E' publicada a Portaria n." 308,
de 17-2-948, da Secretaria de Educação
e Cultura do Estado do Espírito Santo,
que expede instruções para apuração
do concurso de títulos para ingresso na
carreira de professor primário,

19 - E' publicado o Decreto núme-
ro 17.972-A, de 16-2-948, do Estado de
São Paulo, que lota cargos de inspetor
de alunos em estabelecimentos de ensino
secundário.

19 - E' publicado o Decreto n." 163,
de 16-2-948, do Estado de Santa Ca-
tarina, que transfere para Limoeiro,
Município de Itajai, a escola mista do
Alto Baú no mesmo Município.

19 - E' publicado o Decreto '11.0 165,
de 16-2-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria um curso primário com-
plementar no G. E. Marechal Fran-
cisco Carlos da Luz, na cidade de
Jaguaruna.
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19 - E' publicado o Decreto n," 166,

de 16-2-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria duas escolas mistas no
Município de Palhoça.

20 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 4, de 17-2-948, do Diretor do
Departamento de Educação Primária
da Prefeitura do Distrito Federal, que
dispõe sôbre material a ser distribuí-
do às escolas primárias.

20 - E' publicada a Lei n." 56, de
18-2-948, do Estado do Paraná, que cria,
na parte permanente do Quadro do En-
sino, 251 cargos de Professor Norma-
lista.

21 - E' publicado o Ato de 31-1-948,
do Governador do Estado do Ceará,
que transfere a escola rural de Brejo
Santo, para Porteiras, Município de
Brejo Santo.

21 - E' publicada a Portaria n." 2, de
19-2-948, do Juiz de Direito da Quarta
Vara da Comarca de Natal, que regula
a presença de menores em espetáculos
de jogos e diversões.

21 - E' publicada a Portaria n." 311,
de 20-2-948, da Secretaria de Educação
e Cultura do Estado do Espírito Santo,
que localiza uma escola em Jardim Amé-
rica, Município de Cariacica.

21 - E' publicado o Decreto n." 71.
de 25-1-94~ do Território do Amapâ,
que subordina administrativamente o Gi-
násio Amapaense à Divisão de Edu-
cação.

•
22 - E' publicada a Portaria n," 326,

de 21-2-948, da Secretaria de Educação
e Cultura do Estado do Espírito Santo,
que localiza uma escola em Santa Lúcia,
Município da Capital.

22 - E' publicado o Decreto n," 50S,
de 12-2-948, do Estado de Goiás, que
cria E. L rural no Município de Ita-
guatins ,

;



\

-9-·

23 _ E' publicada a .Circular n," 2,
de 8-Z-948, do Serviço de Educação Fí-
sica Escolar do Estado do Ceará, que
.transcreve a Portaria n." W7, de 16 de
julho de 1947, relativa à prática de edu-
cação física nos esta~lecimentos de en-
sino primário e normal do Estado. /

23 - E' publicado o' Decreto n." 171,
de 23-2-948, do Estado de Santa Cata-
tina, que estabelece normas adminis-
trativas aos inspetores escolares do Es-
tado.

24 - E' publicada a Resolução n." 6,
de 23-2-948, do Secretário Geral de Edu-
cação e Cultura da Prefeitura do Dis-
trito Federal, que anexa ao Instituto
de'Educação a Escola 17-7 "Conselheiro
Mairink" .

24 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n," 6, de 23-2-948, do Diretor do
Departamento de Educação primária da
Prefeitura do Distrito Federal, que dis-
põe sôbre a reabertura das escolas pri-
márias da municipalidade.

24 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n," 7, de 23-2-948,; do Diretor do
Departamento de Educação Técnico-Pro-
fissional da Prefeitura do Distrito Fe-
deral, que fixa o início das aulas no
corrente ano.

24 _ E' publicado o Ato n." 8, de
16-2-948, da Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo, que aprova o Re-
gulamento dos Clubes de Aeromodelis-
mo, a que se refere o art. 6." do De-
creto n," 17.249, de 28-5-947

24 - E' publicada a Lei n," 75, de
23-2-948, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre criação, no interior do Es-
tado, de 2Z ginásios, autoriza funcio-
narem como colégios, uma vez autoriza-
dos pelo Govêrno Federal, 5 ginásios e
cria, anexas a colégios estaduais, 7
escolas normais.

24 _ E' publicada a Lei n," 76, de
23-2-948, do Estado de São Paulo, que

dispõe sôbre criação do Serviço de Edu-
cação de Adultos.

24 - E' publicada a Lei n." 77, de
23-2-948, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre criação de 75 cursos prá-
ticos de ênsino profissional e 6 escolas
industriais no interior do Estado.

24 - E' publicada a Lei n.· 78, de
23-2-948, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre criação de um ginásio esta-
dual em Orlândia,

24 - E' publicado o Decreto n." 18.034,
de 23-2-948, do Estado de São Paulo,
que dispõe sôbre lotação de cargo de
inspetor de alunos na Escola Normal e
Ginásio Estadual de Cruzeiro.

25 - E' publicado o Ato n," 12, de
23-2-948, da Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo, que dispõe sôbre
aulas extraordinárias e dá outras provi- •

dências.

25 _ E' publicada a Lei n," 81, de
23-2-948, do Estado de São Paulo, que
autoriza a Fazenda do Estado a rece-
ber em doação os bens pertencentes ao
Patronato de Menores Anita Costa, em

Lins ,
25 _ E' publicada a Portaria n." 55,

sld, da Secretaria de Educação do
Estado de Minas Gerais, que : fixa li-
mites para lotação de quadros de en-,
sino primário.

26 _ E' publicado o Aviso sld, do
Departamento de Educação do Estado
de Pernambuco, que prorroga até 15 de
março de 1948. a realização .da prova
de habilitaçãd" para preenchimento de
cadeiras de ensino S;:lpletivo.

26 ,_ E' publicada a Circular n.o 4,
de 12-2-948, da Diretoria de Educação
Pré-Primária e Primária, do Estado do
Rio de Janeiro, que estabelece instru-
ções para matrícula e orga>nização das

classes.



27 - E' publicadoo Ato de 20-11-947,
do Secretário da Educação e Cultura
do Estado do Rio de Janeiro, que con-
cede subvençãoà escola diurna do Ma-
ribondo, no Município de Araruama.

27 - E' publicadoo Ato de 16-2-948,
do Secretário de Educação e Cultura

" do Estado do Rio de Janeiro, que cassa,
a pedido, a subvenção ao curso notur-
no de Chave de Santa Maria, no Mu-
nicípio de Campos.

27 - E' publicado o Regimento In-
terno da Reitoria da Universidade de
São Paulo.

27 - E' publicadoo Decreto número
1.675 de 20-2-948, do Estado do Paraná,
que decreta luto oficial por três dias,
nas repartições públicas estaduais, pelo
falecimento do Professor Joãó Cândido
Ferreira.

27 ~- E' publicadoo Decreto número
1.721, de 24-2-948, do Estado do .Pa-
ranâ, que outorga' mandato para fun-
cionamento de curso normal do 2.° ci-
clo na cidade da Lapa com a denomi-
nação de Escola Normal Novo Ateneu.·

27 - E' publicadoo Decreto n.· 506,
de 20-2-948, do Estado de Goiás, que
concede outorga de mandato ao Edu-
candárío Santana, da cidade de Goiás,
para ministrar ensino do 2.° ciclo nor-
mal:

28 - E' publicado o Decreto número
9.163, de 27-2-948, do Prefeito do Dis-
trito Federal, que modifica a redação
do art. 6.° do Decreto n." 9.046, de 28
de novembro de 1947 que instituiu a
emissão de títulos para financiamento
da construção do Estádio do Distrito
Federal.

28 - E' publicadaa Portaria n," 371,
de 27-2-948, da Secretaria de Educa-
ção e CJlltura do Estado do Espírito
Santo, que localiza uma escola ernPas-
tinho, no Municípiode Aracuns.
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28 - E' publicada a Circular n.O 1,
de 27-2-948, da 1 Divisão de Educação
Física do Estado do Rio de Janeiro, que
promove, durante o mês de março, a
Quinzena dos Professôres de Educa-
ção Física e Canto Orfeônico, dedicada
ao exame coletivo de assuntos relacio-
nados com as respectivas especialida-
des.

28 - E' publicada a Portaria n," 6,
de 21-2-948, do Departamentode Educa-
ção do Estado de São Paulo, que prescre-
ve normas para escrituração nas esco-
las normais do Estado.

28 - E' publicado o Ato n." 13, de
26-2-948, do Secretário de Educação do
Estado 'de São Paulo, que regulamenta
a distribuição de subvenções e auxílios
aos estabelecimentosde ensino artístico,
fiscalizados pelo C~nselho de Orienta-
ção Artística do Estado.

28 - E' publicada a Lei n," 88, de
27-2-948. do Estado de São Paulo, que
considera de utilidade pública a Asso-
ciação dos Amigos da Escola Lapa,

28 - E' publicada a Lei n." 89, de
27-20948, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre a criação de uma escola
normal em Novo Horizonte,

28 - E' publicada a Lei n," 90~ de
27-2-948, do Estado de São Paulo, que
autoriza o Estado a doar ao o'rcu1o
Operário Rioclarense, um im6vel situa-
do no Município do Rio Claro, destina-
do à construção de sua sede e onde
funcionarão cursos.de alfabetização.

28 - E' publicada a Lei 111.° 91, de
27-2-948, do Estado de São Paul~, que
dispõe sôbre aquisição de imóveis por
doação para nêles ser construido grupo
escolar.

28 - n pubÍicada a Lei n," 94 de
27-2:48, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre abertura de crédito especial
de Cr$ 200.000,00 em favor do III Con,



gresso Nacional dos Estabelecimentos
Particulares de "Ensino.

28 -:a publicada a Lei n," 95, de
27-2-48, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre criação de uma escola nor-
mal em Santa Rita do Passa Quatro.

28 - S publicada a Lei n," 96, de
27-2-48, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre criação de úm ginásio es-
tadual em Palmital.

28 - É publicado o Decreto lI.O2.603,
de 27-2-48, do Estado de Minas Gerais,
que outorga mandato ao Curso Normal
Regional Sacramentino de Nossa Se-
nhora, de Espera Feliz, para ministrar o
ensino normal do 1.0 ciclo.

28 - São publicados os Decretos
ns. 2.604 e 2.605, de 27-2-48, do Estado
de Minas Gerais, que outorgam mandato
para ministrarem ensino normal do 2.°
ciclo, aos cursos normais regionais Darei
Vargas, de ltabirito e Santos Anjos, de
Juiz de Fora.

28 - :a publicado o Decreto n.O 67,
de 26-2-48, do Território do Rio Branco,
-que transfere de localidade a Escola
Diogo Feijó, da margem do Rio Branco.

~ - :a publicada a Portaria n.O 30,
de 24-2-48, do Departamento de Edu-
cação do Estado de Sergipe, que estabe-
lece o horário das aulas em escolas de
povoados e vilas.

~ - :a publicada a Portaria 0.0 58,
de 26-2-48, da Secretaria de Educação
tio Estado de Mioas Gerais, que regula
o processo de exames de suficiência para
exercício interino de cadeiras vagas e
regência de aulas extranumerárias nos
estabelecimentos de ensino normal e
secundário.

29 - :a publicada, pela Secretaria da
Educação do Estado de Minas Gerais,
a lista dos livros aprovados para os es-
tabelecimentos de ensino primário do
Estado.
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lI! - Aros DA ADMINISTRAÇÃO '

MUNICIPAL

3 - :a publicado o Decreto-lei n," 31,
de 12-S-47, da Prefeitura Municipal de
Imbituva (Paraná), que' cria 3 e;colas
primárias no Município.

3 ..,.-É publicado o Decreto n." 305,
de 28-8-47, da Prefeitura Municipal de
Cambará (Paranâ) , que classifica os
professôres da Prefeitura nas escolas
municipais.

3 - E' publicado o Decreto-lei n." 318,
de 3-11-47, da Prefeitura Municipal
de Cambará (Paranâ), que cria uma es-
cola no Município, a ser futuramente
localizada.

12 - E' publicado o Decreto-lei 0.° 219,
de 31-12-47, da Prefeitura Municipal
de Palmeiras dos índios (Alagoas),
que cria 6 E. I. primárias em locali-
dades do Municipio.

12 - E' publicado o Decreto-lei n," 41,
de 12-11-47, da Prefeitura Municipal de
Assaí (Paraná) , que abre crédito de
Cr$ 50.000,00,destinados à construção da
Escola Cedro e da Escola Paineira.

19 - E' publicada a Deliberação
n." 13, de 15-1-48, da Prefeitura Muni-
cipal de Angra dos Reis, (Estado do Rio
de Janeiro) que concede subvenção de
Cr$ 31.200,00 a instituições de educação
e assistência.

23 - São publicados os Decretos
ns , 1 e 2, de 19-2-48, da Prefeitura Mu-
nicipal de Florianópolis (Santa Cata-
rina), que extinguem as E. I. de
Itapocu e Itacorobi.

, 23 - É publicada a Lei n.O 5, de
13-2-48, da Prefeitura Muoicipal de
Florianópolis (Santa Catarina), que abre
crédito de Cr$ 2.000,00 para construção
de um mausoléo ao pintor catarinense
Eduardo Dias de Oliveira.



26 - n publicado o Decreto n," 1,
de 14-2-48, da Prefeitura Municipal de
Rio Bonito (Estado do Rio de Janeiro),
que cria 10 cargos de Professor Pri-·
mário.

27 - n publicada a Lei n." 39, de
25-2-48, da Prefeitura Municipal de
Pôrto Alegre (Rio Grande do Sul), que
concede ao Educandário São Luís uma
subvenção de Cr$ 6.862,00.

IV - NOTICIÁRIO

1- Noticia-se do Paraná, que a
Campanha de Educação de Adultos de-
senvolve-se em 42 municípios do Estado.

1- Encontra-se em Belo Horizonte
(Minas Gerais) numerosa delegação de
engenheirandos gaúchos e baianos em
visita aos centros industriais do Estado.

2 - Em Macapá (Território do
Amapá) é iniciado o curso de férias
para professôres do Território.

3 - O Govêrno do Território do
Amapá inaugura a quinta das nove es-
colas fornecidas a essa Unidade da Fe-
deração pelo Instituto Nacional de Es-
tudos Pedagógicos.

7 - Encontra-se na Argentina, em
missão de intercâmbio, uma represen-
tação de estudantes da Faculdade de
Medicina do Paraná.

12 - Instalou-se em -São Paulo o
Curso de Férias do SENAC, destinado
ao aperfeiçoamento pedagógico-cientí-
fico de professôres.

15 - O Diretor da Biblioteca Pública
Estadual. de Alagoas, a fim de incen-
tivar o interêsse do povo, resolveu ins-
tituir o prêmio semanal de um livro a
ser sorteado entre os leitores.

15 - Está sendo realizado em Rio
Branco (Acre> um Curso de Educação
Sanitária, para professôres do ensino
primário acreano, instituído pelo Serviço
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Especial de Saúde Pública e com a cola-
boração do Departamento de Educação
e Cultura.

19 - Foi iniciado, na Faculdade de
Filosofia da Universidade de São Paulo,
o Curso de Férias, para professôres,
com freqüência de 700 participantes.

20 - O Estado de Pernambuco, que
apresenta um deficit escolar superior a .
200.000 crianças, já recebeu do INEP
28 prédios escolares. Agora novo acôrdo
foi assinado entre o Estado e o Minis-
tério da Educação, para serem localiza-
das mais 120 escolas em municípios per-
nambacanos.

20 - Tomou posse hoje do cargo de
Secretário de Saúde e Educação do Es-
tado de Pernambuco o dr. Nélson Fer-
reira de Castro Chaves.

21 - Encontra-se em Macapá (Ama-
pá) uma caravana de estudantes secun-
dários do Estado do Pará, em visita <l~
congraçamento cultural e esportivo.

24 - O Governador do Estado do Rio
Grande do Norte autorizou o Diretor do
Departamento de Educação a adquirir
Cr$ 20.000,00 em livros e artigos de
ensino, para serem. distribuídos aos alu-
nos pobres das escolas primárias da
Capital. .

26 - O Govêrno do. Estado de Per-
nambuco recebeu comunicação do Minis.
tro da Agricultura segundo a qual o
orçamento do Ministério consigna, para
o corrente exercício, Cr$ 350.000,00para
instalação da Escola de Iniciação Agrí-
cola em Altinho, e igual importância para
auxílio à Escola Superior de Agricul-
tura de Pernambuco.

27 - Noticia-se de Alagoàs a conclu-
são da escola rural de Jacaré dos Ho-
mens, Município de Pão de Açucar.

28 - Instala-se na Cidade do Rio de
Janeiro a Associação Leopoldinense de
Educação, destinada a congregar profes-

o·
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sôres e diretores de colégios da Leopol-
dina.

28 - Em obediência a acordos fir-
mados pelo Govêrno Amazonense com o
Ministro da Educação vão ser construi.
das naquele Estado 84 escolas primárias.

29 - Realizou-;e a sol~nidade de
doação de um terreno do Rotary Clube
do Rio de Janeiro à Prefeitura do Dis-
trito Federal, para nêle ser construída
uma escola.

/
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29 - Reune-se em Goiânia (Goiás)
uma comissão de professôres para dis-
cutir a fundação da Associação Goiana
de -Educadores.

Seção de Documentação e Intercâmbio
do Instituto Nacional de Estudos Peda-
gógicos, em 24 de março de 1948. -
Nice Camarço Barioni, Chefe substituto
da Seção. Visto. - Murilo Braço, Di-
retor do I.N .E.P. •
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Boletim mensál
DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÚGlCOS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇt:.O E SAÚDE .; RIO DE· JANEIRO

ANO IX ABRIL DE 1948

Vida educacional no .país em março de 1948,
f

I - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

1 - E' publicada a Portaria n.? 147,
de 26-2-948; do Ministro da Educação,
que regula a concessão de bôlsas de
estudo, em 1948, a integrantes da ex-
Wta Fôrça Expedicionária Brasileira.

1 - E' publicada a Portaria n.? 154,
de 26-2-948, do Ministro da Educação,
que aprova instruções para a concessão
de adiamento ou antecipação de pro-
vas e exames do curso secundário.

1 - E' publicado o Despacho de
21-11-947, do Présidente da República,
que muda a denominação do Colégio
Municipal de São Joaquim para Colégio
São Joaquim.

1 - E' publicado o Despacho de
21-11-947, do Presidente da República,
que muda a denominação do Ginásio
Municipal de Varginha para o 'Ginásio
Coração de J esús.

1 - E' publicado o Despacho de
21-11-947, do Presidente da República,
que muda a denominação do Colégio.
Municipal de Pádua para Colégio de
Pádua.

1 - E' publicado o Despacho de
21-11-947, do Presidente da República,
que muda a denominação do Ginásio
Municipal de São Vicentc de Paulo
para Colégio de São Vicente de Paulo.

1 - E' publicado o Despacho de
21-11-947, do Ministro da Educação,
que muda a denominação do Ginásio
do Instituto de Educação para Ginásio
Estadual Vidal Ramos.

1 - E' publicado o Despacho de
21-11-947, do Ministro da Educação,
que muda a denominação do Ginásio
Municipal São João Batista para Gi-
násio São João Batista.

1 - E' publicado o Despacho de
21-11-947, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao Gi-
násio Estadual Alexandre de Gusmão ,

2 - É publicada a Resolução n." 305,
de 30-1-948, da Junta Executiva Central
do Conselho Nacional de Estatística, que
orça as despesas do Conselho Naciona!
de Estatística e da Secretaria Geral do
Instituto para o exercício de 1949.

2 - É I\ublicada a Resolução n." 307,
de 5-2-948: da Junta Executiva Central
do Conselho Nacional de Estatística,
que modifica a organização da Inspe-
toria Regional de Estatística Municipal
no Estado de São Paulo.

2 - E' publicado o Aviso n.? 186,
de 28-2-948, do Ministro da Guerra,
que dispõe sôbre matrícula nos cursos
ginasial e científico do Colégio Militar.



2 - E' publicado. o. Aviso. n.? 187,
de 28-2-948, do. Ministro. da Guerra,
que cria, a título. provisório, na Escola
de Estado. Maior, os Cursos de Servi-
ço. de Estado. Maior e Naval e dispõe
sôbre o. seu funcionamento,

2 - E' publicado. o. Aviso. n,? 188,
de 28-2-948, do. Ministro. da Guerra,
que fixa as datas para o. início. dos
Cursos de Oficiais da Escola de Moto-
Mecanização. e dos Cursos de Oficiais
e Sargentos do. Curso. ESpecial de Equi-
tação ,

2 - E' publicada a Portaria n.? 230,
de 27-2-948, do. Diretor' Geral dos Cor-
reios e Telégrafos, que incumbe a Es-
cola de Aperfeiço.amento. dos Correios
e Telégrafos da realização. dos concur-
So.S para provimento efetivo. dos fun-
cionários das carreiras provisórias no-
meados em caráter interino.

2 - E' publicada a Portaria '11.0 232,
de 27-2-948, do. Diretor Geral dos Cor-
reios e Telégrafos, que aprova as ins-
truções para o. concurso de provas, pa-
ra o. provimento efetivo dos funcioná-
rios interinos das carreiras provisórias
do. Departamento. dos Correios e Telé-
graíos, organizadas pela Escola de
Aperfeiçoamento,

2 - _E' publicada a Portaria n.? 159,
de 28-2-948, do. Ministro. da Educação,
que credencia professor para realiza"
estudos e observações no. exterior.

2 - E' publicada a Ata de 5-11-947,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa a 6.a Sessão. da 3.a Reunião.
extraordinária do. ano ,

2 - E' publicada a Ata de 7-11-947,
do. Conselho N acional de Educação,
relativa à ,7 ..a Sessão da 3.3 Reunião.
Extraordinária do. ano.

2 - E' publicada a Ata de 10-11-47,
do. Conselho Nacional de Educação, re-

.
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lativa à 8.a Sessão. da 3.3 Reunião. Ex-
traordinária do. ano.

2 - E' publicada a Ata de 12-11-47,
do. Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 9.a Sessão. da 3.a Reunião Ex-
traordinária do. ano.

2 - É publicada a Ata de 14-11-47,
do. Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 10.' Sessão. da 3.3 Reunião Ex-
traordinária do. ano ,

2 - E' publicada a Ata de 17-11-47,
do. Conselho. N acional de Educação,
relativa à 11.3 Sessão. da 3.a Reunião
extraordinária do. ano ,

3 - É publicado. o. Decreto. n." 24.609,
de 1-3-948, que altera, sem aumento. de
despesa, as Tabelas Numéricas Ordi~-
ria e Suplementar de Extranumerário.
mensalista da Faculdade Nacional d~
Filosofia da Universidade do. Brasil.

4 - É publicado. o. Despacho. de
27-11-947, do. Ministro. da Educação,
que muda a denominação do. Ginásio.
Municipal N;S. do. Amparo. para Giná-
sio. N.S. do. Amparo,

4 - E' publicado. o. Despacho. de
27-11-947, do. Ministro. da Educação,
que concede a título. precário, reconhe-
cimento. de curso. colegial do. Ginásio.
Imaculada Conceição,

4 - E' publicado. o. Despacho. de
. 27-11-947, do. Ministro da Educação,
que concede reconhecimento, sob regi
me de inspeção. preliminar, ao. Ginásio
da Academia Mariana.

5 - E' publicado. o. A viso. n.? 202,
s/d, ·do. Ministro. da Guerra, que torna
extensiva a matrícula no. Curso. de
Adaptação. de Protéticos, no. corrente

--



~no, aos sargentos de saúde possuido-
res de certificado de protético, conferido
pelo Departamento Nacional de Saúde
Pública.

5 - E' publicada a Portaria n.? 162,
de 2-3-948, do Ministro da Educação,
que designa representante do Ministé-
rio para, junto à Comissão Central de
Preços, estudar o custo dó ensino.

9 - E' publicada a Portaria n.? 190,
de 6-3-948, do Ministro da Agricultura,
que aprova as Instruções para o" fun-
cionamento do Curso Avulso de Ins-
trumentos Meteorológicos, assinadas
pelo Diretor dos Cursos de Aperfeiçoa-
mento, Especialização e Extensão.

9 - E' publicada a Portaria n.? 51,
de 6-3-948, do Ministro da Aeronáutica,
que aprova a Organização Gerál do

"Ensino da Escola de Aeronáutica.

10 - E' publicado o Despacho s/d,
do Presidente da" República, que muda
a denominação do Colégio Mantiqueira
para Colégio Estadual e Escola Nor-
mal de Cruzeiro.

10 - E' publicado o Despacho s/d,
do Ministro da Educação, que muda a
denominação do Ginásio Estadual de
União da Vitória para Ginásio Estadual
Túlio de França.

10 - E' publicado o Despacho s/d,
do Ministro da Educação, que autoriza
o Ginásio Barão de Mesquita a funcio-
nar como colégio.

10 - E' publicado o Despacho s/d,
do Ministro da Educação, que autoriza
o funcionamento do curso colegial do
Ginásio Hebreu Brasileiro.

10 - E' publicada a Ata de 19-11-47,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 12.a Sessão da 3.a Reunião Ex-
traordinária do ano.
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10 - E' publicada a Ata de 21-11-47,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 13.a Sessão da 3.a Reunião
Extraordinária do ano.

10 - E' publicada a Ata de 24-11-47,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa a 14.a Sessão da 3.a Reunião
Extraordinária do ano.

10 - E' publicada a Ata de 26-11-47,
do Conselho N acional de Educação,
relativa à 15.a Sessão da 3.a Reunião
Extraordinária do ano.

10 - E' publicada a Ata de 28-11-47,
dô Conselho Nacional de Educação,
relativa à 16.a Sessão da ~.a Reunião
Extraordinária do ano.

12 - E' publicada a Portaria s/no
de 8-1-948, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar aos
cursos comerciais básico e técnico de
contabilidade da Escola Técnica de
Comércio Santanópolis, com sede em
Feira de Santana, no Estado da Bahia ,

13 - É publicada a Portaria n." 25,
d)17-1-948, do Ministro da Educação,
que 'concede inspeção preliminar aos
cursos comerciais básico e técnico de
contabilidade da Escola Técnica de Co-
mércio de Itapira, com sede em Itapira,
no Estado de São Paio.

13 - É publicada a Portaria n." 24,
de 17-1-948, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao
curso técnico de contabilidade da Escola
Técnica de Comércio Santa Teresa, com
sede em São Luís, no Estado do Ma-
ranhão.

13 - E' publicado o Despacho de
22-12-947, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao
Ginásio Chamberlein.



13 - E' publicado o Despacho de
22-12-947, do Ministro da Educação,
que concede inspeção. preliminar ao
Ginásio União Caixeral.

15 - E' publicado o Decreto nú-
mero 24.653, de 12-3-948, que suprime
um cargo extinto da classe E da car-
reira de Auxiliar de Ensino do Quadro
Suplementar do Ministério da Agricul-
tura.

16 .i: E' publicada a Mensagem apre-
sentada ao Poder Legislativo, em
15-3-948, pelo General Eurico Gaspar
Dutra, Presidente da República.

18 - E' publicada a Portaria n.? 27,
de 21-1-948, do Ministro da Educação,
que estende aos alunos da terceira sé-
rie dos cursos técnicos de comércio, os
direitos conferidos na Portaria Minis-
terial n.? 60S, de 23-12-947, que baixa
instruções para a inscrição nos con-
cursos de habilitação para ingresso nas
escolas de ensino superior.

18 - E' publicada a Portaria n.? 28,
de 21-1-948, do Ministro da Educação.
que concede inspeção preliminar ao cur-
so técnico de contabilidade da Escola
Técnica de Comércio São- Carlos, com
sede na capital do Estado de São Paulo.

18 - É publicado o Despacho de
12-1-948, do Ministro da Educação, que
muda a denominação do Ginásio Muni-
cipal Miguel Landim para Ginásio Mi-
guel Landim.

18 - E' publicado o Despacho de
12-1-948, do Ministro da Educação, que
concede inspeção preliminar ao Ginásio
N . S. do N azaré .

18 - E' publicado o Despacho de
12-1-948, do Ministro da Educação, que
concede inspeção preliminar ao Ginásio
São José.

18 - E' publicado o Despacho de
12-1-948, do Ministro da Educação, que

..
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concede inspeção preliminar ao Giná-
sio Santo Antônio.

18 - E' publicada a Ata de 1-12-47,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à I." Sessão da 4.a Reunião
Extraordinária do ano.

18 - E' publicada a Ata de 3-12-47,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 2.a Sessão da 4.a Reunião
Extraordinária do ano.

18 - E' pub1icada a Ata de 5-12-47,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 3.a Sessão da 4.a Reunião
Extraordinária do ano.

18 - E' publicada a Ata de 10-12-47,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 4.a Sessão da 4.a Reunião
Extraordinária do ano.

18 - E' publicada a Ata de 12-12-47,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 5.a Sessão da 4.a Reunião
Extraordinária do ano.

18 - E' publícada a Ata de 15-12-47,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 6.a Sessão da 4.a Reunião
Extraordinária do ano.

18 - E' publicada a Ata de 17-12-47,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 7.a Sessão da 4.a Reunião
Extraordinária do ano.

18 - E' publicada a Ata de 19-12-47,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 8.a Sessão da 4.a Reunião
Extraordinária do ano.

19 - É publicada a Portaria n." 126,
de 17-3-948, do Diretor Gela! do De-
partamento Administrativo do Serviço
Público, que cria um Curso Avulso de
Matemática e aprova as instruções re-
guladoras do seu funcionamento.

19 - É publicada a Portaria n.? 8,
de 17-3-948, do Diretor da Escola Na-
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cional de Agronomia, que mantém bôlsas
de estudo concedidas a vários alunos
que lograram promoção de ano.

19 - E' publicada a Portaria n.? 9,
de 17-3-948, do Diretor da Escola Na-
cional de Agronomia, que mantém bôl-
sas de estudo concedidas a vários alunos
que lograram promoção de ano.

19 - E' publicada -a Portaria n.? 10,
de 17-3-948, do Diretor da Escola Na-
cional de Agronomia, que mantém bôl-
sas de estudo 'concedidas a vários alu-
nos que lograram promoção de ano ..

19 - É publicada a Portaria n." 179,
de 15-3-948, do Ministro da Educação,
que dispõe sôbre a correlação dos Cursos
Técnicos Agrícolas com os Cursos Su-
periores.

19 - E' publicado o Despacho de
1-3-948, do Ministro da Educação, que
autoriza ao Ginásio Cristo Redentor.
com sede em Palmeira dos índios, no
Estado de Alagoas, a funcionar condi-
cionalmente.

19 - É publicada a Portaria n." 142,
de 24-2-948, do Ministr oda Edcação,
que concede inspeção preliminar ao Gi-
násio Duque de Caxias, com sede em
Lagoa Vermelha, no Estado do Rio
Grande do Sul.

19 - E' publicado o Despacho de
23-1-948, do Ministro da Educação, que
concede inspeção preliminar ao Ginásio
N. S. do Rosário.

19 - E' publicado o Despacho de
23-1-948, do Ministro da Educação, que
concede inspeção preliminar ao Ginásio
Sagrado- Coração de Jesus.

20 - E' publicada a Portaria 11.° 9~
de 5-2-948, <10 Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao cur-
so técnico de contabilidade da Escola
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Técnica de Comércio do Instituto Fran-
cisco Peres, eorn sede em Bicas, no
Estado de Minas Gerais.

20 - É publicada a Portaria n.? 103,
de 5-2-948, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao
curso comercial básico da Escola Co-
mercial do Instituto Marques, com sede
no Distrito Federal.

20 - É publicada a Portaria n." 104,
de 5-2-948, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao crso
comercial básico da Escola Comercial
São João Bosco, com sede em Salvador,
no Estado da Bahia.

20 - É publicado o Despacho de
16-1-948, do Ministro da Educação.
que muda a denominação do Ginásio
Imaculada Conceição de Fátima para
Ginásio Nôtre Dame.

20 - E' publicado o Despacho de
16-1-948, do Ministro da Educação,
que muda a denominação do Ginásio
Municipal Santa Rosa, com sede em
Santa Rosa, no Estado do Rio Grande
do Sul, para Ginásio Santa Rosa de
Lima.

20 - E' publicado 0 Despacho de
16':1-948, do Ministro da Educação, que
concede inspeção preliminar ao Giná-
sio Padre Herculano Paz, com sede em
Itapecerica, no Estado de Minas Ge-
rais.

20 - E' publicado o Despacho de
16-1-948, do Ministro da Educação, que
concede inspeção 'preliminar ao Ginásio
Lençoense, com sede em Ubirama, no
Estado de São Paulo.

20 - E' publicado o Despacho de
16-1-948, do Ministro da Educa~ão, que
concede inspeção preliminar ao Ginásio
Padre Anchieta, com sede em Jundiaí,
no Estado de São Paulo.



20 - E' publicado o Despacho de
16-1-948, do Ministro da Educação, que
concede inspeção preliminar áo Giná-
sio São Caetano, com sede em São Cae-
tano, no Estado de São Paulo.

20 E' publicado o Despacho de
16-1-948, do Ministro da Educação, que
concede inspeção preliminar ao Ginásio
do Instituto de Santa Rosa, com sede
no Distrito Federal.

20 - E' publicado o Despacho de
17-1-948, do Ministro da Educação, que
concede inspeção preliminar ao Ginásio
N ..S. de Lourdes, com sede em Pal-
mares, no Estado de Pernambuco.

20 - É publicado o Despacho de
17-1-947, do Ministro da Educação, que
concede inspeção preliminar ao Ginásio
Marcílio Dias, com sede no Distrito
Federal.

22 - E' publicada a Portaria n.? 42,
de 19-3-948, do Ministro da Guerra, que
aprova as Instruções para o funciona-
mento do Curso Básico de Material
Bélico.

23 - E' publicado o Aviso n.? 20-G-2,
de 17-3-948, do Ministro da Aeronáu-
tica, que fixa o número de vagas no
Curso Prévio da Escola de Aeronáu-
tica para candidatos" a oficial aviador.

30 - É publicado o Decreto n. o 24.700,
de 24-3-948, que aprova 0 Regulamento
para a Biblioteca Militar (R-I72).

31-É publicado o Decreto n." 24.719,
de 29-3-948, que altera o Decreto
n." 22.245, de 6-12-946, qU,e deu organi-
zação ao Curso de Jornalismo.

31- É publicado o Decreto n." 24.721,
de 29-3-948, que abre pelo Ministério da
Educação e Saúde, o crédito de Cr$ ...
9.890,30, para pagamento de gratificação
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de magistério ao Professor Eugênio
Hime.

31- fi publicado oDecreto n.? 24.722,
de 29-3-948, que abre pelo Ministério da
Educação e Saúde, o crédito especial de
Cr$ 1. 240,GOpara pagamento de diferen-
ça de gratificaco de magistério ao, Pro-
fessor Djalma Hasselmann.

31 - É publicado o Decreto n." 24.724,
de 30-3-948, que concede atorização para
funcionamento do curso de ciências eco-
nômicas da Faculdade de Cincias Eco-
nômicas São Luís, com sede na capital
do Estado de São Pala.

II - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DO

DISTRITO FEDERAL, DOS ESTADOS E

DOS TERRITÓRIOS

1 - E' publicado o Decreto de
28-2-948,do Estado de Santa Catarina,
que nomeia comissao encarregada do
estudo dos processos sôbre bôlsas es-
colares e de pedidos para vagas, com
ou sem ônus para o Estado, nos esta-
belecimentos de ensino normal sob re-
gime de mandato e de ensino secundá-

. rio.

1 - E' publicado o Decreto n.? 170,
de 21-2-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria um G. E. na Vila de Ga-
ropaba, Município de Palhoça, com a
denominação de G.E. Professor José
Rodrigues Lopes ,

1 - E' publicado Decreto n,? 172,
de 23-2-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria Curso Normal Regional
na Cidade de Nova Trento.

. 2 - E' publicada a Portaria n.? 9,
de 1-3-948, do Diretor do Departamento
de Educação do Estado de Pernambuco,
que determina aplicação de testes pe-



dagógicos em alunos de estabelecimen-
tos de ensino público.

2 E'· publicada a Portaria n.? 4,
de. 26-2-948, do Diretor da Divisão de
Seleção e Aperfeiçoamento do Estado
do Rio de Janeiro, que .institui um
Curso Extraordinário de Aperfeiçoa-
mento em Direção e Supervisão.

2 - E' publicado o Decreto n.? 416,
de 27-2-948, do Estado de ,Mato Grosso,
que cria, na Escola Técnica de Comér-
cio de Cuiabá, as disciplinas Contabili-
dade Pública e História Administrativa
e Econômica do Brasil.

3 - São publicados Atos de 2-3-948,
do Governador do Estado do Rio> de
Janeiro que concedem 3 bôlsas de estu-
do na. E~cola de Enfermagem do Es-
tado do Rio de Janeiro.

3 - E' publicada a Portaria n.? 58,
de 28-2-948, do Secretário de Educação
do Estado de Minas Gerais, que baixa
instruções reguladoras do processo de
exame de suficiência para o exercício
interino de cadeiras vagas e para re-
gência de aulas extranumerárias nos
estabelecimentos de ensino normal e se-
-cundário. '

4, - E' publicada a Resolução n.? 7,
de 1-3~948, do Secretário Geral de Edu-
cação e Cultura, da Prefeitura do Dis-
trito Federal, que cria, na Ilha do Go-
vernador, a escola 11-16 "Rotary",
situada à Avenida Paranapuan.

4 - São publicados Decretos de
2-3-948, do Estado de São Paulo, que
promovem criação de um G. E. e 7
classes em G. E" localizam e transferem
2 escolas, mudam denominação de 3 e
primem 1.

4 - São publicados os Decretos
ns. 18.042, 18.044, 18.045 e 18.046
de 2-3-948, do Estado de São Paulo,
que lotam cargos de Professor em esta-
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bclecirnentos de ensino secundário e
normal.

5 - E' publicado o Decreto n.? 173,
de 2-3-948,' do Estado de Santa Cata-
rina, que transfere para Sertão de Ari-
riu, Município de Palhoça, a escola
mixta de Vila Real, Município de Cam-
boriu.

5 - São publicados, pelo Superin-
tendente do Ensino Normal, do Esta-
do do Rio Grande do Sul, os quadros
de lotação numérica e nominal dos pro-
fessôres das escolas normais Osvaldo
Aranha, de. Alegrete, e Armes Dias, de
Cruz Alta.

6 - E' publicado o Ato de 4-3-948,
do Governador do Estado do Arnazo-

• nas, que transfere a escola de Mudori-
çoana para Queirozópolis, no Município
de Itacoatira.

6 - E' publicado o- Decreto n,? 37,
de 4-3-948, do Estado do Amazonas,
que altera a redação do art. 1.0 do De-
creto n.? 34, de 19-2-948, que criou 41
escolas no interior do Estado.

6 - E' publicado o Decreto n,? 36,
de 4-3-948, do Estado do Amazonas,
que cria 82 escolas distritais em muni-
cípios do interior do Estado.

6 - E' publicado o Ato n.? 1.092,
de 5-3-948, do Governador do Estado de
Pernambuco, que suspende, por tempo
indeterminado, os cursos da' Escola de
Especialização.

6 - São publicados os Atos ns. 1.093
e 1.094, de 5-3-948, do Governado; do
Estado de Pernambuco, que determinam
às professôras e inspetores de pré-orien-
tação profissional da Capital, passem a
exercer' suas atividades em classes de.
letras, a fim de atenderem ! população
em idade escolar.



6 - E' publicado o Ato n.? 1.095,
de 5-3-948, do Governador do Estado
de Pernambuco, que adota um plano
para funcionamento dos G.E. e E.R.

. da capital .em. 3 turnos.

6 - São publicados Atos de 26-2-48,
do Diretor de Educação Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de Ja-
neiro, que transferem uma escola no
Município de Resende e outra no Mu-
nicípio de Cantagalo.

6 - E' publicado Ato de 26-2-948,
do Diretor de Educação Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de Ja-
neiro, que permite ao G.E. Rangel
Pestana, de Nova Iguaçú, funcionar
em regime. de 2 turnos.

8 - E' publicada a Lei n.? 144, de
3-3-948, do Estado do Ceará, que in-
clui no programa de obras e realiza-
ções da Secretaria de Educação e Saú-
de, no ano de 1948, e criação e insta-
lação do G.E. de Pereiro.

8 - E' publicada a Lei n.~ 146, de
3-3-948, do Estado do Ceará, que auto-
riza a abertura do crédito especial de
Cr$ 40.000,00 para melhoramentos no
G.E. de Iguatu.

9 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 9, de 5-3-948, do Diretor do
Departamento de Educação Primária,
da Prefeitura do Distrito Federal, que
dispõe sôbre dados referentes à vida
social dos alunos da 5.a série, maiores
de 14 anos.

9 - E' publicada a Ordem de Servi-
ço n.? 10, de 8-3-948, do Diretor da
Departamento de Educação Primária,
da Prefeitura do Distrito Federal, que.
dispõe sôbre a numeração das turmas
a que se refere o art. 17 das Instru-
ções B.O 4, de 17-2-948.
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9 - São publicados Atos de 8-3--948,
do Governador do Estado do Amazonas
que transferem 2 escolas no Município
de Manaus .

9 - São publicadas as Portarias
ns. 451, 452 e 453 de 8-3-948, do Secre-
tário da Educação e Cultura do Esta-
do do Espírito Santo, que localizam
uma escola em cada um dos Municípios
de Santa Leopoldina, Aracruz e na Ca-
pital.

9 - E' publicado o Ato de 1-3-948,
do Secretário de Educação e Cultura
do Estado do Rio de Janeiro, que SUg- .

pende o ensino nas escolas ns. 1, 2, 3,
4, 5, 6, do Município de Nova Iguaçu,
em virtude da instalação do G. E . do
referido município.

10 - São publicadas as Portarias de
n.? 10 a 13, de 8-3-948, do Diretor do
Departamento de Educação do Estado
de Pernambuco, que baixam instruções
para funcionamento dos G.E. e E.R.
da Capital, em 3 turnos,

10 - E' publicado o Ato de 3-3-948,
do Diretor de Educação Pré- Primária
e Primária do Estado do Rio de Ja-
neiro, que transfere a escola de Itaúna
para Bairro Nossa Senhora da Paz,
no Município de São Gonçalo.

10 - São publicados Atos de 4-3-48,
do Diretor de Educação Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de Janei-
ro, que transferem 2 escolas no Muni-
cípio de Angra dos Reis e uma no
Município de Nova Friburgo.

10 - E' pub1icado o Ato de 4-3-948,
do Diretor de Educação Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de Janei-
ro, que suspende o ensino na escola
n.? 17 em Belíord Roxo, Município de
Nova Iguaçu.

I



10 - E' publicado o Ato de 4-3-948,
do Diretor de Educação Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de Janei-
ro, que permite à Escola Protógenes
Guimarães, funcionar em regime de 3
turnos - no Município de Nilópo!is.

10 - São publicados Atos de 6-3-48,
do Diretor de Educação Pré- Primária
e Primária do Estado do Rio de Janei-
ro, que permitem a 2 escolas funciona-
rem sob regime de G. E. e determinam
que o G.E. Fernando Magalhães fun-
cione em um só turno.

1.0 - E' publicada a Portaria n.? 2.
de 2-3-948, da Inspetoria da 3.a Região
Escolar, do Estado do Rio de Janeiro,
que estabelece diplomas de mêrito a
professôres e escolas primárias que me-
lhor resultado obtiverem no ano letivo.

10 - E' publicado o Decreto de
2-3-948, do Estado de São Paulo, que
muda denominação da 1.a escola mista"
de Vila Nova Conceição, na Capital.

11 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 11, de 10-3-948, do Diretor do
Departamento de Educação primária,
da Prefeitura do Distrito Federal, qUI!
permite, sejam matriculados nas vaga~
existentes nas turmas do Curso de Ad-
missão já constituídas, os candidatos
que, embora tenham concluído em 1947
a 5.a série, pretendam consolidar seus
conhecimentos.

11 - São publicados os Decretos
ns. 1.695 e 1.696, de 10-3-948, do
Estado do Rio Grande do Norte, que
extinguem 2 cargos da carreira de Pro-
fessor.

11 - São publicadas as Portarias
ns. 4§6 e 467, de 10-3-948, do Secre-
tário de Educação e Cultura do Estado
do Espírito Santo, que localizam, res-
pectivamente, uma escola no Município
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de Cola tina e outra no Município de
Alegre.

11 - E' publicada a Circular n.? 8
s/d, do Diretor Geral do Departamen-
to de Educação do Estado de São Pau-
lo, que recomenda aos estabelecimentos
de ensino comemorarem a reconstitucio-
nalização do Estado.

12 - E' publicada a Portaria de
11-3-948, do Secretário de Educação e
Cultura do Estado do Espírito Santo,
que localiza uma escola no lugar An-
dorinha, Município de Alegre.

12 - E' publicada a Circular n.? 9,
s/d, do Diretor Geral do Departamen-
to de Educação, do Estado de São Pau-
lo, que estabelece instruções à Cam-
panha de Alfabetização.

12 - E' publicado o Decreto de
12-3-948, do Estado de Santa Catarina,
que nomeia banca examinadora do con-
curso para provimento do cargo de
Lente, do Quadro Único do Estado.

13 - E' publicado o Ato de 12-3-948.
do Governador do Estado do Amazo-
nas, que transfere a escola de Taua-
ruhâ para Labrea, sede do Município.

13 - É publicado o Decreto n." 858,
de 8-3-948, do Estado do Ceará, que
abre crédito especial de Cr$ 50.000.,00
em favor da Sociedade de Defesa de
Criança de Aldeota.

13 - E' publicado o Ato de 12-3-948,
do Governador do Estado de São Pau-
lo, que exonera o Dr. Francisco Bra-
siliense Fusco do cargo de Secretário
de Estado dos Negó~ios' de Educação,
e designa, para responder pelo expe-
diente da Secretaria de Estado, o Pro-
fessor Thales Castanho de Andrade.

13 - É publicado o Decreto n." 18.052,
de 12-3-948, do Estado de São Paulo,
que lata 8 cargos de Professor Secun-
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dário do Ginásio Estadual de Votu- transfere E. I. mista no Município de
. poranga. Sítio da Abadia.

13 - E' publicada a Portaria n.? 85,
de março de 1948, .do Secretário de
Educação do Estado de Minas Gerais,
que baixa instruções e programas pa-
ra o ensino de português nas 3 primei-
ras séries do curso de formação d~ pro-
fessôres.

16 - E' publicada a Lei n.? 157, de
6-3-948, do Estado do Ceará, que con-
cede auxilio de Cr$ 150.000,00 ao Ins-
tituto Beneficente São José, de Forta-
leza.

16 - É publicada a Portaria n." 500,
de 11-3-948, do Secretário da Educação
e Cultura, do Estado do Espírito Santo,
que localiza uma escola em Alto-Guan-
du, Município de Afonso Cláudio.

16- - São publicadas as . Portarias
ns. 501 e 502, de ~ 12-3-948, do Secre-
tário da Educação e Cultura do Esta-
do do Espírito Santo, que localizam
2 escolas; uma no Município de Iuna
e outra no Município de Itaguaçu.

16' - São publicados Decretos de
15-3-948, do Estado de Santa Catarina,
que designam 9 professôres para curso
de especialização no I. N .E. P .

17 - É publicado o Decreto n.? 18.053,
de 16-3-948, do Estado de São Paulo,
que altera a denominação da Escola Prá-
tica de Agricultura de Ribeirão Prêto.

17 - São publicados, pela Superin-
tendência do Ensino Normal, do Estado
do Rio Grande do Sul, os Quadros de
lotação numérica e nominal da Escola
Normal João Neves da Fontoura, de
Cachoeira do Sul.

17 - E' .publicado o Decreto n.? 518,
de 11-3-948, do Estado -de Goiás, que

17 - São publicados os Decretos
ns. 517 e 519, de 11-3-948, do Es-
tado de Goiás, que criam uma E .I.
rural no Município de Peixe e outra
no Município de Natividade.

17 - E' publicado o Decreto n.? 521, -,
de 13-3-948, do Estado de Goiás, que
dispõe sôbre criação de 20 G.E., de
3.a categoria, no interior do Estado.

18 - São publicados os Decretos de
n.? 177 a 180, de 16-3-948, do Estado
de Santa Catarina, que aprovam con-
cursos para provimento do cargo de
Lente, do ·Quadro Único do Estado.

18 - São publicados, pela Superin-
tendência do Ensino Normal do Estado
do Rio Grande do Sul, os Quadros -íe
lotação numérica e nominal da Escola
Normal Assis Brasil, de Pelotas.

19 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 12, de 17-3-948, do Diretor do
Departamento de Educação Primária,
da Prefeitura do Distrito Federal,' que
dispõe sôbre o funcionamento da 5.a

série primária.

19 - E' publicado o Decreto n.? 183.
de 17-3-948, do Estado de Santa Cata-
ri na, que aprova o concurso para pro-
vimento do cargo de Lente, do Quadro
Único do Estado.

19 - É publicado o Decreto n." 522,
de 15-3-948, do Estado de Goíás, que'
cria E.I. mista rural na fazenda Três
Galhos, Município de Anápolis.

21 - E' publicado o Decreto de
18-3-948, do Estado de Sergipe, que
autoriza professor catedrático a fazer,
no-Rio de Janeiro, curso de aperfeiçoa-
mento.



23 - E' publicado o Ato n.? 1.450,
de 22-3-948, do Governador do Estado
de Pernainbuco, que suspende, durante
o corrente ano, o curso normal do Gi-
násio Sagrado Coração, de Caruaru.

23 - E' publicado o Ato n.? 1:482,
de 22-3-948, do Governador do Estado
de Pernambuco, que constitui o Con-
selho Técnico Administrativo da E~-
cola Superior de' Agricultura, no pre-
sente ano letivo.

23 - E' publicado o Decreto n.? 47,
de 20-3-948, do Estado de Sergipe, que
transfere para o Povoado Mangabeira, a
sede da cadeira do Povoado Santa
Cruz, 'Município de ltabaiana.

24 São publicados Atos de
22-3-948, do Governador do Estado do
Amazonas, que transferem 2 escolas.
respectivamente, nos Municípios de Ei-
runepé e Uupés.

24 - São publicados Decretos de
23-3-948, do Estado de São Paulo, que
revogam mudança de denominação e
supressão de escola, ao mesmo tempo
que mudam denominação e localizam
2 escolas, e suprimem uma.

24 - E' publicado Decreto de
23-3-948, do Estado de São Paulo, que
autoriza professôres a -ausentar-se do
país, em viagem de estudos.

24 - É publicado o Decreto n." 182,
de 17-3-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que concede outorga de mandato à
Congreaação das Irmãs Franciscanas da
3.' Ordem Regular, para ministrar en-
sino normal do I." cíelo, na Vila de
Guaramirim, Município de j oinvile ,

24 - São publicados os Decretos
ns. 184, 185 e 186, de 22-3-948, do Es-
tado de Santa Catarina, que aprovam
concursos para provimento do cargo de
Lente, do Quadro Único do Estado.

..,""
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24 - É publicada a Portaria n." 101,
de 22-3-948, do Secretário de Educação
do Estado de Minas Gerais, que regula
a admissão de substitutas de professôras
regentes de classes nos estabelecimentos
de ensino primário da Capital.

25 - É publicado o Decreto n." 1.698,
de 24-3-948, do Estado do Rio Grande
do Norte, que extingue 2 cargos da car-
reira de Professor.

25 - São publicadas as Portarias de
n.? 59 a 62, de 24-3-948, do Governa-
dor do Estado de Alagoas, que desig-
nam 4 professores para fazerem curse.
de especialização no I. N .E. P .

25 - É publicado o Decreto de 23-3-48,
do Estado de Sergipe, que designa 5
professores para fazerem cursos de espe-
cialização no I. N .E. P_..

25 - São publicados os Decretos ns.
48 e 49, de 23-3-948, do Estado de Sergipe,
que transferem sedes de cadeiras de en-
sino nos Municípios de Santo Amara
das Brotas e Gararu.

25 - E' publicado o Aviso n.? 48-1,
de 24-3-948, do Superintendente do De-
partamento de Educação do Ensino de
Minas Gerais, que estabelece instru-
ções para matrícula no curso de edu-
cação de adultos, no corrente ano.

25 - É publicado o Decreto n." 526,
de 20-;)-948. do Estado de Goiás, que
cria mais uma cadeira no G.E. de
Itumbiara ,

25 - E' publicado o Decreto n." 527,
de 20-3-948, do Estado de Goiás, que
cria E. I. mista no Município de Pedro
Afonso.

25 - São publicados os Decretos
ns. 528, 530 e 531, de 20-3-948, do
Estado de Goiás, Que criam, em nú-



mero de 4, 1 e 1, respectivamente,
E. I.

27 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n." 15, de 24-3-948. do Diretor
do Departamento de Educação Primá-
ria, da Prefeitura do Distrito Federal,
que altera uniformes nas escolas pri-
márias e jardins de infância.

28 - E' publicado o Decreto n.? 67,
de 20-3-948, do Território do Acre,
que cria, na Colônia Nova Emprêsa,
uma escola rural, com a denominação
de Escola Rural Cruz Milagrosa.

28 - E' publicado o Decreto n.? 68,
de 20-3-948, do Território do Acre. que
cria, na Cidade de Rio Branco, o Ins-
tituto Nossa Senhora de N azar é, cons-
tituído pelo Ginásio Acreano, Escola
Normal Lourenço 'Filho e G.E. 7 de
Setembro.

30 - E' publicado o Decreto n.? 37,
de 29-3-948, do Estado do Amazonas,
que cria 8 escolas' distritais nos Muni-
cípios de Eirunepê e Uaupés.

30 - E' publicado o Decreto n.? 39,
de 29-3-948, do Estado de Pernambuco.
que desmembra da Escola Superior de
Agricultura, o Curso de Química In-
dustrial, e dá-lhe a denominação de Es-
cola de Química de Pernambuco.

/

30 - E' publicado o Ato de 15-3-48,
do Diretor de Educação Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de Janei-
ro, que transfere de localidade a Es-
cola n.? 13, do Município de Nova Fri-
burgo.

30 - E' publicado o Ato de 18-3-48,
do Diretor de Educação Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de J a-
neiro, que autoriza o funcionamento do
Grupo Machado de Assis, em 3 turnos.

30 - E' publicado o Ato de 18-3-48,
do Diretor de Educação Pré-Primária
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e Primária do Estado do Rio de Jã-
neiro, que restabelece o ensino na esco-
la n.? 15, de Niterói.

30 - E' publicado o Ato de 22-3-48,
do Diretor de Educação Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de Ja-
neiro, .que transfere a escola de Recreio
para Água Limpa no Município de
Trajano de Mo:ais.

30 - E' publicado o Ato de 22-3-:48,
do Diretor de Educação Pré-Prímária
e Primária do Estado do Rio de Ja-
neiro, que suspende o ensino na escola
típica rural de Valério, no Município
de Cachoeiras de Macacu.

31 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n..o 16, de 30-3-48, do Diretor do
Departamento de Educação Primária,
da Prefeitura do Distrito Federal, ,que
dispõe sôbre encerramento da matrí-
cula.

31 - E' publicado a Portaria n." 321,
de 24~12-9477, do Diretor Geral do De-
partamento de Educação do Estado de
Sergipe, que regulamenta o limite de
idade para matrícula nos cursos de en-
sino primário.

31 - E' publicada a Portaria n." 322,
de 24-12-947, do Diretor Geral do De-
partamento de Educação do Estado de
Sergipe, que baixa instruções sôbre pro-
moções e conclusão de curso primário.

31 - E' publicado o Decreto n.? 16,
de 29-3-948 do Estado do Espírito, ,
Santo, que regula as promoções de pro-
fessôras do ensino primário.

31 - São publicadas as Portarias
de n.? 608 a 611 de 29-3-948, do Secre-
tário de Educação e Cultura do Esta-
do do Espirito- Santo, que localizam,
respectivamente. uma escola nos Muni ..
cípios de Itapemirim e Colatiaa, e 2
no Município de Mimoso do Sul.

.>



31 - E' publicado o Ato n.? 16, de
30-3-948, do Secretário da Educação
do Estado de São Paulo, que regula-
menta um parágrafo do concurso para

. substitutos efetivos em G. E. rurais.

31 - E' publicado o Decreto n." 18.062,
de 23-3-948, do Estado de São Paulo,
que autoriza a Universidade de São
Paulo a conceder auxílio a instituições
culturais.

31 - E' publicado o Decreto n.? 18.063,
de 23-3-94&, do Estado de São Paulo,
que altera tabelas explicativas do orça-
mento interno da Universidade de São
Paulo.

31 - E' publicado o Decreto n.? 187,
de 29-3-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria curso primário comple-
mentar no G.E. Couto de Magalhães,
do Município de Rio do Sul.

31 - E' publicado o Decreto n." 188,
de 29-3-948, do Estado de Santa' Cata-
rina, que dispõe sôbre início e término
do ano letivo nos estabelecimentos de
ensino primário.

31 - E' publicado o Decreto n." 189,
de 29-3-948, do Estado de Santa Cata-
riria, que cria curso primário comple-
mentar no G.E. Carlos Chagas, do Mu-
nicípio de Campos Novos.

31 - São publicados, pelo Superin ..
tendente do Ensino Normal, do Es-
tado do Rio Grande do Sul, os Qua·
dros de lotação numérica e nominal
das escolas normais Duque de Caxias,
de Caxias do Sul, e Osvaldo Cruz, de
Passo Fundo.

31 - E' publicada a 'Portaria n." 105,
de 24-3-948, do Secretário da Educação
do Estado de Minas Gerais, que dá or-
'ganização aos cursos de educação de
adultos no período letivo de 1948.
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lI! ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL

1 - E' publica da a Lei n.? 13, de
21-2-948, da Prefeitura Municipal de
Manaus, (Amazonas) , que isenta de
impôsto predial, o edifício do Luso Spor-
ting Clube, enquanto nêle funcionarem
a Escola João de Deus e o Corpo Cê-
nico, mantidos pela Associação.

10 - E' publicada a Lei n.? 19, de
3-3-948, da Prefeitura Municipal de
Manaus, (Amazonas), que eleva para
Cr$ 1.000,00 mensais, o auxílio con-
cedido a aluna do Conservatório de
Música.

16 - E' publicada a Lei n.? 1, de
27-1-948, da Prefeitura Municipal de
Fortaleza (Ceará), que dispensa de
impostos ou taxas e cancela dívida do
Centro I Artístico Cearense ,

17 - E' publicado o Ato n.? 5, de
23-2-948, da Prefeitura Municipal, de
Angra dos Reis (Estado do Rio de Ja-
neiro), que transfere a Escola Mun i
cipal 7 de Setembro, para o Sertão de
Caramujo.

IV - NOTICIÁRIO

4 - O Govêrno Federal, fêz fnsta-
lar, durante o ano de 1947, cêrca de
10.000 classes de alfabetização de ado-
lescentes e adultos, tôdas com pleno
funcionamento.

5 - Segundo informações do Con-
sulado do Brasil, em São Francisco, ao
Itarnarati, mais de 90 Universidades'
americanas ministraram aulas de por-
tuguês, em 1947.

6 - O Governador do Território do
Amapá inaugura a escola do Igarapé
do Lago.



9 - Inaugurou-se em Atibaia _(São
Paulo) um moderno estabelecimento
de ensino secundário, denominado Gi-
násio Atibaiense ,

10 -, For noticiado a conclusão do
prédio da escola rural de Porangaba,
no Município de Atala-ia (Alagoas) .

11 - Em solenidade realizada na
Escola Nacional de Engenharia, co-
memorou-se o centenário do nascimen-
to do Professor Adolfo José DeI Vec-
chio ,

13 - Em Petrópolis (Estado do Rio
de Janeiro), foi inaugurado o Ginásio
Estadual, destinado a ministrar edu-
cação gratuitamente.

13 - Foi fundada em São Paulo a
Campanha pela Biblioteca do Alfabeti-
zado, sociedade civil, filantrópica, com
a finalidade de proporcionar bibliote-
cas aos recém-alfabetizados.

14 - Segundo nota oficial do Es-
tado do Piauí, inaugurou-se, na Cida
de de São Tomé", - uma escola rural.
construída em colaboração com o Go-
vêrno Federal.

14 - O Estado da Bahia, que pos
sui 400.000 crianças fora' das escolas
por falta de capacidade da rêde esco-
lar, já recebeu, do I.N.E.P., auxílio,
para construção de 288 escolas.

15 - Instalaram-se, na Escola Car.
rnela Dutra, da Cidade do Rio de J a-
neiro, novos cursos do SENAC régio-
nal.

16 - Uma embaixada acadêmica da
Faculdade de Direito da Universidade
do Brasil, embarcou para a Europa, em
visita oficial aos centros universitários
europeus.

17 - Na Cidade do Rio de Janeiro,
no Palácio do Itamarati, realizou-se a
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sessão inaugural do Instituto Católico
de Direito Comparado, a primeira ins-
tituição do gênero no Brasil.

17 - Noticia-se de Salvador (Ba-
hia) o falecimento do Dr. José Júlio
Calazans, professor da Faculdade - de
Medicina:

17 - Foi organizado em São Borja
(Rio Grande do Sul), o Círculo dos
Pais e Mestres do Ginásio Estadual.

17 - No Território de Guaporé ins-
tituiu-se o Comando de' Professôras,
destinado a intensificar a campanha dto
educação da infância.

18 - A Associação Fluminense de
Estudantes, realizou em Niterói (Es-
tado do Rio de Janeiro) urrr comício
de protesto, contra o aumento das ta-
xas escolares.

18 - Segundo informações, a Fa-
culdade de Medicina de Pôr to Alegre
(Rio Grande do Sul), está ministrando
Curso de Aperfeiçoamento de - Anato-
mia Patológia Geral.

19 - O Clube Agrícola da Escola
Rural Alberto Tôrres, de Pernambuco,
acaba de iniciar as comemorações da
Semana do Plantio do Milho.

19 - Inaugurou-se em Cuiabá (Ma-
to Grosso) a Escola Normal Pedro
Celestino.

20 - Seguiu, com destino a París,
o diretor do Colégio Andrews, da Cí~
dade do Rio de Janeiro. comissionado
pelo Ministério da Educação para es-
tudar a organização do ensino secun-
dário da França.

20 - Uma delegação da Universi-
dade Cuyo, (Argentina), encontra-se
na Cidade do Rio de Janeiro, em mis-
são de intercâmbio cultural.



20 - Mais uma esco1a rural foi
inaugurada no Município de Feijó
(Acre), entrando imediatamente em
funcionamento.

21 - Está promovendo; a União
Paulista de Educação, um concurso de
cartazes, entre estudantes paulistas, alu-
sivos à Campanha de Alfabetização de
Adolescentes e Adultos.

22 - No recinto do Ministério da
Educação e' Saúde, inaugura-se a Pri-
meira Exposição Internacional de Ar·
quitetura Contemporânea, patrocinada
pelo Diretório Acadêmico e pela Re-
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vista Ante-Proj eto, da Faculdade Na-
cional de Arquitetura.

. 22 - Em Rio Bonito (Estado do
Rio de Janeiro) são inauguradas 14
escolas municipais.

23 - Iniciou-se em Ponte Nova
(Minas Gerais) um curso de História
do Município.

Seção de Documentação e Intercâm-
bio do Instituto Nacional de Estudes
Pedagógicos, em 26 de abril de 1948.
- Nice Camargo Barioni, Chefe Subs-
tituto da Seção. Visto. - Murilo Era-
ga, Diretor do I.N .E.P.

/
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DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS

MINisrÉRIO O~. EDUCAÇÃO E SAÚDE - RIO DE JANEIRO

aNO IX Maio de 1948

Vida educacional do pais em Abril de 1948

I - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

1 -'- E' pub!icada a Portaria n.? 185,
de 23-3-948, do Ministro da Educação,
que dispõe sôbre intercâmbio [ornalistíco
Brasil-Estados Unidos.

3 - E' publicado o Decreto n.? 24.739,
de 1-4-948, que aprova e manda executar
o Regulamento para a Escola de Guerra
Naval.

3 - E' publicada a Portaria n.? 5, de
27-2-948, do Presidente do Conselho de
Imigração e Colonização, que cria Cursos
para Técnicos em Imigração, Coloniza-
ção, e de Especialização e Colonização,
e aprova as .Instruções reguladoras do
seu funcionamento.

5 - E' publicada a Portaria n,? 270,
de 2-4-948,. do Ministro da Agricultura,
que dispõe sôbre bôlsas de estudo para
estudantes brasileiros da Escola de Agro-
nomia "Eliseu Maciel" .

5 - E' publicada a Portaria n.? 271.
de 2-4-948, do Ministro da Agricultura,
que estende à escola de Agronomia Eliseu
Maciel, de Pelotas, a tabela de taxas pre-
vistas no art , 169, do Regimento interno
da Escola Nacional de Agronomia da
Universidade Rural.

9 - E' publicado o Decreto n.? '24.727,
de 30-3-948, que concede reconhecimento,
sob regime de inspeção permanente, :\0

curso ginasial do Ginásio do Sagrado Co-
ração de Jesus, com sede em Marquês
de Valença, no Estado do Rio de Janeiro.

9 - E' publicada a Portaria n.? 61,
ele 7-4-948,. do Ministro da Guerra, que
aprova as Instruções para a organização
e funcionamento do Curso de Teleti-
pistas.

13 - E' publicado o Decreto número
24.768, de 6-4-948, que concede equipara-
ção 20 curso de enfermagem da Escola
de Enfermagem da Cruz Vermelha, com
sede 110 Distrito Federal.

14 - E' publicada a Portaria n.? 60
ele 7-4-948, do Ministro da Guerra, que
aprova as Instruções para a organização
e funcionamento do Curso ele Operadores
Cinematografistas.

15 - E' publicado o Decreto número
24.764" de 6-4-948, que concede reconhe-
cimento, sob regime de inspeção perma-
nente, ao curso ginasial do Ginásio Pa-
trocínio de São José, com sede na ca-
pital do Estado de Sergipe.

15 - E' publicado o Decreto n.? 24.766:
de 6-4-948, que concede reconhecimento,
sob regime de inspeção permanente, ao
curso ginasial do Ginásio Sagrado Co-
ração de Jesus, com sede' em Santa
Cruz, no Estado do Rio Grande do Sul.

15 - E' publicado o Decreto número
24.796, de 13-4-948, que concede autori-
zação para funcionamento do curso de
medicina da Faculdade de Medicina do
Ceará, com sede na capital do Estado
do Ceará.



15 - E' publicada a Portaria n.? 4,
de 9-4-948, do Diretor Geral do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional,
que expede Instruções visando à boa
apresentação de monumentos e objetos
antigos.

17 - E' publicado o Decreto n.? 24.797.
de 13-4-948, que concede autorização para
funcionamento do curso de ciências eco-
nômicas da Faculdade de Ciências Eco-
• ômicas da Paraíba, com sede na capital
do Estado da Paraíba.

17' - E' publicado o Despacho de
22-1-947, do Presidente da República, que
muda a denominação de Colégio Muni-
cipal de Muqui, com sede em Muqui,
Estado do Espírito Santo, para Colégio
de Muqui.

17 - E' publicado o Despacho de
22-1-947 do Ministro da Educação que
muda a denominação do Ginásio São
Simão, com sede em São Simão, Estado
de São Paulo, para Ginásio Estadual São
Simão.

17 - E' publicado o Despacho de
22-1-947, do Ministro da Educação, que
muda a denominação do Ginásio Esta-
dual Míguel Landirn, com sede em Ibi-
tinga, São Paulo, para Ginásio Esta-
dual dei Ibitinga.

17 -í E' publicado o Despacho de
22-1-947, do Ministro da Educação, que
muda a denominação do Ginásio cio
Instituto Noroeste, com sede em Barir i,
Estado de São Paulo, para Ginásio Esta-
dual de Bariri.

17 - E' publicado o Despacho de
22-1-947, do Ministro da Educação, que
muda a denominação do Ginásio Muni-
cipal de Caconde, com sede em Cacondo,
São Paulo, para Ginásio Estadual de
Caconde.

17 - E' publicada a Portaria n.? 204
de 12-4-948, do Ministro da Educação, qUe
designa comissão para proceder ao estudo

da regulamentação do Curso Musical do
Instituto Benjamin Constant.

17 - E' publicada a Portaria n.? 205,
de 12··4-948, do Ministro da Educação, que
designa comissão para proceder ao estudo
da regulamentação do Curso Profissional
do Instituto Benjamin Constant.

19 - E' publicado o Decreto n.? 24.825
ele 16-4-948, que altera o § 1.0 do artigo
49, do Regulamento da Escola Naval .

20 - E' publicada a Resolução n,? 67,
de 26-11-947, do Conselho Federal de En-
genharia e Arquitetura, que fixa as atri-
buições do engenheiro metalúrgico.

20 - E' publicada a Resolução n.? 68,
dc 26-11-947., do Conselho Federal de En-
genharia e Arquitetura, que fixa as atri-
buições do engenheiro químico.

20 - E' publicada a Resolução n,? 69,
de 17-12-947, do Conselho Federal de En-
genharia e Arquitetura, que interpreta
e define disposições dos Decretos Aú-
meros 23.569, de 11-12-933 e 8.620,
de 10·1-946, que dispõem sôbre a regula-
mentação do exercício das profissões de
engenheiro, ele arquiteto e de agrimensor.

22 - E' publicado o Decreto n.? 24.7(9,
de 6-4-94&, que concede equiparação ao
curso de enfermagem da Escola de En-
fermeiras São Francisco de Assis, com
sede na capital elo Estado de São Paulo.

24 - E' publicado o Aviso n." 351, de
22-4-<;48, do Ministro ela Guerra, que
dispõe sôbre inscrição de candidatos, a
partir de 1949, no concurso de admissão
à Escola de Estado Maior.

26 - E'publicado o Decreto n." 24.730,
ele 30-3-948, que concede reconhecimento
ao curso de ciências econômicas da Fa-
culdade de Ciências Econômicas de Pelo-
t23, com sede em Pelotas, no Estado elo
Rio Grande do Sul.

2,) - E' publicada a Portaria n." 56,
de 2-':-948, do Diretor do Instituto Ben-
jamin Constant, que manda adotar para



o Curso de. Admissão ao Curso Gina-
sial e ao Curso Profissional o horário
que expede.

27 _ E' publicada a Lei n." 275, de
22-4-948, que autoriza o Poder EXeC\l-
tivo a abrir, pelo Ministério da Educa-
ção e Saúde, o crédito especial de Cr$
4.379;30, para pagamento de gratificação
de magistério.

28 _ É publicado o Decreto n." 24.875
de 26-4-948, que dispõe sôbre a subordi- -

.nação da Biblioteca do Departamento
N aciona! de Saúde.

28 _ É publicado o Decreto n," 24.878,
de 26-4-948, que altera a lotação do Mi-
nistério da Educação e Saúde.

29 _ É publicado o Despacho de
25-1-948, do Ministro da Educação, que
concede inspeção preliminar ao Giná-
sio Pindorama, com sede em Lustosa, 110

Estado da Bahia.
29 - É publicado o Despacho de

25-1-948, do Ministro da Educação, que
concede inspeção preliminar ao Ginásio
Sagrada Família, com sede em Goiâna,
no Estado de Pernambuco.

29 _. É publicado o Despacho de
25-1-943, do Diretor do Ensino Secun-
dário, que. autoriza o funcionamento do
curso ginasial noturno do Colégio Leão
XIII com sede no Recife, no Estado de
Pernambuco.

30 - É publicado o Decreto n." 24.883,
de 28-4-948, que aprova o Regimento
do Instituto Rio Branco, do Ministério
das Relações Exteriores.

II - ATOS DA

DISTRITO FEDERAL,

TERRITÓRIOS.

ADMINISTRAÇÃO DO

DOS ESTADOS E DOS

1 - É publicada a Portaria n." 634,
de 30~3-948, do Secretário da Educação
e Cultura do Estado do Espírito Santo,
que localiza escolas em seis localidades
do Município de Guaçui.
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1 _ É publicado o Decreto n." 190,

de 29-3-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que transfere para Rio Fiorita
Médio, Distrito de Siderópolis, no Mu-
nicípio de Urussanga, a escola de Baixo
Rio América Distrito e Município de

Urussanga.
1 - É publicado o Decreto n.0191,

ele 29-3-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que converte em escolas reunidas.
as escolas mistas de Celso Ramos, Mu-
nicípio de Lajes .

1 - São publicados os Decretos nú-
meros 193 e 196, de 30-3-948, do Estado
de Santa Catarina, que aprovam con-
cursos para provimento de cargos de
Lente, do Quadro Único do Estado.

1 - É publicado o Decreto n." 198,
de 30-3-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que transforma 10 escolas isolados
em reunidas, no Município de Rio do

Sul.
2 - É publicada a Lei n." 164, de

24-3-948, do Estado do Ceará, que auto-
riza o Poder Executivo a conceder à
Escola Normal Rural de Acarau, uma
subvenção de Cr$ 30.000,00.

2 - São publicadas as Leis ns. 166 e
168, de 24-3-948, do Estado do Ceará, que
abrem créditos especiais de Cr$ 350.000,00
e Cr$ 50.000,00 respectivamente, desti-
nados à construção de prédios escolares.

2 - É publicado o Ato n." 1.601, de
1-4-948, do Governador do Estado de
Pernambuco que designa cirurgião den-
tista para fazer Curso de Especialização
Odontológica nos Estados Unidos da
América.

2 - São publicados Decretos s/~. de
1-4-948, do Estado do Espírito Santo.
que transformam 5 escolas agrupadas
em reunidas.

2 - É publicada a Portaria n.? 656,
de 31-3-948, do Secretário de Educação
e Cultura do Estado do Espírito Santo



que localiza uma escola em Caximbau,
Município de São Matem.

2 - É pubicado o Decreto n." 197, de
30-3-948, do Estado de Santa Catarina,
que fixa a categoria dos grupos esco-
lares do Estado para o ano letivo de
1948.

2 - É publicado o Decreto n." 201,
de 1-4-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que concede outorga de mandato
à Congregação das Irmãs Franciscanas
de Maria Auxiliadora, para ministrar
ensino normal de 1." ciclo, na Cidade de
Xapecó, denominando-se o estabeleci-
mento, Curso Normal Regional Bom'
Pastor.

2 - E' publicado o Decreto n." 202,
de 1-4-948, do Estado de Santa Cata-
ri na, que fecha, definitivamente, a es-
cola particular de Alto Rio Krauel, 11',

Município de Ibirama, por transgressão
às leis de nacionalização do ensino.

2 - São publicados os Decretos ns.
203, 204 e 205, de 1-4-948, do Estado de
Santa Catarina, que aprovam concursos
para provimento de cargos de Lente, do
Quadro Único do Estado.

3 - São publicados os Decretos nú-
meros 17 e 19, de 2-4-948, do Estado do
Espírito Santo, que concedem subven-
ções, para o corrente ano a instituições
de educação e assistência, no valor de
Cr$ 152.800,00 e Cr$. 667.400,00 respecti-
vamente.

3 - E' publicado o Decreto n." 442 de
31-3-948, do Estado de Mato Grosso,
que cria, no lugar denominado Pôrto de
Cima, Município da Capital, uma esco-
la rural mista.

3 - E' publicado o Decreto 11." 443,
de 31-3-948, do Estado de Mato Gros-
so, que transfere para Monjolinho, a .
escola mista rural de Pronto Socorro
Município da Capital.
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3 - E' publicado o Decreto n." 444,
de 31-3-9!l8, do Estado de Mato Gros-
so, que cria, no lugar denominado Aco-
rizal, Município de Levergér, uma esco-
la rural mista.

4 - E' publicado o Decreto n." 1.700,
de 3-4-948, do Estado do Rio Grande do
Norte, que suprime um cargo de Pro-
fessor de Trabalhos Manuais.

4 - São publicados os Decretos ns. 72
e 73, de 29-3-948, do Territôrio do Acre,
que criam, na Capital 2 escolas rurais·
com as denominações de Pe. Anchieta e
Quinari e uma com a designação de
Monte Castelo.

4 - E' publicado o Decreto n." 74, de
31-3-948, do Território do Acre, que
transforma em Museu do Acre a casa
que foi primitiva sede do Seringal Em-
presa.

S - E' publicado o Decreto n." 2. de
4-3-948, do Estado do Piauí, que dispõe
sôbre a lotação dos estabelecimentos de
ensino primário do Estado e transferên-
cia de município, de lO escolas isoladas.

5 - E' publicado o Decreto n." 199 de
31-3-948, do Estado de Santa Catarina,
que cria um grupo escolar na Vila de
Iornerê, Município de Videira, com a
denominação de Grupo Escolar Profes-
sor Frei Evaristo.

S - E' publicado o Decreto n." 206, de
1-4-948, do Estado de Santa Catarina,
que transfere para Vila de Palmeiras
a escola mista de Campo Novo, no Mu-
nicípio de Lajes.

5 - São publicados os Decretos nú-
meros 207, 208, de 1-4-948, do Estado
ele Santa Catarina, que aprovam con-
cursos para provimento de cargos de
Lente, do Quadro Única do Estado.

6 - São publicadas pelo Departamen-
to de Educação do Estado de São Pau-
lo, as instruções com data de 2-4-948,



recomendando ás escolas do Estaelo co-
memorarem o Dia Panamericano, a ce-
lebrar-se em 14 de abril.
-6 - E' publicado o Decreto n." 192,

de 30-3-948, elo Estado de Santa Cata-
rina, que aprova as instruções para o
Círculo ele Pais e Professôres, junto às
escolas isoladas.

6 _ E' publicada a Portaria n." 77,
ele 2-4-948, do Diretor do Departamen·
to de Educação do Estado de Santa Ca-
tarina, que designa o inspetor escolar
Abelardo Souza" para Correspondente
Oficial do INEP no Estado.

../ 6 - E' publicado o Decreto n." 536,
de 29-3-948, do Estado ele Goiás, que
cria 4 escolas isoladas rurais no Muni-
cípio de Jaraguá.

6 - E' publicado o Decreto n.? 537,
de 29-3-9i!8, do Estado de Goiás, que
transforma em escolas reunidas as esco-
las isoladas do Povoaelo de Bonfinópolis,
Município de Silvânia.

6 - São publicados os Decretos nú-
meros 538 a 541, de 29-3-948, do Estado
ele Goiás, que criam 7 cadeiras em grupos
escolares do interior.

6 - São publicados os Decretos nú-
meros 542 e 543, ele 29-3-948, e 545 de
30-3-948, do Estado de Goiás, que criam,
respectivamente, 5 escolas isoladas rurais
no Município de Quirinópolis, 4 no de
Goiás e uma no de Itaberaí.

6 - E publicado o Decreto n.? 546,
de 30-3-948, do Estado ele Goiás, que
cria 1 escola isolada mista, no Munici-
pio de Piracanjuba .

6 - E' publicado o Decreto n.? 547,
de 30-3-948, do Estado de Goiás, que
cria uma cadeira no Grupo Escolar
Modêlo, da Capital.

7 ~ E' publicado o programa de ensino
do 1.0 ano do curso normal do Instituto
de Educação do Ceará.

7 - E' publicado o Decreto n." 18.071,
de 6-4-9"48, do Estado de São Paulo,
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que elá a denominação de Adelmo Almei-
da ao 1.° Grupo Escolar ele Guararapes .

8 - E' publicada a Lei n." 69, de
5-4-948, do Estado do Maranhão, que
concede auxilio de Cr$. 25.000,00
ao Município de Moraes, senelo que .cr$.
20.000,00 para reparo de um grupo
escolar.

8 - E' publicado o Ato de 25-3-948,
do Diretor da Educação pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de Janeiro,
que restabelece o ensino na escola de
Cardinot, Município de Nova Friburgo .

8 - E' publicado o Ato de 25-3-948,
elo Diretor de Educação Pré- Primária
e Primária elo Estado do Rio de Janeiro
que permite ao Grupo Escolar Presiden-
te Roosevelt, do Município de Barra
Mansa a funcionar em regime de 3 tur-
nos.

8 - São publicados Atos de 31-3-948,
elo Secretário de Educação e Cultura
do Estado do Rio de Janeiro, que cassam
subvenções a 23 escolas e renovam a
166 outras.

8 - ,E' publicado o Decreto n." 210,
de 3-4-948, do Estado de Santa Catarina,
que converte em reunida a escola mista
da Vila Operária Próspera, da cidadé
de Cresciúma.

8 - E' publicado o Decreto n.· 211,
de 3-4-948, do Estado de Santa Catarina,
que retifica a localização de 2 escolas
mistas, criadas pelo Decreto n.? 98, de
outubro de E\47.

9 - E' publicado o Decreto n." 4. de
31-3-948, do Estado do Piauí, que trans-
fere de localidade 17 escolas, em muni-
cípio do interior.

9 - E' publicado o Decreto n." 212,
de 6-4-948, do Estado de Santa Catari-
na, .que converte em reunidas 4 escolas
mistas elo Município ele. Brusque ,

9 - E' publicado o Decreto n." 213,
de 6-4-948, elo Estado de Santa Catarina,
que transfere para a localidade de Rio



dos Touros, Distrito de Painel, a escola
mista de Morro Agudo, no mesmo dis-
trito, Município de Lajes.

9 - São publicados os Decretos ns. 214
e 215, de 6-4-948, do Estado de Santa
Catarina, que convertem em reunidas 2
escolas mistas" respectivamente, nos Mu-
nicípios de Cresciúma e Tijucas ,

9 - São publicados pelo Superinten-
dente do Ensino Secundário do Estado do
Rio Grande do Sul, os quadros ele lo-
tação numérica e nominal dos profes-
sôres do Ginásio Estadual de Tupaucire-

10 - E' publicado o Decreto n." 9.195,
de 9-4-948, elo Prefeito do Distrito Fe-
deral, que subordina provisoriamente à
Secretaria Geral de Saúde e Assistên-
cia o Pavilhão Barata Ribeiro.

10 - E' publicada a Ordem de Serviço
n.? 18, de 9-4-948, do Diretor do Depar-
tamento de Educação Primária: da Pre-
feitura do Distrito Federal, que expede
medidas no interêsse do ensino.

10 - São publicados os' Atos de
28-2-.948, do Secretário de Educação e
Saúde do Estado do Ceará, que trans-
ferem 2 escolas do Município de Lavras
da Mangabeira para o de Quixeramobim.

10 - E' publicada a Portaria n.' 17, de
9--4-948, do Diretor do Departamento
qe Educação do Estado de Pernambuco,
que estabelece o programa de comemo-
rações a ser observado nas escolas, de
11 a 19 de abril de 1948, para comemo-
ração do Tri-centenário da Primeira
Batalha dos Guararapes ,

10 '- São publicadas as Portarias ::é:-
meros 705 e 706, de 9-4-943, do S~':i'e-
tário da Educação e Cultura, do Estado
d? Espírito Santo, que localizam, uma
escola no Município de Afonso Cláudio
e outras no Município de Linhares .

10 - E' publicada a Portaria 11.° 118,
de 9--4-948, do Secretário de Educação
do Estado de Minas Gerais, que institui
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comissões municipais de educação de
adultos.

10 - São publicados os Decretos n••..
meros 450 e 451, de 6-4-948, do Estado
de Mato Grosso, que criam 2 escolas
rurais mistas, sendo uma no Município
de Guiratinga e outra no Município
de Três Lagoas.

10 - E' publicado o Decreto n." 452,
de 6-4-91;8 do Estado de Mato Grosso,
que outorga mandato ao Ginásio Irna-
cuiada Conceição, de Corumbá, para rni-
nistrar o Curso Normal Intensivo.
(2.0 ciclo).

10 - São publicados os Decretos nú-
meros 45!3 e 454, de 6-4-948, do Estado
de Mato Grosso, que desdobram 2 elas-
scs de ensino primário .nos Municípios
de Três Lagoas e Bela Vista.

10 - E' publicado o Decreto n." 455,
de 6-4-948, do Estado de Mato Grosso,
que converte em masculina e feminina
a escola rural mista de Ponte de Pedra,
Município de Poxoréu.

12 - E' publicado o Ato de 3-3-948,
do Secretário de Educação e Saúde do
Estado do Ceará, que transfere a escola
de Eusébio, Município de Aquiraz, para
Chorozinho, Município de Pacajus ,

12 - São publicados 0S Decretos .!JÚ-

meros 216, 217 e 218, de 8-4-948, do Es
tado de Santa Catarina, que convertem
em reunidas 3 escolas mistas dos Muni-
cípios de Cresciúma, Tijucas e Araran-
guá ,

13 - E' publicada a Ordem de Servi-
ço 11.° 20, de 12-4-948, do Diretor do
Departamento de Educação Primária da
Prefeitura do Distrito Federal, que dis-
põe sôbre cursos de Observação Psico-
pedagógicas, Serviço- Social, Orientação
sôbre Círculo de Pais e Professôres e
Orientação sôbre Bibliotecas Escolares.

13 - E' publicado o Ato n." 1.762, de
12-~--948, do Governador do Estado de
Pemambuco, que transfere 2 cadeiras



de ensino primário, dos Municípios de
Garanhuns e Barreiras.

13 - São publicadas as Portarias nú-
meros 68, 70, 7i e 72 de 10-4-948, do
Governador do Estado de Alagoas que
designam 4 funcionários do Departa-
mento Estadual de Saúde, para fazerem.
cursos da cidade do Rio de Janeiro.

13 - E' publicado o Decreto n." 3.360,
de 12-4-948, do Estado do Rio de J anei-
ro, que cria uma escola primária em lo-
calidade do Município de Marquês de
Valença.

13 .!.- E' publicado o Decretem." 28, de
10-Ai-948, do Estado do Rio Grande do
Sul, que cria um grupo ;&;colar de pri-
meiro estágio em Faxinal, Município de
São Francisco de Paula.

14 - E' pub1icada a Ordem de Servi ..•
ço n.? 2, de 8-4-948, do Diretor do De-
partamento de Educação Complementar
da Pref~itura do Distrito Federal, que
aprova o " Piano de trabalho das ativida-
des cívicas e de intercâmbio .escolar no
ano letivo de 1948".

14 - E' publicado o programa de en-
sino do 2.° ano do -curso normal do Ins-
tituto de Educação do Ceará.

14 -- E' publicado o Decreto n." 18.077,
d~ 13-4-948, do Estado de Silo Paulo, que
lata 2 cargos de Professor na Escola Pro-
fissional Agrícola Industrial Cônego José
Bento, de J :u:areí.

14 - E' publicado o Decreto n." 18.078,
de 13-4-948, do Estado de São Paulo, que
transfere verbas num total de Cr$ ....
32.000,00, da Escola Profissional Agrí-
cola Industrial Cônego José Bento, de
jacarei ,

14 - E' publicado o Decreto n." 458,
de 7-4-948, do Estado de Mato Grosso,
que cria, no lugar denominado Bonfim,
Município de Campo Grande, uma escola
rural mista.

15 - E' publicado o Ato de 31-1-948,
do Governador do Estado do Ceará, que
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transfere a escola de Boa Vista, Muni-
cipio de Senador Pornpeo, para Paran-
gaba, Município de Fortaleza.

15 - E' publicada a Lei n." 177, de
2-3-948, -do Estado do Ceará, que dispõe
sôbre a Secretaria de Agricultura e
Obras Públicas.

16 - E' publicada a Lei n." 77, de
15-4-9418,da Câmara dos Vereadores do
Distrito Federal que autoriza a Pre-
feitura a tomar .rnedidas necessárias à
construção de um grande estádio muni-
cipal e de mais cinco pequenos estádios

16 - E' publicada a Lei n." 113 de
15-4-948, do Estado do Rio de Janeiro,
que considera de utilidade pública a
Academia Campista de Letras.

16 - E' publicado o Decreto n." 464,
de 10-4-948, do Estado de 1VI:atoGrosso,
que cria em Anhuma, Município de Her-
culânea uma escola rural mista

17 - E' publicadc o Decreto n.? 4, de
31-3-948, do Estado do Piauí, que trans-
fere 16 escolas isoladas, em Municípios
do Estado.

17 - E' publicado o Decreto n." 41, de
16..4-948, do Estado de Pernambuco, que
considera feriado estadual o dia 19-4-948,
data Tri-centenária da Primeira Bata-
lha dos Guararapes.

17 - São publicadas as Portarias nú-
metas 753 e 754, de 16-4-948, do Secre-
tário de Educação e Cultura do Estado
do Espírito Santo, que localizam uma
escola no Município de Muqui e outra no
Município de Itaguassu.

17 - São publicadas as Portarias nú-
meros 755 e 756,. de 16-4-948, do Secre-
tário de Educação e Cultura do Estado
da Espírito Santo que transferem 2 esco-
las, r~spectivamente, nos Municípios de
Afonso Cláudio e Itaguassu.

18 - E' publicado o Decreto n." 551,
de 10-4-948, do Estado de Goiás, que
transforma em escolas reunidas, as esco-
las do Bairro Popular da Capital.



18 _ E' publicado o Decreto n." 552,
de 10-4-948, do Estado de: Goiás, que
Autoriza a instalação do grupo escolar
do Distrito de Goianira, Município da
Capital.

18 - E' publicado o Decreto n." 553,
de 10-4-948, do Estado de Goiás, que
cria uma cadeira no grupo escolar de
Formosa.

18 - E' publicado o Decreto n." 82,
de 31-3-948, do Território do Acre, que
cria uma escola na Vila de japuru, Mu-
nicípio d~ Cruzeiro do Sul, com a deno-
minação de República da Bolívia.

19 - E' publicado o Ato de 31-1-948,
do Governador do Estado do Ceará, que
transfere a escola de Ursolino de Paula,
para Limoeiro, Município de Massapé.

19 - E' publicado o Decreto n." 220.
de 13-4-948, do Estado de Santa Cata-o
rina, que! torna sem efeito o Decreto nú-
mero 213, de 6-4-948, que transferiu uma
escola mista no Município de Lajes.

19 - São publicados os Decretos nú-
meros 221 e 222, de 13-4-948, do Estado
de Santa Catarina, que convertem em
reunidas 2 escolas, respectivamente, nos
Municípios de Cresciúma e Brusque.

19 - E' assinado o Decreto s/no do Es-
tado do Rio Grande do Sul, que tranfere
de série, duas cadeiras do Curso de Ve-
terinária, da Escola de Agronomia e Ve-
terinária da Universidade do Rio G;ande
do Sul.

20 - E' publicado o Decreto n." 6, de
16-4-948, do Estado do Piaui, que trans-
fere a escola isolada de Açude para Ter-
ra Dura, no Município de Pedro II.

20 - E' publicada a Portaria n." 1. 091,
de 15-4-94~, do Secretário de Educação
e Saúde do- Estado da Bahia, que trans-
fere de localidade 20 escolas, em muni-
cípios do Estado.

21 - E' publicado o Ato n." 1.883, de
20-4-948, do Governador do Estado de
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Pernambuco, que transfere uma cadeira
de ensino em Campo Grande.

21 - E' publicado o Decreto de
20-4-948, do Estado de São Paulo, que
transfere de localidade 3 escolas e supri-

me 8.
21 - E' publicado o Decreto n." 18.087,

de 20-4-948, do Estado de São Paulo,
que extingue os núcleos de ensino pro-
fissional de Bauru e de Pindamonhan-
gaba e o curso de íerroviários, anexo à
Escola Industrial Fernandes Prestes, de
Sorocaba.

21 - E" publicado o Decreto nú-
mero 18.088, de 20-4-948, do Estado de
São Paulo, que lota 6 cargos de pro-
fessor secundário no Colégio Estadual e
Escola Normal de Mogi das Cruzes.

22 - É publicado o programa de en-
sino do 3.° ano do curso normal do
Instituto de Educação do Ceará.

23 - É publicado o Decreto n"3.362,
de 22-4-948, do Estado do Rio de Janeiro
que modifica a divisão do Estado, para
efeito de inspeção escolar.

24 - São publicados Decretos de
5-4-948, do Estado do Maranhão, que
designam 5 proíessõras para fazerem
cursos do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos.

24 - É publicado o Ato de 17-3-948,
do Governador do Estado do. Ceará, que
transfere a escola de Damas para Dis-
pensário dos Pobres, no Município de
Fortaleza.

24 - São publicados os Ato;-""'de
31-3-9/18, do Governador do Estado do
Ceará, que transferem 3 escolas 'no Muni-
cípio de Fortaleza.

24 - É publicado o regulamento do
Primeiro Congresso de História da Ba-
hia, a realizar-se dé 19 a 29-3-949 emr'1 '
comemoração ao quarto centenário da
instituição do Governo Geral do Brasil e
da fundação da Cidade de Salvador.



24 - É publicada a Portaria n." 67, de
23-4-948, do Departamento de Educação
do Estado da Bahia, que modifica a Por-
taria n.? 191, de 27-12-943, referente á
fiscalização dos estabelecimentos de pre-
paração de docentes de ensino elemen-
tar.

24 - É publicada a Lei n." 101, de
23-4-948, do Estado de; São Paulo, que
dispõe sôbre revogação de dispositivos
do Decreto-lei n.? 16.960, de 22-2-947,
que criou o Ginásio Estadual de Birigui.

24 - É publicado o Decreto n." \33,
de 23-4-948, do Estado do Rio Grande
do Sul, que declara de utilidade pública a
Federação Riograndense de Escoteiros.

24 - É publicado o Decreto n." 554,
de 13-4-948, do Estado de Goiás, que
cria uma cadeira no grupo escolar de
Piracanj uba.

24 - É publicado o Decreto n." 555,
de 13-41-948,do Estado de Goiás, que cria
uma escola isolada rural no Município
de Piracanjuba ,

24 - É publi cado o Decreto n." 562, de
13-4-948, do Estado de Goias, que supri-
me um cargo de orientador educacional.

24 - É publicado, o Decreto n." 563.
de 13-4-948, do Estado de Goiás, que
cria 2 cadeiras no grupo escolar de
Pontalina.

25 - É publicado o Decreto n." 52,
de 22-4-948, do Estado de Sergipe,
que transfere sede de cadeira, no Muni-
cípio de Japoatã.

25 - São publicadas as Portarias
ns. 789 e 793, de 24-4-948, do Secre-
tário da Educação e Cultura do Estado
do Espirito Santo, que localizam 5. eSCO-
Ias no interior do Estado.

26 - É publicada a Lei n ." 72, de
16-4-948, do Estado do Maranhão, que
autoriza o Poder Executivo a conce-
der prêmio de Cr$ 3.000,00 ao profes-
sor da Escola de Alfabetização que

-9-
maior número de alfabetizados apre-
sentar, no fim do exe·rcício letivo.

26 - São publicadas as Leis ns. 75
c 77 de 16-4-948, do Estado do Mara-
nhão, que autorizam o Governo do Es-
tado a construir um prédio escolar
na Cidade de Bamarama e outro na

Cidade de Loreto .
27 - São publicados os Atos ns.

1.975 e 1.983 de 26-4-948, do Gover-
nador do Estado' de Pernarnbuco, que
transferem de localidade 2 cadeiras de
ensino primário.

27 - É publicada a Circular 11.· 1,
de 24-4-948, da Delegacia Estadual
de Educação de Adultos, do Estado
da Bahia, com instruções referentes
ao ensino supletivo.

27 - É publicada a Portaria n."
811, de 26-4-948, do Secretário da
Educação e Cultura do Estado do
Espírito Santo, que localiza uma es-'
cola em Dois Irmãos, Município de
Ancl:ieta.

27 - É publicada a Deliberação n," 122
de 26-4-948, do Governador do Estado
do Rio de Janeiro, que denomina Vi-
cente de Morais a escola Típica Rural
de Conselheiro Paulino, Município de
Nova Friburgo.

28 - É publicada a Resolução 11.· 8,
de 27-4-948, do Secretário Geral de Edu-
cação e Cultura da Prefeitura do Dis-
trito Federal, que cria e instala a Escola
Carlos de Laet na Vila Valqueire, em
J acarepaguá.

28 - É publicada a Resolução n." 9,
de 27-4-948, do Secretário Geral de Edu-
cação e Cultura, da Prefeitura do Dis-
trito Federal, que classifica escolas na
l." zona (zona rural).

28 - É publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 25, de 27-4-948, do Diretor do
Departamento de Educação Primária
da Prefeitura do Distrito Federal, que
dispõe sôbre inscrições pa.!a proíessôres
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de curso primário que desejarem prestar
o seu concurso à Campanha de Alfabe-
tização de Adultos.

28 - É publica da a Ordem de Ser-
viço n.? 26, de! 27-4-948, do Diretor do
Departamento de Educação Primária da
Prefeitura do Distrito Federal, que dis-
põe sôbre o concurso de título para pro-
vimento de cargo de Diretor de Estabe-
lecimento de Ensino Primário, em comis-
são.

28 - É publicada a Lei n." 92, de
19-4-948, do Estado do Maranhâo, que
autoriza o Poder Executivo a conceder
um auxílio de Cr$ 70.000,00 ao Munici-
pio de Timon, para conclusão de um
grupo escolar.

28 - li publicada a Lei n.? 9,5, de
19-4-948, do Estado do Maranhão, que
dá nova redação ao Decr~o-Lei n.?
1.462, de 31-12-946, que adaptou às
novas leis organicas o ensino primário
e normal do Estado.

28 - É publicada a Lei n." 96, de
1'9-4-948, do Estado do Maranhão, que
autoriza o govêrno do Estado a construir
um prédio destinado a grupo escolar,na
cidade de Bolsas.

28 - É publicado o Ato de 27-4-948,
do Estado do Rio de Janeiro, que conce-
de uma bôlsa de estudo na Escola de
Enfermagem do Estado.

28 - São publicados Atos de 27-4-948,
do Estado do Rio de Janeiro, que desi-
gnam 7 proíessôres para fazerem cursos
do Instituto Nacional de E~tudos Pe-
dagógicos.

28 - É publicado o Decreto de
27-4-948, do Estado de São Paulo, que
localiza uma escola no 4.° R.!., da Ca-
pital.

28 - É publicada a Circular n." 13, ae
26-4-948, do Departamento de Educação
do Estado de São- Paulo, que estabelece

instruções ao ensino de canto nas escolas
primárias.

28 - É publicado o Decreto n." 18.093,
de 27-4-948, do Estado de São Paulo,
que cancela a lotação de um cargo de

. professor secundário, no Colégio Esta-
dual e Escola Normal de Taubaté, pro-
ctfiida pelo Decreto n.? 17.4147 - A,~e
24-7-947.

28 _ É publicado o Decreto n." 18.094,
de 27-4-948, do Estado de São Paulo,
que lata um cargo de diretor, no Giná-
sio Estadttal de Rancharia.

Z8 - É publicado o Decreto n." 18.095"
de 27-4-948, do Estado de São Paulo
que dá denominação a 4 grupos esco-

lares.
28 - É publicado o Decreto n." 18.096,

de 27-4-948, do Estado de São Paulo,
que dispõe sôbre a lotação de um cargo
de professor na Escola Normal Livre
de Matão.

29 - É publicado, pela Diretoria de
Eduéação Pré-Primária e primária do
Estado do Rio de Janeiro, a distribuição
de 500 cursos de ensino supletivo aos mu-
nicípios, juntamente com instruções refe-
rentes à instalação e organização dêles.

30 - É publicado o Decreto de 29-4-
948, do- Estado do Amazonas, que per-
mite funcionar um curso normal rural
na Cidade Coari e outro na Cidade de
Tefé.

30 - É publicada a Lei n." 98, de
29-4-948, do Estado do Maranhão, que
altera o Decreto-Iei n.? 1.196 de 4-4-948
que limita o tempo de h'ab~lho obriga~
tório dos professores do Colégio Esta-
dual do Maranhão e dá outras provi-
dencias.

30 - São publicados os Atos ns.
2.060, 2.061 e 2.064 de 29-4-948, do
Estado de Pernambuco, que transferem
de localidades cadeiras de ensino primá-
rio.



30 -- É publicada a Lei n." 70, de
28-4-948, do Estado do Espírito Santo,
que anula verbas orçamentárias em ati-
vidades educacionais, c abre créditos es-
peciais, num total de Cr$715_000,00.

Jú - f~publicado o Decreto n." 3.363,
de 29-4-948, do Estado do Rio de Janeiro,
que transfere a escola de Mesquita, Mu-
nicípio de Nova Iguaçu para Cabra I
Município de Nilópolis.

III - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNI-

CIPAJ,

11 - É publicada a Lei n.? 58, de
8-4-948, da Prefeitura Municipal do Re-
cife (Pernambuco), que concede uma
subvenção anual de Cr$30. 000,00 ao Gi-
násio Pinto J unior .

11 - É publicada a Lei n." 59, de
3-4-948, da Prefeitura Municipal do Re-
cife (Pernambuco), que eleva para Cr$
50.000,00 a subvenção anual da Escola
de Belas Artes.

12 -- É publicada a Lei n.? 31, de
30-3-948, da Prefeitura Municipal de
Manaus (Amazonas), que prorroga os
contratos com os professores da Escola
Técnica de Comércio Solon de Lucena
e dá outras providências.

14 - É publicada a Lei n.? -36, de 5-4-
·S'~18da Prefeitura Municipal de Manaus
(Amazonas}, qUe! abre, no orçamento

vigente, o crédito de Cl-$ 48.240,00 para
atende •.' às dispesas com pagamento
de pessoal e material do Teatro Ama-
zonas.

14 - É publicada a Lei n.? 37, de
5-4,-948, da Prefeitura Municipal de Ma-
naus (Amazonas), que; concede subven-
ção à Escola Premunitória do Bom Pas-
tor e à Colônia Antônio Aleixo, no valor
de Cr$ 36.000,00 e Cr$ 30.000,00 respecti-
vamente.

15 - É publicada a Lei n." 9, de
12-9-948, da Prefeitura Municipal de Cui
abá (Mato Grosso), que autoriza a doa-

-- :fiii _.

ção de um terreno para a construção de
prédio escolar no Município de Engenho.

15 - São .publicadas as Leis ns. 12 e
14, de 12-4-948, da Prefeitura Munici-
pal de Cuiabá (Mato Grosso) que con-
cedem auxílios a estabelecimentos de

ensino.

17 -- São publicados os Decretos ns.
34 a 37, de 15-3-948, da Prefeitura Mu-
nicipal de Campina Grande (Paralba) .
que concedem subvenções a quatro es-
celas particulares.

20 - É publicado o Decreto n.? 73, de
12-3-948, da Prefeitura Municipal de
Bom Jardim (Rio de Janeiro), que con-
cede subvenções a estabelecimentos de
educação e assistência, num total de
Cr$ 25. OOQ,OO

27 São publicadas as Instruções de
9-1-948, da Prefeitura Municipal de Ni-
lópolis (Rio de Janeiro), referentes a
concessão de matrículas gratuítas a es-
tudantes pobres.

30 - É publicado o Decreto n.? 24, de
15-3-948, da Prefeitura Municipal de
Cordeiro (Rio de J aneiro) , que extin-
gue um cargo de professor.

IV - NOTICIÁRIO

3 - Foram inauguradas, pelo Prefei-
to do Distrito Federal 4 escolas primá-
rias na capital da República.

4- - Reunem-se no Distrito Federal
os delegados de tôdas as unidades da
federação, a fim de traçarem planos da
Campanha da Educação de Adultos.

5 - Em visita aos centros culturais e
científicos do país, acha-se na capital fe-
deral o professor The Svedberg da Uni-
versidade de Upsala na Suecia.

5 - 'Noticia-se de Salvador (Babia),
que o S.E.N.A~C. "regional iniciou
mais um curso gratuito para comerciá-
rios.

6 - Segundo quadro demostrativo ela.
borado pela Prefeitura do Distrito Fede-



ral, matricularam-se nas escolas muni-
cipais, ~ 1948, um total de 129.121 alu-
nos.

6 - A A. C. M. com sede no Distrito
Federal inicia um curso de Orientação
aos Pais.

9 - O S.E.N.A.C. iniciou oficial-
mente suas atividades em Natal (Riq
Grande do Norte) inaugurando uma
escola e distribuindo prêmios de incentivo
aos estudantes das escolas comerciais da
capital.

9 - Noticia-se de Curitiba (Paraná)
que o governador do Estado inaugurou
um grupo escolar no lugar das Turnas,
na capital.

11 - Promovido pelo Instituto Bra-
sil-Estados Unidos inaugura-se na Ci-
dade do Rio de Janeiro, uma exposi-
ção de livros infantis e juvenis norte-
americanos.

12 - Foi fundado, na Faculdade de
Farmácia da Universidade do Brasil, o
Musea Rodolfo Albino, que será o depo-
sitário de documentos de valor histórico,
que representam as reliquias e as tradi-
ções daquela Faculdade.

12 - Instalou-se em Rio Branco
(Acre) um curso de aperfeiçoamento pa-
ra funcionários do Território.

13 -Em Fortaleza (Ceará) inau-
guraram-se as atividades do VI Con-
gresso Estadual de Estudantes.

14 - .Com a presença do Ministro da
Educação, realizou-se a cerimônia. de
reabertura dos cursos do LN.E.P.

14 - A Associação Esperantista do
Rio de Janeiro realiza uma sessão co-
memorativa do 31.° aniversário do fale-
cimento do Dr. L.L. Zamenhof, autor
do Esperanto.

14 - Noticia-se de Natal (Rio Gran-
de do Norte) que os estudantes iniciaram
um movimento cultural para divulgar os
princípios do cooperativismo.

.....tl-

15 O Rotary Clube do Rio de Ja-
neiro acaba de abrir um concurso de
dissertação entre os alunos do curso de
colégio desta capital.

17 - Foi celebrado pelos antigos alu-
nos do Colégio Alfredo Gomes do Dis-
trito Federal o centenário do nascimento
do professor Luiz Correia.

19 -Em todo o país é comemorada a
passagem do Dia do Indio Americano.

20 - Realizou-se em Fortaleza (Cea-
rá) a abertura do IV Salão de Pintu~a ,
Desenho e Escultura, promovido pela
Sociedade Cearense de Artes Plásticas.

21 - Os estabelecimentos de ensino
do país relembraram a passagem de mais
um aniversário da Inconfidência Mineira
e do martírio de Tiradentes.

22 - Notícias de Goiás informam que,
durante o ano de 1947, foram instaladas
no Estado 342 classes de alfabetização
de! adolescentes e adultos com matrícula
de 13.664 alunos.

23 -Foi assinado um Covênio entre
o Ministério da Educação e a Associação
Brasileira de Imprensa segundo o qual a
A. B. 1. ,obriga-se a promover palestras,
conferências, organizar um museu jor-
nalístico, e uma biblioteca didática es-
pecializada no assunto.

24 - O Colégio Ateneu São Luís do
Distrito Federal comemora o 24.0 aniver-
sário da sua fundação.

24 - Realiza-se em Maceió (Alagôas)
uma exposição de arte, promovida pela
Academia Alagoana de Letras.

Seção de! Documentação e Intercâmbio
do Instituto Nacional de Estudos Peda-
gógicos, em 25 de maio de 1948. - Ni-
ce Camargo Barioni, chefe substituto da
Seção, - Visto. - Murilo Braça, di-
retor do I.N .E.P.
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I ATOS DA ADMINISITRAÇÃO FEDERAL

3 - É publicada a Portaria" n.? 179.
de 15-3-948, do Minjstro da Educação,
que dispõe sobre a correlação dos cursos
técnicos agrícolas com os cursos supe-
riores.

<4- É publicado o D.ecreto número
24.748, de 5-4-948, que aprova o Regula-
mento da Escola de Comando e Estado
Maior da Aeronáutica.

4 --: É publicado o Decreto n.? 24.770,
de 6-4-948, que autoriza o funcionamento
do curso de engenharia industrial, mo-,
dalidade mecânica, da Faculdade de 'En-
genharia Industrial da Universidade
Católica de São Paulo.

•• - É publicado o Decreto n.? 24.907,
de 30-4-94~, que abre ao Ministério da
Justiça e Negócios Interiores crédito es-
pecial para atender ao pagamento de des-
pesas com internação de menores.

6 - É publicado o Decreto n.? 24.911,
de 6-5-948, que altera dispositivo do Re-
gulamento do Serviço de Censura e Di-
versões Públicas do Departamento Fe-
deral de Segurança Pública,

7 - É publicada a Portaria n." 603
de 26-4-948, do Ministro da Agricultura,
que autoriza o funcionamento, no COf-

rente ano, do Curso de Avicultura.

7: - E' publicada a Portaria n.? 304,
de 26~4-948, do Ministro da Agricultura,

Junho de 1948 .

que autoriza o funcionamento, no cor-
rente ano, do Curso Avulso de Apicul-
tura subordinado aos Cursos de Aper-
feiçoamento, Especialização e Extenção,

7 - E' publicada a Circular número
3-D.E.SU.,~de 22-3-948, do Diretor do
Ensino Superior, que adota medidas para
o ensino da língua inglêsa, nas Facul-
dades de Filosofia do Brasil.

8 - E' publicado o Decreto n.? 24.910,
de 4-5-947, que aprova as normas do
cerimonial público dos Estados Unidos
do Brasil e a ordem geral de presidência.

8 - E' publicada a Portaria 11.° 305,
de 26-4-48, do Ministro da Agricultura,
que aprova as Instruções para o funcio-
namento do Curso Avulso de Insemi-
nação Artificial, baixadas pelo Diretor
dos Cursos de Aperfeiçoamento, Espe-
cialização e Extensão.

10 - E' publicada a Portaria n." 324,
de 3-5-48, do Ministro da Agricultura,
que aprova as Instruções para o funcio-
namento do Curso Avulso de RevIsão dos
Programas do Concurso de Habilitação
nas Disciplinas de Física, Química, Bio-
logia ,e Matemática, para matrícula inicial
nas Escolas da Universidade Rural, bai-
xadas pelo Diretor dos Cursos de Aper-
feiçoamento, Especialização e Extensão.

"

J 1 - E' publicada a Portaria n.? 142)
de 7-5-48, do Ministro do Trabalho, que
dispõe sóbre a entrada no País de estran-



geiros artífices es.pecializados, técnicos
de grau médio ou superior ou profes-
sôres ,

15 - E' publicada a Portaria n.? 10,
de 19-3-48, do Diretor do Ensino Indus-
trial, que dispõe sôbre o funcionamento
de vários cursos, no corrente ano, na
Escola Técnica Nacional.

15 - E' publica da a Portaria n,? 11,
de 19-3-48, do Diretor do Ensino Indus-
trial, que dispõe sôbre o funcionamento
de vários cursos no corrente ano, na E~-
cola Técnica de São Paulo.

15 - E' publicada a Portaria n,? 12,
de 19-3-48, do Diretor do Ensino Indus-
trial, que dispõe sôbre o funcionamento
de vários cursos, no corrente ano, no
Curso-Técnico de Química Industrial.

15 - E publicada a Portaria n.? 3,
de 19-3-48, do Diretor do Ensino Indus-
trial, que dispõe sôbre o funcionamento
de vários cursos, no corrente ano, na Es-
cola Técnica de Curitiba.

15 - E' publicada a Portaria n.? 14,
de 19-3-48, do Diretor do Ensino Indus-
trial, que dispõe sôbre o funcionamento
de vários cursos, no corrente ano, na Es-
cola Industrial de Florianópolis.

15 - E' publicada a Portaria 11.°13,
de 23-4-48, do Diretor Geral do Depar-
tamento Nacional de Educação, que baixa
Instruções para a realização da prova
de idoneidade técnica dos professôres de
educação física registrados provisoria-
mente, que pretendem obter registro de-
finitivo.

17 - E' publicada a Portaria n.? 342.
de 14-5-48, do Ministro da Agricultura,
que aprova as Instruções para o funcio-
namento do Curso Avulso de Prático ••
Rurais, expedidas pelo Diretor dos Cursos
de Aperfeiçoamento, Especialização e Ex-
tensão.

17 - E' publicada a Portaria n.? 51,
de 14-5-48, do Vice-Presidente da Co-
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missão Central de Preços, que cria a Sub-
Comissão Especial, incumbida de estudar
e propor o tabelamento de todos os ar-
tigos e serviços que dizem respeito com
a economia escolar.

18 - E' publicada a Lei n.? 277, de
8-5-48, que concede auxílio à Cruz Ver-
melha Brasileira, para ampliação e apa-
relhamento de sua Escola de Enfermeiras.

18 - E' publicada a Portaria número
60.289, de 11-5-48, do Ministro da Edu-
cação, que regula os pedidos de concessão
de inspeção preliminar a curso comer-
cial.

19 - E' publicado o Decreto número
24.772, de 7-4-48, que concede reconhe-
cimento, sob regime de inspeção per-
manente, ao curso ginasial do Ginásio
de N. S. ,de Sion, cOJUsede em Curitiba,
no Estado do Paraná.

19 - E' publicado o Decreto número
24.961, de 17-5-48, que altera a lotação
do Ministério da Educação e Saúde.

19 - E' publicado o Decreto número
24.962, de 17-5-48, que altera a lotação
do Ministério da Educação e Saúde.

19 - E' publicado o Decreto número "
24.969, de 17-5-48, que abre, pelo Minis-
tério da Educação e Saúde, o crédito
especial de Cr$ 250.000,00, concedido à
U. N .E. para custeio das despesas feitas
com o X Congresso Nacional dos Es-
tudantes.

24 - E' publicada a Portaria n.? 36;),
de 21-5-48, do Ministro da Agricultura,
que aprova as Instruções para o funcio-
namento dos cursos rápidos para 'lavra-
dores em colaboração com a Semana do
Fazendeiro' da Universidade Rural, bai-
xadas pelo Diretor dos Cursos de Aper-
feiçoamento, Especialização e Extensão.

26 - E' publicado o Decreto número
24.987, de 24-5-48, que suprime cargos
provisórios de Bibliotecário Auxiliar e



1 - E' publicado o Ato de 2-4-48,
do Diretor de Educação Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de Ja-
neiro, que autoriza o regime de 2 turnos
para a escola n.? 3, e de 3 turnos para a
escola n.? 5, ambas no Município de Niló-
polis.

. 1 - E' publicada a Portaria n.? 835,
de 30-4-48, do Secretário da Educação
e Cultura, do Estado do Espírito Santo,
que localiza 60 cursos de alfabetização
de adultos em 28 Municípios do Estado.

1 - E' publicado o Ato de 12-4-48,
do Diretor de Educação Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de Janeiro,
que estabelece o ensino na escola de Ma-
ranhão, Município de Campos.

1 - E' publicado o Ato de 12-4-48,
do Diretor de Educação Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de Janeiro,
que autoriza o funcionamento da escola
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Professor do Ensino Primário do Quadro
Permanente do Ministério da Educação
e Saúde.

26 - E' publicada a Circular n.02,
de 21-3-48, do Diretor do Ensino Co-
mercial, que expede Instruções consoli-
dando determinações esparsas em circu-
lares anteriores sôbre o ensino comer-
cial.

b

29 - E' publicada a Portaria n.? 314,
de 21-5-48, do Ministro da Educação,
que designa Comissão para estudar o pro-
blema do custo do ensino.

II - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DO

DISTRITO FEDERAL, DOS ESTADOS E

DOS TERRITÓRIOS.

1 - E' publicado o Ato n.? 2.083,
de 30-4-48, do Governador do Estado
de Pernambuco, que transfere uma ca-
deira de Ipojuca, Município de Arco-
verde, para a sede do mesmo município.

de Vargem Alegre, Município de Barra
do Pirai", em regime de 3 turnos.

1 - E' publicado o Ato de 14-4-48,
do Diretor de Educação Pré-Primária e
Primária do Estado do Rio de Janeiro,
que transfere a escola de Vargem Alta
para a Fazenda do Paraíso, no Município
de Bom Jardim.

I - E' publicado o Ato de 19-4-48,
do Diretor de Educação Pré-Prirnária
e Primária do Estado do Rio de Janeiro,
que suspende o ensino na escola de Irn-
buri, município de São Fidelis.

1 - E' publicado o Ato de 20-4-48,
do Diretor de Educação Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de Janeiro,
que transfere a escola de Feijão Quei-
mado para Pôrto Alegre, Município de
Itaperuna.

1 - E' publicado o Ato de 20-4-48,
do Diretor de Educação Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de Janeiro,
que suspende o ensino na escola de Ar-
raial de São João, Município de Santo
Antônio de Pádua.

1 - E' publicado o Decreto n.? 3.364,
de 30-4-48, do Estado do Rio de Janeiro,
que eleva à categoria de grupo escolar,
com a denominação de Aidano de AI-
meida, a escola n.? 22, de Nilópolis.

3 - E' publicada a Resolução n,? 10,
de 30-4-48, do Secretário Geral de Edu-
cação e Cultura, da Prefeitura do Dis-
trito Federal, que constitui Comissão
Especial para organizar, instalar e ori-
entar cursos da Campanha de Educação
de Adultos e Adolescentes no Distrito
Federal-.

3 - São publicados os De~retos ns.
564 e 565, de ,13-4-48, do Estado de
Goiás, que criam, urna escola isolada no
Município de Palmeiras de Goiás e
2 no Município da Capital.

3 - E' publicado o Decreto n.o 566,
de 13-4-48, do Estado de Goiás, que cria



cadeira em 3 estabelecimentos de ensino
do Estado.

3 - E' publicado o Decreto n.? 567, de
13-4-48, do Estado de Goiás, que trans-
fere 2 escolas isoladas. rurais no Muni-
cípio de Corumbaíba ..

3 - São publicados os Decretos I1S.

568, de 13-3-48, e 569, de 13-4-48, do
Estado de Goiás, que criam 2 escolas
isoladas rurais, sendo uma 110 Muni-
cípio de Formosa e outra no Município
de Anicuns ,

3 - E' publicado o Decreto n.? 570,
de 13-3-48, do Estado de Goiás, que
transforma em escolas 'reunidas, a es-
cola isolada da Fazenda Cabeceiras, Mu-
nicípio de Formosa.

3 - E' publicado o Decreto n.? 571,
de 13-4-48, do Estado de Goiás, que trans-
fere 6 escolas isoladas rurais, do Muni-
cípio de Pirenópolís ,

3 - E' publicado o Decreto n.? 572,
de 13-4-48, do Estado de Goiás, que cria
uma escola isolada rural, no Município
de Orizona.

3 - E' publicado o Decreto n.? 573,
de 13-3-48, do Estado de Goiás, que trans-
fere uma escola isolada rural do Muni-
cípio de Formosa.

.3 - E' publicado o Decreto 11.° 574,
de 13-4-48, do Estado de Goiás, .que
transforma em escolas reunidas, as es-
colas isoladas de Goianápolis, Município
de Anápolis.

3 - E' publicado o Decreto n.? 575,
de 13-4-48, do Estado de Goiás, que cria
uma escola isolada rural no Município
de Anicuns.

3 - E' publicado o Decreto n.? 576,
de 13-4-48, do Estado de Goiás, que
transforma em escolas reunidas, a es-
cola isolada da Vila Cristo Redentor, da
~pital.
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3 - E' publicado o Decreto n.? 577,
de 13-4-48, do Estado de Goiás, que cria
mais uma cadeira no grupo escolar de
Palmeiras de Goiás.

4 - E' publicado o Ato n.? 2.102,
de 3-5-48, do Governador do Estado de
Pernambuco, que transfere uma cadeira
de ensino do Município de Buíque.

5 - São publicados os Atos ns. 2.170
e 2.178, de 4-5-48, do Governador do
Estado de Pernarnbuco, que transferem
2 cadeiras de ensino, sendo uma na Ca-
pital e outra no Município de Quipapá.

5 - E' publicado o Decreto n.? 18.102,
de 4-5-48, do Estado de São Paulo, que
altera dispositivo do Decreto n.? 17.820,
de 23-12-47, relativo ao ensino primário
rural e dá outras providências.

5 - São publicados os Decretos ns,
18.103 e 18.104, de 4-5-48, do Estado
de São Paulo, que lotam cargos de Di-
retor e professor secundário.

5 - E' publicado o Decreto n.? 18.105,
de 14-5-48, do Estado de São Paulo,
que extingue o curso de ferroviários,
anexo à Escola Técnica Getúlio Vargas,
da Capital.

5 - E! publicado o Decreto n.? 34.
de 3-5-48, do Estado do Rio Grande do
Sul, que transfere cadeiras do curso de
veterinária da Escola de Agronomia e
Veterinária da Universidade do Rio
Grande do Sul.

6 - São publicados os Decretos nú-
meros 75 e 76, de 5-5-48, do Estado da
Paraíba, que transferem 3 escolas pri-
márias mistas no Município de Sousa e
1 no município de Catolé do Rocha.

6 - E' publicado o Decreto de 4-6-48,
do Estado de São Paulo, que anexa ao
Grupo Escolar Professor João Batista>
Nogueira, em Piracicaba, a escola mista
de Bairro N azaré, no mesmo município.

6 - E' publicado o Decreto n.? 2.690,
de 4-5-48, do Estado de Minas Gerais,

o



que localiza, no Município de Uberaba,
uma escola média de agricultura.

6 - E' publicado o Decreto n.? 2.691,
de 4-5-48, do Estado de Minas Gerais,
que localiza, no Município de Uberlândia
uma escola vocacional de aprendizagem
industrial.

6 - É publicado, pelo Serviço de Edu-
cação de Adultos do Estado de Goiás, o
ato que determina a instalação de 400
cursos de alfabetização de adolescentes e
adultos em 58 municípios do Estado.

7 - E' publicado o Decreto n.? 8, de
29-4-48, do Estado do Piauí, que trans-
fere.7 escolas isoladas em municípios do
Estado.

7 - E' publicada a Lei 11.° 126, de
6-5-48, do Estado do Rio de Janeiro,
que considera de utilidade pública o Es-
porte Clube Casca tinha, com sede no'

. Município de Petrópolis.

8 - E' publicado o Decreto 11.° 77,
de 5-5-48, do Estado da Paraíba, que
transfere a escola rudimentar mista de
Algodões para Boqueirão, no município
de Pornbal ,

8 - E' publicado o Decreto de 7-5-48,
do Estado de Sergipe, que designa comis-
são para as comemorações das festas
centenárias de Rui Barbosa.

9 - São publicados os Decretos nú-
meros 78 e 79, de 8-5-48, do Estado da
Paraíba, que transferem 2 escolas. rudi-
mentares, uma no Município de Araruna
e outra no Município de Pombal.

10 - E' publicada a Resolução 11 ° 10,
de 8-5-48, do Secretário Geral de Edu-
cação e Cultura, da Prefeitura do Dis-
trito Federal, que dá à primeira escola
rural no Distrito Federal a denominação
de "Escola Rural Alberto Tôrres", com
a designação de ER-l.

11 - E' publicada a Resolução n.? 11,
de 10-5-48, do Secretário Geral de Edu-

o
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cação e Cultura, da Prefeitura do Dis-
trito Federal, que determina providências
complementares para a atribuição' de
regência de turma aos professôres de
curso primário,

11 - E' publicado o Ato n.? 20, de
4-5~48, do Secretário da Educação tio
Estado de São Paulo, que altera as ins-
truções expedidas pelo Ato n.? 16, de
30-3-48, relativas a nomeações de substi-
tutos efetivos de grupos escolares rurais e
a substituições em unidades escolares tÍ<-

picas rurais,

11 - E' publicado o Ato n.? 22, de
5-5-48, do Secretário da Educação do
Estado de São Paulo, que designa comis-
são para elaborar programa mínimo para
o ensino primário dos grupos escolares
rurais e das escolas típicas rurais,

11 - E' publicado o Decreto 11,° 181,
de 16-3-48, do Estado de Santa Catarina,
que incorpora ao programa para os esta-
belecimentos de ensino primário do Es-

. tado, o programa de educação física, oro
gánizado pelo Instituto Nacional de Es-
tudos Pedagógicos,

11 - São publicados, pela Superinten-
dência do Ensino Secundário do Rio.
Grande do Sul, os .Quadros de lotação
numérica e nominal dos ginásios esta-
duais de Quaraí e São Borja ,

12 - E' publicada a Resolução n.? 12,
de 11-5-48, do Secretário Geral de Edu-
cação e Cultura, 'da Prefeitura do Dis-
trito Federal, que institui uma Çomissão
Especial para instalar, organizar e ori-
entar cursos da Campanha de Educação
de Adolescentes e Adultos no Distrito
Federal.

12 - São publica das . as Instruções
n.? 6, de 11-5-48, do Secretário Geral
de Educação e Cultura, da Prefeitura
do Distritó Federal, que determinam pro-



vidências para aj ustamento dos horários
das escolas primárias.

12 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 28, de 11-5-48, do Diretor do
Departamento de Educação Primária da
Prefeitura do Distrito Federal, que dispõe
sôbre as principais finalidades do Setor
de Alimentação do Escolar instalado na
Escola Deodoro.

12 - São publicados os Decretos nú-
meros 28 e 29, de 11-5-48, do Estado do
Espírito Santo, que suprimem cargos de
Professor.

12 - E' publicado o Decreto 11.° 210,
de 3-4-48, do Estado de Santa Catarina,
que converte em escolas reunidas, a es-
cola mista de Vila Operária, no Muni-
cípio de Cresciúma.

12 - São publicados, pela Superinten-
dência do' Ensino Secundário do Estado
do Rio Grande do Sul, os Quadros de
Lotação numérica e nominal do Ginásio
Estadual D. João Beker e do Colégio
Estadual Lemos Júnior.

12 - E' publicado o Decreto n.? 584,
de 26-4-48, do Estado de Goiás, que trans-
fere escola isolada rural do Município
de Luziânia.

12 - São publicados os Decretos nú-
meros 585 e 586, de 6-5-48, do Estado de
Goiás, que criam duas escolas, no Muni-
cípio de Luziânia ,

12 - E' publicado o Decreto n.? 587,
de 7-5-48, do Estado de Goiás, que trans-
fere: 4 escolas isoladas rurais no Muni-
cípio de Luziânia.

13 - E' publicada a Portaria n.? 918,
de 10-5-48, do Secretário da Educação
e Cultura do Estado do Espírito Santo,
que localiza 3 escolas no Município dê
São Mateus ,

13 - E' publicada a Portaria n.? 921,
de 10-5-48, do Secretário da Educação e
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Cultura, do Estado do Espírito Santo,
que transfere o curso de alfabetização de
adultos de Fonte Grande para Fradinhos,
Município da Capital.

13 - E' publicada a Portaria n.? 924,
de 11-5-48, do Secretário da Educação
e Cultura do Estado do Espírito Santo,
que localiza um curso de alfabetização
de adultos em Sossêgo, Município de
Itaguaçu.

14 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 28, de 11-5-48, do Diretor do
Departamento de Educação Primária da
Prefeitura do Distrito Federal, que dis-
põe sôbre as principais finalidades do
Setor de Alimentação Escolar, instalado
na Escola Deodoro.

o
14 - E' publicada a Resolução nú-

mero 48-009, do Conselho Desportivo
Escolar do Serviço de Educação Física
do Estado do Espírito Santo, que baixa
regulamento' para a Olimpíada Escolar
de 1948.

14 - E' publicado o Decreto n.? 3.370,
de 13-5-48, do Estado do Rio de Janeiro,
que transfere a escola n." 8, de Mesquita,
no Município de Nova Iguaçu, para
Aldeia do Imbuí, em Niterói.

14 - li publicado o Decreto ·n.o 3.371,
de 13-5-48, do Estado do Rio de Janeiro,
que transfere de lotação um cargo de
Professor.

14 - E' publicado o Ato n.? 23, de
13-5-48, do Estado de São Paulo, que
altera o Ato n.? 1, de 2Ó-I-47, na parte
referente às matérias do Curso de Espe-
cialização para o Ensino de Cegos, e dá
outras providências.

15 - E' publicado o Ato n." 2.345,
ele 14-5-48, do Governador do Estado de
Pernambuco, que transfere de localidade
uma cadeira de ensino.

e,

15 - E' publicada a Resolução nú-
mero 48-010, de 10.5-48, do Conselho



Desportivo Escolar do Serviço de Edu-
cação Física, do Estado do Espírito
Santo, que aprova o programa oficial da
Olimpíada Escolar de 1948.

15 - E' publicada a Portaria n,? 981,
de 13-5-48, do Secretário da Educação
e Cultura do Estado do Rio de Janeiro,
que localiza uma escola em Rio Muqui,
Município de Itapemirim.

o

15 - E' publicado o Ato de 27-4-48,
do Diretor de Educação Pré- Primária e
Primária do Estado do Rio de Janeiro,
que autoriza 2 escolas municipais de
Nifópolis a funcionarem sob regime de
3 turnos.

15 - E' publicado o Ato de 12-5-48,
do Diretor de Educação Pré-Primária e
Primária do Estado do Rio de Janeiro,
que suspende o ensino na escola de Fa-
zenda do Passarinho, no Município de
Campos.

15 - São publicados os Atos de
12-5-48, do Diretor de Educação Pré-
Primária e Primária do Estado do Rio
de Janeiro, que transferem 2 escolas de
localidade, no Município de Campos.

15 - São publicados os Atos de 6-5-48;
do Diretor de Educação 'Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de Janeiro,
que transferem 3 escolas; 2 no Muni-

. cipio de São João da Barra e a 3a. no
município de Vassouras.

15 - E' publicado o Ato de 10-5-48,
do Diretor de Educação Pré-Primária
e Primária, do Estado do Rio de J a-
neiro, Que suspende o ensino em 2 es-
colas do município de Itaverá.

15 - E' publicada a Portaria n.? 4,
de 12-5-48, da Inspetoria Especializada
da Educação de Adultos do Estado do
Rio de Janeiro, que estabelece atri-

buições dos inspetores.

15 - E' publicado o Decreto de
14-5-48, do Estado de São Paulo, que
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anexa ao grupo escolar de Serrana, em
Cravinhos, a escola mista de Serrana.

16 - São publicadas as Portarias nú-
meros 944 e 945, de 15-5-48, do Secre-
tário da Educação e Cultura do Estado
do Espírito Santo, que localizam, respec-
tivamente, 13 escolas no Município de
Barra de São Francisco e uma no Mu-
nicípio de Colatina.

16 - E' publicado o Decreto número
18.117, de ·15-5-48, do Estado de São
Paulo, que altera as Tabelas Explica-
tivas do orçamento vigente da educação.

17 - E' publicado o Decreto n,? 9.331,
de 15-5-48, do Prefeito do Distrito Fe-
deral, que declara de utilidade pública
a Associação dos Ex-Alunos do Colégio
Militar.

18 - E' publicada a Circular n,? 15,
de 17-5-48, do Departamento de Edu-
cação do Estado de São Paulo, que so-
licita apóio do professorado em prol da
campanha do sêlo anti-tuberculoso, pro-
movida pela Liga Paulista Contra a Tu-
berculose.

18 - E' publicado o Decreto de
14-5-48, do Estado de Santa Catarina,
que designa comissão encarregada de
acompanhar a construção das escolas
rurais, na norma do convênio federal.

18 - E' publicado o Decreto de
14"5-48, do Estado de Santa Catarina,
que designa comissão encarregada do
Serviço de Educação de Adultos.

19 - E' publicado o Decreto n.? 80,
de 17-5-48, do Estado da Paraíba, que
transfere a escola rudimentar de Morada
Nova para Triunfo, no Município de.
Brejo da Cruz.

19 - E' publicado o Ato n.? 2.327,
de 18-5-48, do Governador do Estado de
Pernambuco, que transfere de localidade,
no Município de Belo Jardim, uma ca-
deira de Pré-Orientação Profissional.



19 - E' publicado o Decreto n.? 18.123,
de 18-5-48, do Estado de São Paulo,
que lota 14 cargos de Professor Secun-
dário no Ginásio Estadual de São Pedra.

19 - E' publicado o Decreto n.? 18.125,
de 18-5-48, do Estado de São Paulo, que
retifica o Decreto n.? 17.238, de 22-5-47,
que declarou de utilidade pública áreas
do Município de São José dos Campos,
a fim de ser instalado Centro Técnico de
Aeronáutica.

19 - E' publicado o Decreto n.? 18.12'5,
de 18-5-48, do Estado de São Paulo,
que dá a denominação de Benjamin
Bastos ao grupo escolar de Vargern
Grande.

20 - São publicadas as Instruções nú-
mero 7, de 18-5-48, do Secretário Geral.
de Educação e Cultura, da_Prefeitura
do Distrito Federal, que aprovam 03
programas do Curso Complementar (5."
Série-Admissão) das escolas primárias.

20 - E' publicado o Decreto n.o 18.127,
de 18-5-48, do Estado de São Paulo.
que altera as Tabelas Explicatívas do
orçamento da Universidade de São Paulo,
no corrente exercício.

21 - São publicadas as Instruções
n.? 8, de 20-5-48, do Secretário Geral de
Educação e Cultura, da Prefeitura do
Distrito Federal, que determina a Orga-
nização do Setor de Educação Rural.

21 - E' publicado o Decreto 11.0 81,
de 20-5-48, do Estado da Paraíba, que
abre, à Secretaria de Educação e Saúde,
o crédito especial de Cr$ 30.000,00.

21 - E' publicado o Ato de 4-5-48,
do Secretário da Educação e Cultura,
do Estado do Rio de Janeiro, que cassa
a subvenção concedida ao curso noturno
de Rio do Ouro, Município de São Gon-
çalo.

21 - E' publicado o Ato de 13-5-48,
do Secretário da Educação e Cultura'
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do Estado do Rio de Janeiro, que renova,
para o corrente ano, subvenções conce-
didas a diversos cursos.

21 - E' publicado o Decreto n.? 18.129,
de 20-5-48, do Estado de São Paulo, que
lata cargo de Diretor no Ginásio Esta-
dual de Palmital.

21 - E' publicado o Decreto n,? 18.130,
de 20-5-48, do Estado de São Paulo, que
lata 14 cargos de Professor Secundário
no Ginásio Estadual de Palmital.

21 - E' publicado o Decreto n.? 230,
de 14-5-48, do Estado de Santa Catarina,
que cria 174 cursos de ensino supletivo
nos 45 Municípios do Estado.

22 - E' publicada a Circular n." 7,
de 21-5-48, do Secretário Geral de Edu-
cação e Cultura, da Prefeitura do Dis-
trito Federal, que dispõe sôbre os cursos
da Campanha de Educação de Adultos e
Adolescentes no Distrito Federal,

22 - São publicados os Decretos nú-
meros 82 e 83, de 21-5-48, do Estado da
Paraíba, que transferem, respectivamente,
1 escola rudimentar no Município de Ara-
runa e 2 no Município de Sousa.

22 - E' publicada a Resolução nú-
mero 48-012, de 21-5-948, do Serviço de
Educação Física do Estado do Espírito
Santo, que concede ao Grêmio Literário,
Esportivo e Recreativo Graciano Neves,
da Cidade de Cachoeiro de Itapemirim,
renovação de registro para funcionar
como Associação Desportiva Escolar.

'-22 - E' publicado o Ato de 10-5-48,
da Inspetoria da 4.a Região Escolar do
Estado do Rio de Janeiro, que' restabe-
lece o ensino no Grupo Escolar Barão
de Santa Maria Madalena.

22 - São publicados os Atos de
13-5-48, do Secretário de Educação e
Cultura do Estado do Rio de Janeiro, que
concedem subvenção a 2 escolas, uma no
Município de Bom Jesus de Itabapoana
e outra no Município de Campos.

.0



22 - E' publicado o Ato de 17-5-48,
do Diretor de Educação Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de Janeiro,
que autoriza o funcionamento do Grupo
Escolar Barão de Mesquita, do Município
de Nova Iguaçu, em regime de grupo
escolar.

22 - E' publicado O' Decreto n.? 3.374,
de 21-5-48, do Estado do Rio de Janeiro,
que cria, na T. N. de extranumerários,
mensalistas de Ensino Pré-Primário e
Primário, 80 funções de Professor Ad-
junto.

22 - E' publicado o Decreto de
19-5-48, do Estado de São Paulo, que
anexa !a escola mista de Bairro de
Anhumas ao grupo escolar de Monte
Alto.

22 - E' publicado o Ato n,? 24, de
21-5-48, do Secretário da Educação do
Estado de São Paulo, que designa comis-
'são para elaborar o programa do Curso
de Especialização Rural, de que trata
a Lei n.? 82, de 25-2-48.

24 - E' publicado o Decreto n.? 231,
de 19-5-48, do Estado de Santa Catarina,
que transfere ao Secretário da Justiça,
Educação e Saúde, a atribuição .de desig-
nar professôres de ensino supletivo.

25 - E' publicada a Portaria n." 1.060,
de 21-5-48, do Secretário da Educação
e Cultura do Estado do Espírito Santo,
que localiza uma escola no Município da
Capital.

25 - E' publicado o Ato de 30-4·48,
do Diretor de Educação Pré-Primário e
Primária do Estado do Rio de Janeiro,
que suspende o ensino na escola de Avaí,
Município de Itaperuna.

25 - São publicados os Atos de 4-5-48,
do Diretor de Educação Prê- Primária e
Primária do Estado do Rio de Janeiro,
que transferem 2 escolas no Município
de Magé.
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25.- E' publicado o Ato de 4-5-48, d»
Diretor de Educação Pré-Primária e
Primária do Estado do Rio de Janeiro,
que permite às escolas ns. 1 2 e 3, de
Duque de Caxias, e n." 6, de São João
de Meriti, funcionarem em regime de
3 turnos.

25 - E' publica da a Lei n.? 135, de
24-5-48, do Estado do Rio de Janeiro,
que concede ao Floresta Atlético Clube,
da Cidade de Cambucí isenção de im-
postos de transmissão de propriedade.

25 - E' publicado o Decreto n.? 232,
de 22-5-48, do' Estado de Santa Catarina,
que transfere para a localidade de Cam-
pinas, Município de Campos Novos, a
escola mista de Lageado Missioneiro, no
mesmo município. .

25 - E' publicado o Decreto n." 233,
de 22-5-48, do Estado de Santa Catarina,
que dá denominação aos cursos normais
regionais oficiais.

25-". E' publicado o Decreto n.? 234,
de 22-5-48, do Estado de Santa Cata rina,
que dá denominação às escolas reunidas
do Estado.

25 - E' publicado o Decreto n.? 235,
de 22-5-48, do Estado de Santa Catarina,
que converte em reunidas a escola mista
de Filadélfia, Município de Campos No-
vos.

25 - E' publicado o Decreto n.? 236,
de 22-5-48, do Estado de Santa Catarina,
que classifica como de 3.a categoria o
Grupo Escolar Professor Frei Evaristo.

25 - E' publicada a Portaria nú-
mero 146-A, do Secretário da Educação
do Estado de Minas Gerais, que modifica
a Portaria n.0 105, de 25-3-48, que deu
nova organização aos cursos de educação
de adultos no ano letivo de 1948.

26 -:- São publicadas as Portarias nú-
meros 1.074 e 1.076, de 24-5-48, do Secre-
tário da Educação e Cultura do Estado
do Espírito Santo, que localizam 3 esco-
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Ias, uma em cada um dos Municípios de
Cariacica, Aracruz e Espírito Santo.

26 - São publicadas as Portarias nú-
meros 1.084 e 1.085, de 25-5-48, do Secre-
tário de Educação e Cultura do Estado
do Espírito Santo, que localizam, res-
pectivamente, uma escola no município
de Barra de São Francisco e outra no
rnmiicipio de Itaguaçu.

26 - E' publicado o Decreto número
18.136, de 25-5-48, do Estado de São
Paulo, que denomina Prof. Joaquim La-
deira, o Grupo da Estação de Louveira,
Município de J undiaí.

26 -- E' publicado o Decreto n.? 18.13i',
de 25..5-48, do Estado de São Paulo,
que dispõe sôbre lotação de 5 cargos de
Professor em escolas profissionais do
Estado.

26 - São publicados os Decretos nú-
meros 18.138 e 18.139, de 25-5-48, do Es-
tado de São Paulo, que aprovam têrrncs
de contrato para locação de prédios des·
tinados a funcionamento de estabeleci-

. mentos de ensino.
26 - E' publicado o Decreto número

18.140, de 25-5-48, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre alteração, em ca..
ráter excepcional, do período de férias
escolares do curso primário, no Muni-
cípio de Guaratinguetá.

26 - E' publicado o Decreto n.? 237,
de 22-5-48, do Estado de Santa Catarina,
que converte em reunidas as escolas da
Vila de Gurava, Município de São Fran
cisco do Sul.

26 - E' publicado o Decreto 11.° 238,
de 22-5-48, do Estado de Santa Catarina,
que transfere para a localidade de Rio
da Ponte, a escola mista de Paula Fer -
reira III, Município de Canoinhas.

26 - E' publicado o Decreto n.? 603,
de 17-5-48, do' Estado de Goiás, que
transforma em escolas reunidas a escola
rural de Goianésia, Município de Jaraguá.

26 - E' publicado o Decreto n,? 604,
de 17-5-48, do Estado de Goiás, que
cria escolas isoladas rurais no Muni-
cípio de Buriti Alegre.

26 - É publicado o Decreto n.· 605;
de 17-5-48, do Estado de Goiás, que
cria mais uma cadeira no grupo escolar
de Buriti Alegre.

26 - E' publicado o Decreto n.? 6015,
de 17-5-48, do Estado de Goiás, que cria
escola isolada rural, no Município de
Jaraguá.

26 - E' publicado o Decreto n.? 607,
de 17-5-48, do Estado de Goiás, que
cria mais 2 cadeiras no grupo escolar de
UrutaÍ.

26 - E' publicado o Decreto n.? 608,
de 17-5-48, do Estado de Goiás, que cria
escola isolada rural no Município de
Itameri.

26 - E' publicado o Decreto n," 609,
de 17-5-48, do Estado de São Paulo, que
transfere escola isolada rural no Muni-
cípio de Goiatuba .

26 - São publicados os Decretos nú-
meros 610 e 611, de 17-5-48, do Estado
de Goiás, que criam respectivamente, 2
escolas isoladas rurais no Muniçípio de
Poiatuba e uma no município de Uruaçu,

26 - E' publicado o Decreto n.? 61:!,
de 17-5-48, do Estado de Goiás, que
transfere escola isolada rural no Muni-
cípio de jaraguá .

26 - E' publicado o Decreto n.? 613,
de 17-5-48, do Estado de Goiás, que auto-
riza a instalação do Grupo Escolar do
Bairro Vila Nova, da Capital.

27 - E' publicado o Decreto n,? 438,
de 25-5-48, do Estado de Alagoas, que
dá regulamento ao Teatr~ Deodoro.

27 - E' publicado o Decreto número
18.141, de 26-5-48, do Estado de São
Paulo, que suprime 20 classes em grupos

o
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escolares e determina supressão, a me-
dida que vagarem, de 104 outras.

?:l - E' publicado o Decreto n.02.740,
de 25-5-48, do Estado de Minas Gerais,
que Jocaliza na Fazenda-Escola de
Floresta uma escola média de agricul-,
tura e toma outras providências.

28 - É' publicado o Decreto 11" 240,
de 22-5-48, do Estado de' Goiás, que
baixa instruções para o plano do relatório
anual dos responsáveis pela direção de
escolas reunidas.

29 - E' publicado o Ato n.? 2.550,
de 29-5-48, do Governador do Estado
de Pernambuco, que transfere de Muni-
cípio uma escola de Pré-Orientação Pro-
fissional.

29 - E' publicado o Ato de 30-4·48,
do Diretor de Educação Pré-Primâria
e Primária do Estado do Rio de Janeiro,
que transfere as escolas de Posse para
Barra do Imbu, e o de Vargem Grande
para Posse, no Município de Teresó-
polis ,

29 - E' publicado o Ato de 20-5-48,
do Diretor de Educação Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de Janeiro,
que suspende o ensino na escola de Ita-
jara, Município de Itaperuna.

29 - E' publicado o Ato de 20-5-48,
do Diretor de Educação Pré-Primária e
Primária do Estado do Rio de Janeiro,
que torna sem efeito o Ato de 6-5-48,
que transferiu a escola de Santa Luzia
para Floresta, no Município de São João
da Barra.

29 - E' publicado o Ato de 19-5-48,
do Secretário de Educação e Cultura do
Estado do Rio de Janeiro, que concede
subvenção à escola de Fazenda de Sole-
dade, Município de Trajano de Morais.

29 - E' publicado o Ato de 21-5-48,
do Secretário de Educação e Cultura do
Estado do Rio de Janeiro, que cassa a

subvenção concedida ao curso noturno
anexo ao Grupo Escolar Tiago Costa, no
Município de Vassouras.

29 - E' publicado o Ato de 21-5-4S,
do Secretário de Educação e Cultura do
Estado do Rio de' Janeiro, que concede
subvenção ao curso noturno anexo .ao
Grupo Escolar Tiago Costa, do Muni-
cípio de Vassouras.

29 - E' publicada a Deliberação nú-
mero 123, de 28-5-48, do Governador do
Estado do Rio de Janeiro, que denomina
Escola Desembargador Ataíde Parreiras,
a escola isolada de Itaipu, município de
Niterói ,

2g - E' publicado o Decreto 11.°3.373,
de 19-5-48, do Estado do Rio de Janeiro;
que aprova e transcreve as instruções re-
guladoras do funcionamento de cursos
a que se refere o parágrafo único, do art.°
145, da Constituição Estadual de 20-6-47.

29 - E' publicado pelo Departamento
de Educação do Estado de São Paulo,
a discriminação das classes de ensino pri-
mário suprimidas pelo Decreto n.? 18.141,
de 26-5-48.

30 - E' publicada a Portaria n,? 1.103,
de 29-5-48, do Secretário da Educação
e Cultura do Estado do Rio de Janeiro,
que localiza um curso de alfabetização
de adultos em São Rafael, Município de
Linhares.

31 - E' publicado o Decreto n.? 239,
de 22-5-48, do Estado de Santa Catarina,
que incorpora ao programa para os esta-
belecimentos de ensino primário do Es-
tado, o de Conhecimento das Atividades
Econômicas da região, organizado pelo
I.N .E.P.

II! - ATOS DA ADMINISTRA'ÇÃO

MUNICIPAL

1 - São publicados. os Decretos nu-
meros 41, 42 e 43, de 15-3-48, da Prefei-
tura Municipal de Campina Grande (Pa-



raíba), que concedem subvenção a 3 es-
colas particulares do município.

4 - E' publicado o Decreto n.? 3, de
5-2-48, da Prefeitura Municipal de Macaé
(Estado do Rio de Janeiro), que concede
subvenção a instituições de educação e
assistência, no valor de Cr$ 63. 600,OC.

4 - E' publicado o Decreto n.? 4,
de 4-3-48, da Prefeitura Municipal de
Macaé (Estado do Rio de Janeiro), que
extingue 2 cargos de Professor.

6 - E' publicada a Resolução n.? 13,
de 2-4-48, da Prefeitura Municipal de
Santa Maria Madalena (Estado do Rio
de Janeiro), que concede a subvenção
de Cr$ 400,00 à Sociedade Musical Eu-
terpe.

6 - E' publicada a Resolução n.? 1~,
de 2-4-48, da Prefeitura Municipal de
Santa Maria Madalena .(Estado do Rio
de Janeiro), que abre crédito especial
de Cr$ 7.255,80, para serviços de cons-
trução e reconstrução de estradas e

8 - E' publicado ·0 Decreto n.? 44,
de 15-3-48,· da Prefeitura -de Campina
Grande (Paraíba), que concede subvenção
a escola particular.

8 - E' publicado o Decreto n.? 45
de 16-3-48, da Prefeitura de Campina
Grande (Paraíba), que cria uma escola
em Alto Franco, e dá-lhe a denominação
de Escola Municipal Xavier J únior.

8 - São publicados os Decretos nú-
meros 46 e 47, de 15-3-48, da Prefeitura
Municipal de Campina Grande (Paraíba) ,
que concedem subvenções a 2 escolas par.
ticulares.

8 - São publicadas as Leis ns. 56 e
57, de 15-5-48, da Prefeitura Municipal
de Pôrto Alegre (Rio Grande do Sul).
que doa Cr$ 30.000,00 e Cr$ 50.000,00
respectivamente, a 2 estabelecimentos de
ensino.

9 - E' publicada a Lei n.? 2, de
20-4-48, da Prefeitura Municipal de
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Santos Dumont (Minas Gerais), .,.
transfere de. localidade 2 escolas.

12 - E' publicada a Lei n.? 9, .,
22-1-48, da Prefeitura Municipal de Pi!a~,
(Estado do Rio de Janeiro), que abro
crédito de Cr$ 2.100,00 para pagameate

. de professor.

14 - E' publica da a Lei n," 5, •
26-12-47, da Prefeitura Municipal de
Três Rios (Estado do Rio de Janeiro),
que estabelece a subvenção de Cr$ .....
25.000,00 ao Ginásio de Entre Rios, e
Cr$ 10.000,00 à escola normal anexa
ao referido ginásio.

20 - São publicados os Atos de ni-
mero de 1 a 4, de 6-2-48, da Prefeitura
Municipal de Sapucaia (Estado do Rio
de Janeiro), que transferem 4 escolas,
de localidade.

22 - E' publicada a Resolução n.o 13,
de 19-5-48, da Prefeitura Municipal de
Carangola (Minas Gerais), que trana-
fere ..de localidade uma escola.

26 - São publicadas as Resoluções nú-
meros 17 e 18, de 10-5-48, da Prefeitura
Municipal de Cantagalo (Estado do Rio
de Janeiro), que concedem subvenções
a estabelecimentos de educação e assis-
tência, no valor de Cr$ 7.500,00 e Cr$ ...
21.100,00, respectivamente.

27 - E' publicada a Resolução 0.° ~.
de 22-4-48, da Prefeitura Municipal de
Bom Jesus do Itabapoana (Estado do Rio
de Janeiro), que cria 4 escolas mistas.
municipais.

27 - E' publicada a Resolução 11.0 6,
de 23-4-48, da Prefeitura Municipal de
Bom Jesus do Itabapoana (Estado do Rio
de Janeiro), que cria um cargo de Pro-
fessor.

IV - NOTICIARIO

- Noticia-se de Recife (Pernam
buco), a inauguração de uma escola-oíi-
cina para filhos dos sindicalizados.



1 - A Prefeitura de Rio Bonito (E~-
_do do Rio de Janeiro), inaugurou uma
escola das que foram programadas para
o município.

·1 - Foi fundado em Natal a Univer-
sidade Popular do Rio Grande do Norte.

6 - Realizaram-se no Colégio Militar
as solenidades comemorativas do 59.oanÍ··
versá rio da sua fundação.

9 - Segundo o programa federal de
ação supletiva, do Ministério da Educa-
ção, o Estado de Mato Grosso foi con-
templado com 103 novos prédios esco
lares.

li - O Prefeito do Distrito Federa!
inaugura a l.a das 11 escolas que estão
sendo construídas na zona rural.

·10 - Foram registradas no Departa-
mento de Educação do Estado da Paraíba,
8 escolas particulares.

11 - Noticia-se do Amazonas que fo-
ram localizadas. no Estado, 28 escolas
de alfabetização e mais 16 em zonas
fronteiriças.

14 - Comemora o 42.0 aniversário da
sua fundação, o Instituto Central do
Pavo, organização dedicada à educação
c. assistência social, no Distrito Federal.

20 - Realiza-se, no Ministério da Edu.
cação, a cerimônia da assinatura da
acôrdo especial entre o Ministério e o
Estado de Alagôas, segundo o qual serão
illstalados no Estado 500 cursos de edu--- cação de adultos.

22 - Noticia-se que a Arquidiocese de
Fortaleza (Ceará) criou 20 escolas, entre
as quais, duas destinadas ao ensino su-
pletiyo.

23 - E' assinado, na Cidade do Rio
de Janeiro, o acôrdo especial entre o
llinistério da Educação e o Estado da
iParaíba, para instalação, neste EstaJo,
fie 650 cursos de ensino supletivo para
Molescentes e adultos. t
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23 - O Governador do Território do
Acre inaugurou, em Xapuri, um Grupo
Escolar.

24 - O Ministério da Educação assí-ia
um acôrdo com o Estado do Piauí, que
fixa a instalação de 430 cursos de ensino
supletivo em seus municípios.

24 - Comemora 5 lustros de exis-
tência, a Escola Industrial Aureliano
Leal, do Estado do Rio de Janeiro.

27 - Encontra-se em visita às insti-
tuições de ensino do Estado de São Paulo,
o educador boliviano Prof , Wenceslao
Montero J iminez .

28 - Foi inaugurada em São Paulo,
pelo Governador do Estado, a Escola
Vocacional :Antártica.

28 - Realizou-se em Veranópolis (R.io
Grande do Sul), a inauguração de um
ginásio construído pelo povo da locaii-
dade.

29 - Em solenidade realizada no Mi-
nistério da Educação, foi assinado o
acôrdo entre o Ministério e o Estàdo de
Sergipe destinado à instalação de 25Ó
cursos de ensino supletivo para adoles-:
centes e adultos.

2~ - Comemora a Academia Brasi-
leira de História das Ciências o aniver-
sário da sua fundação ocorrida em 19:'07.

31 - No gabinete do Ministro da Edu'
cação é assinado o acôrdo entre o Mi-
nistério e o Estado do Espírito Santo,
pelo qual se· compromete esta unidade
da Federação a instalar, em 1948, 240
cursos de educação de adolescentes e
adultos.

Seção de Documentação e Intercâmbio
do Instituto Nacional de Estudos Peda-
gógicos, em 25 de junho de 1948. - Nice
Carnargo Barioni, ·Chefe substituto -da
Seção. Visto - Murilo Braga, Diretor
do I.N.E.P ..
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Vida educacional no país em Junho de 1948
I - ATOS 'DA ADMINISTRAÇÃO

FEDERAL

1 - E' publicada a Lei n." 282, de
24-5-948, que reorganiza: o Departamen-
to Nacional da Criança, do Ministério
da Educação e Saúde.

2 - E' publicada a Ata de 25-2-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 1.a sessão da 1.a reunião extra-
ordinária do ano.

2 - E' publicada a Ata de 1-3-948, do
Conselho Nacional de Educação, relativa
à 2.a sessão da 1.a reunião extraordiná-
ria do ano.

2 - E' publicada a Ata de 3-3-948, do
Conselho Nacional de Educação, relativa
à 3.a sessão da 1." reunião extraordiná-
ria do ano.

2 - E' publicada a Ata de 5-3-948, do
Conselho Nacional de Educação, relativa
à 4.a sessão da l.a reunião extraordiná-
ria do ano.

2 - E' publicada' a Ata de 10-3-948,
do Conselho Nacional de E<lucação, re-
lativa à 5." sessão da 1." reunião extra-
ordinária do ano.

2 - E' publicada a Ata de 1'5-3-94,8,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 6." sessão da 1.&reunião extra-
ordinária do ano.

3 - E' publicado o Decreto número
~5.052, de 2-6-948, ql\le suspende o fun-

cionamento do "Clube de Cultura Po-
pular Euclides da Cunha'", com sede
em Pôrto Alegre.

3 - E' publicado o Parecer de 19-5-
948, do Diretor da Divisão do Pessoal do
DASP que dispõe sôbre férias e nú-
mero 'de horas semanais de trabalho

dos médicos, dentistas, enfermeiros, aten-
dentes e inspetores de alunos do Insti-
tuto Benjamim Constant e dai Escolas
Industriais.

3 - E' publicado o Aviso n.? 474,
de 31-5-948, do Ministro da Guerra,
que cria o "G-Jrso de Topografia".

7 - E' publicado o Decreto número
25.065, de 5-6-948, que declara consti-
tuída a Confederação Brasileira de Tiro
ao Alvo.

9 - E' publicada a Portaria n." 9~A,
de 19-4-948, do Diretor do Instituto Na-
cional de Estudos Pedagógicos, que de-
signa professôres para lecionarem nos
cursos do referido Instituto.

12 - São publicadas emendas ao Re-
gimento da Faculdade Nacional de Fi-
losofia.

14 - E' publicado o Despacho de 31-
1-948, do Ministro da Educação, que
concede inspeção preliminar ao Ginásio
Atibaiense, com sede em Atibaia, no Es-
tado de São Paulo,

14 - E' publicado o Despacho de 31-
1-948, do Ministro da Educação, que
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concede inspeção preliminar ao Ginásio
Eduardo Gomes, com sede em Três Co-
rações, no Estado de Minas Gerais.

15 - E' publicado o Despacho de 24-
1-948, do Ministro da Educação, que
aprova o Parecer do Diretor do Ensino
Secundário, que dispõe sôbre revisão de
provas.

16 - E' publicada a Portaria número
341, de 9-6-948, do Ministro da Educa-
ção, que dispõe sôbre a realização de
estudos de intercâmbio com os Estados
Unidos da América.

18 - E' publicado o Aviso número
491, de 16-6-9413, do Ministro da Guer-
ra, que dispõe sôbre adiamento de ma-
trícula na Escola de Aperfeiçoamento
de Oficiais.

18 - E' publicada a Portaria n.? 50,
de 19-2-948, do Ministro da Educação,
que muda a denominação do Ginásio São
Sebastião, com sede em Igarapava, no
Estado de São Paulo, para Ginásio Es-
tadual de Igarapava .

18 - E' publicado o Despacho de 19-
2-948, do Ministro da Educação, que
concede reconhecimento, sob regime de
inspeção preliminar, ao curso colegial
do Ginásio da Escola Normal Osvaldo
Aranha, com sede em Alegrete, no Es-
tado do Rio Grande do Sul.

18 - E' publicada a portaria número
113, de 16-2-948, do Ministro da Edu-
cação, que concede inspeção preliminar
ao Ginásio São José, com sede em Itajai,
no Estado de Santa Catarina.

18 - E' publicada a Portaria n.O 103,
de 16-2-948, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao Gi-

; násio Sto. Antônio de Pádua, com sede
- em São Luís Gonzaga, no Estado do
Fio Grande do Sul.

18 - E' publicada a Portaria n." 117,
de 16-2-948, do Mi~istro da Educação,
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que concede inspeção preliminar ao Gi-
násio N. S. de Lourdes, com sede em
Icoraci, no Estado do Pará.

18 - E' publicada a Portaria número
110, de 16-2-948, do Ministro da Educa-
ção, que concede inspeção preliminar
ao G~;1'ásioSão José, com sede em Ere-
chim, no Estado do Rio Grande do
Sul.

18 - E' publicado o Despacho de 19-
2-948, do Diretor do Ensino Secundá-
rio, que autoriza o funcionamento dos
cursos ginasial e colegial noturnos do
Colégio Santa Cecília, com sede no
Distrito Federal.

18 - E' publicado o Despacho de 19-
2-948, do Diretor do Ensino Secundá-
rio, que autoriza o funcionamento do
curso ginasial noturno do Colégio Pira-
cicabano, com sede em Piracicaba, no

.Estado de São Paulo.

18 - E' publicado o Despacho de" 19-
2-948, do Diretor do Ensino Secundá-
rio, que autcriza o funcionamento do
.curso ginasial noturno do Ginásio Mar-
cílio Dias, com sede no Distrito Fe-
deral.

18 - E' publicado o Despacho de 25-
2-948, do Ministro da Educação, que
autor iza o funcionamento condicional do
2.0 ciclo do Ginásio Modêlo, com sede
em Nova Friburgo, no Estado do Rio
de Janeiro.

18 - E' publicado o Despacho de 25-
2-948, do Ministro da Educação, que
autoriza o funcionamento condicional do
Ginásio D. Inocência, com sede em São
Raimundo Nonato, no Estado do Piauí.

18 _ E' publicado o Despacho_de 25-
2-948, do Ministro da Educação, que
autoriza o funcionamento condicional do
Ginásio João Lira, com sede no Distrito
Federal.

·18 - E' publicada a Portaria número
128, de 20-2-948, do Ministro da Educa-



ção, que concede inspeção preliminar ao
Ginásio Visconde _de Sousa Franco com
sede na capital do Estado do Pará.

18 - E' publicado o Despacho de 25-
2-948, do Ministro da Educação, que au-
toriza o funcionamento condicional do
Ginásio Frei 'Eustáquio, com sede na
capital do Estado de Minas Gerais.

18 - E' publicado o.Despacho de 25-2-
948, do Ministro da Educação, que au-
toriza o Ginásio de Itajai, com sede em
Itajaí, no_Estado de Santa Catarina, a
funcionar condicionalmente.

18 - E' publicado o Despacho de 25-
2-948, 'do Ministro da Educação, que
considera feriado escolar o dia 15 de ou-
tubro, dia do professor.
, 18 - E' p,.:blicado o :Regimento do
Instituto de Ginecologia, da Universida-
de do Brasil,

19 - E' publicado o Aviso n.? 4p-G-2,
de 17-6-948, do Ministro da Aeronáu-
tica, que aprova o uniforme para os alu-
nos da Escola de Especialistas de Aero-
náutica.

22 - E' publicada a Portaria número
164, de 4-3-948, do Ministro da Educa-
ção, que concede inspeção preliminar ao
Ginásio Santa Maria, com sede em Sua-
sui, no Estado de Minas Gerais.

22 - E' publicado o Despacho de 12·
3-948, do Ministro da Ed~1Cação,que au-
toriza, condicionalmente, a inspeção pre-
liminar ao Ginásio Oficial de Goiás, com
sede em Goiás, no Estado de Goiás.

22 - E' publicada a Portaria n." 166,
de 5-3-948, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao De-
partamento Feminino do Ginásio Dom
Bosco, com 'sede em Petrolina, no Esta-
do de Pernambuco -.

, 22 - E' publicada a Portaria n." 167,
-de 5-3-948, do Ministro, da Educação,
-que concede inspeção preliminar ao Gi-

.-3.-

násio Arquidiocesano, com sede na capi-
tal do Estado de Minas Gerais.

22 - E' publicado o Despacho de 13-
3-948, do Diretor do Ensino Sec~mdá-
rio, que torna sem efeito a Portar iaiMi-
nisterial n.? 20, de 17-1-948, que alterou
a denominação do Ginásio do Instituto
Noroeste, com sede em Birigui, no Es-
tado de São Paulo.

22 - E' publicado o Despacho de 13-
3-948, do Diretor do Ensino Seoundário,
que autoriza, condicionalmente, a equipa-
ração, sob regime de inspeção preliminar,
a Colégio do Ginásio do Estado de Itâ-
-polis, com sede em Itápolis, no Estado
de São Paulo.

22 - E' publicado o Despacho de 13-
3-948, do Diretor do Ensin; Secundário,
que autoriza o reconhecimento do curso
colegial do Ginásio Diocesano Santa
Cruz, com sede em Castro, no Estado
do Paraná.

22 - E' publicado o Despacha de 13-
3-94"8, do Diretor do Ensino Secundá-
rio, que autoriza, condicionalmente; o re-
conhecimento, sob regime d~ inspeção
preliminar, do Ginásio Estadual de Be-
bedouro, com sede em Bebedouro, no Es-
tado de São Paulo.

22 - E' publicado o Despacho de 13-
3-948, do Diretor do Ensino Secundário,
que autoriza, condicionalmente,' a inspe-
ção preliminar ao Ginásio 11 de Março,
com sede em Cáceres, no Estado de
Mato Grosso.

22 - E' publicado o Despacho de 15-
3-948, do Ministro da Educação, que 'au-
toriza o funcionamento condicional do
Colégio Cruzeiro do Sul, com sede no
Distrito Federal.

. 22 - E' publicado o' Despacho de 17-
3-948, do Ministro da Educação, que
.autoriza o funcionamento do 2.° ciclo



noturno do Ginásio do Ateneu Brasileiro,
com sede no Distrito Federal.

22 - E' publicado o Despacho de 17-
3-948, do Ministro da Educação, que au-
toriza, condicionalmente, o funcionamento
do curso colegial do Ginásio São Cris-
tóvão, com sede no Distrito Federal.

22 - E' publicado o Despacho de 17-
3-948, do Ministro da Educação, que au-
toriza, condicionalmente, o funcionamento
do curso colegial do Ginásio São João
com sede em São João Dei Rei, Estado
de Minas Gerais.

. 22 - E' publicado o Despacho de 17-
3-948, do Ministro da Educação, que au-
toriza, condicionalmente, a inspeção pre-
liminar ao Ginásio Marechal Hermes,
com sede no Distrito Federal.

22 - E' publicada a Portaria n.O 172,
de 15-3-948, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao Gi-
násio Presidente Roosevelt, com sede na
capital do Estado de Minas Gerais.

22 - E' publicado o Despacho de 17-
3-948, do Ministro da Educação, que
autoriza o funcionamento condicional do
Gináso da Escola Normal Rural de Li-
moeiro do Norte.

22 .-:.. E' publicado o Despacho de 17-
~-948, do Ministro da Educação, que
autoriza o funcionamento condicional do
Ginásio da Escola Normal N. S. do
Amparo, com sede em Monte Carmelo,
no Estado de MInas Gerais.

22 - E' publicada a Ata de 25-2-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 1" sessão da L" reunião extra-
ordinária do ano.

22 - E' publicada a Ata de 1-3-948,
'do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 2.' sessão da L" reunião extra-
ordinária do <mo.

22 - E' publicada a Ata de 3-3-948,
'do Conselho Nacional de Educação, re-

-4-

lativa à 3.a sessão da l.a reunião extra-
ordinária do ano.

22 - E' publicada a Ata de 5-3-948,
do Conselho N acionaí de Educação, re-
lativa à 4," sessão da L" reunião extra-
ordinária do ano.

22' - E' publicada a Ata de 10-3-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 5.' sessão da 1.. reunião extra-
ordinária do ano.

22 - E' publicada a Ata de 15-3-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 6.a sessão da 1.a reunião extra-
ordinária do ano.

23 - E' publicada a Portaria n.O 230,
de 9-6-948, do Diretor do Ensino Se-
cundário, que dispõe sôbre a transferên-
cia de alunos do 2.° ciclo do curso se-
cundário.

28 - E' publicada a Portaria n." 126,
de 21-6-948, do Ministro da Aeronáu-
tica, que aprova as Instruções para o
Concurso de Admissão à Escola de Co-
mando e Estado Maior da Aeronáutica.

29 - E' publicado o Decreto número
25.140, de 26-6-948, que retifica os or-
ganograrnas de que trata o art. 40 do
Regulamento da Escola de Comando e
Estado Maior da Aeronáutica.

30 - E' publicado o Decreto número
25.134, de 25-6-948, que concede reco-
nhecimento, sob regime de inspeção per-
manente, ao curso ginasial do Ginásio
Londrinense, com sede em Londrina,
no Estado do Paraná.

II - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DO

DISTRITO FEDERAL. DOS ESTADOS E

DOS TERRITÓRIOS

1 - E' publicado o Decreto n,? 33,
de 31-5-948, do Estado do Espírito San-
to, que considera a União Atlética Gi-
nasial do Espírito Santo, como associação



desportiva do Colégio Estadual do Espí-
rito Santo, e determina que a Escola
Normal Pedra II crie uma associação
semelhante.

1 - E' publica da a Portaria número
1.111, de 29-5-948, do Secretário de Edu-
ecção e Cultura do Estado do' Espírito
Santo, que transfere o curso de alfabe-
tização de adolescentes e adultos de Ita-
ciba para Santa na, Município de Ca-
riacica.

1 - São publicadas as Portarias nú-
meros 1.112, 1.113, 1.114, de 29-5-948,
do Secretário de Educação e Cultura,
do Estado do Espírito Santo, que loca-
lizam 2 escolas e 3 cursos de alfabeti-
zação de adolescentes e adultos.

1 - São publicadas as Portarias nú-
meros 1.118 e 1.119, de 31-5-948, do
Secretário de Educação e Cultura do
Estado do Espírito Santo, que locali-
zam duas escolas no Município de Barra
de São Francisco.

1 - São publicados Atos de 30-4-948,
do Secretário de Educação e Cultura
do Estado do Rio de Janeiro, que conce-
dem subvenção a 12 escolas, renovam sub-
venção a 9 e cassam as subvenções con-
cedidas a seis outras escolas.

2 - E' publicado o Ato de 1-3-948, do
Governador do Ceará, que agrupa em
Barreiras, Município de Fortaleza, cinco
escolas isoladas.

2 - E' publicado o Ato de 9-4-948, do
Governador do Estado do Ceará, que
concede outorga de mandato do curso
normal do 2.° ciclo, ;~ Ginásio Sagrado
Coração de Jesus, de Guaramirim.

2 - São publicados Atos de 17-4-948,
do Governador do Estado do Ceará, que
agrupam, em Antônio Bezerra, 8 escolas
e na Federação dos Escoteiros de For-
taleaa, 4r escolas, ambos do Município de
Fortaleza.
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2 - São publicados Decretos de 1-6-
948, do Estado de São Paulo, que trans-
ferem de localidade 11 escolas e mu-
dam a denominação de 5 outras.

2 - E' publicado o Decreto número
18.144, de 1-6-948, do Estado de SãO
Paulo, que aprova os têrmos do con-
trato para locação, ao Govêrno do Es-
tado, de um prédio a ser construído em
Louveira, Município de jundiai, des-
tinado ao funcionamento do grupo esco-
lar 10ca1.

2 - E' publicado o Decreto n.· 37:
de 31-5-948, do Estado do Rio Grande
do Sul, que classifica como de 1.0 es-
tágio o Grupo Escolar Rarniz Galvão,
de Ramiz Galvão, em Rio Pardo.

2 - E' publicada a Lei .11° 94, de 24-
5-948, do EStado de Goiás, que isenta
do impôsto de transmissão de propriedade
um prédio e um lote de terras, destina-
dos ao funcionamento do Externato São
José.

3 - São publica das as Portarias nú-
meros 1.134, 1.143 e 1.146, de 1-6-948,
do Secretário de Educação e Cultura do,
Estado do Espírito Santo, que locali-
zam quatro cursos de alfabetização e qua-
tro escolas em municípios do Estado.

3 - E' publicada a Lei n.? 138, de
2-6-948, do Estado do Rio de Janeiro,
que abre crédito para pagamento de sa-
lário r!e professor.

4 .- E' publicado o Ato de 17-4-948,
do Secretário de Educação e Saúde do
Estado do Ceará, que reúne em Forta-
leza cinco escolas, e dá ao novo estabele-
cimento a denominação de Escolas Reu-.
nidas do Prado.

4i - E' publicado o Decreto de 2-6-948,
do Estado do Espírito Santo, que mar-
ca as férias dos cursos pré-primários em
1948, de 1 a 20 de julho.



4 -' São publicadas as Portarias nú-
meros 1.156 e 1.157, de 3-6-948, do Se-
cretário de Educação e Cultura do Es-
tado do Espírito Santo, que localizam
um curso de alfabetização de adultos
no Município de Iúna e outro no Muni-
cípio de Alfredo Chaves.

4 - E' publicada a Portaria número
1.169, de 3-6-948, do Secretário de Edu-
cação e Cultura do Estado do Espírito
Santo, que transfere o curso de Albeti-
zação de Adultos, de São José de Petró-'
polis para a Fazenda Bertaline, Mu-
nicípio de Santa Teresa.

4 - E' publicado o Ato n." 26, de 3-
6-948, do Diretor Geral da Secretaria de
Educação do Estado de São Paulo, que
aprova e faz publicar o Regulamento para
concurso especial para docentes interinos,
contratados e cornissionados, com exer-
cício no ensino industrial.

4 - E' publicado o Decreto n,? 38,
de 3-6-948, do Estado do Rio Grande do
Sul, que cria escola isolada em Passo
do João Nunes, Município de Rio Pardo,

5 - E' publicada a Ordem ele Serviço
n." 31, de 4-6-948, do Diretor elo Depar-
tamento ele Educação Primária, ela Pre-
feitura do Distrito Federal, que dispõe
sôbre a organização ela prova de apro-
veitamento no fim do 1.0 semestre letivo.

5 - São publicados Atos de 17-4-948,
do Governador do Estado elo Ceará, que
criam um grupo escolar ria Capital e cin-
co escolas reunidas em municípios do
Estado.

5 - E' publicaela a Lei n.? 152, ele
4-6-948, do Estado de Minas Gerais, que
transforma em Secretaria de Saúde e
Assistência o atual Departamento Es-
tadual de Saú-íe, e cria o Departamento
Estadual da Criança.

5 - E' publicado o Decreto n.? 76,
de 3-6-948, do Território do Rio Bran-
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co, que cria urna escola isolada, sob
a denominação de D. Pedro II, em Vi-
çosa, Região do Rio Amajari.

6 - São publicadas as Portark;s nú-
meros 1.181 e 1.182, de 5-6-948, do Se-
cretário de Educação e Cultura do Es-
tado do Espinito Santo, que localizam
uma escola no Município de Santa Te-
resa e outra no Município de Afonso'
Cláudio.

6 - E' publicado o Ato de 19-5-948,
do Secretário de Educação e Cultura do
Estado do Rio de Janeiro, que renova
subvenção ao curso noturno anexo ao
Grupo Escolar Casemiro de Abreu, no
Município de Marquês de Valença.

6 - São pubficados Atos de 1-6-948,
do Secretário de Educação e Oultura do
Estado do Rio de Janeiro, que concedem
subvenção a 3 escolas e cassam a sub-
venção concedida a uma outra.

6 - E' publicada a Lei n.? 141, de
5-6-948, do Estado do Rio de Janeiro,
que concede auxílio de Cr$ 150.000,00, a
entidade desportiva:

6 - E' publicado o Decreto número
3.380, de 5-6-948, do Estado do Rio
de Janeiro, que cria cursos de ensino de
2,0 grau nos Municípios de Cabo Frio
e Carnbuci.

7 - E' publicado o Resumo do En-
sino Primário Público do mês de abril
de 1948.

8 - E' publicado o Ato de 2-4-948,
do Governador do Estado do Ceará, que
desanexa do Grupo Escolar de Crato, 7
cadeiras de ensino, que formarão o 2.-
Grupo Escolar de Crato.

8 - E' publicado o Ato fi.o 2.681, de
7-6-948, do Governador do Estado de

,Pernambuco, que designa professôra nor-
malista para fazer curso de administra-
ção escolar nos Estados Unidos, du-
rante seis meses.



8 - E' publicado o Ato n.? 2.686, de
7-6-948, do Governador do Estado de
Pernambuco, que transfere uma cadeira
de Pré-Orientação Profissional, do Gru-
po Escolar Professor CavaIcanti, para a
Escola Rural Santa Maria, no Municí-
pio de Timbaúba.

8 - E' publicado o Ato n." 2.688, de
7-6-948, do Governador do Estado de
Pernarnbuco, que comissiona um assis-
tente do Instituto de Educação. para es-
tudar o desenvolvimento artístico e cul-
tural de Portugal, apenas com os venci-
mentos do seu cargo.

8 - E' publicada a Lei n.v 41, de
7-6-948, do Estado de Sergipe, que dis-
põe sôbre o ensino religioso nas esco-
las.

8 - E' publicada a Portaria n.O 1.183,
de 5-6-948, do Secretário de Educação e
Cultura do Estado do Espírito Santo,
que localiza uma escola em Córrego do
Pati, Município de Afonso Cláudio.

8 - E' publicado o Decreto n.O3.38l,
de 7-6-948, do Estado do Rio de Janeiro,
que cria uma escola primária em Pai-
neiras, Municipio de Cambuci.

8 - E' publicado o Decreto número
18.146, de 2-6-948, do Estado de São
Paulo, que revoga o Decreto n.? 14.4p8, '
de 27-1-945 que declarou de utilidade
pública terras necessárias à instalação da
Escola Industrial de Pesca de São Se-
bastião.

8 - E' publicado o Decreto n.? 615,
de 20-5-948, do Estado de Goiás, que
transfere escola isolada rural do Muni-
ópio de Anápolis .

9 - E' publicado o Ato de 23-4-948,
do Governador do Estado do Ceará,
que transfere a Escola Pedro Sousa, do
Município de Cascavel, para o Sítio
Mata Quiri, no mesmo município.
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9 - E' publicada a Lei n.? 201, de
5-6-948, do Estado do Ceará, que con-
cede auxílio de Cr$ 50.000,00 ao Ginásio
Coração de Maria, de Russas.

9 - E' publicada a Lei n.? 202, de
7-6-948,do Estado do Ceará, que con-
cede subvenção de Cr$ 3.000,000 anuais
ao Instituto Nossa Senhora de Salete,
da Cidade de J uazeiro do Norte.

9 - São publicados Decretos de 8-6-
948, do Estado de São Paulo. que ane-
xam duas escolas a grupos escolares e
mudam a denominação de mais duas.

9 - E' publicado o Decreto número
18.148, de 8-6-948, do Estado de São
Paulo, que altera a distribuição de dis-
ciplinas entre os professôres da Escola
Técnica Getúlio Vargas.

9 - E' publicado o Decreto n." 494,
de 5-6-948, do Estado de Mato Grosso,
que converte em escolas dos sexos mas-
culino e feminino a escola rural mista
de São José, Município de Araguaiana.

10 - E' publicada a Circular núme-
ro 6, de junho de 1948, do Diretor de
Educação Pré-Primária e Primária do
Estado do Rio de Janeiro, que modifica
o horário das escolas da 8: Região Es-
colar.

10 - E' publicado o Decreto número
18.149, de 8-6-948, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre a abertura de
um crédito de Cr$ 91.167,10, na U niver-
sidade de São Paulo.

10 - E' publicado o Decreto n.? 495,
de 7-6-948, do Estado de Mato Grosso,
que cria, no Município de Levergér, e!i-
colas reunidas, formadas pelas escolas

isoladas ali existentes..
11 - E' publicada a Portaria n.? 1.215,

de 10-6-948, do Secretário de Educação
e Cultura do Estado do Espírito Santo,
que localiza um curso de alfabetização



de adultos em Caratoira, Município da
Capital.

11 - São publicados os Atos de 8-6-
948, do Secretário de Educação e Cul-
tura do Estado do Rio de Janeiro, que
subvencionam dois cursos noturnos e cas-
sam a subvenção a um terceiro, no Muni-
cípio de São Fidélis.

11 - E" publicada a Lei n.? 144 de
10-6-948, do Estado do Rio de J an~iro,
que cria, no Quadro Permanente do Es-
tado, 20 cargos de Professôra (de ensi-
no pré-prirnário e primário).

12 - E' publicada a Portaria número
1.223, de 11-6-948, do Secretário da
Educação e Cultura do Estado do E~-
pírito Santo, que revoga em parte a
Portaria n." 954, de 15-5-948, que trans-
feriu curso de alfabetização de adultos.

12 - E' publicada a Portaria número
1.225, de 11-6:'948, do Secretário de
Educação e Cultura do Estado do Es-
pírito Santo, que transfere um curso de

. alfabetização de adultos de Regência para
Bom Retiro, Município de Linhares.

12 - E' publicado o Decreto n.? 81,
de 28-5-948, do Território de Guaporé,
que cria a Vila Escolar na Cidade de
Pôrto Velho, constituída de um grupo
escolar, uma escola rural modêlo, um
curso normal regional, uma escola de
aprendizagem e um estádio escolar.

12 - E' publicado o Decreto n.O 86,
de 4-6-948, do Território de Guaporé,
que dá denominação às escolas isoladas
que ainda não a tenham.

12 - E' publicado o Decreto n.? 87,
de 4-6-948, do Território de Guaporé,
que cria uma escola isolada na Ilha de
Assunção, no Rio Madeira, uma escola
rural modêlo anexa ao Curso Normal
Regional Carmela Dutra,' e uma escola
isolada no quilômetro 2 da Estrada de
Ferro Madeira-Mamoré.
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13 - E' publicado o Decreto número
18.149- A, de 9-6-948, do Estado de São
Paulo, que dá a denominação de Dr. An-
tenor Soares Gandra à Escola Industrial
de Jundiaí.

15 - E' publicada a Resolução n.? 13,
de 14-6-948, do Secretário Geral de Edu-
cação e Cultura da Prefeitura do Distrito
Federal, que dá denominação a quatro
novas escolas rurais,

15 - E' publicado o Decreto n.? 10,
de 8-6-948, do Estado do Piauí, que
transfere de localidade 8 escolas, em
Municípios do Estado.

15 - E' publicada a Lei n.? 145, de
14-6-948, do Estado do Rio de Janeiro,
que concede auxílio de Cr$ .
150.000,00 à Faculdade Fluminense de
Filosofia.

16 - E' publicada a. Ordem de Ser-
viço n.? 10, de 15-6-948, do Diretor da
Departamento de Educação Técnico-Pro~
fissional da Prefeitura do Distrito Fe-
deral, que dispõe sôbre o plano a ser exe-
cutado no 2.° período de aulas, a se
iniciar no dia 2 de agôsto.

16 - E'. publicado o Decreto número
883, de 15-6-948, do Estado do Ceará,
que aprova o Regulamento da Secretaria.
de Agricultura e Obras Públicas.

16 - E' publicada a Portaria de 16-
6-948, do Secretário de Educação e Cul-
tura do Estado do Espirito Santo, que
transcreve instruções à inscrição no Cur-
so Intensivo das Missões Pedagógicas
I tinerantes.

17 - E' publicado o Boletim n." 8, de
16-6-948, do Instituto de Pesquisas Edu-
cacionais da Prefeitura do Distrito Fe-
deral, que traz a relação dos livros di-
dáticos aprovados nos meses de abril e
maio de 1948.



17 - São publicadas as Leis ns. 217,
218 e 219, de 11-6-948, do Estado do
Ceará, C/pe abrem créditos no valor de
Cr$ 330.000,00, destinados a construção
de prédios escolares.

17 - E' publicada a Lei n." 222, de
11-6-948, do Estado do Ceará, que eleva
para Cr$ 15.000,00 subvenção concedi-
da ao Patronato Maria Imaculada, de
Sobral.

17 - E' publicada a Lei n." 224, de
11-6-948, do Estado do Ceará, que auto-
riza a abertura do crédito especial de
Cr$ 200.000,00 destinados à construção
do edifício do grupo escolar de Pedra
Branca.

17 - E' publicado o Ato de 15-6-948,
do Diretor de Educação Pré-Primária e
Primária do Estado do Rio de Janeiro,
que transfere a escola de Siqueira Cam-
pos para Farinha Sêca, no Município de
Macaé.

17 - São publicadas as Deliberações
ns. 124 e 125, de 16-6-948, do Estado do
Rio de Janeiro, que denominam, respecti-
vamente, Durval Ferreira da Cunha, o
grupo escolar de Rio do Ouro, e Alber-
to José de Paula e Silva, o grupo escolar
de Venda da Cruz, ambas no Municipío
de São Gonçalo.

18 - E' publicada a Portaria número
1.239, de 17-6-948, do Secretári i de Edu-
cação e Cultura do Estado do Espírito
Santo, que localiza uma escola em Tan-
credo, Município de Santa Teresa.

18 - E' publicado o Ato de 14-6-948,
do Secretário de Educação e Cultura do
Estado do Rio de Janeiro, que cassa a
subvenção concedida à escola diurna de
Fazenda da Saudade, Município de Bom

Jardim.

18 - E' publicado o Decreto n,? 3.383,
de 17-6-948, do Estado do Rio de Ja-
neiro, que cria um curso de ensino do se-
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gundo grau no Município de Santa Ma- .
ria Madalena ,

18 - E', publicada a Deliberação nú-
mero 126, de 17-6-948, do Estado dó
Rio de Janeiro, que denomina J úlia Cor-
tines o jardim de infância de Niterói,

18 - São publicados os Decretos nú-
meros 18.158, 18.159 e 18.160, de 16-
6-948, do Estado de São Paulo, que dão
denominação a três estabelecimentos de
ensino, nos Municípios de Santo André,
Iacanga e Araraquara ,

19 - E' publieada a Lei n." 46, de
19-6-948, do Estado de Sergipe, que fixa
as bases para o aumento de vencimento
do magistério público primário e dá ou-
tras providências.

19 - São publicadas as Portarias nú-
meros 179 e 182, de 18-6-948, da Dele-
gacia de Educação de Adultos do Esta-
do da Bahia, que transfere 2 classes n05
Municípios Santa Cruz, Cabrália e Pôrto
Seguro,

19 - E' publicada a Portaria número
1.258, de 18-6-948 do Secretário de Edu-
cação e Cultura do Estado do Espírito
Santo, que transfere a escola de São João
Pequeno para Fazenda Orlando Rossi,
no Município de Colatina.

19 - E' publicada a Portaria número
1.262, de 18-6-948, do Secretário de Edu-
cação e Cultura do Estado do Espírito
Santo, que localiza uma escola em São
Joaquim, Município de Itapemirim.

20 - E' publicada a Portaria número
1.463, de 19-6-948, do Secretário de Edu-
cação e Saúde do Estado da Bahia, que
transfere a escola de Destêrro, Municí-
pio de Cachoeira, para Cavaco, Municí-
pio de São Gonçalo dos Campos.

22 - E' publicada a Lei n.? 244, de
22-6-948, do Estado do Ceará, que auto"
riza a abertura do crédito especial de
Cr$ 10.000,00, como auxílio à Escola



Normal Rural de J uazeiro do Norte, nas
despesas com a Semana Ruralista.

22 - E' publicada a Portaria n,? 191,
de' 21-6-948, da Delegacia de Educação
de Adultos do Estado da Bahia, que
transfere a classe supletiva de Poções
para Tanqueu da Nação, Município de
Euc1ides da Cunha.

23 - São publicados os Estatutos da
Campanha Nacional da Criança, Seção
da Bahia.

24 - E' publicada a Ordem de Serviço
n." 35. de 23-3-948, do Diretor do De-
partamento de Educação Primária" da
Prefeitura do Distrito Federal, que
dispõe sôbre a organização das estatísti-
cas de julho e agôsto do corrente ano.

24 - E' publicado o Ato de 19-6-948,
do Secretário de Educação e Cultura do
Estado do Rio de Janeiro, que renova
subvenção ao curso da Fazenda Provi-
dência, no Município de Trajano de
Morais.

24 - E' publicado o Decreto n.? 40,
de 23-6-948, do Estado do Rio Grande
do Sul, que cria um grupo escolar na:
Colônia Rizícola, n.? ~, 3.° 'Distrito

de Uruguaiana.

25 - E' publicado o Ato de 18-6-948,
do Diretor de Educação Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de Ja-
neiro, que transfere a escola da Fazenda
da Ponte Alta, no Município de Barra
Mansa, para Fazenda de Santo Antônio,
no mesmo Município.

26 - E' ')ublicada a Portaria número
88, de 7-5-948, da Delegacia de Educa-
ção de Adultos do Estado da Bahia, que
transfere uma classe supletiva de Can-
galheiro para Genipapo, no Município de
S. Felipe.

26 - E' publicada a Deliberação nú-
mero 126, de 25-6-948, do Governador
do Estado do Rio de Janeiro, que de-
nomina Guilherme Milward o Grupo Es-
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colar de Santa Isabel do Rio Prêto,
Município -de Marquês de Valença,

26 - E' publicada a Lei n.? 155, de
25-6-948,do Estado do Rio de Janeiro,
que abre crédito de Cr$ 550.000,00 para
manutenção de estud&ntes pobres, em
estabelecimentos de ensino localizados no
território do Estado.

26 - E' publicado o Decreto n." 3.386;
de 25-6-948, do Estado do Rio de J a-
neiro, que cria 5 escolas primárias em
municípios do Estado.

27 - E' publicado o Regimento In-
terno da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade da Bahia.

27 - E' publicado o Ato de 14-6·-948,
do Secretário de Educação e Cultura do
Estado do Rio de Janeiro, que cassa a
subvenção concedida ao curso noturno do
Município de -Mangaratiba.

27 --São publicados Atos de 30-4-948.
do Diretor de Educação Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de Janeiro.
que transferem 2 escolas de localidades,
no Município de Teresópolis,

27 - São publicados Atos de 4-5-94_8,
do Diretor de Educação Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de Janeiro;
que transferem de localidades duas esco-
las, no .Municipio de Magé.

27 - São publicados os Atos de 16-6-
948, do Diretor de Educação Pré-Pri-
mário e Primária do Estado do Rio de
Janeiro, que transferem de localidade
uma escola no Município de Itaperuna,
e outra no Município de Bom Jardim.

27 - E' publicado o Ato de 21-6-948,
do Diretor de Educação, Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de Janeiro.
que transfere a escola de Ivaí para Sí-
tio Turma, Município de Itaperuna.

28 - São publicadas as Leis números
229 e 230, de 21-6-948, do .Estado do
Ceará, que abrem créditos de Cr$ ',".



400.000,00, para construção de dois gru-
pos escolares.

28 - E' publicada a Lei n.? 231, de
21-6-948, do Estado do Ceará, que abre
crédito especial de Cr$ 15.000,00, como
auxílio ao Colégio Santa Terezinha. da
Cidade de Milagres.

28 - E' publicada a Lei n.? 232, de
21-6-948, do Estado do Ceará, que abre
crédito de Cr$ 40.000,00, destinados a
construção de um prédio escolar na Vila
de lara, Município de Aurora,

29 - E' publicado o Decreto número

3.367, de 28-6-948, do Estado do Rio
de Janeiro, que cria um curso de ensino
no 2.° grau na sede do Município de
São João da Barra.

29 - E' publicada a Lei n." 104, de
21-6-948, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre a criação, .ia Universidade
de São Paulo, da Faculdade de Arquite-
tura e Urbanismo.

III ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL

2 - E' publicada a Lei n.? 16, de 26-
5-948, da Prefeitura Municipal de For-
taleza (Ceará), que eleva para 100 o
número de escolas primárias.

3 - E' publicado o Decreto n.O 54,
de 12-3-948, da Prefeitura Municipal de
Santo Antônio de Pádua (Estado do Rio
de Janeiro), que concede subvenção de
Cr$ 32.400,00 a instituições de educação
e assistência.

4 - E' publicada a Lei n.? 11, de 6-4-
948, da Prefeitura Municipal de Sumi-
douro (Estado do Rio de Janeiro), que
autoriza a criação de uma biblioteca mu-
nicipal.

4 - E' publicado o Decreto n.? 83, de
5-5-948, da Prefeitura Municipal de Bar-
ra ManS<1(Estado do Rio de Janeiro),
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que cria uma escola mista denominada
Escola M~"nicipal Saturnina de Carvalho.

4 - E' publicada a Deliberação nú-
mero 1.569, de 8-'6-948, da Prefeitura
Municipal de Niterói, (Estado do Rio
de Janeiro), que isenta do impôsto pre-
dial o imóvel pertencente à União dos
Professôres Primários do Estado.

5 - E' publicada a Resolução n.? 1,
de 12-3-948, da Prefeitura Municipal de
Cabo Frio (Estado do Rio de Janeiro),
que concede auxílio a professor muni-
cipal.

5 - E' publicado o Decreto n.? 3. de
28-4-948, da Prefeitura Municipal de Ni-
lópolis (Estado do Rio de Janeiro). que
concede subvenções na importância de
Cr$ 50.000,00 a estabelecimentos de
ensino e entidades recreativas.

9 - E' publicado o Ato de 10-4-948,
do Prefeito Municipal de Sapucaia (Es-
tado do Rio de Janeiro), que trans fere
a escola municipal n.? 22, de Cachoeira
Alta para Covanca.

11 - E' publicada a Deliberação nú-
mero 6, de 31-3-948, da Prefeitura Mu-
nicipal de Cambuci (Estado do Rio de
Janeiro), que concede Cr$ 13.400,00 de
subvenções a estabelecimentos de assis-
tência e desportos.

12 - São publicados os Decretos nú-
meros 52, 53 e 54, de 1-4-948, da Pre-
feitura Municipal de Campina Grande
(Paraíba), que concedem Cr$ 550,00 a·
3 escolas primárias do município.

12 - E' publicada a Deliberação nú-
mero 7, de 10-4-948, da Prefeitura Muni-
cipal de Cambuci (Estado do Rio de
Janeiro), que abre crédito especial de
Cr$ 17.000,00 destinados a construção
de escola rural de Paineiras.

13 - E" publicada a Lei n." 2é, de 10-
5-948, da Prefeitu;a Municipal de Barra
Mansa (Estado do Rio de Janeiro) que



isenta de tributos mUnICIpaIS a Socie-
dade Brasileira de Autores Teatrais.

13 - E' publicado o Decreto n.· 34,
de 1-5-948, da Prefeitura Municipal de
Barra Mansa (Estado do Rio de Ja-
neiro), que concede subvenções a estabe-
lecimentos de ensino e assistência, no
valor de Cr$ 81.800,00.

15 - E' publicada a Deliberação nú-
mero 11, de 14-4-948, da Prefeitura Mu-
nicipal de Vassouras (Estado do Rio de
Janeiro), que concede subvenções a esco-
la profissional, orfanato e caixa escolar, .
no valor global de Cr$ 44.200,00.

15 - E' publicada a Lei n.? 14, de
20-3-948, da Prefeitura Municipal de
Piraí (Estado do Rio de Janeiro), que
eleva para 8 o número de professôres
extranumerários.

15 - E' publicada a Resolução n.? 15,
de 4-5-948, da Prefeitíira Municipal de
Nova Iguaçu (Estado do Rio de Ja-
neiro), que cria o Ginâsio Municipal de
Nova Igucçu e dá outras providências.

15 - E' publicado o Decreto n.? 68,
de 11-5-948, da Prefeitura Municipal de
Vassouras (Estado do Rio de Janeiro),
que extingue um cargo de Professor.

. 15 - E' publicado o Decreto n.? 97,
de 20-4-948, (Ia Prefeitura Municipal de
Piraí (Estado do Rio de Janeiro), que
subvenciona, com a quantia total de Cr$
.36.000,00, instituições de saúde, assis-
tência e desportos.

16 - E' publicada a Lei n.? 72, de
12-6-948, da Prefeitura Municipal de Re-
cife (Pernambuco), que cancela débito
da Liga Pernambucana contra a Morta-
lidade Infantil.

24 - São publicadas as Resoluções
ns. 16 e 17, de 28-5-948, da Prefeitura
Municipal de São Fidélis (Estado do
Rio de Janeiro), que criam duas escolas
municipais.
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24 - E' publicada a Lei n," 74, sjd,
da Prefeitura Municipal de Pôr to Ale-
gre (Rio Grande do Sul), que regula
o art .100 da Lei Orgânica do Município,
relativo aos servidores mamicipais que
estejam fazendo curso.

26 - E' publicada a Resolução n.? 6,
de 30-4-948, da Prefeitura Municipal de
São João de Meriti (Estado do Rio de
Janeiro), que autoriza a Prefeitura a
contratar um cirurgião-dentista com o
fim de atender os escolares do município.

IV - N OTICIÁRlO

1 - Realizou-se em Belo Horizonte
(Minas Gerais) a tomada de posse do
novo Diretório Acadêmico da Facul-
dade de Direito da Universidade de Mi-
nas Gerais.

1 - E' inaugurado em Xapuri (Acre),
um moderno prédio destinado ao grupo
escolar da cidade.

2 - No gabinete do Ministro da Edu-
cação, realiza-se o ato da assinatura dos
acôrdos entre o Ministério da Educação
e os Estados do Rio Grande do Norte
e Goiás, segundo os quais, serão instala-
dos em cada um dos referidos Estados,
400 classes de ensino supletivo.

3 - A S.A. Moinho Santista ofe-
receu à Campanha Nacional da Criança
a importância de Cr$ 500.000,00.

4 - O Instituto Lafayette, da Cidade
do Rio de Janeiro, comemora o 32."
aniversário da sua fundação.

5 - A Escola Normal Mário Casa-
santa, de Minas Gerais, assiste ao trans-
curso do seu 36." aniversário de flm-
dação.

6 - Segue para os Estados Unidos, a
fim de receber o título de doutor hono-
ris-causa, pelas Universidades de Har-
vard e Princeton, o Sr. Osvaldo Aranha.



6 - Em S. Lourenço (Rio Grande
do Sul), é inaugurado o novo edifício
do Grupo Escolar Cruzeiro do Sul.

8 - O Ministério da Educação assina
um acôrdo com o Estado de Mato Gros-
so para a instalação de 150 classes de
ensino supletivo no território dêsse Es-
tado.

8 - A Faculdade de Direito do Rio
de Janeiro comemora o centenário do
nascimento do seu fundador, Professor
Benedito Cordeiro dos Campos Va-
ladares.

10 - Transcorre o 25.0 aniversário de
fundação do Seminário Belo Horizonte.

10 - Foram localizadas, pelo INEP,
no Rio Grande do Sul, 198 escolas pri-
márias, com parte do plano federal de
desenvolvimento da rêde escolar primá-
ria do país.

11- O Secretário de Educação e
Cultura do Estado do Rio de Janeiro,
inaugurou, no Município de Magé, um
novo grupo escolar.

16 - No salão da Associação Bra-
sileira de Imprensa, foi fundada a União
dos Professôres Primários do Distrito
Federal.
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17 - Fundou-se em Cataguases (Mi-
nas Gerais) uma associação denomina-
da Grêmio Cultural Santo Tomás de
Aquino, para estudos de filosofia.

17 - Foi inaugurada no Município de
Levergér (Mato Grosso), uma escola
rural, construída por determinação do
General Rondon.

18 - A Fundação Getúlio Vargas co-
municou ao Departamento Nacional de
Educação, que está preparando 70.000
cartilhas para a campanha de educação
de adultos.

28 - O Presidente da República e
altas autoridades assistiram à inaugura-
ção da Escola 1-2 do SENAI, em Tria-
gem (Distrito Federal).

30 - E' assinado, no Ministério da
Educação e Saúde,"o acôrdo com o Es-
tado do Maranhão, destinado à instala-
ção de 650 cursos de educação de adultos
nesse Estado.

Seção de "Documentação e Intercâm-
bio do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos, em 26 de julho de 1948. -
Nice Cama.rgo Barioni, Chefe Substituto
da Seção. - Visto - Murilo Braça, Di-
retor do 1. N. E. P.
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Vida educacional no país em Julho de 1948

I - ATOS DA AD"l-fINISTRAÇÃO

FEDERAL

2 - E' publicado o Decreto nú-
mero 25.133, de 25-6-948, que con-
cede reconhecimento, sob regime de ins-
peção permanente, ao curso ginasial do
Ginásio N.S. da Aparecida, com sede
em Iparner i, no Estado de Goiás.

3 - E' publicado o Decreto nú-
mero 25.129, de 25-6-948, que con-
cede reconhecimento aos cursos de
física, letras anglo-germânicas e di-

dática, da Faculdade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras Man uel da N óbrega, com
sede na Capital do Estado de Pernam-
buco.

5 - E' publicada a Portaria nú-
mero 104, de 3-6-948, do Ministro da
Guerra, que aprova as Instruções para o
funcionamento, em 1949, do curso de
Topografia, de que trata o Aviso n.O474,
de 31-5-948.

5 - E' publicada a Portaria nu-
mero 422, de 28-6-948, do, Ministé-
rio da Agricultura, que aprova as
Instruções para o funcionamento do
curso avulso prático de Engenharia
Rural, para Agrônomos da Divisão do
Fomento da Produção Vegetal, expedi-
das pelo Diretor dos Cursos de Aper-
feiçoamento, Especialização e Extensão.

8 - E' publicado o .Decreto nú-
mero 25.130, de 25-6-948, que con-
cede reconhecimento, sob regime de
inspeção permanente, ao curso ginasial
do Ginásio N. S. das Graças, com
sede em Parnaíba, no Estado do
Piaul.

10 - E' publicado o .Decreto Le-
gislativo n." 8, de 1948, que aprova
o Convênio Cultural, firmado pelos go-
vernos da República dos Estados Unidos
do Brasil e República da China, a
27-3-946.

12 - E' publicada a Portaria nú-
mero 515, de 5-7-948,' do Ministro da
Agricultura, que aprova as Instruções
para o funcionamento do curso avulso
de Observadores Meteoro-Agrícolas.

12 - E' publicada a Portaria nú-
mero 520, de 5-7-948, do Ministro da
Agricultura, que aprova as Instruções
para o funcionamento do Curso Avulso
de Melhoramento de Plantas Cultivadas.

13 - E' publicado· o Despacho de
12-4-948, do Ministro da. Educação, que
autoriza, condicionalmente, a inspeção
preliminar ao Ginásio Estadual de Cam-
pos de Jordão, no Estado de São Paulo.

13 - E' publicadc o Despacho de
2-4-948, do Ministro <Ia Educação, que
cassa a licença, para funcionamento con-
dicional, ao Ginásio de Larnbari, com se-



de em Lambarí, no 'Estado de Minas
Gerais.

13 - E' publicado o Despacho de
2-4-948, do Diretor do Ensino Secundá-
rio, '(fle autoriza o funcionamento do
curso ginasial noturno do Colégio Re-
gente Feijó, com sede em Ponta Grossa,
no Estado do' Paraná.

13 - E' 'publicado 'o Despacho de
6-4-948, do Diretor do Ensino Se-
cundário, que autoriza o funciona-
mento do curso colegial noturno do
Colégio Estadual de Campos, com sede
em Campos, no Estado do Rio de Ja-
neiro.

15 E' publicada a Lei n." 300,
de 12-7-948, que doa terreno ao Pau-
listano Esporte Clube, com sede na
Cidade de Campina Grande, no Estado
da Paraíba.

15 - E' publicada a Portaria nú-
mero 158, de 27-2-948, do Ministro da
Educação, que concede inspeção prelimi-
nar aos cursos comerciais básico e técnico
de contabilidade da Escola Técnica de

--- Comércio Santos Dumont, com sede em
Santos Dumont, no Estado de Minas
Gerais.

15 - E' publicada a Portaria nú-
mero 145, de 26-2-948, do Ministro da
Educação, que concede inspeção prelimi-
nar ao curso técnico de contabilidade da
Escola Técnica de Comércio Providên-
cia, com sede no Distrito Federal.

15 - E' publicada a' Ata de 17-3-
948, do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 1.' sessão da 1.' reunião ordi-
nária do ano.

15 - E' publicada a Ata de 19-3-
948, do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 2.' sessão da 1.' reunião ordi-
nária do ano.

15 - E' publicada a Ata de 22-3-
948, do Conselho Nacional de Educação,

-2

relativa à 3'" sessão da 1." reunião ordi-
nária do ano.

15 - E' publicada a Ata de 29-3-
948, do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 4." sessão da L" reunião ordi-

nária do ano.
15 - E' publicada a Ata de 31-3-

948, do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 5: sessão da L' reunião ordi-
nária do ano.

16 E' publicada a Lei n.? 301,
de 13-7-948, que dispõe sôbre matrícula,
nas escolas primárias, para os filhos de
artistas de circo.

17 - São publ icadas as Instruções
para as provas de validação de diplo-
mas de Agrônomo, Engenheiro Agrô-
nomo e Veterinário, expedidas nos
têrmos do item V na Portaria nú-
mero 676, de 24-9-946.

17 - E' publicada a Portaria nú-
mero 180, de 15-3-948, do Ministro da
Educação, que cassa, a pedido, a inspe-
ção preliminar, concedida aos cursos co-
merciais básico e técnico de contabili-
dade da Escola Técnica de Comércio
Brasil, com sede na Capital do Estado
de São Paulo.

17 - E' publicada a Portaria nú-
mero 181, 'de 15-3-948, do Ministro
da Educação, que concede inspeção
preliminar aos cursos comerciais bá-
sico e técnico de contabilidade da
Escola Técnica, de Comércio Sousa
Marques, com sede no Distrito Fe-
deral.

17 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n." 2, de 1-7~948, do Reitor da
Universidade do Brasil, que dispõe sô-
bre o serviço de alimentação das uni-
dades universitárias.

22 - E' publicado b Decreto nú-
mero 25. 132, de 25-6-948, que con-



cede reconhecimento, sob regime de
inspeção permanente, ao curso ginasial
do Ginásio N. S. do Carmo, com
sede em Cataguazes, no Estado de
Minas Gerais.

122 - E' publicada a Portaria nú-

mero 291, de 11-5-948, do Ministro da
Educação, que concede inspeção prelimi-
nar aos cursos comerciais básicos e téc-
nico de contabilidade da Escola Técnica
de Comércio Pirajui, com sede em Pi-
rajui, no Estado de São Paulo.

23 - E' publicada a Portaria nú-
mero 319, de 28-5-948, do Ministro

da Educação, que concede inspeção pre-
liminar aos cursos comerciais básico e
técnico de contabilidade da Escola Técni-
ca de Comércio Rui Barbosa, com sede
em Piraju, no Estado de São Paulo.

26 - E' publicada a Portaria nú-
mero 97, de 21-7-948, do Ministro

da Educação, que estabelece o critério
da adaptação de estudantes de cursos
comerciais, de que trata o Decreto nú-
mero 20.158, de 30-6-931, aos cursos
similares da vigente organização do
ensino comercial.

27 - E' publicado o Aviso nú-
mero 614, de 26-7-948, do Ministro
da Guerra, que cria, na Escola Téc-
nica do. Exército, um "Curso Es-
pecializado de Direção de Tiro",
como extensão do "Curso Industrial
e de Armamento".

27 - 'E' publicado o Aviso nú-

mero 615, de 26-7-948, do Ministro da
Guerra, que dispensa os sargentos das
armas e dos serviços, do requisito de
arregimentação para matrícula nos dife-
rentes cursos.

27 -- E' publicado o Aviso n." 616,
de 26-7-948, do Ministro da Guerra, que
atribui o coeficiente 1 ao Curso de Es-
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pccialistas Dactilógra íos que, pelo Aviso
n.v 486, de 2-6-948, foi equiparado ao
Curso de Comandante de Pelotão, para
efeito de promoção.

27 - E' publicado o Aviso nú-
mero 617, de 26-7-948, do Ministro
da Guerra, que considera equivalente
à conclusão da 2.a série do Curso
Clássico ou do Curso Científico do
ensino secundário, para os fins da
alínea b do artigo 39 do Regulamen-
to para os C. P. O. R., a conclu-
.são da 2.a série dos Cursos Comer-
ciais Técnicos, 'Cursos de 2.° ciclo
industrial, e Curso Normal do segundo
ciclo.

27 =- E' publicada a Portaria nú-
mero 365, de 3-7-948, do Ministro
da Educação, que concede inspeção
preliminar ao curso técnico de con-
tabilidade da Escola Técnica de Co-
mércio de Tietê, com sede em Tietê,
no Estado de São Paulo.

28 - E' publicada a Portaria nú-
mero 3.86, de 27-il-948, do Ministro
da Educação, que dispõe sôbre matrícula
de técnicos agrícolas em escolas supe-
riores.

28 - E' publicada a Portaria nú-
mero 375, de 17-7-942, do Ministro
da Educação, que concede inspeção
preliminar ao curso comercial básico
da Escola Comercial Silva Mendes,
com sede no Distritq Federal.

28 - E' publicada a Portaria nú-
'mero 374, de lí'-7-94'3, do Ministro
da Educação, que concede inspeção pre-
liminar ao curso técnico de contabilidade
da Escola Técnica de Comércio D, Pe-
dra lI, com sede em 'São João da Boa
Vista, no Estado de São Paulo.



28 - E' publicada a Portaria nu-
mero 376, de 17-7-948, do Ministro da
Educação, que concede inspeção prelimi-
nar ao curso comercial básico da Escola
Comercial Macaense, com sede em Ma-
caé, no Estado do Rio de Janeiro.

29 - E' publicado o Decreto nú-
mero 25.225, de 15-7-948, que con-
cede reconhecimento ao curso de
ciências econômicas," da Faculdade de
Estudos Econômicos do Liceu Cora-
ção de Jesus. com sede na Capital do
Estado de São Paulo.

29 - E' publicado o Decreto núme-
ro 25.263, de 27-7-948, que altera os
arts. 14, 19, 24 e 27 do Regulamento da
Escola de Guerra Naval.

30 - E' publicada a Lei numero
306, de 24-7-948, que autoriza a aber-
tura de crédito especial para atender a
pagamento de gratificação de magsstério-
ao Professor Catedrático João de Saboia
Barbosa.

30 - E' publicado o Decreto Le-
gislativo n.? 11, de 22-7-948, que ra-
tifica o Convênio Cultural, firmado
no Rio de Janeiro, em 16-4-947 pelos
Governos do Brasil e do Reino Unido da
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte,

30 - E' publicado o Decreto Le-

gislativo n." 12, de 22-6-948, que ratifica
a Convenção Interamericana, sôbre Di-
reitos de Autor, em Obras Literárias,
Científicas e Artísticas, celebrada em
Washington, de 1 a 22-6-946.

30 - E' publicado o Decreto nú-
mero 24.989, de 25-5-948, que con-

cede reconhecimento ao curso de ciên-
cias econômicas da Faculdade de Ciên-
cias Econômicas de Pernambuco, com
sede na Capital do Estado de Pernam-
buco.
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30 - E' publicada a Portaria nú-
mero 607, de 26-7-948, do Ministro da
Agricultura, que aprova as Instruções
para o funcionamento do Curso Avulso
de Sericicultura, na Inspetoria Regio-
nal de Sericicultl.ira, em Barbacena.

31 - E' publicada a Ata de 2-4-
948, do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 6.' sessão da 1." reunião ordi-
nária do ano.

31 - E' publicada a Ata de 5-4-
948, do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 7." sessão da 1.' reunião ordi-
nária do ano.

31 E' publicada a Ata de 7-4-
948, do Conselho Nacional de Educação,
relativa tà 8.• sessão da 1: reunião ordi-
nária do ano.

31 - E' publicada a Ata de 9-4-
948, do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 9." sessão da 1." reunião ordi-
nária do ano.

31 - E' publicada a Ata de 12-4-
948, do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 10: sessão da 1.' reunião ordi-
nária do ano.

II ATOS DA ADMINISTR'AÇÃO DO

DISTRITO FEDER.'\L, DOS ESTADOS

E TERRITÓRIOS

1 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n." 36, de 30-6-948, do Diretor do
Departamento de Educação Primária da
Prefeitura do Distrito Federal, que dis-
põe sôbre gratificação pelo exercício em
zonas e locais de difícil acesso.

1 - E' publicado o Decreto n.v 41,
de 28-6-948, do Estado do Espírito
Santo, que aprova e publica o Re-
gimento do Departamento Estadual
de Estatística.



1 - E' publicada a Deliberação
n.? 128, de 30-6-948, do Governador
do Estado do Rio de J aneiro, que dá
o nome de AI fredo Puj 01 ao grupo
escolar, criado' no Município de
Itaverá.

I - E' publicada a Lei número
104, de 21-6-948, do Estado de São

Paulo, que dispõe sôbre a criação, na
Universidade de São Paulo, da Facul-
dade de Arquitetura e Urbanismo.

1 E' publicada a Lei número
202, de 24-6-948, do Estado do Rio
Grande do Sul, que estabelece as

bases para a localização e construção
do Estádio Municipal de Pôrto
Alegre.

2 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 37, de 1-7-948, do Diretor
do Departamento de Educação, Pri-
mária da Prefeitura do Distrito Fe-
deral, que dispõe sôbre concurso de
títulos para o cargo de diretor de
escola, em comissão.

2 - E' publicado o Decreto nú-

mero 88, de 1-7-948, do Estado da
Paraíba, que trans fere a escola ru-
dimentar mista da localidade de Lapa,
para a Fazenda Olho Dágua Salgada,
no Município de Campina Grande.

2 - E' publicado o Decreto nú-
mero 3.390, de 30-6-948, do Estado
do Rio de janeiro, que cria um grupo
.escolar em Passa Três, Município
de Itaverá.

2 - E' publicado o Decreto' IlÚ-

mero 18.176, de 1-7-948, do Estado
de São Paulo, que autoriza leilão de
bens, com a finalidade de apurar
fundos destinados à construção de
uma escola de Belas Artes e de uma
Pinacoteca.
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2 E' publicada a Lei número
J 58, de 1-7-948, do Estado de Minas
Gerais, que dispõe sôbre doação de
imóvel à municipalidade de Caeté,
para funcionamento de um grupo es-
colar.

3 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 38, de 2-7-948, do Diretor
do Departamento de Educação Pri-
mária da Prefeitura do Distrito Fe-
deral, que dispõe sôbre serviço cumu-
lativo nas escolas .

3 - E' publicada a Lei n.? 164, de
2-7 -948, do Estado do Rio de J a-
neiro, que concede, ao Ginásio Duque
de Caxias, isenção de irnpôsto de
transmissão de propriedade na aqui-
sição de imóveis.

3 - São publicados Decretos de
2-7-948, do Estado de São Paulo, que
criam 19 classes de ensino primário,

localizam 5 'escolas, transferem 7, ane-
xam 8 e 111udarn a denominação de 8.

3 - E' publicada a Lei n." 105, de
2-7-948, do Estado de São Paulo, que
considera feriado estadual o dia 7 de

julho de 1948, centenário do nascimento
de Rodrigues Alves.

3 - E' publicada a Lei n.? 106, de
2-7.·,948, do Estado de São Paulo, que
transfere o Comissariado de Menores,

para o Juizo Privativo de Menores da
Capital.

3 - E' publicado o Decreto nú-
mero 18. 174-A, de 30-6-948, do Es-
tado de São Paulo, que dispõe sôbre
a abertura de um crédito especial de
Cr$ 1'50.000,00, na Universidade de
São Paulo.

3 - São publicadas as Lei~ nú-
meros 204 e 205, de 2-7-948, do Es-
tado do Rio Grande do Sul, que con-



cedem auxílios de Cr$ 50.000,00 à
Casa. do' Estudante e de Cr$ .
200.000,00 ao Aero Clube de Cruz
Alta.

3 - E' publicada a Portaria nú-
mero 214,. de 30·6·948, do Reitor da
Upiversidade do Rio Grande do Sul,
que dispõe sôbre os trabalhos esco-
lares dos alunos mestres da Faculda-

de de Filosofia.

4 - E' publicado o Decreto nú-
mero 112, de 28-6-948, do Território do
Acre, que reorganiza o Departamento de
Saúde e dá outras providências.

4 - E' publicado o Decreto nú-
mero 114, de julho de 1948, do Terri-
tório do Acre, que transforma em

reunidas as Escolas Isoladas Monte Cas-
telo, do Município de Rio Branco.

6 - E' publicado o Decreto nú-
mero 550, de 30·6-948, do Estado do

Maranhâo, que concede subvenções a
estabelecimentos 'de ensino, no valor
total de Cr$ 36.000,00.

6 - E' publicado o Decreto nú-
mero 551, de 30-6-948, do Estado do
Maranhão, que equipara aos grupos-
escolarés estaduais a Escola Agrupa.
da Pe. Malagrida.

6 - E' publicado o Decreto n.v 18.179,
de 4-7-948, do Estado de São Paulo, que
instit ..li luto oficial de 24 horas, nas re-
partições públicas e escolas, em homena-
gem à memória de Monteiro Lobato.

6 E' publicado o Decreto nú-
mero 18.180, de 5-7-948, do Estado
de São Paulo, que dá a denominação
de Monteiro Lobato, ao Colégio Es-
tadual e Escola Normal de Taubaté.

7 - E' publicado o Ato número
3.061, de 6-7·948, do Governador do
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Estado de' Pernambuco, que determina
passem a denominar-se Grupo Escolar
Professor Peixoto e Silva, as Escolas
Reunidas Professor Peixoto e Silva.

7 - São publicados os Decretos de
6-7-948, do Estado de São Paulo, que
criam um grupo escolar, localizam 2

escolas, transferem seis e mudam a de.
nominação de quatro.

7 - E' publicada a Lei n.? 107, de
6-6·948, do Estado de São Paulo, que
autoriza o Govêrno do Estado a eri-
gir, numa das praças centrais da
Capital, um monumento ao Conselhei ,
ro Rodrigues Alves.

7 - E' publicada a Lei n.? 210, de
6-6-948, do Estado do Rio Grande do
Sul, que isenta a Mitra Diocesana de
Uruguaiana do impôsto de transmissão
ele propriedade, para compra ele imóvel
para instalação de seminário.

7 - E' publicada a Portaria nú-
mero 65, de 6-7-948, do Secretário do
Interior do Estado ele Minas Gerais,
que institui um Curso de Aperfeiçoa-
mento dos Funcionários Municipais.

8 - E' publicada a Lei n.? 168, de
7·j1·948, do Estado do Rio de Ja-
neiro, que estabelece a substituição

temporária dos professôres licenciados.

9 - E' publicada a Lei n.? 67, de
6-7-948, do Estado da Bahia, que

abre çrédi tos a diversas Secretarias do
Estado, inclusive à de Educação e Saú-
de, no valor de Cr$ 440.459,40.

9 - São publicados os Decretos
ns. 502 e 503, de 3-7-948, e números
504 e 505, de 6-7-948, do' Estado de
Mato Grosso, que criam escolas pri-

márias, em número de 7, 8, 1 e 4, res-
pectivamente, em municípios do Estado.



10 - E' publicado o Decreto nú'-
mero 3.391, de 9-7-948, do Estado do
Rio de Janeiro, que cria um curso de
ensino do 2.· grau no Município de
Carmo ,

10 - E' publicado o Decreto nú-
mero 3.392, de 9-7-948, do Estado'
do Rio de Janeiro, que cria 5 'esco-
las primárias em municípios, do Es-
tado.

10 - E' publicada a Lei n.? 38-
1948, do Estado do Rio Grande do

Sul, que abre o crédito de Cr$ 550.000,00,
para pagamento do auxílio concedido à
Cidade dos Meninos, de Santa Maria.

12 - E' publicada a Lei n.? 214, de
12-7-948, do Estado do Rio Grande
do Sul, que isenta a Associação da
Congregação Mariana Nossa Senhora
da Glória, do Colégio Anchieta, do
impôsto de transmissão de proprie-

dade sôbre terreno, destinado à cons-
trução da Casa da Juventude.

13 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço' n." 39, de 1'2-7-948, do Diretor
do Departamento de Educação Pri-

mária da Prefeitura do Distrito Federal,
que dispõe sôbre professoras amparadas
pelo art. 159 do Decreto-lei n." 3.770,
de 28-10-941.

13 -- E' publicada a Lei H.O 69,
de 9-7-948, do Estado da Bahia, que
considera de utilidade pública a
"União de Defesa e Assistência dos
Professôres Primários da Bahia".

13 - E' publicada a Lei n." 215, de
12-7-948, do Estado do Rio Grande do
Sul, que concede pensão vitalícia a
44 professôras particulares .

H - E' publicado o Aviso n." 2, de
12-7-948, do Presidente da Comissão da
Companhia de Educação de Adultos no
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Distrto Federal, que indica os cursos já
em funcionamento na 'Capital Federal.

14 - E' publicada a Lei n.o 72,
de 13-7-948, do Estado da Bahia, que
autoriza a construção do Teatro Cas-
tro Alves e abre: para isso, um crédito
inicial de Cr$ 5.000.000,00.

14 - E' publicado o Ato de 7,7-
948, do Diretor de Educação Pré-Pr i-

mária e Primária do' Estado do Rio de
Janeiro, que suspende o ensino na escola
de Vilã Fumaça, Município de Re-
sende.

14 - E' publicado o Ato de 9-7-
948, do Diretor de Educação Pré-Pri-
mária e Primária do Estado do Rio de
.T aneiro, que restabelece o ensino na Es-
cola n." 7, de Engenhoca.

14 - São publicados os Decretos
de 13-7-948, do Estado de São Paulo,
que transferem de localidade 8 es-
colas, mudam denominação de 6 e locali-
zam uma.

14 - E' publicado o Decreto nú-
mero 18.187, de 13-7-948, do Estado
de São Paulo, que dá denominação a'
2 grupos escolares, de Santo André
e Sarapuí.

14 - E' publicado o Decreto nú-
mero 18.188, de 13-7-948, do Estado
de São Paulo, que dispõe sôbre lota-
ção de cargo de Diretor, na Escola
Normal e Ginásio Estadual de
Graça.

14 - E' publicado o Decreto nú-
mero 18.189, de 13-7-948. do Estado
de São Paulo, que aprova os têrrnos
do contrato para locação, ao Govêrno
do Estado, de um prédio, situado em
Santópolis, Município .de Coroados,

destinado ao funcionamento do grupo
escolar rural local.

14 - E' publicada a Lei n.? 166,
de 13-7-948, do Estado de Minas Ge-



rais, que autoriza a criação e construção
de um grupo escolar na Cidade de Pa-
racatiJ.

14 - E' publicada a Lei n.? 167,
de 13-7-948, do Estado de Minas Ge-
rais, que autoriza o Govêrno do Es-

.tado a elevar as escolas reunidas da
Vila Ibitiura, Município de Parrei-
ras, à categoria de grupo escolar.

15 - E' publicado o Decreto nú-
mero 553, de 14-7-948, do Estado do
Maranhão, que dispõe sôbre a trans-
formação da Escola Reunida Paro-
quial em grupo escolar.

15 E' publicada a Lei n." 78,
de 13-7-948, do Estado do Espírito
Santo, que cria, no Quadro Único do
Estado, um cargo de Professor Se-
cundário.

15 - E' publicado o Decreto nú-
mero 506, de 9-7-948, do Estado de
Mato Grosso, que cria, no Municí-

- pio d.e Dourados, 2 escolas primárias
rurais.

15 -- São publicados os Decretos
ns. 507 e 509, de 12-7-948, do Estado
de Mato Grosso, que criam 2 esco-
las primárias rurais, nos Municípios de
Ponta Porá e Levergér.

16 - E' publicada' a Lei n." 173,
de 15-7-948, do Estado do Rio de Ja-
neiro, que autoriza o Govêrno a doar
ao Clube Montanhês Sociedade
Cultural e Recreativa - um prédio,

situado na Cidade de Santa Maria Ma-
dalena.

16 E' publicada a Lei n.O 169,
de 15-7-948, do Estado de Minas Ge-
rais, que abre o crédito de Cr$ .... ,

:2.000.000,00, para construção de abri-
gos de menores.

]7 - São publicados os Decretos
ns. 91 e 92, de 16-7-948, do Estado
da Paraíba, que transferem 2 esco-
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Ias mistas, nos Municípios de Itaporanga
e .São João do Cariri.

17 ~ E' publicada a Portaria nú-
mero 1. 609, de 16-7-948, do Secre-

tário de Educação e Saúde do Esta-
do da Bahia, que aprova e transcreve
o plano para a instituição do curso
de formação de auxiliares de pue-
ricultura.

17 - E' publicado o Decreto nú-
mero 3.394, de 16-71-948, do Estado
do Rio de Janeiro, que cria uma es-
cola primária na localidade de Santa
Rita, Município de Teresópolis.

17 - E' publicada a Lei número
219, de 16-7-948, do Estado do Rio
Grande -do Sul, que isenta o Ginásio
Perseverança do impôsto de transmis-
são de propriedade sobre imóvel des-
tinado à sua instalação.

18 - E' publicado o Ato de 12-7-
948, do Diretor de Educação Pré-
Primária e Primária do Estado do

Rio da Janeiro, que torna sem efeito
o Ato de 22-6-948, que transferiu a
escola da Fazenda de Ponta Alta
para Fazenda de Santo Antônio, Mu-
nicípio de Barra Mansa.

18 - E' publicado o Ato de 12-7-
948, do Diretor de Educação Pré-
Primária e Primária do Estado do
Rio de Janeiro, que transfere a escola

de Bálsamo para Lagoa, no Município
de Bom Jesus do Itabapoana.

18 - São publicados os Atos de
14-7-948, do Diretor de' Educação

Pré-Primária e Primária do Estado
do Rio de Janeiro, que transferem 2

escolas, no Município de Angra dos
Reis.

]8 - E' publicado o Ato de 15-7-948,
do Secretário de Educação e Cultura
do Estado do Rio de Janeiro, que con-
cede subvenção ao curso noturno que
funciona anexo ao Grupo Escolar Mau-



r icio de Abreu, no Município de Sapu-
caia.

18 - E' publicado o Decreto nú-

mero 122, de 13-7-948, do Território do
Acre, que cria duas escolas, sendo uma
no Município de Brasília e outra no
Município de Rio Branco.

19 - E' publicada a Lei n.? 251,
de 12-7;,-948, do Estado do Ceará, que
autoriza a abertura do crédito espe-
cial de Cr$ 40.000,00, como auxílio
à Escola Frederico Hosanan, da Ci-
dade de Ubajara.

19 - São publicados os Decretos nú-
meros 43 a 60, de 17-7-948, do Estado
do Rio Grande do Sul, que concedem
auxílios a associações de estudantes
do Estado.

19 - E' publicado o Decreto nú-
mero 61, de 17-7-948, do Estado do
Rio Grande do Sul, que cria um
grupo escolar na Colônia Risícola nú-
mero 1, do Município de Osório.

20 - E' publicada a Lei n.? 106, de
3-5-948, do Estado do Maranhão, que
autoriza o Poder Executivo a conce-
der, ao Município de Buriti de lnácia
Vaz, o auxílio de Cr$ 100.000,00, para
construção do grupo escolar local.

20 - E' publicada a Lei n.? 212,
de 19-7-948, do Estado de Pernam-
buco, que autoriza a abertura de cré-
dito de Cr$ 371.450,00, para ocorrer
ao pagamento dos vencimentos de 44
professôres extranumerários.

20 - E' publicada a Portaria nú-
mero 1.357, de 19-7-948, do Secretá-
rio de Educação e Cultura do Estado
do Espírito Santo, que locali;;' uma
escola em Santo Agostinho, Município
de Barra de São Francisco.

20 - E' publicada a Lei n.? 115,
de 19-7-948, do Estado de São Pahlo,
que concede auxílio de Cr$ 60.000,00
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à delegação da Faculdade de Medicina
e Cirurgia de São Paulo, em sua
viagem à Europa.

21 - E' publicado o Ato n." 3.271,
de 20-7-948, do Governador do Es-
tado de Pernambuco, que abre o
crédito de Cr$ 371.450,00, autorizado
pela Lei n.? 212, de 19-7-948, para
pagamento de professôras.

21 - E' publicado o Decreto nÚr
mero 3.397, de 20-7-948, do Estado
do Rio de Janeiro, que cria um jar-
dim de infância na Cidade de
Campos.

21 - São publicados Decretos de
20-7-948, do Estado de São Paulo,
que criam um grupo escolar e 16
classes de ensino primarro, locali-
zam uma escola, anexam 2, transfe-
rem 6, mudam denominação de Q e
suprimem uma.

21 - E' publicado o Decreto nú-
mero 19.198, de 20-7-948, do Estado
de São Paulo, que aprova os têrmos
do contrato para locação, ao Govêrno
do Estado, _de dependências destina-
das ao funcionamento de aulas da Es-
cola de Educação Física.

21 - E' publicado o Decreto nú-
mero 62, de 21-7-948, do Estado do
Rio Grande do Sul, que concede au-

xílio de Cr$ 20.000,00, à Federação
Aquática do Rio Grande do Sul.

21 - São publicados os Decretos
ns. 643 e 644, de 6-7-948, do Estado
de Goiás que alteram, sem aumento

de despesa, a tabela explicativa da Se-
cretaria de Educação.

22 - São publicados os Decretos
ns. 229, 230, 232 e 233, de 20-7-948,
do Estado do Rio Grànde do Sul,
que isentam do irnpôsto de transmis-
são de propriedade, imóveis destina-
dos a estabelecimentos de educação e
assistência.



22 - E' publicado o Regimento
Interno da Colônia Agrícola Nacio-
nal de Goiás ,

23 - E' publicado o Decreto nú-
mero 554, de 21-7-948, do Estado do
Maranhão, que abre o crédito de Cr$
3.850.000,00, destinados à construção do
prédio da Biblioteca e Museu do Ma-
ranhão.

23 - E' publicado o Decreto nú-
mero 555, de 22-7-948, do Estado do
Maranhão, que concede Cr$ 306.000,00
de subvenção a instituições de assis-
tência.

23 - E' publicado o Decreto nú-
mero 511, de 20-7-948, do Estado de
Mato Grosso, que cria, na Fazenda
Santa Fé, Município de Paranaíba,
uma escola rural mista.

24 - E' publicada a Portaria nú-
mero 1. 380, de 22-7-948, do Estado
do Espírito Santo, que transfere· o
curso de alfabetização de adultos de
Barra Sêca para Alto Boa Vista, 110

Município de Itapemirim.

24 - E' publicado·o Ato de 16-7-
948, do Diretor de Educação Pré-Pri-
mária e Primária do Estado do Rio de
Janeiro, que determina às escolas ns. 7
e 15, de Engenhoca, funcionarem em
regime de dois turnos.

24 - E' publicada a Lei n.? 178,
de 23-7-948, do Estado do Rio de Ja-
neiro, q.!e doa à Mitra Diocesana de
Niterói, um terreno, onde será construi-
do o Mosteiro de Visitação de Niterói,
e uma escola de alfabetização gratuita.

24 - E' publicado o Decreto nú-
mero 3.399, 'de 23'-7-948, do Estado do
Rio de Janeiro, que cria uma escola

primária na Fazenda Boa Vista, Mu-
nicípio de Itaperuna.
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24 - São publicados os Decretos
de 24-7-948, do Estado de São Paulo,
que criam uma es.cola, localizam 3
e mud.am a denominação de uma.

24 - São publicadas as Leis nú-
meros 237 e 239, de 22-7-948, do
Estado do Rio Grande do Sul, que
isentam de impôsto de transmissão
de propriedade sôbre compra de imó-
veis, destinados à Fundação Colégio
Santa Terezinha, de Santo Antônio
e à Sociedade Literária Padre Antô-
nio Vieira, de São Leopoldo.

25 - E' publicado o Decreto nú-

mero 127, de 20-7-948, do Território
do Acre, que transforma em Museu
do Acre. a casa .que serviu de pri-
meira sede do Seringal Emprêsa.

26 - E' publicada a Lei n.? 253, de
21-7-948, do Estado do Ceará, que altera,
sem aumento de despesa, o orçamento da
Secretaria de Educação e Saúde.

27 - E' publicada a Lei n.? 180,
de 26-6-948, do Estado do Rio de
Janeiro, que concede isenção de im-
pôsto de transmissão de propriedade
à Sociedade Patrimonial Batista; de
Campos, sôbre aquisição de terrenos
destinados a. construção -de escola.

28 - E' publicada a Lei n.? 214,
de 27-7-948, do Estado de Pernarnbuco,
que .autoriza o Governador do Estado a
conceder o auxílio de Cr$ 20.000,00 ao
Teatro do Estudante de Pernambuco.

28 - E' publicada a Lei n." 215,
de 27-7-948, do Estad; de Pernam-
buco, ct.1e autoriza. o Govêrno do Es-
tado a abrir um crédito até Cr$ ....
50.000,00, em favor da União Estadual
de Estudantes.

28

948, do

E' publicado o Ato de 27-7-

Secretário de Educação e

,



Cultura do Estado do Rio de Ja-
neiro, que concede subvenção ao curso
noturno que funciona anexo à escola de
Agulha dos Leais, Município de Santa
Maria Madalena.

28 E' publicado o Decreto de
27-7-948, do Estado de São Paulo, que
suprime a escola de Cruz das Posses,
em Sertãozinho.

28 - E' publicada a Lei n.? 121.
de 27-7-948, do Estado de São Paulo.
que dispõe sôbre doação de imóvel
ao Estado, para construção de um
grupo escolar.
, 28 - E' publicado o Decreto nú-

mero 18.213, de 27-7-948, do Estado
de São Paulo, que reduz, cria e su-
plementa dotações do orçamento da

Universidade de São Paulo, para o cor-
rente exercício.

28 - E' publicado o Decreto nú-
mero 18.214, de 27-7-948, do Estado
de São Paulo, que dá denominação de
D. Gianina Morganti ao Grupo Es-
colar de Usina Tamoio, em Arara-
quara.

30 - E' publicado o Decreto nú-
mero 556, de 27-7-948, do Estado do
Maranhão, que dá o nome de Es-
tado de São Paulo ao grupo escolar
de Iguaratinga.

30 - E' publicado o Decreto nú-
mero 18.218, de 29-7-948, do Estado
de- São Paulo, que dispõe sôbre lota-
ção de 5 cargos de Professor Se-
cundário. ao Ginásio Estadual de Ou-
rinhos.

lU - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL

3 ::..- E' publicada a Lei número
3.697, de 2-7-948, da Prefeitura Mu-
nicipal de São Paulo, que dispõe sôbre
concessão de auxílio de Cr$ .
50.000,00 ao Congresso Interamericano
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de Antigos Alunos da Companhia de
Jesus.

9 - E' publicado o Decreto nú-
mero 86, de 25-6-948, da Prefeitura
Municipal de Barra Mansa (Estado
do Rio de Janeiro) , que cria uma
escola mista na Fazenda Santo Antô-
nio, em Rialto e dá-lhe a denomina-
ção de Escola Mhnicipal Santo Antônio.

13 - E' publicada a Lei n." 1, de
7-4-948, da· Prefeitura Municipal de
Monção (Estado do Maranhão ), que
concede subvenção a escolas particulares.

13 - E' publicada a Lei n.? 2, de
19-5-948, da Prefeitura Municipal de
Parnarama (Estado do Maranhão),
que faz doação de um terreno para
construção de uma escola rural.

15 - E; publicado o Decreto nú-
mero 39, de 8-6-948, da Prefeitura
Municipal de Trajano de Morais (Es-
tado do Rio de Janeiro), que extin-
gue um cargo de Professor.

23 - E' publicado o Decreto nú-
mero 3, de 9-7-948, da Prefeitura Muni-
cipal de Angra dos Reis (Estado do Rio
de Janeiro), que extingue um cargo de
Professor.

24 - E' publicada a Lei 11.0 3,
de 1-6-948, da Prefeitura Municipal de
Primeira Cruz (Estado do Maranhão ),
que autoriza o prefeito municipal a criar
duas escolas no município.

24 - E' publicada a Lei n." 3, de
1-6-948, da Prefeitura Municipal de
Primeira Cruz (Estado do Maranhão),
que concede subvenção à1 escolas parti-
culares, que funcionarem nos povoados
de Santo Amaro, Boa Vista, Trovosa,
Cassó e Carrapatal .

31 - E' publicado o Decreto nú-
mero 3, de 9-7-948, da Prefeitura



Municipal de Bom Jesus de Itabapoana
(Estado do Rio de Janeiro), que concede
subvenção a escola particular.

IV - NOTICIÁRIO

1 - Noticia-se de Pôrto Alegre
(Rio Grande do Sul), que foi lan-
çada a pedra fundamental da Uni-
versidade do. Rio Grande do Sul.

2 - A União Metropolitana de Es-
tudantes, da Cidade do Rio de Janeiro,
comemora seu primeiro lustro de exis-
tência.

3 - Na sede do Govêrno de Per-
nambuco, realizou-se a assinatura de nu-
merosos acordos entre êste Estado e o
Ministério da Educação e Saúde, para
construções escolares e obras de assis-
tência, contribuindo a União com Cr$
18.270.000,00.

5 - Falece em São Paulo o escritor
Monteiro Lobato.

7 - Assumiu a Reitoria da Uni-
versidade do Paraná, o Professor Ri-
beiro Macedo Filho.

8 - Foi assinado o acórdo entre
o Ministério da Educação e a Pre-
feitura do Distrito Federal, destinado
a promover a instalação de 200 clas-
ses de ensino supletivo na capital do
pais.

8 - O Ministério da Educação foi
informado da inauguração da 1." das 124
escolas rurais, distribuídas ao Estado de
Santa Catarina pelo Instituto Naci~nal
de Estudos Pedagógicos.

8 - Acha-se na Cidade do Rio de
Janeiro a Professora j úlia Elena Pa··
lácios, Catedrática de Direito C;\;I
da Universidade de Buenos Aires, em
em viagem de intercâmbio cultur.ú .
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9 - Transcorre o 69.· aniversário
de nascimento do Professor Carlos
Chagas

10 - Celebrou-se, entre o Ministério
da Educação e o Estado de Minas Ge-
rais, um acôrdo, pelo q~lal serão instala-
dos, em território mineiro, 2.000 cursos
de ensino supletivo.

17 - Com a presença de delega-
ções de todos os Estados, instala-se,
na Capital Federal, o XI Congresso
Nacional de Estudantes.

18 - No auditório do Ministério d:l
Educação, instala-se o II Congresso
Nacional de Enfermagem .

20 - Chega a Fortaleza (Ceará),
a Caravana Assis Cháteaubr iand, in-
tegrada por estudantes da Escola Po-
litécnica de São Paulo, que visitam
as obras de engenharia nordestinas.

21 Convidado pelo SENAC,
chega à Cidade do Rio de Janeiro o

.Pro íessor Leon Walther, catedrático da
Universidade de Genebra.

21 - Em viagem de estudos, chega
a Goiânia (Goiás), uma caravana da
Escola Nacional de Engenharia.

23 - Falece em São Paulo o es-
critor e educador Sud Mennucci, que,
por diversas vêzes, ocupou cargos de di-
reção no setor educativo do Estado de
São Paulo.

25 - Realiza-se em São Paulo a 1."
Convenção dos Estudantes Secundá-
r ios do Estado de São Paulo.

25 A Faculdade de; Medicina da
Universidade do Rio Grande do Sul
comemora o cinqüentenário da sua
fundação.

26 - Em todo o Estado da Bahia
os estabelecimentos de ensino come-
moram o "Dia do Professor".



28 - São registra das, no Departa-
mento de Educação do Estado da
Paraiba, 24 escolas primárias parti-
culares.

29 - O Sr. Vandick Londres da
Nóbrega, toma posse do cargo de
Diretor do Externato do Colégio Pe-
dro II.

29 - E' assinado o acôrdo entre
o Ministério da Educação e I) Es-
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tado de São Paulo, para instalação
de 1.800 cursos de alfabetização no
Estado.

Seção de Documentação e Inter-
câmbio do Instituto Nacional de Es-
tudos Pedagógicos, 25 de agôsto de
1948. - Déa Veloso Maurício, Chefe

da S. D. I. - Visto: Míirilo Braqa,
Diretor do I. N. E. P.
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Vida educacionaldo país em Setembro de 1948
curso de Admissão à Escola Técnica
do Exército, de candidatos ao Ministé-
rio da Aeronáutica,

3 - E' publicada a Portaria n.? 169,
de 25-8-948, do Ministro da Aeronáu-
tica, que aprova o Regimento Interno
para a Diretoria do Ensino de Aero-
náutica.

6 - E' publicado o Decreto núme-
ro 25.442, de 3-9-948, que altera o De-
creto n.? 25.030, de 31-5-948, que ex-
clui, do regime de licença prévia as im-
portações de livros, jornais, revistas e
publicações similares, de natureza téc-
nica, científica, didática ou literária.

6 - E' publicado o Aviso n.? 701,
de 3-9--948, do Ministro da Guerra, que .
dispõe sobre os cabos que freqüentam
os diferentes cursos da Escola de Edu-
cação Física do Exército.

6 - E' publicada a Portaria n.? 176,
de 2-9-948, do Ministro da Aeronáu-
tica, que dispõe sôbre registro de diplo-
mas de engenheiro de Aeronáutica.

8 - E' publicada a Resolução nú-
'mero ,277, de 17-7-947, do, Diretório
Central do Conselho Nacional de Geo-
grafia, que dispõe sôbre a participação
do Conselho na I Reunião Brasileira
de Ciência do Solo.

8 - E' publicada a Resolução nú-
mero 278, de 4-8-947, do Diretório Cen-

/

I - ATOS DA ADMINISTRAÇÃ<? FEDERAL

1 - E' publicada a Lei n.? 352, de
27-8-948, que dispõe sôbre as comemo-
rações das batalhas dos Guararapes.

1 - E' publicado o Despacho de
1-4-948, do Diretor do Ensino Secun-
dário, que autoriza o funcionamento do
curso científico noturno do Colégio
Coração de Jesus, com sede na capital
do Estado de São Paulo .

2 - E' publicada a Lei n,? 353, de
28-8-948, que abre, pelo Ministério da
Guerra, o crédito especial de Cr$ ....
1.000.000,00, para atender às despesas
de contratos com técnicos selecionados,
para lecionarem na Escola Técnica do '
Exército:

2 - E' publicado o Decreto núme-
ro 25,396, de 24-8-948, 'que concede
reconhecimento ao curso de engenheiros
-químicos industriais da, Escola de En-
genharia da Universidade de 'Minas Ge-
Tais, com sede em Belo. Horizonte.

, 3 - E' publicada a Portaria n,? 173,
de 31-8-948, do Ministro da Aeronáu-
tica, que dispõe sôbre subvenção' aos
Aero Clubes que mantenham escolas
-de pilotagem, pelos pilotos civis e me-
'cânicos que admitam a seu serviço.

3 - E' publicada a Portaria n.? 166,
de 19-8-948, do Ministro da Aeronáu-
tica, que expede instruções para o Con-



tral do Conselho Nacional de Geogra-
fia, que dispõe sôbre a realização do-

# Curso de Informações Geográficas de·
1947.

8 - E' publicada a Resolução nú-
mero 279, de 4-8-947, do Diretório Cen-
tral do Conselho Nacional de Geogra-
fia, que autoriza a execução de traba-
lhos técnicos, em cooperação com o Ser-
viço Geográfico do Paraná.

. 9 - E' publicada a Resolução nú-
mero'281, de 3-9-947, do Diretório Cen-
tral. do Conselho Nacional de Geogra-
fia, que dá organização à Seção Bra-
sileira: do Instituto Pan-Americano de
Geografia e História.

9 - E' publicada a Resolução nú-
mero 284, de 19-9-947, do Diretório
Central do Conselho Nacional de Geo-
grafia, que concede aos professôres de
geografiá e às escolas do país 50% de
abatimento nas publicações do Conse-
lho.

9 - E' publicada a Resolução nú-
mero 291, de 4-11-947, do Diretório
Central do Conselho N aciona! de G~o-
'grafia, que concede um auxílio para a
realização de Cursos de Geografia.

9 - E' publicada a Resolução nú-
mero 292, de 4-11-947, do Diretório
Central ao Conselho Nacional de Geo-
grafia, que dá patrocínio à reunião cul-
tural da Associação dos Geógrafos Bra-
sileiros.

9 - E' publica da a Resolução nú-
mero 294, de 2-12-947, do Diretório
Central do Conselho Nacional de Geo-
grafia: que dispõe sôbre a colaboração
do Conselho no Curso de Férias para o
ano de 1948, organizado pela Associa-
ção Brasileira de Educação.

11 - E' publicada a Lei 11.° 356, de
30-8-948, que autoriza a abertura, pelo
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Ministério da Educação e Saúde, de um
crédito especial de Cr$ 14.400,00, para
pagamento de gratificação de magisté-
rio ao professor Teodorino Rodrigues
Pereirâ~' .

11 - E' publicada a Lei n.? 360, de
1-9-948, que autoriza a abertura, pelo
Ministério da Educação e Saúde, de

um crédito de Cr$ 2.374,20, para pa-
gamento de gratificação de magistério .

13 - E' publicada a Resolução nú-
mero 296, de 6-1-948, do Diretório Cen-
tral do Conselho Nacional de Geogra-
fia, que concede bôlsas de estudos para
o Curso de Férias de 1948.

13 - E' publicada a Resolução nú-
mero 299, de 20-1-948, do Diretório
Central do Conselho Nacional de Geo-
grafia, que institui o estágio remune-
rado para estudantes de engenharia.

13 - E' publicada a Portaria sln,
de 4-9-948, do Ministro da Guerra, que
aprova as Instruções para o exame de"
admissão ao Çolégio Militar, em 1949.

13 - E' publica da a Portaria nú-
mero 24, de 10-9"948, do Diretor da
Escola Nacional de Agronomia, que
cancela a bôlsa de estudo concedida pela
Portaria n.? 9.

14 - E' publicada a Resolução nú-
mero 306, de 16-3-948, do .Diretório
Central do Conselho Nacional de Geo-
grafia, que arzoriza um auxílio à Fa-
culdade Nacional de Filosofia, para o-
funcionamento de um Curso de Geo-
grafia Regional.

15 - E' publicado o Despacho de
30-8-948, do' Ministro da Guerra, que
aprova parecer que .dispõe sôbre conta-
gem de. tempo de professôres.

15 - E' ppblicâdo o Despacho de
10-5-948, do Ministro da Educação, que
autoriza o funcionamento, sob regime



de inspeção preliminar, condicional-
mente, do Ginásio do Instituto de Edu-
cação do Ceará, corri sede em Forta-
leza, no Estado do Ceará.

15 - E' publicada à Portaria nú-
mero 209, de 12-4-948, do Ministro da
Educação, que concede o funcionamen-
to, sob regime de inspeção preliminar,
ao Ginásio da Escola Normal N.S.
do Perpétuo Socorro, com sede em
São Gabriel, 110 Estado do Rio Grande
do Sul.

15 - E' publicada a Portaria nú-
mero 207, de 12-4-948, do Ministro da
Educação, que concede o funcionamen-
to, sob regime de inspeção preliminar,
ao Ginásio N" S. do Carmo, com sede
em Pirenópolis, no Estado de Goiás.

15 - E' publicada a Portaria nú-
mero 208, de 12-4-948, do Ministro da
Educação, que concede o funcionamen-
to, sob regime de inspeção preliminar,
ao Ginásio Presidente Roosevelt, com
sede em Catalão, no Estado de Goiás.

15 E' publicada a Portaria nú-
mero 206; de 12-4-948, do Ministro da
Educação, que concede o funcionamen-
to, sob regime de inspeção preliminar,
ao Ginásio Cristo Redentor, com sede
em Palmeira dos índios, no Estado de
Alagoas.

15 - E' publicado o Despacho de
10-5-948, da Ministro da Educação, que
declara que, de acôrdo com o Decreto
Presidencial n.? 24.798, de 13-4-948,
o Colégio Estadual de São Paulo pas-
sa a denominar-se Colégio Estadual
Presidente Roosevelt.

15 - E' publicado o Despacho de
10-5-948, do Ministro da Educação,
que concede o funcionamento, sob regi-
me de 'inspeção preliminar, ao Ginásio
Estadual de Iguapé, com sede em Igua-
pé, no Estado de São Paulo:
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15 - E' publicada a Portaria nú-
mero 210, de 12-4-948, do Ministro da
Educação, que concede o funcionamen-
to, sob regime de inspeção preliminar,
ao Ginásio da Escola Normal Oficial,
com sede em Monsanto, no Esjado de
Minas Gerais.

15 - E' publicada a Portaria nú-
mero 231,' de 24-4-948, do Ministro da
Educação, que concede o funcionamen-
to, sob regime de inspeção preliminar,
ao .Ginásio da Escola Normal Oficial,
com sede em Rio Prêto, no Estado de
Minas Gerais.

15 - E' publicado o Despacho de
10-5-948, do Ministro da, Educação,
que concede o funcionamento condicio-
nal do segundo delo do Ginásio de Ca-

"ruarú, com sede em Caruarú, no Esta-
do de Pernambuco ,

15 - E' publicada a Portaria n.? ~89.
de 30-3-948, do Ministro da Educação,
que concede ° funcionamento, sOQ re-
gime de inspeção preliminar, ao Ginâ-
siõ Santa Edwiges, com sede em Ai-
ruoca, no Estado de Minas Gerais.

15 - E' publicado o Despacho s/d,
do Diretor do Ensino Secundário, que
autoriza o funcionamento do curso gi-
nasial noturno do Colégio. Estadual Re-
gente Feijó.

15 - E' publicado o Despacho s/d,
do Diretor do Ensino' Secundário, que
autoriza o funcionamento noturno do
2.° cíclo é da 4.a série ginasial, do Co-
légio Estadual de Bauru.

15 - E' publicada a Ata de 14-4-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
l~iva à ll.a sessão da l.a reunião or-
dinária do ano.

15 - E' publicada a Ata de 16-4-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-



lativa à 12.a sessão da l.a reunião or-
dinária do ano.

15 - E' publicada a Ata de 19-4-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 13.a sessão da l.a reunião or-
dinária do ano.

15 - E' publicada a Ata de 23-4-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 14.a sessão da l.a reunião or-
dinária do ano.

15 - E' publicada a Ata de 26-4-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 15.a sessão da 1.a reunião or-
dinária do ano.

15 - E' publicada a Ata de 3Ó-4-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 16.a sessão da l.a reunião or-
dinária do ano.

16 - E' publicada a Lei n.? 370, de
10-9-948, que autoriza a abertura, pelo
Ministério da Educação e Saúde, do
crédito especial de Cr$ 7.200,00, para
pagamento de gratificação de magisté-
rio ao professor Djalma da Fonseca
Neiva.

16 - E' publicada a Lei n.? 371, de-
10-9-948, que autoriza a abertura, pelo
Ministério da Educação e Saúde, do
crédito especial de Cr$ 10.600,00, para
pagamento de gratificação. de magisté-
rio ao professor Vicente Grassani.

16 - E' publicada a Lei n.? 372, de
10-9-948, que autoriza a abertura, pelo
Ministério da Educação e Saúde, do
crédito especial de Cr$ 12.798,40, para
pagamento de gratificação de magisté-
rio ao professor Pedro Lins Palmeira'-

16 - E' publicada a Lei n.? 379, de
10-9-948, que autoriza a abertura do
crédito especial de Cr$ 8.000.000,00,
para a construção· dos monumentos a
Rui Barbosa.

18 - E' publicadaa Lei n.? 381, de
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14-9-948, que autoriza a abertura, pelo
Ministério da Agricultura, do crédito
especial de Cr$ 16.185,50, para paga-
mento de gratificação de magistério ao
professor José Pio de Lima Antunes.

22 - E' publicada a Lei n.? 369-A,
de 9-9-948, que aplica o Decreto-lei nú-
mero 8.922, de 26-1-946, aos atuais ins-
trutores das disciplinas dos ensinos fun-
damental e complementar das Escolas
de Aeronáutica e Naval.

22 - E' publicada a Lei n.? 382, de
16-9-948, que autoriza a abertura, pelo J
Ministério da Educação e Saúde. do
crédito especial de Cr$ 33.000,00, para
pagamento de gratificação de magisté-
rio ao professor Luís Amadeu Capri-
glione.

22 - E' publicado o Decreto núme-
ro 25.544, de 21-9-948, que altera o
Regulamento da Escola Naval.

22 - E' publicada a Portaria 11.° 433,
de 20-9-948, do Diretor Geral do De-
partamento Administrativo do Serviço
Público, que cria, nos Cursos de Ad-
ministração, da Divisão de Seleção e
Aperfeiçoamento, um Curso Extraordi-
nário de Formação de Escriturário,
destinado aos servidores públicos lota-
dos nas r-epartições de Belo Horizonte
e inscritos no concurso de escriturário
para os Ministérios Militares, e apro-·
va as instruções elaboradas para o Se1ll
funcionamento.

22 - E' publicada a Portaria nú-
mero 284, de 5-5, do Ministro da
Educação, que muda a denominação do
Ginásio Municipal Roque Gonçalves
para Ginásio Roque Gonçalves.

) 22 - E' publicada a Portaria nú-
mero 318 de 28-5, do Ministro da Edu-
cação, que muda a denominaçãp do Gi-
násio da Escola Agronômica da Bahia
para Ginásio Alberto Tôrres.

I



22 - E' publicada a Portaria nú-
mero 316, de 22-5-948, do Ministro da
Educação, que concede inspeção preli-
minar ao Ginásio Governador Edmundo
Macedo Soares e Silva.

22 - E' publicada' a Portaria nú-
mero 340, de 8-6, do Ministro da
Educação, que muda a denominação
do Ginásio Municipal São Luís para
Ginásio São Luís.

22 - E' publicado o Despacho s/d,
do Ministro da Educação, que declara
que, pelo Decreto n.? 25.032, de 1-6,
o Colégio Estadual Regente Feijó pas-
sa a denominar-se Colégio Estadual e
Escola Normal Regente Feijó ,

22 - E' publicado o Despacho s/d,
do Ministro da Educação, que declara
pelo Decreto n." 24.725, de 30-5,
o Ginásio Santo André passa a deno-
minar-se Ginásio Maria Auxiliadora.

22 - É publicado o Despacho s/d, do
Ministro da Educação, que declara que,
que pelo Decreto n." 24.960, de 17-5,
o Ginásio Dom Bôsco muda de deno-
minação.

23 - E' publicada a Lei n.? 392,. de
21-9-948, que autoriza a abrir, pelo
M.E.S., crédito especial para paga-
mento de gratificação dê magistério.

23 - E' publícada a Portaria nú-
mero 696, de 20-9-948, do Ministro da
Agricultura, que aprova as Instruções
para o funcionamento do Curso Avulso
de Botânica Tecnológica e Microscopia
Aplicada, expedidas pelo Diretor dos
Cursos de Aperfeiçoamento, Especia-
lização e Extensão.

23 - E' publica da a Portaria nú-
mero 52, de 15-6-948, do Diretor do
Ensino Superior, que expede Instruções
para a validação de cursos.
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23 - E' publicada a Ata de 3-5-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 17.a sessão da l.a reunião or-
dinária do ano.

23 - E' publicada a Ata de 5-5-948,
do Conselho):[ acional de Educação, re-
lativa à 18.a sessão da l.a reunião or-
dinária do ano.

23 - E' publicada a Ata de 7-5-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 19.a sessão da l.a reunião or-
dinária do ano.

23 - E' publcada a Ata de 10-5-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 20.a sessão da l.a reunião or-
dinária do ano.

23 - E' publicada a Ata de 12-5-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 21.a sessão da l.a reunião or-
dinária do ano.

·23 - E' publicada a Ata de 14-5-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 22.a sessão da l.a reunião or-
dinária do ano.

24 - E' publicada a Portaria nú-
mero 21, de 22-9-948, do Diretor da
Escola Nacional de Veterinária, que
cancela as bôlsas de estudo, concedidas
pela Portaria n.? 6.

24 - E' publicada a Portaria nú-
mero 347, de 19-6,. do Ministro .da
Educação, que concede inspeção preli-
minar ao Ginásio da Escola Normal
N azar é, de Arrassuí.

24 - E' publicada a P~rtaria nú-
mero 355, de 19-6, do Ministro da
Educação, que muda a denominação do
Ginásio Municipal de Rancharia para
Ginásio Estadual de Rancharia.

24 - E' publicada a Portaria nú-
mero 354, de 19-6, do Ministro da
Educação, que muda a denominação do ,



Ginásio Estadual de' Capivari para Gi-
násio Estadual e' Escola Normal-de Ca-
pivari.

25 - E' publícada a Lei n.? 398, de
22-9-948, 'que autoriza a abrir, pelo
M, A" crédito suplementar para paga-
mento de gratificação de magístêrio ,

25 - E' publicado o Decreto núme-
ro 25,552, de 23-9-948, que desapro-
pria imóvel situado na capital do Es-
tado do Pará, para instalar a Escola
Industrial de Belém ,

28 - E' publicada a "Portaria nú-
mero 491, de 20-9-948, do Ministro da
Educação, que estabelece período de
realização de provas parciais:

t

29 - E' publieada a Lei n.? 407, de
24-9-948, que autoriza a abrir, pelo
..M .A " crédito especial para pagamen-
to de gratificação de magistério,

29 - E' publicada a Portaria nú-
mero 353, de 24-9-948, do Diretor do
Ensino Secundário, que autoriza a con-
cessão .de transferência a alunos do
Curso Secundário.

29 - E' publicada.a Portaria nú-
mero 249, de 24-9-948, do Ministro do
Trabalho, que cria, no 'Ministério, o
Curso de Legislação Sindical e do Tra-
balho',

30 - E' publicado Q Decreto núme-
ro 25,592, de 27-9-948, que aceita a
doação, que o Estado de Sergipe faz à·
União, do imóvel denominado Patro-
nato Agrícola de Quissamã, situado no
Município de S, Cristóvão.

30 - E' publicado o Despacho s/d,
do Ministro da Educação, que concede
reconhecimento, sob inspeção prelimi-
nar, ao Ginásio da "Escora Normal
N. S. Aparecida, de Brasópolis ,
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30 - E' publicada a Ata de 22-5-948,

do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à sessão de instalação da 2.a reu-
ttião extraordinária do ano.

30 - E' publicada a Ata de f4-5-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 2.a sessão da 2,a reunião extra-
ordinária 'do ano.

30 - E' publicada a Ata de 26-5-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 3,a sessão da 2.a reunião ex-
traordinária do ano,

30 - E' publicada a Ata de 31-;>-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 4,R sessão da 2,a reunião ex-
traordinária do ano.

30 - E' publicada a Ata de 4-6-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à s.a sessão da 2,a reunião ex-
traordinária 'do afio.

II - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DO

DISTRITO FEDERAL DOS ESTADOS

E TERRITÓRIOS

1 - E' publicada a Lei n.? 259, de
21-8-948, do Estado do Ceará, que dis-
crimina os auxílios, contribuições- e sub-
venções, constantes das dotações do vi-
gente Orçamento do' Estado.

1 - São publicados Decretos de
30-8-948, do Estado de São Paulo, que
criam 10 classes de ensino primário, ane-
xam 2 e localizam 11 escolas,

1 - E' publicado o Decreto n.? 111,
de 31-8-948, do Estado de Santa Cata-
riria, que abre crédito de Cr$ 84.000,00,
destinados à aquisição de ter'renos para
construção de 2 grupos escolares,

1 - São publicados os Decretos de
ns. 74 a 77, de 31-8-948, do Estado do
Rio Grande do Sul, que concedem au-
xílios, num .total de Cr$ 34.000,00, a
associações de estudantes.



2 - E' publicada a Portaria' n.? 89,
de 30-8-948, do Diretor do Instituto de
Educação, da Prefeitura do Distrito
Federal, que expede Instruções regu-
ladoras do funcionamento da Seção de
Português, dos Cursos de Especiali-
zação e Aperfeiçoamento, previstos no
Regulamento de Ensino Normal do re-
ferido Instituto.

2 - E' publicada a, Portaria n.? 90,
de 30-8-948, do Diretor do Instituto de
Educação, da Prefeitura do Distrito Fe-
deral, que expede Instruções regula-
doras do funcionamento do Curso de
Higiene Infantil, instituído para os Cur-
sos de Especialização e Aperfeiçoa-
mento.

2 - E' publicado o Ato de 28-2-948,
do Governador. do Estado do Ceará, que
anexa uma escola ao grupo escolar dos
Merceeiros, em Fortaleza.

2 - E' publicada a Portaria n.? 40,
s/d, do Diretor do Departamento de
Educação do Estado de Pernambuco,
cjU;", estabelece, aos estabelecimentos de
ensino, o' programa das' comemorações
da Semana da Pátria.

2 - E' publicada a Lei n.? 137, de
27-8-948, do Estado de São Paulo, que
'dispõe sôbre aquisição de imóvel, desti-
nado a Reitoria da Universidade de São
Paulo.

2 - E' publicado o Decreto núme-
ro 18.270, de 31-8-948, do Estado de
São Paulo, que altera o orçamento in-
terno, do corrente exercício, da Univer-
sidade de São Paulo.

3 - E' publicada a Lei n.? 101, de
2-9-948, da Câmara dos Vereadores do

"Distrlto Federal, que cria a Escola
Prático-Elementar de Iniciação Agrí-
cola.
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3 - E' publicado o Ato n.? 37, de
3-9-948, do Secretário da Educação do
Estado de São Paulo, que determina
comemorarem, os estabelecimentos de
ensino subordinados à Secretaria, o cen-
tenário de nascimento do Barão de Bra-
sílio Machado.

3 - São publicados os Decretos nú-
meros 306 e 309, de 30-8-948, do Esta-
do de Santa Catarina, que transferem
de localidades 2 cursos de ensino suple-
tivo, nos Municípios de Laguna e Ca-
noinhas.

4 - E' publicada a Lei n.? 144, de
3-g-948, do Estado de São Paulo, que
atribui, às delegacias regionais de en-
sino, "a inspeção das escolas normais
livres.

4 - E' publicada a Lei n.? 145, de
3-9-948, do Estado de São Paulo, que
institui a Bandeira e o Brazão do Es-
tado de São Paulo.

5 - E' publicado o Decreto núme-
ro 18.280, de 4-9-948, do Estado de São
Paulo, que dá a denominação de Brasí-
lio Machado ao Ginásio Estadual de
Vila Mariana, da Capital.

5 - W publicada a Lei n.? 197, de
4-9-948, do Estado de Minas Gerais,
que cria, em' Cruzília, Município de
Baependi, um grupo escolar com a de-
nominação de D. Leonina Nunes Ma-
ciel ,

5 - E' publicado o Decreto 11.° 179,
de 23-8-948, do Território do Acre. que
cria, no Departamento de Educacão e
Cultura, uma Seção de Estatística Edu-
cacional.

6 - E' publicada a Lei n.? 103, de
4-9-948, da Câmara dos Vereadores do
Distrito Federal, que subordina à Se-
cretaria Geral de Educação e Cultura,
da Prefeitura do Distrito Federal, a



Escola Técnica de Assistência Social
Cecy Dodsworth.

6 - E' publicado o Decreto n.? 304,
de 27-8-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que transfere para a localidade de
Colônia Martelo, a escola mista de
Cará, Município de Caçador.

6 - E' publicado o Decreto n,? 305,
de 30-8-948, do Estado de Santa Cata-
riria, que desdobra, no corrente ano le-
tivo, o curso da escola mista de Braço
Ribeirão Cavalo, Distrito e Município
de Jaraguá do Sul.

6 - São publicados os Decretos nú-
meros 310 e 311, de 30-8-948, do Es-
tado de Santa Catarina, que cessam o
desdobramento de 2 escolas, nos Mu-
nicípios de Timbó e Cresciúma.

6 - E' publicado o Decreto n.? 312,
de 30-8-948, do Es'tado de Santa, Cata-
rina, que desdobra o curso da escola
mista de Vila de Urupema, Município
de São Joaquim.

6 - E' publicado o Decreto n," 313,
de 30-8-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que transfere dê. localidade um
curso supletivo, no Município de Cres-
ciúma.

7 - São publicados Decretos de
6-9-948, do Estado de São Paulo, que
transferem 5 escolas, mudam a deno-
minação de 1 e anexam 6.

7 - E' publicado o Decreto núme-
ro 18.282, de 6-9-948, do Estado de
São Paulo,· que abre, na Reitoria da
Universidade de São Paulo, o crédito'
especial de Cr$ 2.863.000,00.

7 - E' publicada a Lei n,? 123, de
25-8-948, do Estado de Goiás, que abre,
à Secretaria da Educação, o crédito
Especial de Cr$ 340.000,00.

8 - E' publicada a Resolução nú-
mero 26, de 6-9-948, do Prefeito do
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Distrito Federal; que aprova o Regi-
mento Interno da Comissão Artística
Cultural do Teatro Municipal.

8 - E' publicado o Decreto n.? 314,.
de 2-9-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que estende aos professôres fe-
derais, com exercício no Estado, o dis-
posto no art. 5.0 do Estatuto da Bene-
ficência dos Professôres de Santa Ca-
tarina.

8 - E' publicado o Decreto n," 315,
de 3-9-948, do Estado de Santa Cata-
rina que fixa em Cr$ 5.200,00, até
31-12-948, o pecúlio a que se refere a
alínea ai art. 1.0, do Estatuto da Bene-
ficência dos Professôres de Santa Ca-
tarina .

8 - E' publicado o Decreto n.? 316,
de 3-9-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que cessa o desdobramento da es-
cola mista do Engenho Velho, Muni-
cípio de Araranguá ,

8 - E' publicado o Decreto 11•.0 317,..
de 1-9-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que modifica o art. 5.° do Regu-
lamento anexo ao Decreto n,? 3.821, de
26-2-947, referente ao Curso de Esta-
tística.

9 - E' publicado o Decreto n.? 56,
de 6-9-948, do Estado de Sergipe.: que
outorga mandato ao Ginásio N. S. de
Lourdes, para ministrar curso de en-
sino normal do 2.· ciclo.

9 - E' publicada a Lei n.? 227, de
8-9-948, do Estado do Rio <te Janeiro,
que determina passe a denominar-se
Domingos Mariano, a escola típica ru-
ral de São Joaquim, Município de Pi-
raí.

9 - E' publicado o Decreto- núme-
ro 3.417, de 8-9-948, do Estado do Rio-
de Janeiro, que cria, na Fazenda de Boa
Vista, Município de Natividade, uma
escola primária.

,



9 - E' publicado o Decreto n,? 318,
de 6-9-948, do Estado de Santa Cata-
Tina, que cria grupo escolar na Vila de
Gustavo Richard, Município de Ibira-
ma, com denominação de G. E. Lindo
Saldagna.

9 - São publicados os Decretos nú-
meros 319 e 320, de &.9-948, do Estado
de Santa Catarina, que transferem de
localidade 2 cursos de ensino supletivo,
em Blumenau e Chapecó, respectiva-
mente.

10 - São publicados os Atos de
25-8-948, do Governador do Estado do
Ceará, que transferem, respectivamen-
te, nos Municípios de Aquirâz e Mas-
sapé, 2 escolas.

.10 - E' publicado o Decreto núme-
TO 1.731, de 9-9-948, do Estado do Rio
Grande do Norte, que extingue cargos
excedentes, da carreira de Professor
Primário.

10 - São publicados Decretos de
6-9-948, do Estado de São Paulo, que
determinam a transferência de 3 escolas
primárias e. a anexação de uma.

10 - E' publicada a Lei n.? 111, de
8-9-948, do Estado de Santa Catarina,
que autoriza a aquisção, de uma área
de terreno, por doação, no Município
de Urussanga, para construção de esco-
la rural.

10 - E' publicada a Lei n,? 293, de
10-9-948, do Estado do Rio Grande do
Sul, que oficializa as comemorações do
cinqüentenário de fundação e de aber-
tura dos cursos da Faculdade de Medi-
cina de Pôrto Alegre, e abre crédito
especial de Cr$ 300.000,00 para êsse
fim.

10 - E' publicada a Lei n.? 198, de
9-9-948, do Estado de Minas Gerais, que
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fixa a despesa e prevê a receita do Es-
tado para o exercício de 1949.

11 - E' publicada a Lei n.? 105, de
10-9-948, da Câmara dos Vereadores,
do Distrito Federal, que autoriza a con-
cessão de subvenções à Associação Bra-
sileira de Artistas Líricos, ao Teatro
Experimental do Negro, e ao Teatro
dos Estudantes do Brasil.

11 - E' publicada a Lei n,? 148, de
10-9-948, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre a concessão de Cr$ ....
200.000,00 à Federação Brasileira das
Associações de Antigos Alunos da
Companhia de Jesus.

11 - E' publicado o Decreto n.? 78,
de 9-9-948, do Estado do Rio Grande
do Sul, que transfere de localidade um
grupo escolar, no Município de Ijuí.

12 - E' publicado o Ato de 8-9-948,
do Diretor de Educação Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de J a-
neiro, que suspende o ensino na escola
de Fagundes, no Município de Petró-
polis.

12 - E' publicado o Decreto n.? 534, .
de 4-9-948, do Estado de Mato Grosso,
que desdobra uma classe da Escola M0-,

dêlo Joaquim Murtinho, da Cidade de
Campo Grande.

12 - E' publicado o Decreto n.? 536,
de 6-9-948, do Estado de Mato Grosso,
que cria, no Patrimônio Baianópolis,
Municipío de Aquidauana, uma escola
rural mista.

14 ~ E' publicada a Lei n.? 94, de
10-9-948, do Estado do Espírito Santo,
que modifica verbas orçamentárias do
Colégio Estadual do Espírito Santo.

14 - E' publicado o Decreto n.? 80,
de 11-9-948, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílios a professô-
reg titulares de bôlsas e matrículas em



Universidades estrangeiras e institutos
educacionais de renome mundial.

15 - E' publicada a Lei n.? 123, de
8-9-948, do Estado de Pernambuco, que
concede uma subvenção mensal de Cr$
6.000,00 à Casa do Estudante de Per-
nambuco.

15 - E' publicado o Decreto núme-
ro 18.292, de 14-9-948, do Estado de
São Paulo, que dispõe -sôbre a criação
da Escola Normal Livre de Itararé.

15 - E' publicado o Decreto núme-
ro 18.294, de 14-9-948, do Estado de
São Paulo, que dá denominação a 2

_ grupos escolares.

15 - E' publicado o Decreto n.? 322,
de 10-9-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que transfere para Córrego Gran-
de, Município de Florianópolis, o cur-
So de ensino supletivo da Cidade de
Laguna.

15 - E' publicada: a Lei n.? 296, de
13-9-948, do Estado do Rio Grande do
Sul, que suplementa verbas orçamen-
tárias das Secretarias, inclusive de Edu-

. cação e· Cultura, para Subvenções e
Auxílios.

16 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 52, de 15-9-948, do Diretor do
Departamento de Educação Primária,
da Prefeitura do Distrito Federal, que
dispõe sôbre publicação de retratos dos
melhores alunos de cada série, de tô-
das as escolas de 3.a e 2.a zonas.

16 - E' publicado o Ato de 10-9-948,
do Diretor de Educação Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de Janei-
ro, que suspende o ensino na escola da
Ilha da Madeira, Município de Itaguaí.

16 - E' publicado o Decreto núme-
ro 18.295, de 14-9-948, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre a abertu-
ra de um crédito de Cr$ 30.800,00, na

.Universidade de São Paulo.
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16-- E' publicado o Decreto núme-
ro 18.296, de 14-9-948, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre concessão
de auxílio de Cr$ 5 .000,00 ao Centro
Acadêmico Osvaldo Cruz, pela Univer-
sidade de São Paulo.

16 - E' publicado o Decreto núme-
ro 18.297, de 14-9-948, do Estado de
São Paulo, que autoriza a Reitoria da
U niversidade .de São Paulo a conceder,
no presente exercício, Cr$ 800.000,00
de auxílio à Faculdade de Direito.

16 - São publicados os Decretos nú-
meros 113 e 115 a 119, de 14-9-948, do
Estado de Santa Catarina, que autorizam
aquisição de terras, para construção de
6 escolas rurais.

17 - São publicados os Decretos nú-
meros 323 e 324, de 15-9-948, do Esta-
do de Santa Catarina, que transferem
de localidade 2 cursos de ensino suple-
tivo, nos Municípios' de Campo Alegre
e Florianópolis.

17 - E' publicado o Decreto n.? 325,
de 15-9-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que retifica a denominação da es-
cola a que se refere o Decreto n.? 310,
de 30-8-948.

18 - E' publicado o Ato n.? 38, de
17-9-948, do Secretário da Educação do
Estado de São Paulo, que institui Co-
missão para o estudo da reorganização
da Secretaria de Estado dós Negócios
da Educação. .

18 - E' publicada a Lei n.? 122, de
15-9-948, do Estado de Mato Grosso,
que cria um cargo de Inspetor de Ensi-
no Primário.

18 - E' publicado o Decreto' n.? 538,
de 15-9-948, do Estado de Mato Gros-
so, que cria, na Estação de Mutum, da
E.F.N.O.B., Município de Ribas do
Rio Pardo, uma escola rural mista .



a Ata de 22-5-948,
de Educação, re-

alação da 2.a reu-
o ano,

18 - E' publicada a Lei n.? 155, de
17-9-948, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre abertura de crédito espe-
cial de Cr$ S5. 000,00, à Secretaria da
Educação.

19 - E' publicado o Decreto n.? 540,
de 16-9-948, do Estado de Mato Gros-
so, que cria no lugar chamado Patri-
mônio Novo, Município de Dourados,
uma escola rural mista.

19 - E' publicado o Decreto núme-
1'0 193, de 15-9-948, do Território do
Acre, que denomina Comandante Braz
{te Aguiar, o novo grupo escolar, loca-
lizado em Cruzeiro do Sul.

20 - E' publicada a Portaria n.? 93,
de 15-9-948, do Diretor do Instituto de
Educação da Prefeitura do Distrito
Federal, que expede Instruções regu-
ladoras do funcionamento do Curso de
Administração Escolar, previsto no Re-
gulamento do Ensino Narma) ~ ,J:ffe-
rido Instituto, "p.,ü~

20 - E' publicada a Portaria n.? 94,
de 15-9-948, do Diretor do Instituto de
Educação da Prefeitura da Distrito
Federal, que expede Instruções regula-
doras do funcionamento da Seção de
Desenho, dos CurSQS de Especialização
e Aperfeiçoamento, previsto no Regu-
lamento do Ensino Normal do referido
Instituto

20 - E' publicado o Decreto n.? 327,
de 16-9-948, do Estado de Santa Cata-
Tina, que desdobra o curso da escola
mista de Uru, Município de Ibirama.

20 - E' publicado o Decreto n.? 328,
de 16-9~948, do Estado de Santa Cata-
riua, que transfere para Vargem Gran-
de, Município de Florianópolis, o cur-
so de ensino supletivo da Cidade de

.Tmarui.
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sino primário, ane-

l escolas.

o Decreto n.? 111,
do de Santa Cata-
o de Cr$ 84.000,00,
o de terrenos para
os escolares.

os os Decretos de
948, do. Estado do

, que concedem au-
e Cr$ 34.000,00, a
ntes.

20 - E' publicado o Decreto núme-
N 320, de lG-f}-948, do Estado de Santa
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Catarina, que faz cessar o .desdobra-
mento de 2 escolas, no Município' de
Tubarão.

21 - E' publicada a Lei n.? 115, de
8-9-948, do Estado de Alagoas, que au-
toriza o Govêrno do Estado a cons-
.truir, na Cidade de Junqueiro, um gru-
'po escolar.

21 - E' publicada a Lei n.? 233, de
20-9-948, do Estado do Rio de Janeiro,
que isenta de taxas selos e emolu-
mentos exigidos pelo Estado, a partir
de 1949, a matrícula no 2.0 cíclo dos
Institutos Oficiais.

21 - E' publicado o Decreto núme-
ro 18.304, de 18-9-948, do Estado de
SãD Paulo, que dá, ao Museu do Ser-
viço Florestal, a denominação de Mu-
seu Florestal Otávio' Vecchi.

'21 - E' publicada a Lei n.? 130, de
13-9-948, do Estado de Goiás, que abre
crédito no Departamento de Viação e
'Obras' Públicas, para construção, inclu-
sive de prédios escolares.

22 - E' publicada a Lei n." 113, de
21-9-948, da Câmara dos Vereadores,
do Distrito Federal, que institui o "Pas-
se Escolar Gratuito" nas linhas de carris
de ferro, exploradas pela Prefeitura do
Distrito Federal.

22 - E' publicado o Decreto núme-
ro 18.305, de 21-9-948, do Estado de
São Paulo, que .altera o orçamento in-

'terno, do corrente exercício, da Uni-
versidade' de São Paulo.

22 - E' publicado o Decreto 11.0 330,
de 20-9-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que transfere para Cubículo, a es-
cola de Boa Vista, Município de Tu-
barão.

22 - E' publicado o -Decreto 11..0 331,
de 20-9-948, do Estado de Santa Cata-
r ina, que cessa' o desdobramento da



escola de Pessegueiros Velhos, Muni-
cípio de Lajes.

22 - E' publicado o Decreto núme-
ro 673, de 15-9-948, do Estado 'de Goiás, .
que autoriza a instalação do G. E.
Constâncio Gomes, da Cidade de Goiás.

23 - E' publicada a Resolução nú-
mero 17, de 21-9-948, do Secretário Ge-
ral de Educação e Cultura da Prefei-
tura do Distrito Federal, que dá à Es-
cola 10-12, localizada na Estrada dos
Bandeirantes n.? 919, em Camorim, no
Distrito Federal, a denominação de Es-
cola Hemetério dos Santos.

23 - E' publicada a Lei n.? 151, de
20-9-948, do Estado do Piauí, que dis-
põe sôbre provimento dos cargos do
magistério primário do Estado.

23 - E' publicada a Lei n.? 239, de
22-9-948, do Estado de Pernambuco,
que autoriza abertura de crédito de Cr$
21.411.710,10, para diversas finalida-
des, inclusive educacionais.

.23 - São publicadas as Leis ns. 120~
123, 124 e 125, de 20-9-948, do Estado
de Santa Catarina, que autorizam aqui-
sição de terras, para construções esco-
lares.

24 - E' publicada a Lei n.? 240, de
23-9-948, do Estado de Pernambuco,
que autoriza abertura de créditos su-
plementares, no total de Cr$ 867.832,60,
sendo Cr$ 72.832,60' ao Departamento
de Educação.

24 - São publicadas as Portarias
ns. 1.701 e 1.702, de 23-9-948, do Se-
cretário de Educação e Cultura do Es-
tado do Espírito Santo, que localizam
2 cursos noturnos, em São José do Cal-
çado e em Araguaia, Município de Do-
mingos Martins.

24 - E' publica da a Portaria núme-
ro 1. 703, 'de 23-9-948, do Secretário da
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Educação e Cultura do Estado do Es-
pírito Santo, que localiza uma escola
em Travessão, Município de Alegre.

22 - E' publie
mero 316, de 22-5·
Educação, que co
minar ao Ginásio
Macedo Soares e

24 - E' publicado o Ato de 20-9-948,
do Secretário de Educação e Cultura do
Estado do Rio de Janeiro, que cessa
a subvenção concedida à escola de San-
ta Catarina, Município de São Fidelis.

24 - E' publicada a Lei n.? 235, de
23-9-948, do Estado do Rio de Janeiro,
que aprova e transcreve o Têrmo do
acôrdo especial, celebrado entre o Mi-
nistério da Educação e Saúde e o Es-
tado, para construção de 20 prédios eS-
colares.

22 - E' publi
mero 340, de
Educação, que
do Ginásio Muni
Ginásio São Luís.

22 - E' publi
do Ministro ela E
que, pelo Decreto
o Colégio Estadua
sa a denominar-s
Escola Normal R24 - E' publicado o Decreto núme-

ro 18. 304-A, de 20-9-948, do Estado
de São Paulo, que dispõe sôbre a trans-
ferência de- terreno, destinado à cons-
trução do Palácio dos Esportes.

·~t._ E' publicada a Lei n.? 241, de
24-~·948, do .Estado de Pernambuco,

. que autoriza a incorporação da Escola
de Química de Pernambuco à Univer-
sidade do Recife.

25 - E' publicado o Decreto n." 84,
de 24-9-948, do Estado do Rio Grande
do Sul, que classifica em 2.° estágio o
grupo escolar de Frigorífico Rizzo, em
Caxias do Sul.

25 - E' publicada a Lei n.? 140, de
16-9-948, do Estado de Goiás, que abre,
à Secretaria da Educação, o crédito
especial de Cr$ 152.850,00.

25 - E' publicado o Decreto núme-
ro 542, de 22-9-948, do Estado de Mato
Grosso, que cria, no lugar denominado
Paulo Lopes, Município de Rosário
Oeste, uma escola primária rural.

27 - E' publicada a Resolução nú-
mero 18, ele 23-9-948, do Secretário Ge-
ral. de Educação e Cultura da Prefei-
tura cio Distrito Federal, que cria, no

22 - E' public
do Ministro da E
pelo Decreto n. o

o Ginásio Santo
minar-se Ginásio

22 - É publicad
Ministro da Educa
que pelo Decreto
o Ginásio Dom B
minação.

23 - E' publica
21-9-948, que au
M.E.S., crédito
mento de gratifica

23 - E' publi
mero 696, de 20-9
Agricultura, que a
para o funcioname
de Botânica Tecno
Aplicada, expedida
Cursos de Aperf
lização e Extensão.

23 - E' publi
mero 52, de 15-6-~
Ensino Superior, q
para a validação d



E.S.E., o Setor de Estatística e Infor-
mações, da Secretaria Geral de Educa-
ção e Cultura.

27 _ E' publicado o Decreto núme-
ro 333, de 22-9-948, do Estado de San-
ta Catarina, que transfere, para Barra
do Rio Perito, Município de Bom Re-
tiro, a escola mista de Alto Caeté ,

28 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.880, de 27-9-948, do Estado de
Minas Gerais, que localiza, nos Muni-
cípios de Pirapora e Governador Vala-
dares, 2 escolas médias de agricultura
e dá outras providências.

29 - E' publicada a Resolução nú-
mero 222, de 28-9-948, do Governador
do Estado de São Paulo, que institui,

_ na Universidade de São Paulo, a Co-
missão da Cidade Universitária.

29 - E' publicado o Decreto núme-
ro 18.311, de 28-9-948, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre a abertu-
ra de crédito de Cr$ 408.826,20, na
Universidade de São Paulo.

30 _ E' publicada a Lei n.? 118, de
29-9-948, da Câmara dos Vereadores,
do Distrito Federal, que dispõe sôbre
a cessão do Teatro Municipal ao Tea-
tro Experimental de Opera (do Teatro
do Estudante).

30 _ E' publicada a Ordem de Ser-
viço 0.° 12, de 29-9-948, do Diretor do
Profissonal da Prefeitura do Distrito
Profissional, da Prefeitura do Distrito
Federal, que dispõe sôbre o Curso de
História e Metodologia das Ciências,
na Associação Brasileira de Educação.

30 _ São publicados Decretos de
29-9-948, do Estado de São Paulo, que
determinam a transferência de .uma es-
cola, localização de 3 e supressão de 2.

. 30 - E' publicado o Decreto núme-
ro 326, de 15-9-948, do Estado de San-
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ta Catarina, que aprova e transcreve
as diretrizes para a educação física, nos
estabelecimentos de ensino estaduais,
municipais e particulares do Estado,
elaboradas pela Inspetoria de EducaçãO

Física.
30 - E' publicada a Portaria núme-

ro 445, de 29-9-948, do Secretário da
Educação do Estado de Minas Gerais,
que baixa instruções .reguladoras do
concurso para provimento interino do
cargo de professor primário, regente de

classe.
30 - E' publicado o Decreto núme-

ro 544, dê 28-9-948, do Estado de Mato
Grosso, que transfere, para o lugar de-
nominado Campo Grande, Município de
São José dos Cocais, a escola rural de
Cedral, no mesmo município.

. lU - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL

1 _ E'· publicada a Lei n,? 99, de
18-8-948, da Prefeitura Municipal de
Pôrto Alegre (Rio Grande do Sul), que
regula a cooperação do município com
entidades privadas, para fins de assis-
tência social e c~ tural ,

11 _ São publicados os Decretos nú-
meros 69 e 70, de 1-4-948, da Prefei-
tura Municipal de Campina Grande
(Paraíba), que concedem subvenções a
2 escolas particulares.

11 _ E' publicada a Lei n.? 20, de
8-9-948, da Prefeitura Municipal de
Vitória (Espírito Santo) , que institui
o prêmio Cidade de Vitória, à melhor
obra, de fundo histórico, científico, li-
terário ou social-econôlI}ico, que tenha
como fonte de estudo o Estado do Es-
pírito Santo.

13 r- E' publicada a Lei n.? 43, de
10-9-948, da Prefeitura Municipal de

•



Fortaleza (Ceará), que autoriza o Pre-
feito .a ceder prédios pertencentes ao
patrimônio municipal, que se destinarão
a finalidades culturais.

15 - E' publicado o Decreto n.? 4,
-de 2-9-948, da Prefeitura Municipal de
.Bom j esús do Itabapoana (Estado do
Rio de Janeiro), que concede subven-
ções a instituições de educação e assis-
tência.

15 - E' publicada a Resolução núme-
ro 23, de 26-7-948, da Prefeitura Mu-
nicipal de São João de Meriti (Estado
do Rio de Janeiro), que dá denomina-
ção a 2 escolas municipais.

21 - São publicados os Decretos nú-
meros 64, 65 e 66, de 1-4-948y da. Pre-.
feitura Municipal de Campina Grande
(Paraíba), que concedem subvenções e
3 escolas 'particulares.

24 - E' publicada a Lei .n.? 3.706,
de 23-9-948, da Prefeitura Municipal
de' São Paulo, que isenta de todos os
impostos municipais os espetáculos tea-
trais e circenses.

25 - E' publicado o Decreto n.? 28,
de 29-7-948, da Prefeitura Municipal
de Parati (Estado do Rio de Janeiro),
que transfere para Trindade,' a escola
llluni~ipaí de Várzéa do Corumbê ,

IV - NOTICIÁRIO

1 - Encontram-se no Rio 20 estu-
dantes bolivianos de Direito, Medicina
e. Ciências Sociais,. das Faculdades da
Bolívia. Estão realizando viagem de
estudos e confraternização pelo Bra-
sil.

1 - O Secretário da Educação de
Minas Gerais inaugurou, em Uberaba,
urna escola normal e 2 escolas primá-
rias.

•
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2 - O Ministro da Educação e Saú-
de .assinou, em Curitiba, com o Govêr-
110 do Paraná, os 4 seguintes acôrdos,
que beneficiam o Estado com: 1.0 _
auxílio financeiro para construção de
60 prédios escolares 2.° - Cr$ .
500,000,00 para construção de 2 gru-
pos escolares; 3.° - Cr$ 2.000.000,00
para construção de uma escola normal
rural e 4.° - execução de serviços de
combate à malária.

5 - Chega à Cidade do Rio de Ja-
neiro o Professor A. Monnier, cate-
drático da Universidade de Sorbonne.
O Professor Monnier esteve em Minas.
Gerais, conhecendo as relíquias histó-
ricas e artísticas do Estado.

5 - Em Juiz de Fpra (Minas Ge-
rais) é lançada a pedra fundamental
dos novos pavilhões da Escola Infantil
São Vicente de Paulo, destinada ao am-
paro de crianças pobres.

7 - O Estado de Goiás assinou, com
o Ministério da Educação, um acôrdo
pelo qual a, União deverá construir 60
prédios escolares nas zonas rurais do
Estado.

9 - Informações oficiais divulgam
que, no corrente ano letivo, foram re-
metidos, aos Estados e Territórios,
pelo Departamento Nacional de Edu-
cação, cêrca de um milhão de livros e
folhetos, destinados à Campanha de
Educação de Adultos.

15 - Realiza-se, no gabinete do Mi-
nistro da Educação e Saúde: a assina-
tura do acôrdo com o Estado do Pará,
com a finalidade de ser construído um
estabelecimento de ensino técnico-pro-
fissional, no território paraense.

16 - Na Capital de Minas Gerais,
as autoridades educacionais executaram
um Inquérito Helmintológico entre os



escolares primários, havendo 910/0 de
casos positivos entre os examinados.

17 - A Faculdade de Medicina da
Universidade da Bahia homenageou O

professor francês, Alexandre Monnier.

18 - A Prefeitura QO Distrito Fede- .
ral mantém, em funcionamento, 360
cursos de ensino supletivo, todos com
elevada freqüência.

20 - O jornal Cor~eio do Povo, de
Pôrto Alegre '(Rio Grande do Sul)
inaugura, em seu auditório, o VI Salão
de Desenho Infantil.

22 - Foi homenageada, pelo povo de
Sete Lagoas (Minas Gerais), a profes-
sora D. Josefina Wanderley Azevedo,
que completa 60 anos de magistério.

24 - Falece em Belo Horizonte
(Minas Gerais) o Professor Lourenço'
Baeta Neves, vice-diretor <Ia Escola de
Engenharia da Universidade de Minas
Gerais.
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25 -- Foram firmados acordos entre
o Ministério da Educação e Saúde e os
Territórios de Acre, Arnapá e Guapo-
r(, para construção de uma escola nor-
mal e 2 grupos escolares em cada um,
além de 40 escolas primárias, dissemi-
nadas pelo interior dos Territórios.

30 - Novos acordos foram celebra-
-dos pelo Ministério da Educação com
os Estados do Amazonas e Mato Gro -
so. O primeiro receberá uma escola
normal, 2 grupos escolares e 45 esco-
las rurais; Mato Grosso será benefi-
ciado com um ginásio, uma escola nor-
mal, 4 grupos escolares e 60 escolas
primárias.

Seção de Documentação e Intercâm-
bio do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos, em 25 de outubro de
1948. - Déa Veloso Maurício, Chefe
da S.D.I. Visto. Muri/o Braça, Dire-
tor do I.N.E.P.
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Vida educacional, no país' em outubro de 1948

1 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDEllL

2 - E' publicado o Decreto núrne-
.0 25.587, de 27-9-948, que autoriza
o Ginásio Pio X, com sede em João
Pessoa, a funcionar como colégio; mu-
da-lhe a denominação para Colégio
Pio X, e declara que seus cursos clás-
sico e científico funcionarão sob re-
gime de inspeção preliminar.

4 - E' pubJicada a Portaria n.? 458,
de 31-8-948, do Ministro da Educação,
que a\ltoriza a inspeção preliminar ao
Ginásio da Escola Normal Coração de
]esús, de Três Pontas.

4 - E' publicado o Despacho s/d.,
do Ministro da Educação, que autoriza
o funcionamento de um curso noturno
do Colégio Municipal Carangolense, de
Çarangola, no Estado de Minas Ge-

'rais.

4 - E' publicado o Despacho s/d.,
do Ministro da Educação, que autoriza
-o funcionamento de um curso noturno
do Colégio Municipal Alfredo Baeta,
de Ouro Prêto, no Estado de Minas
Gerais.

4 - E' publicado o Despacho s/d.,
do Ministro da Educação, que autoriza
o funcionamento de um curso noturno
do Ginásio Estadual de Vila Mariana,
-de São Paulo.

5 - E' publicado o Despacho s/d.,
do Diretor do Ensino Secundário, que
autoriza o funcionamento de um curso
noturno do Colégio Estadual do Insti-
tuto de Educação de Pernambuco.

6 - E' publicada a Ata de 7-6-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 6.a sessão da 2.a reunião extra-
ordinária do ano.

6 - E' publicada a Ata de 9-6-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 7.a sessão da 2.a reunião extra-
ordinária do ano.

6 - E' publicada a Ata de 16-6-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 8.a sessão da z.a reunião ex-
traordinária do ano. '

6 - E' pubÚcada a Ata de 21-6-948, '
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 9.a sessão da z.a reunião extra-
ordinária do ano.

7 - E' pubJicada a Lei n.? 410, de
25-9-948, que abre, pelo M.E.S., cré-
dito especial, para pagar despesas- fei-
tas, em 1945, com a realização de um
Curso Especializado de Câncer.

7 - E' publicado o Despacho s/d.,
do Ministro da Educação, que declara
que, pelo Decreto n." 25.397, de 24-8-948,
o Colégio Estadual e Escola Normal
de Taubaté no Estado de São Paulo,
mudou a denominação para Colégio Es-



tadual e Escola Normal "Monteiro
Lobato" .

7 - E' publicada a PortarÍa n." 9.487,
de 16-9-948, do Ministro da Educação,
que muda a denominação do Ginásio
Visconde de Mauá, no Estado de São
Paulo, para Ginásio Municipal de Lu-
célia.

7 - E' publicada a Portaria núme-
ro 506, de 20-9-948, do Ministro da Edu-
cação, que concede inspeção preliminar
ao Ginásio J ackson de Figueiredo, com
sede em Aracaiu, no Estado de Ser-
gipe.

8 - E' publicado o Decreto núme-
ro 25.226, de 15-7-948, que muda a
denominação do Colégio Pinto Ferrei-
ra, com sede em Petrópolis, no Estado
do Rio de J aneiro, para Colégio São
José.

8 - E' publicada a Portaria n.? 191,
de 29-9-948, do Ministro da Aeronáu-
tica, que aprova as Instruções para o
funcionamento do Curso de Identifica-
dor da Aeronáutica.

9 - E' publicado o Decreto núme-
ro 25.643, de 7-10-948, que abre, pelo
M. E. S., crédito especial para paga-

.mento de gratificação de magistério.

9 - E' publicada a Lei n,° 420, de
3-10-948, que concede auxílio especial
ao Instituto Histórico e Geográfico de
Santa Catarina, para relização do Con-
gresso Comemorativo do Bicentenário
da Colonização Açoriana.

11 - E' publicada a Portaria núme-
ro 168, de 8-10-948, do Ministro da
Guerra, que aprova o diploma e o dis-
tintivo do Curso de Operadores Cine-
matografistas.

11 - E' publicada a Portaria n.? 169,
de 8-10-948, do Ministro da Guerra, que
aprova o diploma e o distintivo do .Cur-
50 Mecânico de Teletipo.
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12 - E' publicada a Lei n,? 423, de
7-W-948, que abre, pelo M.E.S., cré-
dito especial para pagamento de grati-
ficação de magistério.

13 - E' publicada a Lei H.O 426, de
7-10-948, que cria, na~ Faculdades Fe-
derais de Medicina, a. cadeira de Ti·-
siologia.

13 - E' publicado o Decreto núme-
ro 25.653, de 11-10-948, que abre, pelo.
M.E. S., crédito especial, para auxílio
às solenidades e atos comemorativos do
cinqüentenário da fundação da Faculdade
de Medicina da Universidade de Pôrto
Alegre.

14 - E' publicado o Decreto núme-
ro 25.370, de 16-8-948, que autoriza o
Ginásio Santa Sofia, com sede em Ga-
ranhuns, no Estado de Pernambuco, a
funcionar como colégio, muda-lhe a de-
nominação para Colégio Santa Sofia, e
declara que seus cursos clássico e cien-
tífico funcionarão .sob regime de inspe-
ção preliminar.

14 - E' publicada a Ata de 18-8-948..
do Conselho N aciona! de Educação, re-:
lativa.à 1.' sessão da 2." reunão ordinária
do ano.

14 - E' publicada a Ata de 20-8-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 2.a sessão da 2.a reunião ordi-
nária do ano.

14 - E' publicada a Ata de 25-8-948,-
do Conselho Nacional de Educação, re-:
lativa à 3.a sessão da 2.a reunião ordi·-
nária do ano.

14 - E' publicada a Ata de 30-8-~
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 4.a sessão da ,2.a reunião ordi-
nária do ano.

14 - E' publiçada a Ata de 1-9-948.
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativà à 5.a sessão da 2.a reunião ordi-
nária d~ ano.



14 - E' publicada a Ata de 3-9-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 6.a sessão da 2.a reunião "ordi-
nária do ano.

14 - E' publicada a Ata de 3-9-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 7.a sessão da z.a reunião. ordi-
nária do ano.

15 - E' publicado o Decreto núme-
ro 25.667, de 15-10-94&, que expede Ins-
truções para a execução da Lei n:" 59,
de 11-8-947, que dispõe sôbre a melho-
ria do sistema escolar primário, secun-
dário e normal, nas zonas rurais.

16 - E' publicado o Decreto núme-
ro 25.402, de 30-8-948, que autoriza o
Ginásio Estadual de Amparo a funcio-

.Ó» nar como colégio, muda-lhe a denomi-
nação para Colégio Estadual de Am-
paro, e declara que seus cursos clássico
e científico funcionarão sob regime de
inspeção preliminar.

16 - E' publica da a Portaria n.? 203,
de 12-10-948, do Ministro da Aeronáu-
tica, que modifica a Portaria n.? 121,
de 25-3-946, que dispõe sôbre o ensino
na Escola de Aeronáutica.

18 - E' publicada a Portaria n.? 509,
de 30-9-948, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao Gi-
násio Estadual DI'. Ademar de Barros,
com sede em Bragança, no Estado de
São Paulo,

18 - E' publicado o Despacho s/d.,
do Ministro da Educação, que declara
que, pelo Decreto n." 25.585, de 27-9-948,
o Colégio Estadual de Campos, no Es-
tado do Rio de Janeiro, passa a chamar-
se Colégio Estadual do Liceu Humani-
dades de Campos.

18 - E' publicado o Despacho s/ d.,
do Ministro da Educação, que declara
que, pelo Decreto n. o 25.586 de 27-9-948,
o Colégio Estadual Nilo Peçanha, de
Niterói, no Estado do Rio de Janeiro,
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passa a chamar-se Colégio Estadual. do
Liceu Nilo Peçanha.

18 - E' publicada a Portaria n.? 122,
de 15-10-948, do Vice-Presidente da
Comissão Central de Preços, que revo-
ga a Portaria n.? 19, de 27-2-948, que
dispõe sôbre os níveis dos preços adota-
dos pelos estabelecimentos particulares
de ensino. I

22 - E' publicada a Lei n.? 4~, de
14-10-948, que cria no Q.S. do M.G.,
um cargo isolado de Professor Cate-
drático.

22 - E' publicada a Lei n.? 437-A,
de 16-l0-948, que dispõe sôbre pagamen-
to de diferença de vencimentos aos pro-
fessôres civis vitalícios, com honras mi-
litares, dos estabelecimentos de ensino
do Exército.

22 - E' publicada a Lei n.? 440, de
19-10-948, que abre, pelo M.E.S., cré-
dito especial para pagamento de grati-
ficação de magistério.

22 - E' publicada a Lei n.? 0441, de
19-10-948, que azre, pelo M. E. S" crê-

• dito especial para pagamento de grati-
ficação de magistério.

22 - E' publicada a Lei n,? 442, de
19-10-948, que ahre, pelo M.E.S., cré-
dito especial para pagamento de grati-
ficação de magistério.

22 - E' publicada a Portaria n,? 278,
de 19-10-948, do Ministro do Trabalho,
que intervém no Sindicato dos Profes-
sôres de Ensino Secundário, com sede
em Belo Horizonte, no Estado de Mi-
nas Gerais. •

23 - E' publicada a Lei n", 444, de
20-10-948, que abre,s pelo M. E . S., cré-
dito especial para pagamento de grati-.
ficação de magistério. ~



23' - E' publicada a Lei n.? 445, de
20-10-948, que abre, pelo·M.E.S., cré-
dito especial para pagamento de grati-
ficação de' magistério.

23 - E' publicada a Portaria n.? 732,
de 20-10-948,. do Ministro da Agricul-
tura, que aprova as Instruções para o
funcionamento do Curso Avulso Rápido
de Inserninações de Vaca, expedi das
pelo Diretor dos Cursos de Aperfeiçoa-
mento, Especialização e Extensão ..

23 - E' publicada a Portaria n,? 733,
de 20-10-948, do Ministro da Agricul-
tura, que aprova as Instruções para o
funcionamento do Curso Avulso Prá-
tico de Inseminação em Bovinos, -expe-
didas pelo Diretor dos Cursos de Aper-
feiçoamento, Especialização e Exten-
são.

23 - E' publicada a Portaria n.? 736,
de 20-10-948, do Ministro da Agricul-
tura, qué aprova as instruções para o
funcionamento do Curso Avulso de

'Apicultura, expedidas pelo Diretor dos
Cursos de Aperfeiçoamento, Especiali-
zação e Extensão. '

23 - E' publicada a Ata de 8-9-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 8.a sessão da 2.a reunião ordi-
nária do ano. •

23 - E' publicada a Ata de 13-9-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 9.a sessão da 2.a reunião ordi-
nária do ano.

:!3 - E' publicada a Ata de 15-9-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 10.a sessão da 2.a reunião or-
dinária do ano.

23 - E' publicada a Ata de 17-9-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 11.a sessão da 2.a reunião ordi-
nária do ano.

. 23 - E' publicada a Ata de 20-9-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
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lativa à 12.a sessão da 2.a reunião or-
dinária do ano.

23 - E' publicada a Ata de 24-9-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 13.a sessão da 2.a reunião or-
dinária do ano.

25 - E' publicado o Decreto núme-
ro 25.704, de 22-10-948, que aprova o
Regulamento do Salão Nacional de Be-
las Artes.

25 - E' publicado o Decreto núme-
ro 25.705, de 22-10-948, que estabelece
normas para a organização da Escola
Superior de Guerra.

25 - E' publieada a Portaria n.o 95,
de 15-10-948, do Diretor Ge~al do CeIi'-
tI'O Nacional de Ensino e Pesquisas
Agronômicas, que cria, na Universidade
Rural, uma seção especializada da Bi-
blioteca do Centro Nacional de Ensino
e Pesquisas Agronômicas, que se deno-
minará Biblioteca da Universidade Ru-
ral, diretamente subordinada ao Reitor 1

25 - E' publicada a Portaria n,? 490,
de 16-9-948, do Ministro da Educação,
que muda a denominação do Ginásio
Estadual de Cajuru, em Cajuru, no Es-
tado de São Paulo, para Ginásio Es-
tadual Galdino de Castro.

25 - E' publicado o Despacho s/d.,
do Ministro da Educação, que autoriza
o fechamento do Ginásio Rio Branco, de.
Niterôi ,

25 - E' publicada a Relação dos es-
tabelecimentos de ensino secundáriQ,
mantidos pelos poderes públicos federal,
estaduais e municipais, habilitados, nos
têrmos do art. 92 do Decreto-lei nú-
mero 4.244, de 9-4-942, e art. 2.° da
Lei n.? 15, de 7-2-947, para a realiza-
ção dos exames previstos no art. 91 da
Lei Orgânica do Ensino Secundário.



27 - E' publicada a Lei n.'? 439, de
18-)0-948, que concede o certificado de
reservista de 2,a categoria aos alunos
da l.a e 2.a séries do Curso Científico
do Colégio Militar, quando desligados,
e completarem 18 anos de idade.

Z7 - E' publica da a Lei n.? 443, de
19-10-948, que abre, pelo M.A., cré-
dito suplementar para pagamento de
gratificação de magistério.

27 - E' publicada a Lei n.? ' 448, de
20-10-948, que abre, pelo M .A ., crê-
dito suplementar para pagamento de
gratificação de magistério.

28 - E' publicada a Portaria n.? 177,
de 26-10-948, do Ministro da Guerra,
que revigora, para 1949, a parte relativa
à admissão ao' Curso de Formação de
Oficiais Médicos, constantes das "Tns-
truções para os concursos de admissão
aos cursos da Escola de Saúde do Exér-
cito", aprovadas pela Portaria n.? 8.661,
de 27-9-945, introduzindo modificações.

n ..,...ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DO

DISTRITO FEDERAL, DOS ESTADOS l1!

DOS TERRITÓRIOS

1 - E' publicada à Lei n.? 134, de
30-9-948, do Estado da Paraíba, que
concede auxílio de Cr$ 6.000,00, à União
Artística Operária de Tabaiana.,

1 - E' publicado o Ato de 27-9-948,
do Diretor de Educação Pré- Primária
e Primária do Estado do Rio de janei-
ro, que suspende o ensino na escola de
Lagoa, Município de São José do Ita-
bapoana.

1 - E' publicado o Decreto núme-
ro 3.422, de 30-9-948, do Estado do Rio
de Janeiro, que reconhece de utilidade
pública, o Clube Musical Euterpe, com
sede em Petrópolis ,
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1 - E', publicada a Lei n,? 164, de
30-9-948, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre a forma de provimento dOI
cargos docentes, no magistério secun-
dário e normal, nQsestabelecimentos
mantidos pelo Estado e dá outras provi-
dências.

1 - E' publicado o Decreto 11.° 334,
de 28-9~948, do Estado de Santa Cata-
rina, que aprova e transcreve o plano
elaborado pelo Departamento de Educa-
ção, para o relatório anual dos inspeto-
res escolares.

1 - E' publicado o Decreto n.? 335,
de 28-9-948, do Estado' de Santa Cata-
rina, que aprova e publica as instruções
para o relatório anual das associações
auxiliares da escola.

1 - E' publicado o Decreto n.? 676,
de 25-9-948,' do Estado de Goiás, que
transfere E.I.- no Município de Luzi-
ània ,

1 - E' publicado o Decreto n.? 545,
de '29-9-948; do Estado de Mato Grosso,
que cria 3 escolas rurais -mistas, nos
Municípios de Poconé e Barra dos Bu-
gres.

2 - E' publícada a Lei n.? 120, de
1-10-948, da Câmara dos Vereadores do
Distrito Federal, que concede o auxílio
de Cr$ 350.000,00, ao Teatro do Estu-
dante.

2 - E' publicada a Resolução n,? 18,
de 30-9-948, do Secretário Geral de
Educação e Cultura, da Prefeitura do
Distrito Federal, que torna sem efeito
o art. 120 e suas alíneas, do R~gimento
Interno do Instituto de Educação.

2 - E' publicado o Ato de 1-9-948,
do Governador do Estado do Ceará,
que transfere a escola 'de Porangaba
para Cocorote, Município de Fortaleza.



2 - E' publicadá a Portaria n.? 278,
de 27-9-948, do Diretor Geral do De-
partament~ de Educação do Estado de
Sergipe, que determina a aplicação da
Lei Federal, referente ao ensino pri-
mário a filhos de artistas de circo.

2 - E' publicada a Portaria n.? 283,
de. 30-9-948, do Diretor Geral do De-
partamento de Educação do Estado de
Sergipe, que estabelece medidas para o
contrôle do movimento escolar. primá-
rio do Estado.

2 - E' publicado o Decreto n,? 73,
de 12-5-948, do Território do Amapá,
que denomina Professôra Maria Araci,
a escola mista da Colônia Ferreira Go-
mes.

2 - E' publicado o .Decreto n.? 74,
de 2-8-948, do Território do Amapá,
que cria a escola rural de Santo Antô-
nio, no Rio Pedreira, Município de Ca-
pital e dá-lhe a denominação de Minis-
tro Daniel de Carvalho.

2 - E' publicado o Estatuto da Fe-
deração Rio-branquense de Esportes, do
Território do Rio Branco.

,3 - E' publicado o Ato n.? 39, de
2-10-948, do Secretário da Educação do
Estado de São Paulo, que regulamenta
o Concurso de Remoção de Professôres
Secundários.

3 - E' publicada a Portaria n,? 445,
de 20-9-948, do Secretário da Educação
do Estado de Minas Gerais, que baixa
instruções reguladoras do concurso, pa-
ra provimento interino do cargo de pro-
fessor primário, regente de classe.

3 - E' publicada a Lei n,? 146, de
27-9-948, do Estado de Goiás, que con-
cede auxílio de Cr$ 20.000,00, ao Cen-
tro Acadêmico XI de Maio, da Facul-
dade de Direito de Goiás.
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4 - E' publicada a Lei n.? 123, de
1-1O-94~, da Câmara dos Vereadores do
Distrito Federal, que institui o "Sêlo
de Cooperação Popular".

4 - E' publicado o Programa de
Português, do', Curso de Especialização
e Aperfeiçoamento do Instituto de Edu-
cação, da Prefeitura do Distrito Fe-
deral.

4 .:-. E' publicado o Programa para
o Curso de Desenho, do Instituto de
Educação da Prefeitura do Distrito Fe-
deral.

4 ~ São publica das as Leis de núme-
ros 128 a 133; de 24-9-948, do Estado
de Santa Catarina, que autorizam aqui-
sição de áreas de terra, para constru-
ção de escolas.

5 - E' publicada a Lei n,? 94, de
29-9-948, do Estado da Bahia, que con-
sidera de utilidade pública a Sociedade
União Protetora dos Artistas e Ope-
rários de Ilhéus.

5 - São publicadas, pelo Departa-
mento de Educação de São Paulo, ai
instruções para realização dos exames
de 4.° ano primário, de escolas parti-
culares. J

5 - E' publicado o Decreto núme-
ro 18.320, de 4-10-948, do Estado de
São Paulo, que reduz verba do Orça-
mento, do Serviço Social de Menores.

6 - São publica das as instruções nú-
mero 12, de 5-10~948, ~o Secretário Ge-
ral de Educação e Cultura da Preíeí-'
tura do Distrito Federal, que regulam
os exames de admissão e matrícula no
curso ginasial do Instituto de EduCa-
ção da Prefetura em 1949.

6 - ~ publicada a Portaria n," 96, s/d
do Diretor do Instituto de Educação da



Prefeitura do Distrito Federal, que ex-
jlede instruções reguladoras do funcio-
namento da Seção de Literatura Infan-
til, dos Cursos 'de Especialização' e Aper-
leiçoamento, previstas no Regulamento
'do Ensino Normal do referido Insti-
tuto.

6 - E' publicada a Portaria n.? 292,
. de 5-10-948, do Diretor Geral do De-
partamento de Educação do Estado de
iiergipe, que designa comissões, para
'procederem aos exames finais, do cur-
'50 primário, no interior do Estado.

6 - E' publicado o Decreto núme-

.r 14.151, de 5-10-948, do Estado da,
Bahia, que considera de utilidade pú-.

blica, para desapropriação, terreno des-
-tinado à construção de escola primária.

6 - E' publicado o Decreto n.? 347,
de 4-10-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que desdobra, no corrente ano' le-
tivo, os cursos da escola mista da, Vila
de Urubici, no Município de São Joa-

-quim,

6 - E' publicado o Decreto n.? 348,
de 4-10-948, do Estado de Santa, Cata-
rim, que transfere de localidade, a es-
cola do Município de Itajaí.

6 - E' publicado o Decreto n.? 550,
de 5-10-948, do Estado de Mato Grosso,
que transforma em G. E. as E. R. José
Magno, da Capital.

7 - São publicadas as Instruções nú-
mero 12, de 6-10-948, do Secretário Ge-
ral de Educação e Cultura da Prefei-
tura do Distrito Federal, que regulam
os exames de promoção e conclusão de
curso primário.

7 - E' publicada a Portaria n.? 40,
de 4-10-948, do Diretor do Departamen-'
to de Educação do Estado de Pernam-
'buco, que estabelece, às escolas do Es-
'fado, o programa da Semana da Criança.
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7 - E' publicado o Decreto núme-
ro 18.323, de 5-10-948, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre concessão
de auxílios a Centros Acadêmicos da
Capital.

<>

7 - São publicados os Decretos nú-
meros 136 e 137, de 30-9-948, do Esta-
do de Santa Catarina, que autorizam
aquisição de terras, para construção de
2 escolas rurais.

7 - E' publicada a Lei n.? 314, de
6-10-948, do Estado do Rio Grande do
Sul, que cria ° Instituto de Pesquisas
Biológicas .

7 - E' publicada aPartaria n.? 251,
de 5-10-948, do Secretário do Interior,
Justiça e Finanças, do Estado de Mato
Grosso, que determina" obediência às
prescrições da Lei Orgânica do Ensino
Secundário (art. 91).

8 - E' publicada a Lei n.? 140, de
7-10-948, do Estado da Paraíba, que
eleva a subvenção da Escola Norma!
Padre Rolím, de Cajazeiras ,

8 - E' publicada a' Portaria n.? 483,
de 7-10-948, da Secretaria de Saúde e
Educação do Estado de Pernambuco,
que transfere ao Departamento de Saú-
de Pública a fiscalização do Serviço de
Merenda Escolar.

8 - E' publicada a Portaria núme-
ro 332-A, de 30-9-948, da Delegacia Es-
tadual de Educação de Adultos do Es-
tado da Bahia, que transfere uma classe
para São Bento, Município de Jpirá.

8 - E' publicada a Portaria n.? 336,
de 30-9-948, da Delegacia Estadual de
Educação de Adultos do Estado .da Ba-
hia, que dá orientação aos inspetores
escolares do interior.

9 - E' publicado o Decreto n.? 13,
de 4-10-948, do Estado do Piauí, que



modifica a lotação dos estaJ>elecimentos
de ensino do Estado.

9 - E' publicada a Portaria n.? 181,
de 8-10-948, do Departamento de Edu-
cação do Estado da Bahia, que deter-
mina às escolas, homenagearem a p;fs~
sagem do centenário do estadista baía-
no José Marcelino de Sousa.

9 - E' publicada a Lei n.? lO7, de
7-10-948, do Estado do Espírito Santo,
que abre crédito, no valor de Cr$ .....
107.340,00, à Secretaria de Educação e
Cultura.

9 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.905, de 8-10-948, do Estado de Mi-
nas Gerais, que localiza, no Município
de Corinto, uma escola elementar de
agricultura .

9 - -E' publicada a Lei n.? 147, de
5-10-948, do Estado de Mato Grosso,
que concede, à Escola Agrícola Santo
Antônio, de Coxipó da Ponte uma sub-
venção anual de Cr$ 12.000,00.

9 - E' publicado o Decreto n.? 75,
de 4-9-948, do Território do Amapá,
que organiza a Tunta Executiva Regio-
nal de Estatística, e dá outras provi-'
dências.

10 - E' publicada a Portaria núme-
ro 1.782, de 8-10-948, da Secretaria de
Educação e Cultura, do Estado do Es-
pírito Santo, que aprova e publica ins-
truções para realização das provas fi-
nais, nos grupos escolares e escolas reu-
nidas do Estado.

10 - E' publicado o Ato de 9-10-948,
do Secretário da Educação do Estado de
São Paulo, que determina, às autori-
dades competentes, que expeçam instru-
ções para a comemoração do Dia do
Professor.

10 - E' publicada a Portaria n.? 478,
. de 6-10-948, do Secretário da Educação
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do Estado de Minas Gerais, que insti-
tui um concurso, entre estudantes do
Estado, com a finalidade de estimular
o estudo da língua portuguêsa.

12 - E' publica da a Resolução nú-
mero 20, de 11-10-948, do Secretário.
Geral de Educação e Cultura da Pre-
feitura do Distrito Federal, que insti-
tui uma campanha educativa de ação
social.

12 - E' publicada a Lei n.? 170, de
8-10-948, do Estado do Piauí, que abre
crédito suplementar de Cr$ 1:581.942,70,
ao Departamento de Educação.

12 - E' publica da a Lei n.? 171, de
11-10-948, do Estado de São Paulo, que
cria uma comissão mista, denominada
Comissão Orientadora de Literatura In-
fanto- Juvenil.

12 - E' publicado o Decreto n,? 349,.
de 7-10-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que desdobra, no corrente ano, Ó

curso da escola masculina de Ribeirão
Pequeno, Município de Laguna.

13 - São publícadas as Instruções
para o exame de saúde das candidatas
à matrícula no curso ginasial do Ins-
tituto de Educação, da Prefeitura' do.
Distrito Federal.

13 - E' publicada a Lei n.? 245, de-
12-10-948, do Estado do Rio de Janeiro,
que declara feriado escolar a data de
15 de outubro, considerado o Dia do
Professor.

13 - E' publicado o Decreto núme-
ro 18.326, de 12-10-948, do Estado de
São Paulo, que altera o orçamento in-
temo, do córrente exercício, da Uni-
versidade de São Paulo.

13 - E' publicado o Decreto n.o 350,
de 8-lO-948, ao Estado de Santa Cata-
rina, que altera o Regulamento para «»



Estabelecimentos de Ensino Primário
no Estado de Santa Catarina ,

,13 - E' publicada a Lei n.? 241, de
12-10-948, do Estado de Minas Gerais,
que autoriza o Govêrno do Estado a lo-
calizar, em Itapecerica uma escola ele-
mentar de agricultura.

13 - E' publicada a Lei n.? 243, de
12-10-948, do Estado de Minas Gerais,
que abre, à Secretaria da Educação, um
crédito de Cr$ 2.120,00.

14 - São publicados Decretos de
13-10-948, do Estado de São Paulo, que
transferem de localidade 3 escolas.

14 - E' publicada a Lei n.? 174, de
13-10-948, do Estado de São Paulo, que
declara feriado escolar a data de 15·de
outubro, considerado o Dia do Profes-
sor.

14 - E' publicado o Decreto núme-
ro 18.327, de 12-10-948, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre a criação
da Escola Normal Livre São Carlos,
em São Carlos ,

14 - E' publica da a Lein.? 139, de,
8-10-948, do Estado de Santa Catarina,
que autoriza aquisição de! terras, para
construção de escolas.

14 - E' publicada a Lei n.? 145, de
12-10-948, do Estado de Santa Catarina,
que institui o Dia do Professor, a 15
de outubro, e declara-o feriado escolar.

14 - E' publicado o Decreto n.? 351,
de 8-10-948, do Estado de Mato Gros-
so, que suprime, no Quadro Único do
Estado, um cargo d~ Professor.

14, - E' publicado o Decreto n.? 551,
de 14-10-948, do Estado de Mato Gros-
so, que declara feriado escolar o dia 15
de outubro.

15 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 57, s/d., do Departamento de

-9-

Educação Primária da Prefeitura do
Distrito Federal, que dispõe sôbre de-
signação de professôres, para os cargos
escolares.

15 - E' publicado o Decreto n.? 112,
de 10-4-948, do Estado da Paraíba, que
abre crédito suplementar, à Secretaria
de Educação e Saúde.

15 - E' publicada a Exposição de
'Motivos de 12-10-948, do Secretário de
Educação e Saúde do Estado da Bahia,
referente à cooperação entre o Estado
e particulares, para expansão do ensino
do 2.° grau.

15 - E' publicado o Decreto núme-
ro 14.170, de 14-10-948, do Estado da
Bahia, que considera de utilidade pú-
blica o Clube de Rádio-Amadores da
Bahia.

15 - E' publicado o Ato n.? 46, de
14-10-948, do Secretário da Educação
do Estado de São Paulo, que suspende,
temporàriamente, a remoção de profes-
sôres do magistério primário.

:15 - São publicadas as Instruções
n.? 8,. s/d., do Superintendente do De-
partamento de Educação do Estado de
Minas Gerais, relativas ao ensino pri-
mário.

15 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.909, de 15-10-948, do Estado de
Minas Gerais, que outorga mandato ao
Curso Normal Regional Coração de Je-
sus, de Três Pontas, para ministrar
ensino normal do 2.° cíclo ,

15 - E' publicada a Lei. n.? 128, de
2-9-948, do Estado de Goiás, que insti-
tui bôlsas de estudo, para formação de
Tisiólogos e dá outras providências.

16 - E' publicada a Lei n.? 137, de
14-10-948, da Câmara dos Vereadores
do Distrito Federal, que autoriza a ad-



missao de professôres de Curso Suple-
tivo Noturno.

16 - E' publicada a Portaria n.? 183,
de .15-10-948, do Diretor do Departa-
mento de Educação do Estado da Bahia,
que faz recomendações aos inspetores
escolares do interior.

16 - E' publicada a Lei n.? 112, de
12-10-948, do Estado do Espírito Santo,
que constitui o quadro do magistério
primário do Estado.

16 - E' publicado o Decreto 11.° 94,
de 15-10-948, do Estado do Rio Grande
do Sul, que transfere a E.I. de Paraí-
so, para Coxilha do Fogo, Município
de Canguçu.

16 - E' publicado o Decreto n.? 95,
de 15-10-948, do Estado do Rio Grande
do Sul, que denomina Dr. Miguel Tos-
tes, o G.E. junto ao Abrigo-de Meno-
res, n;' Capital.

16 - E' publicado o Decreto n.? 96,
de 15-10-948, do Estado do Rio Grande
do Sul, que abre, na Secretaria de Edu-
cação e Cultura, o crédito suplementar
de Cr$ 4.134.000,00.

16 - E' publicada a Lei n.? 344, de
15-10-948, do Estado do Rio Grande do
Sul, que abre, o crédito suplementar de
9'$ 5.300,00, à Universidade do Rio
Grande do Sul. '

16 - E' publicada a Lei n.? 347, de
15-10-948, do Estado do Rio Grande do
Sul, que isenta do impôsto de transmis-
são de propriedade, sôbre terreno para
construção de ginásio.

16 - E' publica da a Lei n.? 348, de
15-10-948, do Estado do Rio Grande do
Sul, que autoriza o Estado a doar imó-
vel ao Instituto Histórico e Geográfico
do Rio Grande do Sul.

16 - E' publicado o Decreto n.? 553,
de 15-10-948, do Estado de Mato Gros-
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so, que cria, no lugar denominado Na-
tal, Município de Caiuás, uma escola
rural.

16 - E' publicado o Decreto n.? 76,
de 13-9-948, do Território do Amapá,
que aprova e publica o Regimento In-
terno do Conselho Regional de Des-
portos, do Território Federal do Ama-
pá.

17 - E' publicada a Lei n.? 146, de
15-10-948, do Estado da Paraíba, que
concede auxílio de Cr$ 5.000 00, à
Associação Beneficente. de Arti~tas e
Operários, da Cidade de Patos.

17 - E' publicada a Portaria n,? 21,
de 16-10-948, do Departamento de Edu-
cação do Estado de São Paulo, que
'prescreve instruções ao exame do arti-
go 91, do ensino secundário.

17 - E' publicado o Decreto n.? 683,
.de 9-10-948, do Estado de Goiás, que
transfere E.I~ no Município de Rio
Verde.

18 - E' publicado o Decreto n.? 352,
de 13-10-948, do Estado de Santa Cata-

• rina, que retifica o nome do G.'E. cria-
do pelo Decreto n.? 3.639, de 6-11-948.

18 - E' publicada a Lei n.? 152, de
11-10-948, do Estado de Mato Grosso,
que dá nova redação ao art. 1., da Lei
n.? 53, de 22-10-947, relativa ao cargo
de Diretor de Grupo Escolar.

19 - E' publicada a Circular n,? 25,
de 14-10-948, do Diretor do Departa-
mento de Educação do Estado de Per-
nambuco, que encerra recomendações
aos trabalhos de exames finais' dos cur-
sos supletivos: •

19 - E' publicada a. Lei n.? 247, de
18-lO-948, do Estado do Rio de Janei-
ro, que denomina Rui Guimarães de AI.
meida, a escola típica rural de Ibiti-
nema.



a Lei n.? 123, de
dos Vereadores do

institui o "Sêlo
rU

•

o Programa de
de Especialização
Instituto de Edu-
do Distrito Fe-

o Programa para
, do Instituto de
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as Leis de núme-
-9-948, do Estado
e autorizam aqui-
rra, para constru-

a Lei n.? 94, de
da Bahia, que con-
ública a Sociedade
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as, pelo, Departa-
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ização dos exames
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948, do Estado de
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s as instruções nu-
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Cultura da Prefei-'
eral, que regulam

são e matrícula no
nstituto de Educa-

1949.

Portaria n." 96, sid
to de Educação da

19 - E' publicada a Lei n.? 352, de!
19--10-948, do Estado do Rio Grande do
Sul, que autoriza a suplementar dota-
ções, na Secretaria de Educação e Cul-
tura.

20 - E' publicada a Lei n.? 259, de
18-10-948, do Estado de Pernambuco,
que cria 8 cargos de Professor Primá-
rio.

20 - E' publicado o Decreto núme-
ro 18.294, de 14-9-948, do Estado de
São Paulo, que retifica denominação. de
dois G.E.

20 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.910, de 17-10-948, do Estado de
Minas Gerais, que dá denominação de
Pedro Primo, ao G.E. de Perdigão,
Munidpio de Santo Antônio do Monte.

20 - São publicadas Leis ns. 166,
de 8-10-948, e 183, de. 12-10-948, do
Estado de Goiás, que abrem créditos,
no valor total de Cr$ 57.244, 90, desti-
nados a fins educacionais.

21 - E' publicada a Lei n." :33, de
20-10-948, da Câmara dos Vereadores

. do Distrito Federal, que subordina, à
Secretaria Geral de Educação e Cul-
tura, a Escola Técnica de Assistência
Social Cecy Dodsworth.

21 - E' publicada a Lei n.? 141, de
20-10-948, da Câmara dos Vereadores
do Distrito Federal, que autoriza a: dar
o nome Paulo de Azevedo a uma das es-
colas da municipalidade ,

21 - E' publicada a Resolução nú-
mero 22, de 20-10-948, do Secretário
Geral de Educação e Cultura da Pre-
feitura do Distrito Federal, que institui
a Semana da Música.

21 - E' publicado o Decreto núme-
ro 1. 735, de 18-10-948, do Estado do
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Rio Grande do Norte, que cria E.I. e
transforma em reunidas duas E.I.

21 - São publicados os Decretos nú-
meros 147, 148, 152, 153, 155 de 19-10-
948, do Estado da Paraíba, que abrem
créditos para construção de 6 grupos
escolares.

21 - E' publicado o Decreto núme-
ro 3.425, de 20-10-948, do Estado do
Rio de Janeiro, que cria, no Município
de Santo Antônio de Pádua, uma esco-
la primária.

21 - E' publicada a Portaria n.? 22,
de 18-10-948, do Diretor Geral do De-
partamento de Educação do Estado de
São Paulo, que aprova' e transcreve os
programas dos cursos pedagógicos, pro-
movidos pelo Prof. Rafael Grisi.

21 - E' publicado o Decreto n.? 353,
de 16-10-948, do Estado de Santa Ca-
tarina, que transfere, para a Vila de
Saco dos Limões, o curso de ensino
supletivo de Pirajubaé lI, no Município
de Florianópolis.

21 - E' publicada a 'Ler n.? 158, de
14-10-948, do Estado de Mato Grosso"
que eleva o padrão dos cargos ~e Dire-
tor das escolas-modêlo.

22 - E' publica da a Ordem de Ser-
viço n.? 57, de 14-10-948, do Diretor
do Departamento de Educação Primária
da P~efeitura do Distrito Federal, que
dispõe sôbre designações de professô-
res para os encargos escolares.

22 - E' publicada a Lei n,? 266, de
21-10-948, do E~tado de Pernambuco,
que autoriza a criação de um serviço
de a5sistência ~tária, no G.E. Ana
Faustina, no Município de Surubim.

22 - E' publica da a Lei n,? 268, de
21-10-948, do Estado de Pernambuco,



que autoriza a construção de um G. E .,
no Município de Vitória de Santo An-
tão.

22 - E' publicada a Lei n.? 269, de
21-10-948, do, Estado de Pernambuco,
que autoriza a criação de cadeiras de
ensino primário, em Municípios do Es-
tado.

22 - E' publicada a Lei n.? 271, de
21-10-948, do Estado de Pernambuco,
que autoriza a inclusão, I!0 plano de
obras públicas, para 1949, da constru-
ção de um G.E.,·no Município da Gló-
ria do Goitá.

22 - E' publicada a Lei n.? 272, de
- 21-10-948, do Estado de Pernambuco,

que abre crédito de Cr$ 100.000,00, pa-
ra auxílio ao Centro Social Padre De-
hon, da Capital.

22 - São publicadas as Leis ns. 273
e 281, de 21-10-948, do Estado de Per-
nambuco, que autorizam a inclusão, no
plano de obras, para 1949, da constni-
çáo de um G. E ., na Cidade de Pedra
e em Fundão, na Capital.

22 - E' publicada a Lei n.? 283, de
21-10-948, do Estado de Pernambuco,
que autoriza a criação de uma cadeira
de ensino primário, no Município de
Floresta.

22 -- São publica das as Lejs ns. 284
e 286, de 21-10-948, do Estado de Per-
nambuco, que autorizam concessão de
subvenções e auxílios, no valor de Cr$
316.000,00, a estabelecimentos de ensi-
no e assistência.

22 - E' publicada a Lei n.? 287, de
21-10-948, dó Estado de Pemambuco,
que cria uma escola industrial, na Ci-
dade de Caruaru.
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22 - E' publicada a Lei n.o 289, de
21-10-948, do Estado de Pernambuco,
que autoriza concessão de auxílio ao
Giriásio de Limoeiro.

22 - E' publicado o Ato n," 4.764,
de 21-10-948, do Governador do Estado
de Pernambuco, que autoriza o funcio-
namento do 2.° cíclo, da' Escola Nor-
mal Rural Nossa Senhora Auxiliadora,

. de Petrolina.

22 - E' publicada a Portaria n.? 24,
de 20-10-948, do Diretor Geral do De-
partamento de Educação do Estado de
São Paulo, que expede instruções aos
preparadores. dos ginásios e colégios es-
taduais.

22 - E' publicado o Decreto núme-
ro 18.331-A, de 19-10-948, do Estado
de São Paulo, que dispõe sôbre conces-
são de auxílios a dois centros acadê-
micos, da Universidade de São Paulo.

22 - São publicados os Decretos nú-
meros 355 e 356, de 18-10-948, dó Es-
tado de Santa Catarina, que fazem ces-
sar o desdobramento de 9 escolas, no.
Municípios d~ Laguna e lmaruí.

22 - E' publicada a Lei n.? 355, de
20-10-948, do Estado do Rio Grande do
Sul, que abre crédito suplementar e
reduz dotação orçamentária, na Secre-
taria de Educação e Cultura.

22 - São publicados 'Os Decretos nú-
meros 685 e 686, de 13-10-948, do Es-
tado de Goiás, que transferem 2 esco-
las, uma no Município de Silvânia, ou-
tra no de Rio Verde.

23 - E' publica da a Lei n.? 144, de
22-10-948, da Câmara dos Vereadores
do Distrito Federal, que autoriza a Se-
cretaria Geral de Educação e Cultura,
a mandar matricular, em escolas par-

Zl - E' publica
18-.10-948, que com
reservista de 2,a I

da 1.a e 2.a séries
do Colégio Milita!
e completarem 18 .

Z1 - E' publi
19-10-948, que ab
dito suplementar
gratificação de ma

Zl - E' publica
20-10-948, que abr
dito suplementar
gratificação de mag

28 - E' publica
de 26-10-948, do
que revigora, para
à admissão ao' C
Oficiais Médicos,
truções para os co
aos cursos da Escol
cito", aprovadas pel
de 27-9-945, introd

II - ATOS DA

DrSTRITO FEDER

DOS TE

1 - E' publica
30-9-948, do Estad
concede auxílio de
Artística Operária ,

1 - E' publicado
do Diretor de Ed
e Primária do Esta
ro, que suspende o
Lagoa, Município d
bapoana.

1 - E' puhlicad
ro 3.422, de 30-9-94
de Janeiro, que rec
pública, o Clube M
sede em Petrópolis.



o da 2.a reunião or-

da a Ata de 24-9-948,
nal de Educação, re-

·0 da 2.a reunião or-

do o Decreto núme-
10-948, que aprova o
lão Nacional de Be-

do o Decreto núme-
10-948, que estabelece
rganização da Escola
ra.

da a Portaria 11.o 9~,
iretor Geral do Cen-
Ensino e Pesquisas

cria, na Universidade
especializada da Bi-
Nacional de Ensino

ômicas, que se deno-
da Universidade Ru-
bordinada ao Reitor 1

da a Portaria n,? 490,
inistro da Educação,
minação do Ginásio
, em Cajuru, no E~-

Ia, para Ginásio Es-
Castro.

ado o Despacho s/d.,
ducação, que autoriza
inásio Rio Branco, de

da a Relação dos es-
ensino secundário,

eres públicos federal,
ipais, habilitados, nos
2 do Decreto-lei nú-
-4-942, e art. 2.° da
-947, para a realiza-
evistos no art. 91 da
Ensino Secundário.

culares, candidatos que não obtenham.
vaga nos estabelecimentos de ensino da
Municipalidade.

23 - E' publicada a Lei n.? 146, de
.22-10-948, da Câmara dos Vereadores
do Distrito Federal, que estabelece o
programa radiofônico de ginástica, nas
praias do Distrito Federal,

23 - E' publicada a Lei n.? 150, de
22-10-948, da Câmara dos Vereadores
do Distrito Federal, que institui prê-
mios de viagem a alunos que melhor
aproveitamento demonstrarem, ao con-
cluir o segundo ciclo dos cursos secun-
dários, comerciais, .e artístico.

23 - E' publicado o Decreto núme-
ro 9.382r de 22-10-948, do Prefeito do
Distrito Federal, que aprova o regula-
mento da Administração dos Estádios
Municipais.

Z3 - E' publicada a Lei n.? 253, de
22-10-948, do Estado do Rio de Janei-
ro, que denomina Curso Ginasial Car-
105 de Oliveira, o curso criado no Mu-
nicípio de São João da Barra.

23 - E' publicado o Ato n.? 48, de
22-10-948, do Diretor Geral da Secre-
taria da Educação do Estado de São
Paulo, que estabelece normas à nomea-
~o de professôres primâriçs.

23 - E' publicado o Ato n.? 49, de
lZ-10-948, do Secretário da Educação
do Estado de São Paulo, que regula-
menta o concurso de ingresso no ma-
gistério secundário e normal.

23 - E' publicada a Portaria n.? 26,
de 22-10-948, do Diretor Geral do De-
partamento de Educação do Estado de
Sã'o Paulo, que define as atribuições dos
Assistent es de Biologia Educacional,
dali escolas normais do Estado.

23: - E' publicado o Decreto n." 101,
de n..16-948, do Estado do. Rio Gran-
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de do Sul, que abre créditos suplemen-
tares e reduz dotações orçamentárias,
na Secretaria de Educação e Cultura.

. 23 - E' publicado o Decreto n.? 102,
de 22-10-948, do Estado do Rio Gran-
de do Sul, que transfere de localidade,
uma E.I.

23 - E' publicado o Decreto n.? 103,
de 22~10-948, do Estado do Rio Grande
do Sul, que transforma em G.E. uma
E.I.

23 - São publicadas as Instruções de
22-10-948, do Superintendente do De-
partamento do Ensino Secundário e Su-
perior do Estado de Minas Gerais, re-
ferentes aos exames e promoções nas
escolas normais e cursos normais regio-
nais.

24 - E' publicada a Lei n,? 292, de
23-10-948, do Estado de Pernambuco,
que autoriza abertura de crédito de Cr$
100.000,00, para comemoração do I Cen-
tenário da Rebelião Praieira.

24 - E' publicada a Lei n.? 294, de
23-10-948, do Estado de Pernambuco,
que autoriza a concessão de auxílio de
Cr$ 20. 000,00 ao Congresso de Can-
ta dores do Nordeste.

25 - São publicadas as Leis ns. 151
e 152, de 22-10-948, do Estado de Santa
Catarina, que autorizam aquisição de
terras, para construção de escolas.

26 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.o ss, de 25-10-948, do Diretor
do Departamento de Educação da Pre-
feitura do Distrito Federal, que dispõe
sôbre exames de promoção e conclu-
são do curso primário.

26 - E' publicada a Lei n.? 149, de
21-10-948, do Estado de Santa Catarina,
que dispõe sôbre bôlsas escolares para
os cursos superiores, profissionais, téc-
nicos e toma outras providências.



26 - E' publicada a Lei n.? 186, de
14-10-948, do Estado de Goiás, que dis-
põe sôbre um prédio, doado pelo Bis-
pado de Pôrto Nacional, para funciona-
mento do Ginásio Oficial do Estado,
naquela cidade.

27 - E' publicada a Lei n.? 166, de
26-10-948, da Câmara dos Vereadores do
Distrito Federal, que reconhece, como
de utilidade pública, a Associação dos
antigos alunos da Faculdade Nacional
de Medicina da Universidade do Bra-
sil.

27 - E' publicada a Lei n.? 170, de
26-10-948, ela Câmara dos Vereadores
do Distrito Federal, que institui o prê-
mio de Cr$I00.000,00, a ser conferido
ao compositor brasileiro que escrever
a melhor ópera inédita sôbre assunto
nacional.

27 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 13, de 26-10-948, do Diretor do
Departamento de Educação Técnico-
Profissional da Prefeitura do Distrito
Federal, que expede instruções para os
exames de admissão aos cursos" gina-
siais.

27 - E' publicada a Portaria núme-

1'02.158, s/d., do Departamento de Edu-
cação do Estado da Bahia, que altera a
Portaria n.? 1.68i, de 31-7-948, refe-
rente a provas de .habilitação de docen-
tes contratados, do Colégio Estadual e
Escola Normal da Bahia,

Z7 - E' publicada a Lei n.? 256, de
26-10-948, 'do Estado do Rio de Janei-
ro, que denomina Luís Correia, a es-
cola típica rural de São MigueL

27 - E' publicado o Decreto núme-
r-o 18.336, de 26-10-948, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre lotação de
6 cargos de Professor Secundário.

27 - E' publicado.o Decreto núme-
ro 689, de 15-10-948, do Estado de Goiás,
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que altera, sem aumento de despesa, •
orçamento da Secretaria da Educação,
no corrente exercício.

28 - E' publicada a Lei n.? 41, de
27-10-948, do Estado de Alagoas, que
cria duas funções gratificadas de Dire-
tor de Grupo Escolar.

28 - E' publicada a Lei n.? 116, de
26-10-948, do Estado do Espírito San-
to, que abre crédito de Cr$ 854.530,00,
a diversas finalidades, inclusive educa-
cionais.

28 - E' publicado o Decreto de
27-10-948, do gstado de São Paulo, que
transfere u~a escola, no Município de
Araraquara.

28 - E' publicada a Lei n."250, de
27-10-948, do Estado de Minas Gerais,
que cria, no Estado, o ensino' primário
para crianças cegas.

28 - E' publicada a Lei n.? 251, de
27-10-948, do "Estado de Minas Gerais,
que aprova o Convênio, para proteção
à maternidade, à infância e à adolescên-
cia, firmado com o Ministério da Edu-
cação e Saúde e a Legião Brasileira de
Assi stência .

29 - E' publícada a Lei n.? 181, de.
28-10-948, do Estado de São Paulo, que
declara de utilidade pública a fundação-
Casa do Pequeno Trabalhador.

"
30 - E' publicado o Decreto n." 163~

de 25-10-948, do Estado de Mato Gros-
so, que lota cargo de professor.

30 -+ E' publicado o Decreto n,? 554,
de 27-10-948, do Estado de Mato GrO!!-
so, que reclassifica, na classe R, um
professor primário, classe F.

"31 - E' publicado o Decreto núme-
ro 3.426, de 30-10-948, do Estado do
Rio. de Janeiro, que cria 4 escolas pri-
márias, sendo 2 no Município de MaII..

14 - E' publicada
do Conselho Naciona
Iativa à 6.a sessão
nária do ano.

14 - E' publicada
do Conselho N aciona
lativa à 7.a sessão d
nária do ano.

15 - E' publicado
ro 25.667, de 15-10-9
truções para a execu
de 11-8-947, que disp
ria do sistema escola
dário e normal, nas

16 - E' publicado
ro 25 .402, de 30-8-9
Ginásio Estadual de
nar como colégio, m
nação para Colégio
paro, e declara que s
e científico funcionar
inspeção preliminar.

16 - E' publicada
de 12-10-948, do Min
tica, que modifica a
de 25-3-946, que disp
na Escola de Aeroná

18 - E' publicada
de 30-9-948, do Mini
que concede inspeção
násio Estadual Dr. I\.
com sede em Bragan
São Paulo,

18 - E' publicado
do Ministro da Edu
que, pelo Decreto 11.·

o Colégio Estadual de
tado do Rio de Janeiro,
se Colégio Estadual d
dades de Campos.

18 - E' publicado
do Ministro da Educ
que, pelo Decreto n." 2
o Colégio Estadual
Niterói, no Estado do



da a Lei n.? 423, de
e, pelo M.E.S., crê-

pagamento de grati-

ada a Lei 11.° 426, de
, nas Faculdades F~

'na, a. cadeira de Ti-

cado o Decreto núme-
10-948, que abre, pelo
especial, para auxílio
tos comemorativos do
fundação da Faculdade
niversidade de Pôrto

cado o Decreto núme-
-8-948, que autoriza o
fia, com sede em Ga-
do de Pernambuco, a
olégío, muda-lhe a de-
olêgio Santa Sofia, e

cursos clássico e cien-
'sob regime de inspe-

da a Ata de 18-8-948,.
fiona! de Educação, re-:
r da 2.' reunão ordinár~a

fada a Ata de 20-8-948,
rional de Educação, re-ro da 2.a reunião ordí-

F.da a Ata de 2S-S-948,.
fional de Educação, re-
o da 2.a reunião ordi-·

da a Ata de 30-8-948-
ional de Educação, re-
o da z.a reunião ordi-

çada a Ata de 1-9-948.
ional de Educação, re-
o da 2.a reunião ordi-

garatiba, uma no de Petrópolis e outra
no de Vassouras.

31 - E' publicada a Lei n.? 257, de
30-10-948, do Estado de Minas Gerais,
que abre, à Secretaria de Agricultura,
Indústria, Comércio e Trabalho, um
crédito de Cr$ 31.560,00, para paga-
mento de professôres.

III - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL

2 - E'. publicada a Lei n.? 120, de
30-9-948, da Prefeitura Municipal de
Pôrto Alegre (Rio Grande do Sul),
que concede auxílios, no valor global
de Cr$ 245.000,00, a serviços de assis-
tência e educação.

8 - E' publicada a Lei n.? 3.711, de
7-10-948, da Prefeitura Municipal de
São Paulo, que institui o pr-êmio Pre-
feitura de São Paulo, do Salão Paulista
de Belas Artes.

9 - E' publicado o Decreto núme-
ro 1.061, de 8-10-948, da Prefeitura
Municipal de São Paulo, que retifica o
Decreto n.? 1.060, de. 7-10-948, relati-
TO a cursos vocacionais.

14 - E' publicada a Lei n.? 38, de
13-10-948, da Prefeitura Municipal de
Maceió, (Alagoas), que concede sub-
venção à Escola Paroquial de Nossa
Senhora Mãe do Povo.

22 - E' publicada a Lei n.? 127, de
21-10-948, da Prefeitura Municipal de
Pôrto Alegre (Rio G~ande do Sul),
que concede auxílios, no valor de Cr$
111.000,00, a escolas e centros despor-
tivos.

IV - NOTICIÁRIO

4 - Promovida pelo Departamento
Estadual de Informações de São Pau-
lo, inaugura-se a Exposição de Dese-
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unos Infantis, selecionados em concur-
so, durante a I Exposição Circulante
de Belas Artes.

5 - Perante altas autoridades, rea-
lizou-se, no Ministério da Educação, a
posse do Professor Pedro Calmon, no
cargo de Reitor da Universidade do
Brasil.

6 - O SEN AI de São Paulo, que
está completando 6 anos de atividades,
mantém, no Estado, 21 unidades esco-
lares, com cêrca de 60 cursos.

7 - A Campanha de Alfabetização,
no Espírito Santo, dirigida pela Pro-
fessôra Zilma Coelho Pinto, acaba de
abrir mais. 20 cursos, com a ceoperação
de particulares.

12 - A Escola de Minas, de Ouro
Prêto, comemora seu 72.° aniversário
de fundação.

13 - Reune-se em Curitiba (Para-
ná), o I Congresso de Professôres d?
Paraná, a fim de estudar vários temas
pedagógicos. O Congresso prolongará
suas atividades até o dia 17.

15 - Comemora-se, em todo o país,
o Dia do Professor, com várias soleni-
dades, sendo, em muitos Estados, feria-
do escolar.

23 - Os estudantes de 7 Estados do
norte e do nordeste, estão empenhados
na Campanha dos Educandârios Gra-
tuitos, com a finalidade de disseminãr"" a
gratuidade' do ensino do 2.° grau no
país.

25 - A Associação Metropolitana dos
Estudantes Secundários, da' Capital Fe-
deral, realiza o II Congresso Metropo-
litano de Estudantes Secundários.

25 - Tomou posse da cadeira de
grego, da Faculdade Nacional de Filo-



sofia, o catedrático Frei Damião Ber-
ger, em sessão presidida' pelo Reitor da
Universidade do Brasil, Professor Pe-
dra Calmon.

26 - O Prefeito de Fortaleza (Cea-
rá), inaugurou 4 escolas primárias na

,Capital, perfazendo, assim, o total de
Sõ;"inaugu,:adas em 9 meses.

27 - O SEN AI, do Estado do Rio
de Janeiro faz realizar, em 3 cidades do
Estado, um grande torneio cultural, des-
tinado a estimular, entre nós, o en-
sino comercial.

16 -

27 - A Prefeitura de São Paulo re-
solveu conceder, aos estudantes, 50%
de abatimento, nos transportes coleti-
vos da Capital.

29 - Comemorando a passagem da
Semana da" Democracia, foram inaugu-
radas, em todo o país, 832 escolas pri-
márias.

Seção de Documentação e Intercâm-
. bio, do Instituto Nacional de Estudos

Pedagógicos, em 25 de novembro de
1948. - Déa Veloso Mauricio, Chef~
de Seção. - Visto - Muri/o Bro{/Q,
Diretor do I.N.E.P.

Depart., de Imprensa Nacional -' Rio de Janeiro ._ lll~1I
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ANO IX

DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS·

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE - RIO DE JANEIRO

Dezembro de 1948 N.O 107

_ Vida educacional do país em Novembro de 1948
I - ATOS DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL'

3 - E' publicada a Portaria n.? 517,
de 13-10-948, dó Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao cur-
so técnico de contabilidade da Escola
Técnica de Comércio Novo Horizonte,
com sede em Novo Horizonte, no Esta-
do de São Paulo.

J - E' publica da a Portaria n.? 514,
de 13-10-948, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao cur-
so comercial básico da Escola Comer-
cial N. S . das Graças, com sede na
capital do Estado de São Paulo.

4 - E' publicada a Lei n.? 447, de
20-10-948, que abre, pelo M.E.S., cré-
dito especial para ocorrer a despesas
com a construção da Cidade Universi-
tária.

4 - E' publicado o Decreto núrne-
TO 25.648, de 11-10-948, que aprova e
manda executar o novo Regulamento
para a Escola de Marinha Mercante do
Rio de Janeiro.

5 - E' publicado o Decreto Legisla-
tivo n.? 31, de 23-10-948, que. dispõe
sôbre o registro do contrato de Charles
Ingren Stanton, que desempenhará. no
Instituto Tecnológico de Aeronáutica,
as funções de professor de Operação e
Contrôle de Aerovias.

5 - E' publicado o Decreto núme-
ro 25.734, de 3-11-948, que autoriza o
Ginásio N. S. das Neves, com sede em
Natal, no Estado do Rio Grande do
Norte, a funcionar como colégio, mu-
da-lhe a denominação para Colégio
N. S . das Neves, e declara que seus
cursos clássico e científico funcionarão
sob regime de inspeção preliminar.

6 - E' publiccada a Lei n.? 45.2, de
23-10-948, que autoriza o Poder Exe~
cutivo a doar, à Congregação dos Sale-
sianos, uma área de terreno pertencente
à Escola Agro- Técnica de Barbacena,
nó Estado de Minas Gerais.

6 - E' publicada a Lei n," 454, de
27-10-948, que, autoriza o Poder Exe-
cutivo a doar à· Sociedade Miguel Cou-
to dos Amigos do Estudante, com sede
em Campo Grande, no Estado de Mato
Grosso, uma área de 40 hectares.

6 - E' publicado o Decreto núme-
ro 25.742, de 4-11-948, que" retifica o
Decreto n.? 25.241, de 19-7-948, que au-
toriza o Ministério da Agricultura a ce-
der um terreno ao Estado do Rio de
Janeiro para o grupo escolar.

8 - E' publicada a Lei n.? 465. de
4-11-948, que manda erigir, na Capital
da República, um monumento do Con-
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selheir o Francisco de Paula Rodrigues
·Alvcs.

dos Institutos e Caixas de Aposentado-
rias e Pensões, que acumulavam fun-
ções de magistério com outras técnicas,
científicas Ou de magistério.

I

22 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2S. 585, d~ 27-9-948, que dá nova de-
nominação a estabelecimento de ensino
secundário.

10 - E' publicado o Decreto núme-
ro 25.794, de 9-11-948, que concede
prerrogativas de e~uiparação à Univer-
sidade Católica do Rio Grande do Sul,
com sede em Pôrto Alegre, e aprova
seu Estatuto.

12 - E' publicado o Decreto núrne-
ro 25.797, de 10-11.-948, que altera o
Regimento do Museu Imperial.

22 - E' publicado o Despacho de s/d,
do Ministro da Educação, que declara
que, pelo Decreto n.? 25.646, de ....
8-10-948, o Ginásio da Escola Normal -
Oficial de Assis passa a chamar-se Gi-
násio Estadual e Escola Normal de As-
sis.

13 - E' publicada a Portaria n.? 590,
de 11-11-948 do Ministro da Educação,
que dispõe sôbre a prática dos exercí-
cios físicos nos estabelecimentos de en-
sino. 22 - E' publicado o Aviso n.? 99, de

11-11-948, do Ministro da Aeronáutica,
que dispõe sôbre inscrição nos exames
de admissão aos Cursos Prévios da Es-
cola de Aeronáutica.

13 - São publicadas Resoluções apro-
vadas pelo Conselho da Universidade do
Brasil, relativas ao funcionamento de
suas sessões.

18 - E' publicado o Decreto núme-
ro 25.835, de 16-11-948, gue fixa época
para matrícula nas escolas de radioe1e-
tricidade ,

23 - E' publicada a Portaria n.? 594,
de 16-11-948, do Ministro da Educação,
que altera a Portaria n." 300, de 7-5-940,
'que aprova Instruções e unidades didá-
ticas do ensino de canto orfeônico na!
escolas secundárias.18 - E' publicada a Portaria n.? 579,

de 27-10-948, do Ministro' da Educação,
que concede inspeção preliminar aos cur-
sos comerciais bás ico e técnico de con-

,tablidade da Escola de Comércio Ba-
rãc de Antonina, com sede em Mafra,
no Estado de Santa Catarina.

23 - E' publicado o Despacho de
8-11-948, do Ministro da Educação, que
cassa, ao Instituto de Música da Bahia,
a autorização para funcionar com o cur-
so de formação de professôres especia-
lizados em canto orfeônico, sob a deno-
minação de Conservatório de Canto
Orfeônico da Bahia.

19 - E' publicada a Portaria n.? 10,
de 10-11-948, do Reitor da Universida-
de Rural, que baixa Instruções para a
organização e'o funcionamento da Bi-
blioteca da Universdade Rural.

24 - E' publicada a Lei n.? 491, de
19-11-948, que concede isenção de di-
reitos de importação para um quadro do
pintor Renois, datado de 1882, e um
quadro do pintor Degas, datado de 1880,
importados pela -Fundaçâo Alvares Pen-
teado, da cidade de São Paulo.

19 - E' .publicada a Portaria n.? 287,
de 12-11-948, do Ministro do Trabalho,
que altera a Portaria n.~ 279, de
4-11-947, que dispõe sôbre servidores



•

30 - E' publicada a Portaria n.? 589,
de 11-11-948, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao cur-
so técnico secretariado da Escola Téc-
nica de Comércio" Sacré Coeur de Ma-
rie" .

II - ATOS 1)A ADMINISTRAÇ.:\C DO

DISTRITO FEDERAL, OOS ESTADOS

E DOS TERRITóRIOS'

3 - São publicadas as Instruções de
1-10-948, do Diretor Geral do Departa-
mento de Educação do Estado do Piauí,
que regulam o concurso para provimento
de cargo de carreira de professor de
educação física.

3 - E' publicada a Portaria n.? 474,
de 1-10-948. do Diretor Geral do De-
partamento de Educação do Estado do
Piauí, que expede instruções ao concur-
so para provimento de cargo do magis-
tério primário.

3 - E' puhlicada a Lei 11.° 156, de
26-10-948, do Estado -de Santa Cata-
rina, que autoriza aquisição, por doação,
de área de terras, onde serão construí-
das escolas rurais.

3 - E' publicado o Decreto n.? 555,
de 30-10-948, do Estado de Mato Gros-
so, que lota nas E.R. Sousa Bandeira,
um cargo de professor primário. -

4 - E' publicada a Lei n.? 260, de
1-11-948, da Câmara dos Vereadores, do
Distrito Federal, que considera como
instituição de educação e assistência so-
cial a "Casa de Nossa Senhora da
Paz".

4 - E' publicada a Lei n.? 204, de
1-11-948, da Câmara dos Vereadores, do
Distrito Federal, que isenta do impôsto
de transmissão o imóvel situado' na tra-
vessa' Albano n.? 97, adquirido pelas Ir-
mãs Agostinianas Recoletas Missioná-
rias, destinado à sede da Sociedade de
Instrução e Formação Missionária.
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4 - E' publica da a Lei n.? 207.. de
1-11-948, da Câmara dos Vereadores, do
Distrito Federal, que dispõe sôbre a

constr.ução de uma escola pública no
Engenho da Rainha, próximo à rua Pi-
nheiro Amado, na praça das Embaixa-
das.

4 - E' publicada a Lei n.? 208, de
1-11-948, çla Câmara dos Vereadores, do
Distrito Federal, que considera institui-
ção de educação o Liceu Literário Por-
tuguês.

4 - E' publicada a Portaria n.? 53,
de 3-11-948, do Diretor do Departamen-
to de Educação do Estado de Pernam-
[iuco, que expede instruções para os
Testes de promoção e conclusão de cur-
so primário.

4 - E' publicado o Decreto núme-
ro 14.189, de 30-10-948, do Estado da

"Bahia, que cria curso ginasial noturno
no Colégio Estadual da Bahia.

4 - São publicadas, pelo Departa-
mento de Educação do Estado de São \
Paulo, as instruções para realização dos
exames de quarto ano primário, de es-
colas particulares.

5 - São publicados os Decretos nú-
meros 358 e 359, de 26-10-948, do Es-
tado de Santa Catarina, que outorgam
mandato, para ministrarem ensino nor-
mal de 1.0 ciclo, a um estabelecimento
da Cidade de Tijucas e outro de Brus-
que.

5 - São publicados os Decretos nú-
meros 360 e 362, de 27-10-948, ~o Es-
tado de Santa Catarina, que transferem
de 'Iocalidade 3 escolas primárias.

, ,
5 - E' publicado o Decreto núme-

ro 2.917, de 4-11-948; do Estado de Mi-
nas Gerais, que outorga mandato ao
Curso Normal Regional Nazaré, de



Arassuaí, para ministrar ensino normal
do 2.0 cíclo .

5 - E' publicado o Decreto' núme-:
'ro 2.918, de 4-11-948, do Estado dê Mi-
nas Gerais, que outorga mandato ao Co-
légio Batista Mineiro, da Capital, para
ministrar ensino normal do 2.0 dela.

5 - E' publicada a Lei n.? 187, de /
18-10-948, do Estado de Goiás, que abre,
à Secretaria da Educação, créditos es-
peciais, ~a importância total de Cr$
52.330,90.

6 - São publicadas as Instruções nú-
mero 14, de 4-11-948, do Secretário Ge-
ral de Educação e Cultura da Prefei-
tura do Distrito Federal, que aprovam
os programas dos exames de admissão
aos cursos normais dos institutos de for-
mação de professôres de curso primá-
rio do Distrito Federal.

6 - E' publicada a Ordem de Servi-
ço n." 1, de 4-11-948, do Diretor do De-
partamento de Difusão Cultural da Pre-
feitura do Distrito Federal, que expede
Instruções para os exames de promoção
e conclusão de curso, dos alunos dos
Cursos Elementares para Adultos, a se-
rem realizados a partir de 1 de dezem-
bro.

.6 - E' publicada a Ordem de Servi-
ço n.? 2, de 4-11-948, do Diretor do De-
partamento de Difusão Cultural, da Pre-
fcitura o Distrito Federal, que expede
Instruções para os exames de promoção
e conclusão de curso, dos alunos dos
Cursos Técnicos .para Adultos, a serem
realizados a partir de 22 do corrente
mês.

6 - E' publicada a Portaria n.? 28,
de 3-11-948, do Diretor Geral do De-
partamento de Educação do Estado de
São Paulo, qUe prescreve instruções às
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autoridades escolares do ensino primá-
rio e normal do Estado,

6 - E' publicada a Portaria n.? 478,
de 6-10-948, do Secretário de Educação
do Estado d~ Minas Gerais, que institui
um concurso sôbre língua portuguêsa,
entre estudantes de curso primário, se-
cundário, comercial e normal.

6' - E' publicada a Lei 11.0 197, de
21-10-948, do Estado de -Goiás, que abre
crédito especial de Cr$ 3.000,00, ao
Instituto Histórico e Geográfico de
Goiás.

6 - E' publicado o Decreto n.? '93,
de 29-10-948, do Estado de Goiás, que
dá nova detiominação a estabelecimento
de ensino primário, existente em Cata-
lão.

6 - E' publicado o Decreto n.? 694,
de 29-10-948, do Estado de Goiás. que
autoriza a instalação de 3 grupos esco-
lares em 29 de outubro de 1948.

6 - E' publicado o Decreto n.? 695,
de 29-10-948, do Estado de Goiás que
'dá denominação a estabelecimentos de
ensino prunarro, localizados nas cida-
des de Catalão e Goiânia.

6 - São publicados os Decretos nú-
meros 696, 697 e 698, de 29-10-948, do
Estado de Goiás, que dispõem sôbre
funcionamento de 4 escolas isoladas.

6 - E' publicado o Decreto n.? 699,
de 29-10-948, do Estado de Goíás, que
instala escola isolada rural no Munid-,
pio de Paraúrna ,

6 - São publicados õs Decretos nú-
meros 700 a 708, de 29-10-948, do Es-
tado de Coiás, que dispõem sôbre fun-

cionamento de 10 escolas isoladas.

6 - São publicados os Decretos de
IlS. 709 a 712, de 29-10-948, do Estado
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de Goiás, que instalam 4 escolas isola-
tias rurais.

7 - E' publicada a Lei n." 263, de
6-11-948, do Estado do Rio de Janeiro,
gue aprova' o convênio celebrado entre
o Estado do Rio de Janeiro, o Depar-
tamento Nacional da Criança e a Legião
Brasileira de Assistência, para proteção
it maternidade à. infânéia e à adolescên-
cia.

7 - E' publicada a Lei n." 263 de
6-11-948, do Estado de Minas Gerais,
que concede subvenções, no valor de Cr$
6.530.000,00, a organizações de assis-
tência e educação.

7 - E' publicado o Decreto n.? 220,
de 1-11-948, do Território do Acre, que-
eria, junto ao Departamento de Produ-
ção, um Museu de Mineralogia.

9 -,E' publicado o Ato de 30-9-948,
do Governador do Estado do Ceará, que
transfere a escola de Sítio Alagadiço
Novo, em Fortaleza, para o G. E.
Branca Carneiro de Mendonça, de Cau-
caia.

9 - São publicados os Decretos nú-
meros 178 e 181, de 5-11-948, e 182, de
6-11-948, do Estado da Paraíba, que au-
torizam abertura de créditos, para' cons-
trução de 3 grupos escolares.

J - E' publicada a Lei n.? 266, de
-g-1l~948, do Estado de Minas Gerais,

. que abre, à Secretaria de Educação, o
crédito especial de Cr$ 8.867,00.

10 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 13, de 27-10-948, do Diretor do
Departamento de Educação Técnico-

. Profissional da Prefeitura do Distrito
Federal, que expede Instruções para os
exames de admissão aos cursos gina-
siais, das escolãs subordinadas ao refe-
rido Departamento.
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10 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 28, de 8-11-948, do Diretor do
Departamento de Educação Complemen-
tar da Prefeitura do Distrito Federal,
que institui U111 concurso de cartazes sô-
bre a bandeira nacional.

10 - E' publicada a Lei n.? 335, de
30-10-948, do Estado do Ceará, que 5U-

plementa dotações do Instituto de Edu-
cação do Ceará.

10 - E' publicado o Ato n.? 4.917,
de 9-11-948, do Governador do Estado
do Ceará, que abre crédito de Cr$ ....
20.000,00 ao Congresso dos Cantadores
do Nordeste, autorizado pela Lei nú-
mero 294, de 23-10-948.

10 - E' publicada a Lei n.? 187, de
8-11-948, do Estado da Paraíba, que au-
toriza abertura de crédito de Cr$ ....
20.000,00 ao Congresso dos Cantadores
Colégio Santo Antônio, no Município
de Piancó.

10 - E' publicado o Decreto núme-
ro 18.350, de 8-11-948, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre substitui-
ção de diretores de grupos escolares
rurais.

•

11 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 14, de 10-11-948, do Diretor do
Departamento de Educação Técnico-
Profissional da Prefeitura do Distrito
Federal, que expede Instruções para os
exames de saúde dos candidatos inscri-
tos para os exames de admissão aos gi-
násios dos estabelecimentos subordina-
dos ao referido Departamento.

11 - São publicadas as Leis ns. 192
e 193, de 10-11-948, do Estado da Pa-
raíba, que concedem, auxílios de Cri .•
6.000,00 ao Artístico Cajazeirense e Cr$
12.000,00 ao Colégio Leão XIII, de
Catolé do Í{ocha.
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11 - São publicadas as Leis ns. 195,
196 e 198, de 9-11-948, do Estado da
Paraíba, que abrem créditos de Cr$ ....
1.240.000,00 para construção e instala-
ção de grupos escolares em municípios
do Estado.

11 - E' publicado o Ato n.? 4.922,
de 10-11-948, do Governador do Estado
de Pernambuco, que" em obediência à
Lei n.? 289, de' 21-10-948, abre crédito
de Cr$ 25.000,00 ao Ginásio de Limo-
eiro.

11 - E' publicada a Circular núme-
ro 13-48, de 5-11-948, do Chefe de Ins-
petoria da 15.a Região Escolar do Es-
tado do Rio de Janeiro, que trata de
exposição de trabalhos escolares.

11 - E' publicado o Decreto núme-
ro 365, de 6-11-948, do Estado de San-
ta Catarina, que retifica a localização
de um curso de ensino supletivo.

11 - E' publica da a Lei n.? 377, de
10-11-948, do Estado do Rio Grande do
Sul, qUe abre crédito especial de Cr$
100.000,00, em favor da Universidade
do Rio -Grande do Sul. .

11 - E' publicada a Lei n.? 192, de
20-10-948; do Estado de Goiás, que cria
a Universidade do Brasil Central e dá
outras providências.

11 - E' publica da a Lei n.? 206, de
26-10-948, do Estado de Goiás, que dá
denominação ao grupo escolar de Xe-
rentes.

12 - E' publicado o Decreto n." 155,
de 9-11-948, do Estado do Rio Grande
do Sul, 'que cria um grupo escolar em
Tres Vendas, Município de Santo Ân-
gelo.

12 - São publicados os Decretos nú-
meros 2.928, e 2.929, de 11-11-948, do
Est-ado de Minas Gerais, que outorgam
mandato a 2 cursos normais regionais,
Para ministrarem ensino normgl de 2,·
ciclo: '
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12 - São publicados os Decretos nú-
meros 713 e 714, de 29-10-948, do Es-
tado de Goiás, que instalam 2 escolas
isoladas, nos Municípios de Corumbaíba
e Peixe.

. 12 - -E' publicadt>' o Decreto n." 715,
de 29-10-948, do Estado de Goiás, que
dispõe sôbre funcionamento de escola
isolada no Município de Piracanjuba.

13 - E' publica da a Lei n,? 204, de
11-11-948, do Estado da Paraíba, que
autoriza o Govêrno do Estado a abrir
crédito de Cr$ 300.000,00 para constru-
ção de 6 prédiog escolares, no Municí-
pio de São João do Cariri.

13 - E' publicado o Decreto. 11.° 717,
de 29-10-948, do Estado de Goiás, que
considera de utilidade pública esta-
dual o Clube Dramático Literário Re-
creatívo.

13 - E' publicado o Decreto de
12-11-948, do Estado do Rio de Janeiro,
que cria 4 escolas primárias, que fUI1~

cionarão em prédios construídos com O

Fundo Nacional do Ensino Primário.
i

13 - E' publicada a Circular n.? 17,
de 10-11-948, do Chefe de Inspetoria
Especializada de Educação de Adultos
do Estado do Rio de Janeiro, que esta-
belece programa aos exames de novem-
bro.

13 - E' publicada a Lei n.? 266, de
12-11-948, do Estado do Rio de Ja-
neiro, que instala esola isolada no Mu--
nicípio de ltum.

13 - E' publicado o Decreto n." 717,
de 29-10-948. do Estado de Goiás, que
instala escola isolada no município de
ltum.

13 - E' publicado o Decreto n.? 718,
de 29-10-948, do Estado de Goiás, que
dá denominação ao grupo escolar exis-
tente em Uruana.



13 - E' publicado o Decreto n.? 720,
de 29-10-948, do Estado de Goiás, que
adota, no Estado, livros de registro es-
colar, fornecidos pelo L B. G. E.

13 - E' publicado o Decreto 11.° 721,
de 29-10-948, do Estado de Goiás, que
transfere escola isolada, no Município
de Itumbiara.

13 - E' publicado o Decreto n.? 722,
de 29-10-948, do Estado. de Goiás, que
fixa subvenções num total de Cr$
100.000,00, a 18 escolas normais ..

14 - E' publicado o Ato de 6-11-948,
do Governador do Estado do Rio de
Janeiro, que concede subvenção à escola
de Palmeiras, no Município de Cabo
Frio.

14 - E' publicada a Lei n." 270, de
13-11-948, do Estado do Rio de Janeiro,
que concede isenção do impôsto de
transmissão de propriedade, ao Instituto
de Proteção e Assistência à Criança
em um prédio de;tinado ao serviço so-
cial.

14 - E' publicada a Lei n.? 186, ele
13-11-948, do Estado de São Paulo, que
fixa o orçamento do Estado para Q

exercício de 1949.

14 - E' publicada a Lei n.? 272, de
13-11-948, do Estado de Minas Gerais,
que cria a Universidade Rural de Minas
Gerais.

14 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.930, de 13-11-948, do Estado de
Minas Gerais, que aprova o Regula-
mento das escolas vocacionais de apren-
dizagem industrial.

16 - E' publicada a Lei n.? 338, de
6-11-948, do Estado elo Ceará, que au-
toriza abertura de crédito de Cr$
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231. 061,40, para construção e instala-
ção do Grupo Escolar de Jaguaruma .

lG -. E' publica da a Lei n.? 340, de
6-11-948, do Estado do Ceará, que auto-
riza abertura de crédito de Cr$ 1.800,00
em favor de Escola de Agronomia.

17 - E' publicada a Lei 1).° 175, de
5-11-948, do Estado do Maranhão, que
considera de utilidade pública o Centro
Cultural Coelho Neto, da Cidade de Ca-
xias ,

18 - E' publicado o Decreto núme-
r9 9.414, de 17-11-948. do Prefeito do
Distrito Federal, que fixa os limites de
idade para inscrição nos cursos normais
e ginasiais cios institutos de formação
de professôres .primários do Distrito
Federal.

18 - E' publicada a Portaria n.? 491,
de 17-11-948, do Departamento de Edu-
cação do Estado do Piari, que deter-
mina como se deve realizar os exames
finais dos cursos primários da Capital.

18 - E' publicado o Decreto n.? 886,
dtj 12-7-948, do Estado do Ceará, que
abre ~rédito de C$ 493.680,00, auto-
rizaclo pela Lei n.? 225, de 15-6-948, em
favor da Faculdade de Ciências Eco-
nômicas.

18 - E' publicada a Lei n.? 73, de
12-11-948, do Estado de Sergipe, que
cria a Faculdade de Ciências Econômi-
cas de Sergipe ,

18 - São publicados os Decretos nú-
meros 280 e 281, de 17-11-948, do Es-
tado de Minas Gerais, que abrem, à
Secretaria da Educação, os créditos de
Cr$ 2.696,40 e c-s 44.740,00.

18 - E' publica da a Portaria n,? 551,
de 13-11-948, do Secretário de Educação



/
do Estado de Minas Gerais, que dispõe
sôbre curso intensivo para professôres
rurais.
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20 - E' publicada a Lei n.? 232, de
E,-11-948, da Câmara dos Vereadores.
do Distrito Federal, que cria, no Dis-
trito Federal, uma Escola de Readapta-
ção de Menores, subordinada à Secre-
taria Geral de Educação e Cultura.

20 - E' publicado o Decreto núme-
ro 3.429, de 19-11-948, do Estado da
Rio de Janeiro, que cria uma escola pri-
mária em São Lourenço, Município de
Carmo.

20 - São publicados os Decretos de
ns. 164 a 168, de 172 a 186, e de IS(}
a 193, de 18-11-948, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concedem auxílios
a estabelecimentos de ensino, educação
e assistência à infância.

20 - São publicados 9S Decretos nú-
meros 196, 200, 202, 203 e 204, de ....
19-11-948, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concedem auxílios a socie-
ciedades de educação e assistência a me-
nores.

21 - E' publicado o Estatuto da As-
sociação dos Estudantes Secundários da
Bahia.

21 - E' publicada a Lei n.? 125, de
17-11-948, do Estado do Espírito San-
to, que autoriza abertura de crédito de
Cr$ 4.600,00, em favor do Colégio. Es-
tadual.

21 - São publicadas, pela Diretoria
de Educação Pré-Primária e Primária
do Estado do Rio de Janeiro, as Ins-
truções de 18-11-948, pata verificação
objetiva do aproveitamento nas unidades
escolares do ensino primário do Estado.

21 - E' publicado o Decreto núme-
ro 18.352-H, de 9-11-948, do Estado de
São Paulo, que aprova o regulamento
do Curso Normal de Higiene e Saúde
Pública para engenheiros.

19 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 61-DEP, de 17-11-948, do Di-
retor do Departamento de Educação
Primária da Prefeitura do Distrito Fe-
deral, que dispõe sôbre exames de pro-
moção e conclusão de Curso Primário.

19 - E' publicada a Lei n.? 305, de
18-11-948, do. Estado de Pernambuco,
41ue autoriza a abertura. de um crédito
especial de Cr$ 70.000,00 para despe-
sas com a criação de cargos de Profes-
sor.

19 - E' publicada a Lei n.? 306, de
IS-11-948, do Estado de P..ernambuco,
que autoriza a construção de um grupo
escolar em Recife.

19 - E' qublicado o Ato de 3-11-948
do Diretor de Educação Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de Janei-
ro, que estabelece o ensino na escola de
Fagundes, Município de Petrópolis.

19 - E' publicado o Decreto n.? 366,
de 12-11-948, do Estado de Santa Cata-
rina, que retifica- para Rio Morto, Mu-
nicípio de Cresciúma, a localidade onde
está sediada uma escola estadual.

20 -. E' publicada a Lei n.? 224, de
19-11;948, da Câmara dos Vereadores,
do Distrito Federal, que autoriza o Pre-
feito do Distrito Federal a nomear. no
corrente exercício, 150 Professôres de
Curso Primário Supletivo.

20 - E' publicada a Lei n.? 225, de
19-11-948, da Câmara dos Vereadores,
do Distrito Federal, que dispõe sôbre
provimento, em comissão, dos cargos de
Diretor de Estabelecimento de Ensino
Primário.



21 - São publicadas, pelo Superin-
tendente do Ensino Secundário e Supe-
rior do Estado de Minas Gerais, as ins-
truções para verificação do rendimento
escolar nos cursos de educação de adul-
tos.

22 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.· 15, de 20-11-948, do Diretor do
Profissional da Prefeitura do Distrito
Federal, que declara que podem ser
admitidos à inscrição aos exames de
admissão ao curso ginasial, os candidatos
que apresentem atetados com firma re-
conhecida, de haverem freqüentado cur-
sos de admissão em institutos particu-
lare..

22 - E' publicada a Lei n.? 353, de
18-11-948, do Estado do .Ceará, que con-
cede pensão anual de Cr$ 4.800,00 em
favor de duas professôras.

23 - São publicadas as Instruções
de 12-11-948, do Diretor do Departa-
mento de Saúde Escolar da Prefeitura
do Distrito Federal, que dispõem sôbre
o exame de saúde dos candidatos a ma-
trícula às Escolas Técnicas e Ginásios.

23 - E' publicada a Portaria núme-
ro 1.882, de 20-11-948, do Secretário de
Educação e Cultura do Estado do Es-
pírito Santo, que localiza uma escola em
Pedra Menina, Município de Guaçui.

23 - E' publicada a Lei n.? 395, de
20-11-948, do Estado do Rio Grande do
Sul, que abre crédito especial à Secre-
taria de Educação e Cultura, no valor
de Cr$ 8.000.000,00.

24 - E' publicada a Lei n.? 241, de
23-11-948, da Câmara dos Vereadores,
do Distrito Federal, que dispõe sôbre a
localização, na Praça Duque de Caxias,
da estátua do Conselheiro Rui Barbosa,
a ser erigida pelo Govêrno Federal.

-,-
24 - E' publicada a Lei n.? 243. de

23-11-948, da Câmara dos Vereadores,
do Distrito Federal, que dispõe sôbre
a outorga de mandato a que $e refere
o Capítulo II (artigos 40 a 44) da Lei
Orgânica do Ensino Normal, aos esta-
belecimentos particulares de ensino.

24 - E' publicada a Lei n.? 249, de
23-11-948, da Câmara dos Vereadores,
do Distrito Federal, que cria o Serviço
de Abreugraíía e Cadastro Torácico",
subordinado ao Departamento de Saúde
Escolar, da Secretaria Geral de Educa-
ção e Cultura.

24 - E' publicada a Lei n.? 183, de
20-11-948, do Estado do Maranhão, que
autoriza o Poder Executivo a conceder
Cr$ 50.000,00, para início de constru-
ção do prédio do grupo escolar daquele
município.

24 - E' publicada a Lei n.? 194, de
20-11-948, do Estado do Maranhão, que
cria 35 cargos de Professor Normalista
e 20 funções de Professor Leigo.

24 - E' publicada a Lei n.? 185, de
20-11-948, do Estado do Maranhão, que
autoriza o Poder Executivo a conceder
auxílio de Cr$ 5.000,00 à União Artís-
tica Operária N ovaiorquina.

24 - E' publicada a Lei n.? 222, de
20-11-948, do Estado da Paraíba, que
eleva para Cr$ 12.000,00 a subvenção
ao Curso Normal N.S. da Luz, da Ci-
dade de Guarabira.

24 - E' publicado o Decreto n.? 450,
de 23-11-948, do Estado de Alagoas, que
agrupa cadeiras existentes na Cidade de
Marechal Floriano, sob a denominação
de Grupo Escolar Manuel Porfírio.

24 - E' publicada a Lei n.? 402. de
22-11-948, do Estado do Rio Grande do
Sul, que isenta a União Sul-Brasileira



de Educação e Ensino, sediada na Ca-
pital, do impôsto de transmissão de pro-
priedades.

24 - E' publicada a Lei 11.° 284, de
23-11-948, do Estado de Minas Gerais
que restabelece a Escola Normal de

Uberaba.

24 - E' publicado o Decreto n.? 726,
de 16-11-948, do Estado de Goiás, que
instala escola normal rural 110 Municí-

pio de Anicuns ,

25 - E' publicada a Lei n.? 188, de
20-11-948, do Estado do Maranhão, que
considera de utilidade pública o Centro
Pio XII da Capital, e a União Artística
D. Pedro, do Município de Codó .

25 - São publicadas as Leis ns. 346
e 348, de 12-11-948, do Estado do Cea-
rá, que autorizam abertura de .créditos,
o primeiro de Cr$ 40.000,00, para aqui-
sição de bibliotecas e o segundo, de Cr$
6.000,00, destinado ao custeio ele servi-
ços de educação física.

25 - E' publicada ~ Lei n.? 350, de
.12-11-948, do Estado do Ceará, que in-
clui no programa de obras, da Secreta-
ria de Educação e Saúde, a construção
e aparelhamento das Escolas Reunidas
de Saboeiro ,

25 - São publica das as Leis ns. 279
e 280, ele 24-11-948, do Estado do Rio
de Janeiro, que dão denominação a 2 es-
colas primárias.

2j - E' publicada a Lei n.? 189. de
23-11-948, do Estado de São Paulo, que
dá novas atribuições aos proíessôres da
Escola Oficial de Trânsito.

25 - E' publicada a Lei n.? 191/ de
24-11-948, elo Estado de São Paulo, que
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concede auxílio de Cr$ 200.000,00 ao
Educandário Santo Antônio, de Campos
de Jordão.

25 - E' publicada a Lei n.? 291. de
24-11-948, elo Estado de Minas Gerais,
que cria 2' estabelecimentos de ensino
normal em zona rural.

25 - São publicados os Decretos nú-
meros 728 a 732, 'de 16-11-948, do Es-
tado de Goiás, que autorizam instalação
de 6 escolas primárias.

26 - E' publicada a Comunicação de
25-11-948, do Diretor do Departamento
de Educação Técnico-Profissional da
Prefeitura do Distrito Federal, que dis-
põe sôbre os exames de admissão à 1.a

série do curso ginasial:

26 - E' publicada a Lei n.? 312, de
25-11-948, do Estado de Pernambuco,
que autoriza abertura de crédito de Cr$
40.800,00, para a Escola de Química de
Pernambuco .:

27 - São publicadas as Instruções de
24-11-948, do Diretor do Departamento
de Saúde Escolar da Prefeitura do Dis-
trito Federal, que dispõem sôbre o exa-
me de' saúde dos candidatos à matrícula
na Escola Carrnela Dutra.

27 - E' publicada a Lei n.? 84, de
25-11-948, do Estado de Sergipe, que
autoriza abertura de crédito de Cr$ ..
1. 200.000,00 para despesas com cons-
trução ele 20 escolas rurais, de confor-
midadc com o acôrdo celebrado com o
Ministério de Educação e Saúde.

27 - E' publicada a Lei n.? 282. de
26-11-948, do Estado do Rio de Janeiro,
qt.&e concede isenção de impôsto à Mitra
Diocesana de Campos, para aquisição de

•



um prédio, destinado à Casa e Escola
Paroquiais.

27 - E' publicada a Lei n,? 292, de
26-11-948, do Estado de Minas Gerais,
que doa terras ao orfanato D. Silvério,
de Cataguases.

27 - E' publicada a Lei n.? 232, de
8-11-948, do Estado de Goiás, que dis-
põe sôbre o ensino normal no Estado.

28 - E' publicada a Lei n.? 227, de
26-11-948, do Estado de Paraíba, que
concede subvenção anual de Cr$ ....
6.000,00 ao Centro de Artes Plásticas
da Paraíba.

28 - São publicadas as Instruções de
22-11-948, da Secretaria de Educação e
Cultura do Estado do Rio de Janeiro,

.referentes aos exames de adaptação de
professôres diplomados por escolas nor-
mais de outros Estados.

28 - São publicadas, pela Secretaria
.de Educação e Cultura do Estado do
Rio de Janeiro, as normas para avalia-
ção do aproveitamento escolar, pelo pro-
cesso subj etivo.

28 - E' publicada a Lei n.? 196. de
27-11-948, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre concurso de remoção e in-
gresso no magistério secundário e nor-
mal e dá outras providências.

\..:,.,J 28 - E' publicada a Lei n.? 228, de
8-11-948, do Estado de Goiás, que au-
toriza o Chefe do Poder Executivo a
reeditar o livro Pequena Corografia de
Goiás.

28 - E' publicada a Lei .n.? 240, de
12-11-948, do Estado de Goiás, que con-
cede auxílio de Cr$ 110.000,00 a insti-
tuições esportivas e educacionais.

29 - E' publicada a Lei n.? 259, de
26-11-948. da Câmara dos Vereadores.
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do Distrito Federal, que autoriza o Pre-
feito do Distrito Federal a dar o nome
de Embaixador Afrânio de Meio Fran-
co a uma das escolas da Municipalidade.

29 - E' publicada a Lei n.? 262, de
26-11-948, da Câmara dos Vereadores,
do Distrito Federal, que considera fe-
riados municipais as datas de 20 de ja-
neiro e Sexta-feira Santa.

30 - E' publicado o Decreto n.? 908,
de 20-10-948, do Estado do Ceará, que
abre crédito de Cr$ 139.070,00, ao Colé-
gio Estadual do Ceará.

30 - E" publicada a Lei n.? 86, de
25-11-948, do Estado de Sergipe, que
cria a Escola ele Química de Sergipe .

30 - E' publicada a Portaria núme-
ro 1. 929, ele 27-11-948, elo Secretário ele
Educação e Cultura elo Estado do Es-
pírito Santo, que localiza uma escola em
Córrego elo Café, Município de Cola-
tina.

30 - E' publicada a Portaria n.? 551,
ele 13-11-948, elo Secretário de Educa-
ção do Estado de Minas Gerais, que
e1ispõe sôbré curso intensivo para pro-
fessôres rurais.

30 - E'· publicaâa a Lei n.? 255. de
22-11-948, do Estado de Goiás, que ins-
titui o Prêmio Ana Néri aos enfermei-
ros goianos.

III - ATOS DAADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL

6 - E' publicada a Lei n.? 89, de
3-11-948, da Prefeitura Municipal de
Fortaleza (Ceará), que autoriza aber-
tura ele créelito de Cr$ 10.000,00, como
auxílio à publicação elos Anais do II
Congresso ele Poesia, realizado nessa
Capital.



6 - São publicados os Decretos nú-
meros 71 e 72, de 15-4-948, da Prefei-
tura M nicipal de Campina Grande
(Paraiba) , que concedem subvenções a
2 escolas particulares.

23 - E' publica da a Lei n.? 91, de
19-11-948, da Prefeitura Municipal de
Fortaleza (Ceará), que concede auxílio
de Cr$ 20.000,00 à Socíedade de Cultu-
ra Artística.

23 - E' publicada a Lei n.? 92, de
19-10-94?, da. Prefeitura Municipal de
Fortaleza (Ceará), que cria um cargo
de Professor de Declamação e Artes
Dramáticas.

29 - E' publicada a Lei n.? 46, de
17-11-948, da Prefeitura Municipal de
llaceió (Alagoas), que co~cede uma
subvenção mensal de Cr$ 200,00 à Es-
cola Técnica de Comércio de Maceió ,

IV - NOTICrÁRIO·

1 -- Realiza-se, no Palácio do Catete,
a solenidade da entrega, ao Presidente
da República, do projeto de lei de Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional,
pelo Ministro da Educação.

•• - Uma caravana de 1>rofessôras
pernambucanas percorre o interior fIu-
minense, em visita às escolas típicas ru-
rais.

6 - Encontra-se na Cidade do Rio de
Janeiro, a convite da Faculdade Nacio-
nal de Filosofia, o Professor Martin
Julian Buerger, -catedrático do Insti-
tuto de Tecnologia de Massachussets,
nos Estados Unidos.

9 - O I.B.E.C.C., comissão brasi-
leira de UNESCO, abre um co~curso
de Textos para gravação em discos. sô-
bre temas educacionais e culturais.

12 -

9 - Os estudantes da Faculdade Na-
cional de Farmácia declararam-se em
greve geral, por motivo da aprovação
do projeto Pedroso J únior, na Câmara
dos Deputados, que concede equipllração
dos práticos de Farmácia.

9 - O Presidente da República VISI-

ta a Escola Rural Alberto Tôrres, em
Santíssimo, no Distrito Federal.

10 - Segundo notícias do Pará, o
Partido Social Progressista fêz instalar,
no interior do Estado, 24" escolas, COlll

matrícula de 700 alunos.

10 - Pelo SENAI de São Pauto fo-
ram instalados, na Capital, 2 cursos de
confecção de calçados.

12 - Foram assinados, entre o Uini~-
tério da Educação e Estado de Santa
Catarina, um acôrdo para construção de
600 escolas primárias,2 escolas normais e
6 grupos escolares em teritório catari-
nense.

15 - E' 'comemorado, em todo o
paisv ,o transcurso do aniversário da
Proclamação da República.

15 - Notícias de Soledade (Rio
Grande do Sul), informam-nos da inau-
guração do prédio do Grupo' Escolar
Maurício Cardoso.

18 - Registra-se o transcurso de mais
um aniversário da fundação do ensino
orlontológico no Brasil, pela reforma do
Visconde Saboia, em 1884.

18 - O Ministério da Educação rrn-
portou, para Campanha de Educação de
Adultos, 500 aparelhos para projeção
de filmes.

18 - Estatísticas oficiais de São
Paulo, revelam a existência, no Estado,



de 1.731 cursos de 'alfabetização de
adolescentes e adultos, freqüentados por
mais de 50.000 alunos ..

18 - Falece em Ouro Prêto (Minas
Gerais), o Professor Odorico Rodrigues
de Albuquerque, catedrático da Escola.
Nacional de Minas e Metalurgia.

2'2 - A Universidade da Bahia con-
fer-e ao Sr. Presidente da República o
grau de "Doutor Honoris Causa".

24 - Em seu programa de desenvol-
vimento da rêde escolar primária de

~ortaJeza (Ceará), o prefeito munici-
pal já inaugurou, em 10 meses, 146 es-
colas. r

2'l - Comemora o cinqüentenário de
existência o Colégio Alfredo Baeta, de
Oaro Pêrto (Minas Gerais).
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29 - Encontra-se na Cidade do Rio

de Janeiro o Sr. Louis Joxe, diretor
Geral das Relações Culturais do Minis-
tério do Exterior de França.

29 - Campos (Estado do Rio de
Janeiro) chega uma caravana de pro-
fessôres fluminenses, em visita de cor-
dialidade ao magistério local.

30 - A Comissão da UNESCO es-
colheu o Brasil para sede da reunião
dos educadores, a realizar-se em 1949, a
fim de estudar os problemas do analfa-
betismo.

Seção de Documentação e Intercâm-
bio do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos, em 27 de dezembro -de
1948. - Déa Veloso Mauricio, Chefe
da S.D.I. - Visto - M~rilo Bre-
ga, Diretor do I.N.E.P.


