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Vida educacional no país em dezembro de ,1945
,

I - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

1 - E' publicada a Portaria. n.? 582,
de 28-11-945, do Ministro da Educação,
que fixa em quinze o número de' bolsas
de estudo a serem concedidas no Curso
de Puericultura e Administração dos
Cursos do Departamento Nacional da
Criança.

3 - E' publicado o Decreto n." ...
10.990, de 26-11-945, que concede reco-
nhecimento sob regime de inspeção per-
manente, ao Ginásio Jequié, com sede
em Jequié, no Estado da Bahia.

3. - E' publicada a Portaria n.? 765,
de 17-11-945, do presidente do Depar-
tamento Administrativo do' Serviço PÚ-

,blico, que, cria, 110S Cursos de Admi-
nistração da Divisão de Aperfeiçoamen-
to, um Curso Extraordinário de treina-
mento de inspetores de alunos, e apro-
va as instruções para o seu funciona-
mento.

3. - E' publicada a Portaria n,? ?9~,
de 30-11-945, do Ministro da Agricul-
tura, que dispõe sôbre o regime escolar
na Escola Nacional de Veterinária, da
Universidade Rural, no ano de 1946.

3. - E' .publicada a Portaria n.? 793.
de 30-1)-945, do Ministro da Agricul-
tura, que dispõe sôbre o regime escolar
na Escola Nacional de Agronomia, da
Universidade Rural, no ano de 1946,

4. - E' publicado o Decreto-lei n.'
8'.238, de 27-11-945, que abre ao Minis- ,
tério .da Educação e Saúde crédito es-
pecial de .Cr$ 150.000,00 para despesas
com solenidades de formatura da Uni-
versidade 'do Brasil.

, 4 - E' publicado o Aviso n.? 3.067,
de 1-12:945, do Ministro da Guerra, que
declara que a Escola de Sargentos das
Armas, criada pelo Decreto-lei n.'\ ..
7.888, de 21-8-945, passa a ter autono-
mia administrativa.

5"- E' publicado o Decreto-lei 11.°

8.270, de 3~12-945, que .altera disposi-
ções do Decreto-lei n,? 1.212, de .. ,
17-4-939, 'que criou, na Universid ••de
do Brasil, a Escola Nacional de Educa-.

~ ção Física e Desportos.

5 - E' publicado o Decreto-lei n,?

8.271, de 3-12-945, que dispõe sóbre as
subvenções concedidas aos Díretórics
Acadêmicos dos estabelecimentos fede-
;ais de ensino.

S - E' publicado o Decreto-lei 11,'

8.272, de 3-12-945, que organiza como
universidade técnico-administrativa a

I Faculdade Nacional de Farmácia da
Universidade do Brasil.

5 ~ E' publicada a Portaria n.? 593,
de 4-12-945, do Ministro da Educação,
que designa comissão para estudar, a 80-

Iução do problema relativo a formação
<te parteiras práticas e práticos de eu-
fermagem.



5 - E' publicada a Portaria n," ·594,
de 4-12-945, do Ministro da Educação,
que designa comissão para estudar os
problemas relativos à. alimentação dos
escolares.

5 - E' publicada a Portaria n.? 586,
de 3-12-945, do Ministro da Educação,
que dispõe' sôbre o processo de auto-
rização para funcionamento e de reco-
nhecimento de estabelecimentos e cursos
particulares de ensino de canto orfeô-
nico,

5 - E' publicado' o Despacho de ..
30-11-945, do Ministro da Educação ,que
homologa a Resolução n,? - 18, dé , ..
14-11-945, da Junta Especial, que dispõe
sôbre provas de validação de cursas
jurídicos.

6 - E' publicada a Portaria n.? 596,
de 5-12-945, do Ministro da Educação,
que dispõe sôbre os concursos de habi-
litação para matrícula inicial nos es-
tabelecimentos de ensino superior 110

ano escolar de 1946.

6 - E' publicada a Portaria n,? 69,
de 3-12-945, do Diretor Geral do Depar-
tamento Nacional da Criança, que dis-
põe sôbre o Curso de Puericultura e
Administráção dos Cursos do Departa-
rnento Nacional da Criança.

6 -- E' publicado o Aviso n," 3.074,
de 4-12-945, do Ministro da Guerra, que
assegura a matrícula na Escola Militar
de Resende , no próximo ano de 1946,
aos alunos das Escolas Preparatórias e
do Colégio' Militar que concluíram com
aproveitamento os respectivos cursos.

7 - E' publicado o Decreto-lei n.?
·8.290, de 5-12-945, que cria a Escola
de Agronomia da Amazônia.

8 - E' publicado o Decreto-lei n,"
8.282, de 4-12-945, que dispõe sôbre
transformação de unidades escolas do
Exér~ito.

e

8 - E' publicado o Decreto-lei 11.<>

8.286, de 5-12-945, que aprova o Acôr-
do Ortográfico para a unidade da lín-
gua portuguêsa ,

8 - E' publicada a Portaria n.? 799,
de 5-12-945, do Ministro da Agricul-
tura,que aprova as instruções para o
funcionament~ do curso av~lso de ara-
dores e tratoristas.

8 - E.' publicada a Portaria n.? 597,
de 5-12-945, do Ministro da Educação,
que altera distribuição de bôlsas de estu-
do para os Cursos do Departamento
Nacional de Saúde.

11 - E' publicado o Decreto-lei n."
8.315, de 7-12-945, que dispõe. sóbre
gratificação de magistério.

12. - E'. publicado o Decreto-lei' n.?
8.300, de 6~12-945, que cria cursos téc-
nicos na Divisão de Ensino Industrial
dó Departamento Nacional de Educação.
e dá outras providências.

13 - E' publicado ? Decreto-lei n."
8.346, de 10-12-945, que altera disposi-
ções do Decreto-lei n." 8.272, de 3-12-45,
relativa a designação de professôres da
Faculdade Nacional de Farmácia.

13 - E' publicado o Decreto-lei 11.0

8.343, de 10-12-945, que transfere o Ser-
viço de Biometria Médica do Instituto
Nacional de Estudos Pedagógicos para
o Departamento Nacional de Saúde.

13- E' publicado o Decreto-lei n,?

8.344, de 10-12-945, que declara sem
efeito o Decreto-lei n.? 7.122, de ....
4-12-944, que criou o Colégio Bernar-
do de Vasconcelos e o Colégio de Olin-
da, do Distrito Federal.

13 - 1;' publicado o Decreto-lei n,".
8.347, de 10-12-945, que dá nova reda-
ção aos arts. 5.°, 15, 19, 20, 24, 25, 23,
35, 36, 39, 43, 45, 49, 50, 51,85, 88, e 91
do Decreto-lei n." 4.244, de 9.4-942 (lei
orgânica do ensino secundário).
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13 - E' publicado o Decreto n.? ..
20.173,de 1O~12-945, que cassa a equi-
paração concedida à Escola Industrial
Coelho e Campos com sede em Aracaju.

13 - E' publicado o Decreto-lei no'
8.342, de 10-12-945, que uniformiza o
regime de promoção nas faculdades e
escolas superiores.

14 - E' publicado o Decreto-lei 11.°
8.340, de 12-12-945, que .cede à Socie-
dade Brasileira de Educação imóvel em
Belo Horizonte, Minas Gerais, para am-
pliação do Ginásio Loiola,

14 - E' publicado o Decreto-lei n."
8.353, de 12-12-945, que dá nova reda-
ção ao art. 3.° do Decreto-lei n,? •••

6.527, de 24-5c944, sôbrecursos de visi-
tadoras sociais, educadoras familiares,
puericultoras e nutricionistas.

15 - E' publicada a Portaria n.? 598,
de 6-12-945, do Ministro da Educação,
que _expede programas de história geral
e do Brasil e respectivas instruções me-
todológicas e determina sua execução no
curso colegial do ensino secundário.

•
15 - E' publicada a Portaria n," •

605, de 13-12-945, do Ministro da Edu-
cação, que designa professor para inte-
grar a subcomissão de línguas vivas
estrangeiras da Comissão Nacional do
Livro Didático.

15 - E' publicada a Portaria n.? ..
606, de 13-12-945, do Ministro da Edu-
cação, que expede instruções para a
concessão das bólsas de estudos insti-
tuídas pelo Decreto-lei n.? 8.192, de
20-11-945.

18' - E' publicado o Decreto-lei n.?
7.938, de 6-9-945, que dá novas dispo-
sições transitórias para a execução da
lei orgânica do ensino comercial.

18 - E' publicado o Decreto n.?
, 20.178, de 12-12-945, que altera o De-

creto n.? 8.673, de 3-2-942, e dá outras
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providências, com relação a Cursos do
Ensino Industrial.

19 - E' publicado o Decreto-lei, n.e
8.394, de 17-12-945, que altera disposi-
ções do Decreto-lei n.? 6.141, de ...
28-12-943, relativas a prestação de exa-
mes no ensino comercial.

19 - E' publicado o Decreto n.? ..
20.201, de 14-12-945, que cOl1cede reco-
nhecimento aos cursos de filosofia, geo-
grafia e história, letras clássicas neo-
latinas, e pedagogia da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras Santa Ma-.
ria, com sede em Belo Horizonte, Mi-
nas Gerais.

19 • E' publicada a Portaria 11.°608,
de 14-12-945, do Ministro da Educação,
que expede 'instruções para a realização
'de exames vestibulares na Escola Na-
cional de Educação Física e Desportos.

20 - E' publicado o Decreto-lei 11.°
8.393, de 17-12-945, que concede auto-
nornia administrativa e financeira, di-
dática e disciplinar à Universidade do
Brasil, e dá outras providências.

22 - E' publicado o Decreto-lei n.?
8.389, de 17cI2-945, que reorganiza os
Centros de Instrução da Marinha.

27 - E' publicada a Portaria n," 327,
de 24-12-945, do Ministro da Agriculru-
ra, que aprova as instruções para o Iun-
cionamento de um curso avulso de revi-
são dos programas do concurso de ha-
bilitação nas disciplinas de Física, Quí-
mica, e Biologia para matrícula inicial
nas Escolas da Universidade R'ura!. .

27 - E' publicada a Portaria n,? 828,
de 24-12-945, do Ministro da' Agricul-
tura, que aprova as instruções para o
funcionamento do curso avulso de au-
xiliar de caça e pesca.

27 - E' publicada a Portaria n.? 629,
de 24-12-945, do Ministro da Educação,
que autoriza o Reitor da Universidade
do Brasil a convocar reunião.
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28 - E' publicado o Decreto-lei n.?
8.444, de 26-12-945, que cria no Minis-
tério da Guerra a Escola de Paraque-
distas e dá outras providências.

28 - E' publicado o Decreto-lei n.?
8.457, de 26-12-945, que dá novareda-
ção ao art. 5.° do Decreto n.? 19.851,
de 11-4-931 (Estatutos das Universida-
des Brasileiras).

28 - E' publicado o Decreto-lei 11.0

8.460, de 26-12-945, que consolida a le-
gislação sôbre as condições de produ-
ção, importação e utilização do livro
didático.

28 - E' publicado o Decreto-lei n.?
8.461, de 26-12-945, que dá nova reda-
ço ao Decreto-lei 11.0 8.473, de 8-4-945,
que dispõe sôbre a criação do Instituto
Rio Branco.

28 - E' publicado o Decreto n." '..
10.001, de 26-11-945, que autoriza o fun-
cioriamento do curso de' arquitetura do

Instituto de Belas-Artes do Rio Grande
do Sul, de Pôrto Alegre.

28 - E' publicado o Decreto n.? ..
20.277, de 26-12-945, que altera o Re-
gulamento da Escola Naval.

28 - E' publicado o Decreto n.? .,
20.279, de ~6-12-945, que aprova o Re-
gimento do 'Instituto Rio Branco, do
Ministério das Relações Exteriores.

28 - E' publicada a Ata da lO.a ses-
são da 3.a reunão extraordinária do Con-
selho Nacional de Educação.

29 - E' publicado o Decreto-lei 11.0 _

8.473, de 2í-12-945, que cria dois esta-
belecimentos de ensino secundário na
Prefeitura do Distrito Federal e dá ou-
tras providências.

29 '- E' publicado o Decreto-lei n.?
8.477, de 27-12-945, que eleva o padrão
de vencimentos de professôres catedrá-
ticos do Colégio Pedro II (internato
e externato).

/
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29 - E' publicado o Decreto 11,0 ••

20.264, de 20-12-945, que autoriza aGi.
násio S. Francisco, com sede em Rio
Grande, Estado do Rio Grande do Sul,
a funcionar como colégio.

29 - E' publicada a Ata da lP ses-
são da 3.a reunião extraordinária do
Conselho Nacional de Educação.

II - ATOS liA ADMINISTRAÇÃO DOS Es-
TADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS

TERRITÓRIOS

1 - E' publicado o Decreto-lei 11.0

1.254, de 30-11-945, do Estado de Per-
nambuco, que consigna a importância
de Cr$ 13.374.400,00 do orçamento de
1946 para subvenções a instituições cul-
turais e de assistência.

1 - E' publicado Decreto de 30-11-4:,
do Estado de São Paulo, que anexa ao
grupo escolar de Eliziário, em Catar-
·duva. a escola mista de Eliziário.

3 - E' publicado o Decreto-lei 11.0

29, de 30-11-945, do Estado de Santa
Catarina, que abre crédito especial de
Cr$ 25.476,30 para aquisição de material
para as Escolas Práticas de Agricultura
do Estado.

3 - E' publicado o Decreto-lei 11,°

30, de 30-11-945, do Estado de Santa
Catar ina, que autoriza a aquisição de
terreno, por doação, para construção da
escola estadual no município de Crcs-
ciuma.

4 - E' publicado Decreto de 3-12-945,
do Estado de Sergipe, que cria o Insti-
tuto de Música Orfeônica de Sergipe,
subordinado ao Departamento de Edu-
cação,

4 - E' publicado o Decreto-lei n."
40, de 3-12-945, do Estado de Santa
Cata ri na. que dispõe sôbre o Concurso
de Habilitação de Professor de Educa-
ção Física.



4 - E' publicado o Decreto-lei n."
976, de 4-12-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que reincorpora à Uni-
versidade de Pôrto Alegre o Instituto
de Belas Artes do Rio Grande do Sul.

~ - E' publicado o Decreto-lei n.?
880, de 30-11-945, do Estado do Piaui,
que abre crédito especial de Cr$ .....
50.000,00, para pagamento da contribui-
ção dêste Estado à "Fundação Getulio
Vargas", no Rio de Janeiro.

. 5 - E' publicado o Decreto 11.0

15.245, de 4-12-945, do Estado de São
Paulo, que uniformiza a denominação,
fixa o número de funções de extranume-
rários mensalistas da Superintendência
do Ensino Profissional, da Secretaria da
Educação' e Saúde Pública; e dá outras
providências.

5 - E' publicado o Decreto-lei n.?
15.253, de 4-12-945, do Estado de São
Paulo, que reduz para 120 dias o número
de comparecimentos exigidos dos pro-
fessôres estagiários no corrente ano pa-
ra fins de efetivação.

5 - E' publicado o Decreto-lei n,?
15.254, de 4-12-945, do Estado de São
Paulo, que regula a forma pela qual 'se-
rão denominados os estabelecimentos de
ensino do Estado.

5 - E' publicado o Decreto-lei n,"
1.431, de dezembro de 1945, do Estado
de Minas Gerais, que cria mais uma cir-
cunscrição técnica do ensino com sede
em Belo Horizonte.

6 - E' publicado o Decreto-lei n.?
1.266, de 5-12-945, do Estado de Per-·
nambuco, que abre créditos suplementa-
res ao Colégio Estadual de Pernambuco.

7 - E' publicado o Decreto-lei ú.n
51, de 6-12-945, do Estado de Santa
Catarina, que altera a redação do art.
16 e parágrafo único do Decreto-lei n."
558, de 10-7-941, relativo à gratificado
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de substituição no ensino primário e
dá outras providências.

12 - E' publicado o Decreto-lei n.?
1.096, de 6-12-945, do Estado do Piaui
que extingue ,0 Departamento Estadual
da Criança.

12 - E' publicado o Decreto-lei n.'
1.097, de 6-12-945, do Estado do Piauí
que eleva para Cr$ 30.000,00 a subven-
ção anual concedida ao ginásio "Sta.
Terezinba", de Floriano.

12 - E' publicado o Decreto-lei n,?

1.099, de 7-12-945, do Estado do Piaui,
que dispensa do pagamento de mensali-
dade os alunos do 2.° ciclo do Colégio
Estadual do Piauí.

12 - E' publicado o Decreto-lei" n.'
1.105, de 10-12.945, do Estado do Piauí,
que abre crédito suplementar no Depar-
tamento do Ensino.

12 - E' publicado o Decreto-lei 11.0

1.107, de 10-12-945, do Estado do Piauí,
que abre crédito especial, destinado à
Escola Normal Oficial.

12 - E' publicado o Decreto-lei n.?
1.108 de 11-12-945, do Estado do Piain,
que abre crédito suplementar à verba
do Departamento do Ensino.

12 - E' publicado o Decreto-lei n.?
858, ~de 7-12-945, do Estado de Sergi-
pe, que cria cadeira de trabalhos manu-
ai~ no Instituto Pedagógico "Rui Bar
bosa".

'12 - E' publioado Decreto do govêr-
no do Estado de Minas Gerais, que
transforma em grupos escolares as esco-
las reunidas "Ana Cintra", "S. Vicen-
te de Paulo", "Professor Morais" e
"Artur Joviano".

12 -E' publicado Decreto do govêr-
no do Estado. de Minas Gerais, que'
determina a instalação do grupo escolar
noturno "Adalberto Ferraz".



13 - E' publicado o Decreto-lei n.?
1.098, de 6-12-945, do Estado do Piauí,
que cria cargo de professor no Colégio
Estadual.

13 - E' publicado o Decreto-lei n,"
1.111, de 12-12-945, do Estado do Piauí
que eleva de Cr$ 800,00 para Cr$· ...
1.200,00 mensais o .padrão de vencirnen-
tos dos professôres da Escola Norma!
Oficial.

14 - E' publicado o Decreto-lei n,?
987, de 13-12-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que cria cargo de, Pro-
fessor Técnico de 2: classe, na Supe-
rintendência do Ensino Profissional.

14 - E' publicado o Decreto-lei 11.'

938, de 13-12-945, do Estado do Rio
. Grande do Sul, que cria e extingue car-
gos e funções gratificadas, no quadro
do Departamento de Educação Primária
e Normal da Secretaria de Educação e
Cultura, e dá outras providências.

14 - E' publicado o De'creto-Iei :l.~
989, de 13-12-945, do Estado do Rio
-Grande do Sul, que cria, nas Escolas
de Formação do Magistério Primário,
subordinadas ao Departamento de Edu-
cação Primária e Normal, da Secreta-
ria de Educação e Cultura, cargos docen-
tes, cargos administrativos, funções gra
tificadas e dá outras providências.

14 - E' publicado o Decreto-lei 11.°

991, de 13-12-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que cria, no Departa-
mento' de Educação Primária e Nor-
mal, da Secretaria de Educação e Cul-
tura, cargos e funções gratificadas e
dá outras providências.

14 - E' publicado o Decreto-lei 11.°

992, de 13-12-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que cria o cargo de' [11S"

petor Geral do Psicotécnica, na Supe-
rintendência do Ensino Profissional.

14 - E' publicado o Decreto-lei n."
993, de 13-12-945, do Estado do Rio

Grande do Sul, que extingue tl. Escola
Profissional Feminina de Santa Maria,
e cria a Escola Artezanal de Santa Ma-
ria, e o seu respectivo quadro.

14 - E' publicado o Decreto-lei n,?
994 ,de 13-12-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que cria a Escola Téc-
nica Feminina de Pôrto Alegre, e o seu
respectivo. quadro.

14 - E' publicado o Decreto-lei n:
997, de 13-12-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que institui uma Escola
de Educação Especial.

14 - E' publicado o Decreto-lei n.'
., 1.000, de 13-12-945, do Estado do Rio

Grande <10 Sul, que cria cargos de Iun
ção gratificada, na Secretaria de Edu-
cação e Cultura, e dá outras providên-
cias.

14 - E'. publicado o Decreto-lei n.?
1.002, de 13-12-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que encampa dívida do
I~stituto de Belas Artes da Universi-
dade de Pôrto Alegre.

15 - E' publicado o Decreto n.? ..
8.377, de 13-12-945, da Prefeitura do
Distrito Federal, que abre à Secretaria
Geral de Educação e Cultura o crédito
especial de Cr$ 1. 200.000,00 para cons-
trução de escolas.

15 - E' publicado o Decreto n.? ..
8.378, de 13-12-945, da Prefeitura do
Distrito Federal, que abre à Secretaria
Geral de Educação e Cultura crédito de
Cr$ 116.486,00 'para reparações e ins-
talações de escolas.

15 - E' publicado o Decreto-lei n,?
403, de 11-12-945, do Estado do Para
ná, que abre crédito especial de Cr$
10.256.724, 20 para construção de pré-
dios e estradas, inclusive edifícios
escolares.

I

16 - E' publicado o Decreto-lei n.?
2.510, de 15-12-945, do Estado do Rio



de Janeiro, que aprova as instruções re-
ferentes ao funcionamento de Escolas
Típicas Rurais.

18 - E' publicado o Decreto-lei n."
480, de 18-12-943, do I;:stado do Rio
Grande do Norte, que manda pagar em
dôbro, no corrente mês, a sybvenção de-
vida às escolas particulares.

19 - E' publicado o Decrejo n,? ..
262, de 31-10-945, do Estado de Sergi-
pe, que regulamenta as atividades do-
centes e administrativas oos grupos es-
colares.

19 - E' publicado o Decreto-lei 0.0

1.009, de 18-12-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que derroga uma dis-
posição do Convênio Nacional de Esta-
tística Municipal celebrado entre a
União e o Estado em 26-5-942.

19 - E' publicado o Decreto n.?
1.868, de 19-12-945, do Estado do RIO
Grande do Sul, que classifica, em virtude
da nova divisão geográfica, a Escola
Isolada de Açouta-Cavalo no município
de Taquara.

20 - E' publicado o Decreto-lei n."
15.314, de 19-12-945, do Estado de São
Paulo, que cria grupo escolar de 4."
classe em Vila Abernéssia, na Prefeitu-
ra Sanitária de Campos do J ordão,

20 -E' publicado o Decreto-lei 11.~

1.010, de 18-12-945, do Estado do Rio
• Grande do Sul, que abre crédito especial

de Cr$ 160.674,00 para despesas com
remodelação do prédio! ocupado pela
Escola Normal de Cachoeira do Sul.

21 - E' publicado o 'Decreto-lei 11.~

$88, de 15-12-945, do Estado do Piauí.
que dispõe sôbre a cooperação finan-
ceira do Estado com as entidades prí-
vadas.

21 - E' publicado o Decreto-lei n.?
1.014, de 21-12-945, do Estado do Ric,
Grande do Sul, que abre crédito suple-
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mentar de .Cr$ 978.000,00 à Superinten-
dência do Ensino Profissional da Secre-
taria da Educação e Cultura.

22 - E:' publicado o Decreto n." ..
1.871, de 22-12-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
c-s 20.000,00 à Associação N. S. da
Glória do Ginásio Anchieta.

22 - E' publicado a Resolução n.'
32, de 21-12-945, da Prefeitura do Dis-
trito Federal, que cria uma Comissão
Consultiva para o plano de recreação
popular e dá outras providências.

22 - E' publicado o Decreto 11.°

1.870, de 22-12-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 20.000,00 à Escola Normal Rural
da Arquidiocese de Pôrto Alegre.

22 - E' publicado ato do govêrno de
Estado de Minas Gerais, que desdobra
as cadeiras de português e francês do
curso de adaptação de tôdas as escolas
normais do Estado e as mesmas cadei-
ras do curso normal das escolas de
Bonsucesso., Dores do Indaiá, Itauna
Januária, Manhuassu, :Monte. Santo
Ouro Fino, Passos, Patos de Minas,
Paracatu, Peçanha, Pitangui, Viscon-
de do Rio Branco, Rio Preto, Sta. Rua
do Sapucai, e São Gonçalo do Sapucai.

22 - E' publicado ato, do govêrno cio
Estado de Minas Gerais, que cria uma
cadeira de francês nó curso preparató-
rio da Escola Normal de Belo HOl j.

zonte.

22 - E' publicado ato, do govêrno
do Estado de Minas Gerais, que cria
cargo de bibliotecário na Escola N ormal
de Juiz de Fora.

22 - E' publicado ato, do govêrno
do Estado de Minas Gerais, que aumen-
ta os vencimentos e cria cargos de pro-
fessôras no município de Lagoa Santa



22 - E' publicado ato, do govêrno do
Estado de Minas Gerais, que dá o no-
me de "Monsenhor Artur de Oliveira"
à Escola Normal Oficial de Pitanguí.

23 - E' publicada a ,Portaria n.?
342, de 21-12-945, do Departamento de
Educação do Estado de Sergipe, que di-
vide o Estado em dez zonas escolares.

24 - E' publicado o Decreto-lei n.?
1.125, de 22-12-945, do Estado do Piaui.
que dispõe sôbre avulsão dos professô-
res estaduais.

24 - E' publicado o Decreto-lei I1.U

1.126, de 22-12-945, do Estado do Piauí,
que abre crédito suplementar à verba
do Departamento do Ensino.

25 -- E' publicado o Decreto-lei n.?
897, de 22-12-945, do Estado de Sergipe,
que aumenta a tarefa dos docentes de
Colégio Estadual de Sergipe, Instituto
Pedagógico "Rui Barbosa" e Escola
Técnica de Comércio de Sergipe, de-
va-lhes os padrões de vencimentos e dá
outras providências. .'

26 - E' publicado o Decreto-lei 11.°

1.017, de -24-12-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que abre crédito especial
de Cr$ 280.000,00 para regularizar a

situação financeira do Instituto de Be-
las .Artes, incorporado à Universidade
de Pôrto Alegre.

27 - E' publicado o Decreto, 11.0

S.399, de 26-12-945, da Prefeitura do
Distrito Federal, que abre à Secretaria
Geral de Educação e Cultura o crédito
especial de Cr$ 199.622,10 para despe-
sas com espetáculos de recreação popu-
lar.

27 -- E' publicado o Decreto 11.° ••

3.366, de 21-12-945, do Estado de San-
ta Catarina, que cria escola mista na
Vila de Colônia Vieira, município de
Canoinhas.
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27 - E' publicado o Decreto n.? .•
1.875, de 27-12-945, do Estado do Rio'
Grande do Sul, que declara insubsisten-
te o Decreto 11.0 1.746, de 29-11-945,
que concedeu Cr$ 300.000,00 à Créche
S. Francisco de Paula, de Pelotas,

27 - E' publicado o Decreto 11.°

1.876, de 27-12-945, do Estado do Rio
,Grande do Sul, que concede auxílio de

Cr$ 20.000,00 à Créche S. Francisco
de Paula: de Pelotas.

28 - É publicado o Decreto-lei n."
733, de 27-12-945, do Estado da Paraiba,~

que erra o Centro de' Reeducação
Social.

28 - É publicado o Decreto n." 15.395,
de 27-12-945, do Estado de São Paulo,"
que reduz, suplementa e cria dotações
no orçamento vigente da Universidade
de São Paulo.

29 - É 'jPublif;:ado o Decreto n.?
8.404, de 28-12-945, da Prefeitura do
Distrito Federal, que revalida para o
exercício de 1946 a vigência do crédito
especial de Cr$ 701.000,00 à Secreta-
ria Geral de Educação e Cultura para
instalação d'o Pavilhão de Ortopedia
do Centro Médico Pedagógico Osval-
do Cruz.

29 - É publicado o Decreto-lei n.?
1.140, de 29-12-945, do 'Estado do
Piaui, que cria cargo de professor na
Escola Norma! Oficial.

29 - É baixada a Portaria 11." 103,
do Diretor Geral do Departamento de
Educação do Estado do Rio Grande tio
Norte, que determina os livros a se-
rem adotados 110S estabelecimentos de
ensino primário do Estado, no 1.0 se-
mestre de 1946.



30 - É publicado o Decreto-lei n."
1.557. de 29-12-945, do Estado do Rio
de Janeiro, que altera o Regulamento
do .Curso Profissional e Escola Regi-
mental da Fôrça Policial do Estado.

31 - É publicado o Decreto- lei n.?
1.151, de 31-12-945, do Estado do
Piauí, que orça' receita e fixa a despe-
sa do Estado para o exercício de 1946
e consigna à educação pública a verba
de Cr$ 5.735.340,00.

III - ATOS DA iADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL

24 - É publicado o Decreto-lei n.?
4, de 25-7-945, da Prefeitura de Bom
Jesus (Piauí) , quê eleva os vencimen-
tos da professôra da escola "Getúlio
Vargas " .

29 - É publicado o Decreto-lei n.?
20, de 22-9-945, da Prefeitura de Gua-
dalupe (Piauí), que abre crédito espe-
cial para contribuição do municipio pa-
ra ensmo estadual.

IV - NOTICIÁRIO

6 - A Escola. Nacional de Engenha-
ria comemora o 135.° aniversário de
fundação dos cursos de engenharia no
Brasil.

8 - O Instituto de Educação do
Distrito Federal presta homenagem ao,
Professor Fernando Azevedo.

15 - Encerra-se na cidade do Rio'
J aueiro a Semana da Economia, I:On1
entrega de prêmios aos vencedores
da "Maratona Intelectual de 1945",
realizada entre alunos do curso sec.m-
dário.

17 - Inaugura-se, na cidade do Rio
de Janeiro, no Palácio da Educação, a
Exposição de Artes Lusitanas.
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17 - Inaugura-se na cidade do Rio
de Janeiro, no Museu de Belas Artes,
a Exposição de Livros Franceses, edi-
tados no Brasil.

19 - Inaugura-se, na cidade do Rio
de Janeiro, mais um curso de alfabeti-
zação e conhecimentos gerais, do Serviço
de Recreação Operária do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio.

20 - O Dr. Aprigio Câmara Jaz a
doação de Cr$ 5.000,00, para fins es-
colares, ao município de Santana do
Mat09 (Rio Grande do Norte).

23 .:» São publicadas as "Tnstruçôes '
para o funcionamento do Curso I;'opu-,
lar de Desenho e Pintura e do Curso
Popular de Música' e Canto Orfeônico,
organizados pela' Divisão de Educação
do Território de Ponta Porão

27 - Noticia-se o falecimento do Pro-
fessor Elizeu Maul, Diretor do Ensi-
no da Paraiba ,

28 - Realiza-se a sessão solene de
fundação da Sociedade Brasileira de
Geologia, na cidade de São Paulo.

29 - É inaugurado o Laboratório
de Fonética Experimental, da Prefei-
tura do Distrito Federal.

29 - Instala-se, 110 Rio de Janeiro,
a comissão organizadora do II COIl--

gresso Nacion=' de Língua Falada e
Cantada.

29 - É e1eito Diretor da Faculdade
de Direito do Rio de Janeiro o Pro-
fessor José Pereira.

Seção' de Documentação e Intercâm-
bio do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos, em 25 de Janeiro de 1946,
- Déa Velloso Barros, chefe da Seção
- Visto - Lourenço Filho - Dire-
tor do r.N .E . P .
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Vida educacional no país em Fevereiro de 1946
1- Aros DA ADMINISTRAÇÃ? FEDERAL

'- ,
1 - É publicado o Decreto-lei nú-

mero 8.871, de 24-1-946, que dispõe
sôbre contagem de tempo de serviço de
Profcssóres Catedráticos do Q U GI. tl r G

Permanente do Ministério da Agricul-
tura, para efeito de percepção de grati-
ficação dc magistério.

1 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 8.891, dc 24-1-946, que isenta de
selo as escrituras ou têrmos de incor-
poração ou doação de bens às universi-
dades oficiais ou equiparadas.

1 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero -8.892, de 24-1-946, que eleva
padrão de vencimento de cargos de
professor do Colégio Pedro II e dá.
outras providências.

1 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 8.893, de 24-1-946, que equipara
aos professóres catedráticos do Colégio
Pcdro Il, para efeito de vencimentos c
vantagens, os cargos de Orientador Edu-
cacional.

1 --:- É publicado o Decreto-lei nú-
mero 8.931, de 26-1-946, que concede
subvenção anua! de Cr$ 3.000.000,00 à
União dos Escoteiros do Brasil.

1 -' É publicado o Decreto-lei 11Ú'

~ mero 8.945, de 26-1-946, qué regula
exames no curso ginasial.

1 - É publicado o Decreto n." 20.334,
de 7-1-946, que concede reconhecimento'

à Faculdade de Direito de Santa Cata-
fina.

1 - É publicado- o Decreto n." 20.346,
de '7-1-946, que concede autorização para
funcionamento. do curso de engenharia
industrial di\>Escola de Engenharia de
Pernambuco, 110 Recife.

1 - É publicado o Decreto 11.° 20.480,
de 24-1-946, que autoriza o Ginásio
Municipal S. Francisco de Sales, com
sede em Terezina, no Estado do Piaui,
a funcionar como colégio.

1 - É' publicada a Portaria n." 10,
de 25-1-946, do Diretor do Ensino Indus-
trial do M.E.S., que dispõe sôbre
cursos na Escola Industrial de João>'
Pessoa.

1 - :ti publicada a Portaria n." 11,_
de 25-1-946, do Diretor do Ensino
Industrial do M. E. S ., que dispõe sôbre
cursos na Escola Industrial de Terezina.

1 - É publicada a Portaria 11.· 12,
de 26-1-946, do Diretor do Ensino Indus-
trial do M. E. S., que dispõe sôbre
cursos na Escola Técnica de São Luís.

1 - :f: publicada a Portaria n." 13, de
26-1-946, do Diretor do Ensino Indus-
trial do M.E.S., que dispõe sôbre cursos
na Escola Técnica de Curitiba.

1 - É publicada a Portaria n." 14, de-
26-1-946, do Diretor do Ensino Indus-
trial do M.E.S., que dispõe sôbre cursos
na Escola Técnica de Vitória.

1 - E' publicada a Portaria n.? 66, de
29-1-946, do Ministro da Agricultura,



que aprova as instruções para o funcio-
namento do curso avulso de extensão de
horticultura.

1 - É publicada a Portaria n.· 67, de
29-1-946, do Minis.tro da Agricultura,
que aprova as instruções para o funcio-
namento do curso avulso de extensão de
fruticultura.

1 - É publicada a Portaria n.? 68, de
29-1-946, do Ministro da Agricultura,
que altera a redação dos arts. 140 e 141
do Regimento Interno da Escola Nacio-
nal de Agronomia, aprovado pela Por-
taria n.? 14, de novembro de 1936.

1 - :ír, publicada. a Portaria n," 69, de
29-1-946, -do Ministro da Agricultura,
que estende à Escola Nacional de Vete-
rinária os dispositivos daataria n." 68,
de 29-1-946.

-2 ~ É publicada a Portaria n.? 47, de
25-1-946, do Ministro da Educação, que
expede programas de francês e respec-
tivas instruções metodológicas, para os
cursos comercial básico e comerciais
técnicos.

2 - É publicada a Portaria n." 48, de
25-1-946, do Ministro da Educação, que
expede programas de português' e res-
pectivas ,instruções metodológicas, para
os cursos comercial básico e comerciais
técnicos.

2 - É publicada a Portaria n." 49, de
25-1-946, do Ministro da Educação, que
expede os programas de inglês e res-
pectivas instruções metodológicas, para
os cursos comercial básico e comerciais
técnicos ..

2 - É publicada a Portaria n." 50, de
25-1-946, do Ministro da ,Educação, que
dispõe sôbre concessão de bolsas de
estudos para -os Cursos do Departamento
Nacional de Saúde.

2 - É publicada a Portaria n." 115,
de 30-1-946, do Ministro da Viação 'e
Obras Públicas, que designa represen-
tante do Ministério no II Congresso
Brasileiro de Engenharia e Indústria.
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4 - É publicado o Decreto n." 20.373,
de 9-1-946, que autoriza o Ginásio Santo
Antônio, com sede em Natal, no Estado
do Rio Grande do Norte, a funcionar
como Colégio.

4 - É publicada a Portaria n." 62, de
30-1-946, do Ministro da Educação, que
dispõe sôbre a divulgação das obras
publicadas pelo Ministério.

6 - É publicado o .Decrcto n.? 20.337,
de 7-1-946, que concede reconhecimento,
sob regime de inspeção permanente, ao
curso ginasial do Ginásio de Ribeirão
Preto.

6 - É publicada -a Portaria n." 44, de
22-1-946, do Ministro da Educação, que
dispõe' sôbre concessão de bolsas de estu-
dos para o Curso de Museus, do Museu
Histórico Nacional.

6 - É publicada a Portaria n." 636,
de 29~12-945, do Ministro da Educação,
que expede instruções para a realização
de exames de segunda época, nos esta-
belecirnentos de ensino secundário,

7 - É publicada a Portaria n." 167,
de 29-1-946, do Diretor Geral dos COI'-
reios e Telégrafos, que aprova as ins-
truções para a realização dos exames
de radiotelegrafia e radiotelefonía,

8 - É publicado o Decreto n." 20.349,
dê 7-1-946, que concede reconhecimento,
sob regime de inspeção permanente, ao
curso ginasial do Ginásio Jesus, Maria,
José, de Poços de Caldas.

8 .:... É publicado o Decreto n." 20.414,
de 17-1-946, que concede autorização à
Escola de Engenharia da Universidade
de Minas Gerais para organizar e fazer
funcionar o curso de engenharia indus-
trial, modalidade mecânica.

9 - É publicada a Portaria n." 81,
de 6-2-946, do Ministro da Educação,

• qu'e aprova os critérios gerais para habi-
litação de aprendizes 110S cursos de
aprendizagem industrial, mantidos pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem In-
dustrial.



9 - É publicada a Portaria n." 82,
de 6-2-946, do Ministro da Educação,
qu-e designa comissão para estudar um
plano de organização universitária no
Estado de Pernambuco ,

9 - É publicada a Portaria n." 83"
de 6-2-946, do Ministro da Educação,
'que designa comissão para estudar um
plano de organização universitária nu
Estado da, Bahia.

9 - É publica da a Portaria n." 9.015,
de 1-2-946" do Ministro da Guerra, que
aprova as instruções para a matrícula
nos diversos cursos da Escola de Edu-
cação Física. I

11 -. É publicada a Portaria n." 17,
de 7-2-946, do Diretor do Ensino Indus-
trial do M.E. S, que dispõe sôbre cur-
sos na Escola Técnica de Reéife. ~

11 - É publicada a Portaria n." 91,
de 8-2-946, do Ministro da Educação,
que designa comissão para estudar regu-
gularnentação de exercício profissional
de portadores de diplomas expedidos por
cursos do ensino industrial.

12 - É publicada a Pdrtar ia n." 52,
de 28-1-946, do Ministro 'da Educação,
qti$! expede os programas de português,
matemática, geografia e história do
Brasil, para os exames de admissão' ao
curso comercial básico.

12 - É publicada a Portaria n." 53,
de 28-1-946, do Ministro da Educação,
que expede' os programas de história
geral e de história do Brasil, 'e respecti-
vas instruções metodológicas, para o
curso comercial básico.

12 - É publica da a Portaria n." 57,
de 29-1-946, do Ministro da Educação,
que expede o programa de desenho e
respectivas instruções rrretodológícas,
para o curso comercial básico.

12 - É publícada a Portaria n." 58,
de 29-1-946, do Ministro da Educação,
que expede os programas de desenho
técnico e respectivas instruções método-
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lógicas, para os cursos de estatística .
de comércio e propaganda.

12 - É publicada a Portaria o." 59,
de 29-1-946, do Ministro da Educação,
que expede o programa de psicologia
das relações humanas e respectivas ins-
truções metodológicas, para o curso de
secretariado.

12 - É publicada a Portaria n." 60,
de 29-1-946, do Ministro da Educação,
que expede instruções para a concessão
de bolsas de estudo nos cursos da B iblio-
teca Nacional.

12 - É publicada a Portaria n." 61,
de 29-1-946, do Ministro da Educação,
que expede os programas de 'estenografia
e respectivas instruções metodológicas,
para os cursos comercial básico e de
secretariado.

12 - É publicada a Ata de 7-12-945,
da 13.a sessão dà 3.' reunião 'extraordi-
nária do ano do Conselho Nacional de
Educação.

13 ~ É publicado o Decreto 11." 20.3"n,
de 7-1-946, que concede reconhecimento
ao curso de didática) da F~culdade de
Filosofia de Recif'e.

13 - É publicado o Decreto n." 20.551,
de 12-2-946, que autoriza o Ginásio Cru-
zeiro do Sul, com sede em Pôrto Alegre,
no Estado do, Rio Grande do Sul, a

, funcionar como colégio.

13 - É publicada a Ata, de 12-12-945,
da 15.' sessão da 3.' reunião extraor-
dinária do ano do Conselho Nacional
de Educação.

16 -'- É publicado o Decreto-lei nú-
mero 8.971, de 12-2-946, que dispõe
sôbre registro de diploma, efetuado de
conformidade com o Decreto-lei nú-
8.071, de 10-10-945.

16 - É publicado o Decreto n." 20,593,
de 14-2-946, que amplia a ação didá-
tica das Escolas Técnicas de Manaus,
Salvador e .São Paulo.

16 - É publicada a Ata de 19-12-945,
da 16.a sessão da 3.' reunião extraor-



dinária do ano, do Conselho Nacional
de Educação.

19'- É publicado o Decreto-lei nú-'
mero 8.991, de 16-2-946, que dispõe
sôbre o preenchimento de funções de
assistênte da Tabela Numérica de Men-
salistas da· Escola' de Agronomia Eliseu
Maciel .

19 - É publicada a Ata, de 28-12-945,
do Conselho Nacional de Educação, rela-
tiva à 18.a sessão da 3.a reunião extra-
ordinária do ano.

20 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 8.992, de 18-2-946, que autoriza
o Pref.eitb do Distrito Federal a isentar
a Fundação Clara Basbaum do impôsto
que menciona.

20 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 8.993, de 18-2-946, que autoriza
o Prefeito do Distrito Federal a isentar
do impôsto predial os imóveis ocupados
pela 'Instituição de Amparo a Moças
Pobres; Casa Santa Maria.

20 - É publicado o- Decreto-lei nú-
mero 8.996, de 18-2-946, que altera a
denominação de Seções, do Instituto
Nacional de Estudos Pedagógicos e dá
outras providências.

23 -- É publicado o Decreto n.? 20.605,
de 19-2-946, que autoriza o Ginásio
Pedro I, com sede no Distrito Federal,
a funcionar como colégio.

25 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.014, de 22-2-946, que autoriza
a aquisição da casa em que nasceu Vitor
Meireles e dá outras providências.

26 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.017, de 23-2-946, que dispõe
sôbre .anexação de preceitos de pueri-
cultura à certidão do registro civil.

27 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.018, de 25-2-946, que extingue
a Divisão de Ensino Primário, do De-
partamento Nacional de Educação, do
Ministério da Educação 'c Saúde, e dá
outras providências.

27 - É publicado o Decreto n." 20.612,
de 20-2-946, que' autoriza o Ginásio
Batista Alagoano, com sede em Mateió,
no Estado de Alagoas, a funcionar como
colégio,

28 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.023, de 26-2-946, que modifica
os dispositivos legais que indica, rela-
tivos a cursos no D.N.S., do M.E.S.

28 - É publicado o Decreto n." 20.606,
de 19-12-946, que autoriza o Ginásio Rio

-de ]aneirõ, com-sede no Distrito Fede-
ral, a funcionar como colégio.

28 - É publicada a Portaria n." 145,
, de 26-2-946, do Ministro da Agricultura,
que aprova as instruções pará o funcio-
namento do curso avulso de mineralogia.

28 - É' publicada a Portaria n." 146,
de 26-12-946, do Ministro da Agricul-
tura, que aprova instruções para -o fun-
cionamento do curso avulso de técnica
de laboratório.

II - ATOS DA ADMINIST~AÇÃO DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS

TERRITÓRIOS

2 - É publicada a Portaria n," 15,
de 29-1-946, da Secretaria Geral de
Educação e Cultura do Distrito Fede-
ral, que baixa o regimento para as Esco-
Ias Técnicas do Departamento de Edu-
cação Técnico Profissio~al.

2 - É publicada a Resolução n," 13,
de 29-1-946, da Secretaria Geral de
Educação e Cultura do Distrito Federal,
que classifica escola primária para efeito
de estágio. '

2 - É publicada à Resolução n." 14,
de 29-1-946, da Secretariá Geral de
Educação e Cultura do Distrito Federal,
que baixa o regimento para os Ginásios
do. Departamento de Educação Técnico
Profissional.

2 - É publicada a Resolução n." 16,
de 29-1-946, da Secretaria Geral de Edu-



cação e Cultura do Distrito Federal,
que retifica a Resolução n.". 2, de
16-1-946, que baixou a classificação de
escolas primárias, para efeito de estágio.

2 - É publicada a Resolução n," 18,
de 30-1-946, da Secretaria' Geral de
Educação e Cultura do Distrito Federal,
que Cria, no Serviço de Divulgação do
Departamento de Difusão Cultural, o
"Ginásio do Ar".

2 - É publicado o Decreto n." 705,
de 30-1-946, do Estado da Paraíba, que
aprova o regimento interno do Colégio
Estadual.

2 - É publicado o Decreto n.o 2.578,
de 31-1-'946, do Estado do Rio de Ja-
neiro, que cria funções de professor no
Departamento de Educação.

2 - É, publicado o Decreto-lei nú-
mero 15.699, de 13-2-946, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre a reclassi-
ficação de cargos a que se referem o,
§ 2.· do artigo 55, e o artigo 56 d<?
Decreto-lei n." 14.138, de 18-8-944, e
dá outras providências.

2 - É publicado o Decreto-lei n.o.748,
de 20-1-946, do. Estado de Mato Grosso,
que aumenta para Cr$ 10.000,00 a sub-
venção à Academia Matogrossense de
Letras.

3 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 15-.585, de 25-1-946, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre aquisição
de imó~'d, por doação, em Nova Gra-
nada, para construção de prédio para
grupo escolar.

3 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 15.589, de 25-1-946, do Estado de
São Paulo, que eleva e uniformisa O~

vencimentos ao pessoal doéente da Uni-
v'ersidade de São Paulo, e dá outras
providências.

3 - É publicado o Decreto n." 20,
de 30-2-946, do Território de Ponta
Porã, que cria uma Inspetoria' Escolar
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110 1.0 distrito, no município de Ponta
Porão

4 - É publicada a Resolução 11.0 17,
de 30-1-946, da Secretaria Geral de
Educação e Cultura do Distrito Federal;
que classifica os 'estabelecimentos de
ensino, para efeito de gratificação, a
ser atribuida a todos os funcionários.

4 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 437, de 29-1-946, do Estado do
Paraná, que eleva as subvenções con-
cedidas às Faculdades' de Direito, Medi-
cina' e Engenharia.

4 --:- É publicado o Decreto n." 432,
de Z6-1~946, do Estado do Paraná, que
dispõe sôbre Escolas de Professôres,

4 - É publicado o Decreto 11.0 2.267,
de 29-1-946, do Estado do Paraná, que
dá a denominação de " Julia Wanderley"
ao grupo escolar de Bigorrilhe, em Curí-
tiba ,

4 - É publicado o Decreto n." 2.268,
de 29-1-946; do Estado do Paraná, que
dá a denominação de "Lisimaco Fer-
reira da Costa", ao grupo escolar da,
Agua Verde, em Curitiba.

5 - São publica das as Instruções
n." 3, de 30-1-946, da Secretaria- Geral
de Educação e Cultura, que regulam o
funcionamento dos estabelecimentos par-
ticulares de ensino primário.

5 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 519, de 4-2-946, do Estado do Rio
Grande do Norte, que transforma em
Curso Permanente de Aperfeiçoamento
o atual Curso de Emergência do Depar-
tamento de Educação, e dá outras pro-
vidências.

, 5 - É publicado o Decreto-lei n." 522,.
de 4-2-946, do Estado do Rio Grande
do Norte, que cria 50 cursos para alfa-
betização de adultos, com funcionamento



em todos os mumcipios do Estado, e
dá outras providências.

5 ~ f!. publicado o Decreto-Iei nú-
mero 1. 003, de 30-1-946, do Estado do
Rio de Janeiro, que autoriza a cessão
de imóvel ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial.

5 - f!. publicado o Decreto-lei de
4-2-946, do Estado do Rio de Janeiro,
que doa terreno em Petrópolis ao S. E.N.À.r.

5 - f!. publicado o Decreto-lei nú-
mero 15.586, de 25-1-946, do Estado de
São Paulo, 'que dispõe sôbre aquisição
de imóvel por doação em Taubaté, para
construção do Laboratório Regional do
Instituto Adolfo Lutz.

5 - f!. publicado o Decreto-lei nú-
mero 435, de 26-1-946, do Estado do
Paraná, que reorganiza o Ensino Pú-
blico Primário no Estado - Lei Orgâ-
nica do Ensino Primário 110 Estado.

5 - f!. publicado o Decreto-lei n." 107,
de 30-1-946, do Estado de Santa Cata-
rina, que concede bolsas escolares.

5 - f!. publicado o Decreto-lei n." 110,
de 1-2-946, do Estado .de Santa Cata-
rina, que 'eleva para seiscentos cruzeiros
mensais a bolsa escolar concedida pelo
Decreto-lei n.' 530, de 4-4-941.

5 - f!. publicado o Decreto-lei n.' 118,
de 4-2-946, do Estado 'de Santa Cata-
rina, que emite apólice 'em favor da
Faculdade de Direito de Santa Catarina.

5 - f!. publicado o Decreto n.· 12,
de 24-1-946, do Estado de .Santa Cata-
riria, que aprova o têrmo de contrato
celebrado entre o govêrno do Estado e
a Soci'edade' Literária "Padre Antônio
Vieira".

5 - f!. publicado o Decreto n.' 13,
de 4-2·946, do Estado de Santa Cata-
rina, que concede à Academia de Comér-
cio de Santa Catarina a subvenção de
setenta mil cruzeiros para Q corrente
ano.

6 - É publicado Decreto de 5-2-946,
do Estado do Pará, que determina não
sejam cobrados emolumentos ou taxas
nos estabelecimentos de ensino primário
mantidos pelo Estado e dos alunos pobres
de curso secundário ou normal.

6 - f!. publicado o Decreto-Iei nú-
mero 15'.596, de 26-1-946, do Estado de
São Paulo, que altera a redação do
art. 2.' do Decreto-lei n." IS .491, de
29-12-945, que estende a alunos oficiais
as disposições do art. 3.' e parágrafo
único do Decreto-lei n.· 14.827, de
3-7-945.

6 - f!. publicado o Decreto-Iei nú-
mero 15.597, de 26-1-946, do Estado
de São Paulo, que dispõe sôbre a vigên-
cia do artigo 4, do Decreto n.' 8.951,
de 2-2-938.

6 - f!. publicado o Decreto-lei nú-
mero 1S.601, de 26-1-946, do Estado
de São Paulo, que dispõe sôbre a ins-
talação da Faculdade de Ciências Eco-
nômicas e Administrativas da Univer-
sidade de São Paulo,

6 - f!. publicado o Decreto li.' 15.570,
de 24-1-946, do Estado de São Paulo,
que dispõe sôbre lotação de cargos na
Associação dos Antigos Alunos da Fa-
culdade de Direito da Universidade de
São Paulo.

6 - f!. publicado o Decreto n.' 15.594,
de 26~1-946, do Estado de São Paulo,
que lota cargo de Professor Secundário
na Escola Normal e Ginásio Estadual
"Padre Anchieta", da cidade de São
Paulo.

6 - f!. publicado o Decreto-lei nú-
mero 116, de 4-2-946, do Estado de
Santa Catarina, que concede ~ISIl

escolar.
.6 - f!. publicado o Decreto-lei nú-

mero 117, de 4-2-946, do Estado de
Santa Catarina, que eleva bolsa escolar.

7 - f!. publicada a Resolução n." 12,
de 30-1-946, da Secretaria Geral de
Educação e Cultura do Distrito Federal,



que subordina diretamente ao Secretário
Geral, o Setor Legislação Educacional.

7 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.175, de 6-2-946, do Estado do
Piaui, que dispõe sôbre, a lotação de
cargos de Professor Primário e Profes-
sor de Educação' Física, e <!á outras
providências.

7 - É publicado o Decreto-lei n," 995,
de 5-2-946, do Estado de Sergipe, que
cria escola municipal em Canhoba, no
povoado de Saco de Berte.

7 - É publicado o Decreto n." 315,
de 5-2~946, do Estado de Sergípe, que
baixa o' Regimento Interno, do Instituto
de Música e Canto Orfeônico de Ser-
gi{ie.

7 -E publicado o Decreto-lei nú-
mero 15.604, de 26-1-946, do Estado
de São Paulo, que dispõe sôbre criação
de cargos no Quadro do Ensino, e dá
outras providências.

7 -:- É publicado o Decreto-lei nú-
mero 15.607, de 26-1-946, do Estado de
São Paulo, que eleva os vencimentos
de cargos latadas na Universidade de
São Paulo.

7 - É publicado o Decreto n." 15.610,
de 26-1-946, do Estado de São Paulo,
que dá determinações sôbre nomeação
de diretores e vice-díretores de insti-
tutos universitários,

7 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 110, de 1~2-946, do Estado de
Santa Catarina, que eleva a mensalidade
de bolsa escolar.

,7 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 111, de 2-2-946, do Estado de
Santa Catarina, que concede bolsa esco-
lar com a mensalidade de quatrocentos
cruzeiros.

7 - É publicado o Decreto n.' 3.453,
de 30-1-946, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria escol ás mistas nas locali-
dades de Linha Ex-Patrirnônio, Vila
Nova e Rio Albino, no distrito de Side-
rõpolis, e Cabeceira do Rio Mãe Luzia,
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distrito de Trevlse, município de Urns-
sanga.

7 - ~ publicado o Decreto n.' 3.454,
de 30-1-946, do Estado de Santa Cata-
rina, qU'e cria escolas mistas nas Iocali-
dades de Chapadão da Brusque, Vila
Nova e Furninhas, distrito e munidpio
de Orleães ,

7 - É publicado o Decreto n," 3.455,
de 3O-1~946, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria escolas mistas nas localí-
dades de Domingos Corrêa, distrito de
Tigipiô ; Barra do Inferninho e Rio da
Dona, distrito de Tijucas; Espraiado,
distrito de Canelinha e Vargem Pequena,
distéito de S. João Batista, no muni-
cípio de Tijucas.

7 - fi publicado o Decreto n." 3.456,
de 2-2-946, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria escola mista na cidade
de Araguad.

7 - É publicado o Decreto n." 3.457,
de 2-2-946, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria escola, mista na cidade
de Araguarí.

7 - É publicado, o Decreto n," 21,
de 1-2-946, do Território de Ponta Porã,
que cria escolas isoladas nos povoados
de Santo Tomás, Carapá, e Iguatemi,
no município de Ponta Porâ .

7 - É publicado Decreto de 7-2-946,
do Estado do Espírito Santo, que con-
cede subvenções a diversos estabeleci-
mentos de ensino e obras sociais, num
total de Cr$ 866.800,00.

8 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 15.619, de 29-1-946, .do Estado de
São Paulo, que estende o regime de
tempo integral para a 2.a cadeira -
Química Agrícola, da Escola Superior
de- Agricultura "Luiz de Queiroz".

8 - fi publicado o Decreto-lei nú-
mero 15.623, de 29-1-946, do Estado
d~ São Paulo, que declara de utilidade
pública imóveis necessários ao Colégio
Estadual de J aboticabal.



9 - É publicado. o Ate n.· 3?1, de
8-2-946, de Estado de Pernarnbuco, que
põe à disposição do. Ministério. da Edu-
cação. e Saúde, uma ,inspetera escolar.

9 - É publicado o Decreto n." 316,
de 7-2-946, de Estado de Sergipe, que
concede ,equiparação. ao. Curse' Pedagó-
gico N. S. de Lourdes.

10 - É publicado. o Ate n." 342, de
9-2-946, do Estado. de Pernambuco, que
designa a diretora de Instituto. Pedagó-
gico para tratar no. sul de país de inte-
rêsses que se relacionam cem e estabe-
lecimento. sob sua direção,

10 - É publicado. e Decreto-lei nú-
mero 1.000, de 8-2-946, de Estado de
Sergipe, que concede isenção de irnpos-
tos e taxas estaduais a estabeleci mentes
de ensino 'e dá outras providências.

10 - É publicado o Decrete n." 988,
de 30-1-946, do Estado de Sergipe, que
cria, no. Bairro. Industrial, a escola mu-
nicipal "Joelina Cardoso",

11 - É publicado. o Decreto n." 3.478,
de 8-2-946, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria escola mista na localidade
de Capivari, município de Tubarão ,

11 - É publicado. o Decrete n." 3.479,
de 8-2-946, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria escolas mistas nas locali-
dades de Rio d'Areia, distrito de Itu-
peranga, e Santa Clara, distrito e muni-
cípio de Bom Retire.

12 - É publicado. o Decrete-lei nú-
mero 15.629, de 9-2-946, do Estado. de
São Paulo, que dispõe' sôbre aquisição.
de imóvei, por doação, no município. de
Pindorarna, para construção .de prédio.
de grupo escolar: local.

12 - É publicado. e Decrete-lei 1111-

mero 15.630, de 9-2-946, de Estado. de
São Paulo, que dispõe sôbre aquisição.
de imóvel, por doação, em Iaboticabal,
para construção de grupo escolar "Au-
rélio. Arrobas Martins;'.

12 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero. 15.631, de 9-2-946, de Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre aquisição

de imóvel" por doação, 110 município de
Ribeirão Preto, destinado. ao. grupo
escolar rural.

12 - É publicado. o Decrete-lei nú-
mero. 752; de 9-2-946, do Estado de
Mate Grosso, que cria e regulamenta a
Colônia Correcional de Palmeiras.

12 - É publicado. o Decrete n." 226,
de 6-2-946, de Estado de Mato Grosso,
que outorga mandato. ao Colégio N. S.
Auxiliadora, da cidade de Campo
Grande.

13 - É publicado. o Decreto n." 15.637,
de 9-2-946, de Estado. de São. Paulo,
que dispõe sôbre a lotação. dos cargos
que especifica, no Colégio e Escola Nor-
mal de Baurú.

13 -r-' É publicado o Decreto-lei nú-
mero 1. 063, de 13-2--946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que transfere para
o Departamento Estadual de Saúde e
E.S.M.E., Abrigo de Menores e Colô-
nia Educacional 10 de Novembro, e dá
outras providências.

14 - É publicado o Decreto n." 3.459,
de 4-2-946, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria dois cursos noturnos na
cidade de Nova Trento.

15 - É publicado o Ato .n." 433, de
14-2-946, do' Estado de Pernarnbuco,
que considera extintos os cursos n<;>rmal
rural e pedagógico do Ginásio Santa
Cristina do município de Nazaré da
Mata ..

15 - É publicado o Decreto n." 3.480,
de 13-2-946, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria escola mista na localidade
de Enseada, distrito c município de São
Francisco' do Sul.

15 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 15. 549-A; de 15-1-946, do Estado
de São Paulo, que aprova o regula-
mento da Faculdade de Higiene e Saúde
Pública da Universidade de São Paulo.

16 - É publicado o Decreto n." 2.593,
de 1~2-946, do Estado do Rio de Janeiro,
que concede inspeção preliminar à
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Escola Normal anexa ao Ginásio Eucli-
des da Cunha, em Cantagalo.

16 -.-: t assinado Decreto-lei, no
Estado de Goiás, que extingue o Depar-,
tamento Estadual de Informações e cria
o Departamento Estadual de- Cultura.

17 - t publicado o Decreto n." 23,
de 14-2-946, do Território de Ponta
Porã, que cria escolas isoladas na Colô-
nia de lporã e 110 povoado de Maemi,
município de Ponta Porão

18 - t publicado o Decreto n.? 3.481,
de 13-2-946, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria escolas mistas em várias

-Iocalidades do município de S. Joaquim.
19 - É publicado o Decreto-lei nú-

mero 1.179, de 14-2-946, do. Estado do
Piauí, que localiza escolas 'e dispõe sôbre
a elevação de outras, no interior do
Estado:

19 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 15.655, de 11-2-946, do Estado
d\! São Paulo, que reestrutura a car-
reira de veterinário, e dá outras provi-
dências.

19 -- É publicado o Decreto 11: 15.654,
de 11-2-946, do Estado de São Paulo,
que dá ao grupo escolar de Severínia,
no 'município de Olímpia, a denomina-
ção de "José Severino de Almeida".

19 - É publicado o Decreto n." 3.482,
de 15-2-946, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria escola mista na localidade
de Seara, distrito de Itá, município de
Concórdia.

19 - É publicado o Decreto n." 3.483,
de 15-2-946, do Estado de Santa Cata-
rina,. que cria 'escolas mistas nas locali-
dades de Blinck, distrito de Itaqué ;
Ponta Russa, Azambuja je I." de Maio,
distrito e município de Brusque ,

19 - É 'publicado o Decreto 11.· 3.491,
de 15-2-946, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria escola mista na locali-
dadede Valdeimer, distrito d'!! Gustavo
Richard, município de Ibirama.

20 - É publicada a Portaria 11." 4,
de 19-2-946, do Departamento de Edu-
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cação de Pernambuco, que determina a
comemoração do I.", aniversário da bata-
lha de Monte Castelo no dia 21, IlOS

grupos 'e escolas do Estado.
20 - t publicado o Decreto-lei nú-

mero 1.008, de 16-2-946, do Estado de
Sergipe, que dispõe sôbre as tarefas dos
docentes do Colégio Estadual, Instituto
Pedagógico Rui Barbosa, Escola Téc:
nica de Comércio, e dá outras provi-
dências.

20 - É publicado o Decreto-lei, nú-
mero 1.626, de 13-2-946, do Estado do
Rio de Janeiro, que cria a Secretaria
de Educação e Saúde.

21 - É publicado o Decreto n." 25,
de 18-2-946, do Território de Ponta
Porã, que cria escolas isoladas 'em Ser-
rito, município de Dourados, e na Vila
j unquita, município de Maracaju,

22 - É publicado o Decreto n.· 7Ó9,
de 21-2-946, do Estado de Paraiba, que
dá o nome de "Ozanilda .Duarte", à
escola rudimentar mista que funciona
no Engenho Belo Horizonte" do muni-
cípio de Serraria.

22 - É publicado o Decreto n." 15.685,
de 12-2-946, do Estado de São Paulo,
que dispõe sôbre a lotação de cargo de
professor secundário na Escola Normal
de S. José, da cidade de São Paulo.

22 - t publicado o Decreto n." 15.686,
de 12-2-946, do Estado de São Paulo,
que dispõe sôbre a lotação dos cargos
que especifica, nos Ginásios Estaduais
da Mooca (Capital) e de Mogi-Mirim,
subordinados ao Departamento de Edu-
cação.

23 - t publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.009, de 21-2-946, do Estado de
Sergipe, que cria uma escola d\! ensino
primário a ser localizada por proposta
do Diretor Geral do Departamento de
Educação.

23 - t publicado o Decreto-lei nú-
mero 15.693, de 12-2-946, do Estado de -

, São Paulo,que cria funções gratificadas



de diretor de cursos primários anexos
às Escolas Normais.

2J - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 15.694, de 12-2-946, do Estado
de São Paulo, que dispõe sôbre con-
cessão de· auxílios.

25 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 123, de 22-2-946, do Estado de
Santa Catarina, que concede bôlsas esco-
lares. .

25 - É publicado o Decreto n." 3.492,
. de 19-2-946, do Estado de Santa Cata-

rina, que cria escola mista na localidade
de- Brusca, distrito e município de São
Joaquim. .

25 - É publicado o Decreto n." 3.493,
de 19-2-946, do Estado de Santa Cata
rina, que cria- escola mista na localidade
do 'Rio d' Areia, distrito de Uruperna,
município de São Joaquim.

25 - É publicado o Decreto n.? 3.495,
de 20-2-946, do Estado de Santa Cata=
rina, que cria escola mista na localidade
de Km. 25, distrito c município de
I taiópolis.

26 - É. publicado o Decreto n." 3.496,
de 21-2-946, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria uma escola mista na locali-
dade de Linha Anturres Braga, distrito
de Grão Pará; município de Orleães.

26 - É publicado o Decreto n." 3.497,
de 21-2-946, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria uma escola mista na vila
de Papanduva no município de Canoi-
nhas.
• 26 -.:...É publicado o Decreto n." 3.498,

d~ 21-2-946, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria 'escola mista na localidade
de Serraria Santa Teresinha, distrito de
Rio das Antas, no município d~ Caçador.

26 - É publicado o Decreto n." 3A99,
de 22-2-946, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria escolas nas localidades
de Prata, distrito de I1h~ta, e Barra de

'Luís Alves, distrito e município de
Itajaí.
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27 - É publicada a Portaria n." 105,
do Diretor Geral do Departamento de
Educação do Estado dc Sergipe, que
divide o Estado em treze zonas, para
efeito de localização dos professôres da
C.P.S., a qw se refere o art , 4.° do
Decreto-lei n.? 706 de 8-8-945.

27 - São publicadas retificações do
Decreto-lei n." 15.549, de 15-1-946, que
aprova o Regulamento da Faculdade de
Higiene e Saúde Pública da Univer-
sidade de São Paulo .

27 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 15.668, de 11-2-946, do Estado de
São Paulo, que transfere o Serviço de
Documentação do D. S. P. para a Uni-
versidade de São Paulo',. e dá outras
providências.

27 - É publicado o Decreto n'"15.669,
de 11-2-946, do Estado de São Paulo,
que dispõe sôbre relotação de cargos, e
dá outras providências.

27 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 15.670, de 11-2-946, do Estado
de São Paulo, que dispõe sôbre reclas-
sificação de funcionários, e dá outras
providências.

27 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 15.671, de 11-2-946, do Estado de
São Paulo, que cria, na Tabela II, da
Parte 'Permanente do Quadro de Ensino,
os cargos que 'especifica, e dá outras
providências "

28 - É publicado o Decreto n.? 321,
de 26-2-946, do Estado de Sergipe, que
suprime 69 cargos da classe D, da car-
reira de professor primário.

28 - É publicado o Decreto n." 322,
de 26-2-946, do Estado de Sergipe, que
localiza no subúrbio de Pontal, da cidade
Cararu, a escola de ensino primário
criada pelo decreto 1.009, de 21-2-946.

28 - É publicado o Decreto n." 3.500,
de 26-2-946, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria escolas mistas nas Iocali-
dades de São J cão e Rodeio Grande,



distrito de Papanduva, município de
Canoinhas.

28 - É publicado Decreto de 27-2-946,
do Estado do Rio Grande do Sul, que
concede gratuidade de ensino ao Colégio
e Ginásio Estadual Julio de Castilhos,

28 - É publicado De~reto de 27-2-946,
do Estado do Rio Grande do Sul, que
cria oito cargos de professor no ginásio.
e dezesseis no colégio do estabeleci-
mento secundário "Julio de Castilhos".

28 - É publicado o Decreto n." 26,
de 26-2-946, do Território de Ponta
Porã, que cria escolas isoladas nos
municípios de Dourados e Maracaju,

1I1 - Aros DA .ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL

É publicado o Decreto-lei nú-
mero 76, de 27-7-946, da Prefeitura
Municipal de Londrina (Paranâ), que
dá nome às. escalas existentes no muni-
cípio.

8 - É publicado o Decreto-lei n." 7,
de 12-12-945, da Prefeitura de S. Pedra
do Piauí (Piauí), qui! anula verba
orçada para educação.

8 - É publicado o Decreto-lei n.? 9,
de 23-10-945, da Prefeitura de São
Miguel (Piauí), que anula verba do
orçamento 'destinada a material escolar.

8 - É publicado o Decreto-lei n." 28,
de 10-9-945, da Prefeitura de Canto
do Burití (Piaui ), que abre o crédito
suplementar de Cr$ 150,00 Ibra aluguel

. de prédio' escolar.
8 - E publicado o Decreto-lei .n.? 50,

de 5-10-945, da Prefeitura de Pedra II
(Piaui), que abre crédito suplementar
de Cr$ 3.500,00 para despesas com a
educação.

IV - NOTICIÁRIO

1 - Falece em Salvador (Bahia) o
Prof. Durval Gama, catedrático da Fa-
culdade de Medicina da Bahia.

2 - ~ publicado, pela Prefeitura do
Distrito Federal, o Regimento dos giná-
sios Barão do Rio Branco e Benjamim
Constant.

5 - Instala-se em Natal (Rio Grande
do Norte),' sob os auspícios do Consu-
lado Americano, um escritório de infor-
mações internacionais de assuntos cul-
turais.

7 - Noticia-se qire a Estrada de
FeÍTo Central do Brasil, atendendo a
solicitações das Escolas de Engenharia,
resolveu restabelecer o Quadro de Estu-
dantes de Engenharia. .

7 - Encontra-se em Belém (Pará)
uma caravana de estudantes arnazonen-
ses em viagem de propaganda em favor
da criação de uma escola de agronomia
e veterinária em Manaus.
- 8 - É publicado, pela Prefeitura do
Distrito Federal, o Regimento interno
das Escolas Técnicas.

8 - Regressam ao Brasil os seus
representantes no Congresso Mundial de
Estudantes, realizado em Novembro de
1945 .em Praga, Tchecoslováquia.

9 - Encontram-se no Rio de Janeiro
estudantes pernambucanos que estão diri-
gindo a campanha de Ginásios Populares
de Recife.'

9 - Inicia-se o Curso Técnico de
Inglês 'para os professôres baianos, orga-
nizado pela "Educational Foundation"
(Salvador, Bahia).
10 - Visitam a cidade do Rio de
Janeiro, em viagem de intercâmbio cul-
tural, estudantes de medicina do Paraná.

lb - É inaugurada a colônia "de férias
da Feira de Santana (Bahia).
11 - O COlls'elho Universitário da Uni-
versidade do Brasil homenageia o Pro-
fessor Julio Ortega Frier, Reitor da
Universidade de S. Domingos.

11 - O Prof. Francisco Brochado da
Rocha toma posse no cargo de Secre-
tário de Educação do Estado do Rio
Grande do Sul.
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12 - Encontra-se no Rio de janeiro
uma caravana de estudantes de enge-
nharia do Estado do Paraná, em viagem
de intercâmbio cultural.

12 - O Prof. Fioravantí Di Piero
assume o cargo de Secretário de Edu-
cação _e Cultura do Distrito Federal.

13 - O Ministro da Educação, Pro-
fessor Ernesto de Souza Campos, visita
a Universidade Católica da cidade do
Rio de Janeiro.

14 - Toma posse-no cargo de Dire-
tor do Departamento de Educação do
Estado. do Rio de Janeiro, em carater
provisório, o' Sr. Gastão Meerbenk Gou-
veia.

16 - No Estado. da Paraíba, é
nomeado o Dr. Ovidio Borba Duarte,
para exercer em comissão, o cargo de
Diretor do Departamento de Educação.

18 - O Prof. Murilo Braga toma
posse no cargo de Diretor do Instituto
Nacional de Estudos Pedagógicos do
Ministério da Educação e Saúde

19 - O Pro í. Errresto de Souza Cam-
pos, Ministro da Educação, visita o
Instituto NacionaL de E'studos Pedagó-
gicos (D.F.). .

19 - Encontra-se na cidade do Rio
de Janeiro.. em viagem de intercâmbio
cultural, o Dr. Julio Manuef Morales,
Reitor da Universidade Nacional do
Paraguai.

20 - Noticia-se que o Secretário
Geral de Educação e Cultura solicitou
ao Sr. Prefeito do Distrito Federal
autorização para distribuição da Verba
405-210, 113 importância de Cr$ .

f
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300.000,00, destinada à alimentação de
alunos das escolas primárias.

20 - O Sr. Ministro da Educação
visita o Instituto Nacional do Livro.

20 - Inicia-se um movimento entre
os estudantes de medicina. de Belém
(Pará) contra o ato da Diretoria da
Faculdade que majorou as taxas a que
estão obrigados.

23 - Toma posse o Prof. Leonel
Gonzaga no cargo de diretor do Depar-
tamento de Saúde Escolar da Prefci-
tura do Distrito Federal.

25 - Iniciam-se ~m Petrópolis (Es-
tado do Rio de Janeiro) os trabalhos
da 1."' Conferência 'Nacional das Dire-
torias de Sindicatos e Delegacias de
Sindicatos de Diretores de Estabeleci-
mentos de Ensino Secundário, Comercial
e Primário de todo o Brasil.

28 .- Encerra-se a I Conferência
Nacional das Diretorias de Sindicatos ~
Delegacias de Sindicatos dos Diretores
de Estabelecimentos Particulares de
Ensino, com a sessão so1ene realizada
no Rio de Janeiro, no Auditório do
Ministério da Educação 'e Saúde.

28 - O Prof. Luiz da Mota Mercicr
é ernpossado no cargo de Diretor Geral
do D'epartamento de Educação do Es-
tado <te São Paulo.

Seção de Documentação e Intercâm-
bio do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos, em 25 de. março de 1946
- Déa V slloso Barros, Chefe da Seção
- Visto, Muri!« Braça, Diretor de
I.N.E,P.
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Vida educacional no país em Marçode 1946
I - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAr,

2 - É publicado o Decreto número
20.679, de 28-2-946, que acrescenta
dois parágrafos ao art. 54, do Regu-
lamento para o Colégio Militar, apro-
vado pejo Decreto n." 12.277, de
19-4-943.

7 - É publicado o Decreto número
20.654, de 22-2-946, que concede reco-
nhecim.ento ao Curso Normal de Edu-
cação Física do Estado de Pernam-
buco.

8 - É 'publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.032, de 6-3-946 que dispõe só-
bre o ingresso na carreira de diplo-
mata e o aperfeiçoamento de íuncio-
r.ários da referida carreira, e dá ou-
tras providências.

S - Ê publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.040, de 6-3-946, que dá nova
redação ao Decreto-lei 1'1: 8.931, de
26-1-946, que concede subvenção anual
à União dos Escoteiros do Brasil.

S - É publicado o Decreto número
20.343, de 7-1-946, que concede equi-

paração, sob regime de inspeção' per-
manente ao curso ginasial do Ginásio
do Estado, de Itápolis no Estado de
São Paulo.

8 - É publicado o Decreto número
20.694, de 6-3-946, que' aprova o- Re-
gulamento do Instituto Rio Branco"
do Ministério das Relações Exterio-
res.

\

9 - É publicado o Aviso n." 296, de
7-3-946 do Ministro da Guerra que dá
o número de matrículas na Escola
Técnica do Exército; no ano de 1946.

11 - É publicado o .Decreto número
20.523, de 24-1-946, que cria funções
na Tabela Numérica Ordinária de Ex-
tranumerário-mensalista da Escola Na-
cional de Educação Física e Despor-
tos, do Ministério da Educação e Saúde.

11 - ~ publicado o Decreto número
20.702, de 8-3-945, que dá nova reda-
ção à alínea ,. a" do art. 42 do De-
creto n." 7.532, de 11-7-941 (que apro-
vou o Regulamento da Escola da Ma-
rinha Mercante do Pará).

11 - É publicada a Portaria número
9.123" de 8-3-946, em que o Ministro
de Estado resolve designar represen-
tante do Ministério ela Guerra 110 II
Congresso. Nacional da Língua' Falada
e Cantad~ a realizar-se em julho de
1946.

12 - É publicada a Portaria nú-
mero 9.125, de 3-3-946, do Ministro da



Guerra que resolve aprovar as Instru-
ções Provisórias para o Curso Espe-
cial de Equitação, no ano de 1946.

13 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.048, de 11-3-946, que altera a
redação do Decreto-lei n.o 8.656, de
14-1-946, e dá outras providências (que
criou cargos e funções no Quadro Per-
manente do Ministério da Educação e
Saúde) .

13 - É publicado o Decreto número
20.2~3, de 20-12-945, que autoriza o
Ginásio Fernando Costa, com sede em
Presidente Prudente, no Estado ,de São
Paulo, a funcionar como colégio.

13 - É publicado o Decreto número
20.262, de 26-2-946, que autoriza o Gi-
násio de Ribeirão Prêto no Estado de
São Paulo, a funcionar corno colégio.

14 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 9'.053, de 12-3-946, que cria um
ginásio de aplicação nas Faculdades de
Filosofia do país.

14 - É publicado o Decreto-lei nú-

mero 9.054, de 12-3-946, que substitui
a disciplina biologia pela de história
natural da Lei Orgânica- do Ensino Se-
cundário.

15 - É publicada a retificação do
Decreto-lei n." 9.053, de 12-3-946, que
cria um ginásio de aplicação nas Facul-
dades de Filosofia do pais.

15 - É publicada a retificação do
Decreto n." 20.694, de 6-3-946, que
aprova o Regulamento do Instituto Rio
Dranco, do Ministério d;s Relações Ex-
teriores.

15 - É publicada a Portaria n," 182,
de 28-2-946, que dispõe sôbre a maté-
ria de que trata o "item III do art. 18
do Decreto-lei n." 4.073, de 30-1-942.
(diplomas para técnicos de agrimensura
e metalurgia).
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16 - É publicado o Decreto núme-
ro 20.661, de 26-2-946, que autoriza
o Ginásio Champanhat, com sede em'
Pôrto Alegre no Estado do Rio Grande
do Sul, a funcionar como colégio.- .

18 - É publicado o Decreto núme-
ro 20.550, de 12-2-946, que autoriza
o Ginásio São Paulo, com sede em São
Paulo, a funcionar como colégio.

18 -' É publicado o Decreto núme-,
to ~O,.754, de 15-3-946, que declara
de utilidade pública, para desapropria-
ção, os imóveis necessários à constru-
ção das novas instalações para a Escola
Ir.dustrial de Florianópolis, Estado de
Santa' Catarina.

18 - É publicado o Decreto número
20.755, de 15-3-946, que dispõe sôbre o
reconhecimento da Escola Industrial
Masculina da Fábrica Presidente Var-
gas, em Piquete, no Estado de São
Paulo.

18 - É publicado p Decreto número
20.756, de 15-3-946, que dispõe sôbre o
reconhecimento' da Escola Industrial
Feminina da Fábrica Presidente Vargas,
em 'Piquete 110 Estado de São Paulo.

19 :- É publicada a Portaria número
172, de 14-3-946, do Sr. Ministro da
Agricultura, que aprova as instruções
para funcionamento do curso Avulso
de Apicultura.

19 - É publicada a Portaria n," 199,
de 16-3-9~, do Ministro da Educação
e Saúde que altera a letra a, item I,
da Portaria n.? 608, de 14 de dezembro
de 1945, que expede instruções para
realização de exames vestibulares na
Escola Nacional de Educação Física e
Desportos. ,I

19 - É publicada a Exposição de
Motivos n." 21, de 11-3-946, .do Minis-
tro da Educação e Saúde, que submete



à aprovação do 'Presidente da Repú-
biica o projeto do Decreto-lei que cria

. ginásios de aplicação anexos a tôdas
as Faculdades de Filosofia do país.

19 - É publicada a Exposição de
Motivos n." 20, de 7-3-946; do Ministro
da Educação e Saúde, que levou ao
exame do Sr. Presidente da República
o projeto do Decreto-lei n." 9.054, de
12-3-946, que substitui a disciplina bio-
logia pela de história natural da Lei
Orgânica do Ensino Secundário,

20 - :f~publicada a retificação do
Decreto n." 20.550, de 12-2-946, <J,ue
autoriza o Ginásio Sâo Paulo, com
sede em São Paulo, a funcionar como
Colégio.

20 - t publicado o Decreto número
20.759, de 16-3-946, que modifica dis-
posições do Regulamento aprovado pelo
Decreto n." 20.301, de 2-1-946, sôbre
o Instituto Nacional do Cinema Educa-
tivo do Ministério da Educação e
Saúde.

20 - É publicado o Decreto número
20.760, de 18-3-946, que modifica dis-
posições' de Regulamentos aprovados
pelo Decreto 11.· 20.302, de 2-1-946, SÔO'

bre a Diretoria do Ensino Superior,
Secundário, Comercial e Industrial do
Ministério da Educação e Saúde.

, 20 - Ê publicado o Decreto número
20.798, de 19-3-946, que cria, no Minis-
tério da Aeronáutica, o Curso de Es-
tado Maior. I

21 - 'f:;; publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.077, de 19-3-946J que revoga o
Decreto-lei n." 8'.686, de 16-3-946, que
incorporou o Instituto Osvaldo Cruz à
Universidade do Brasil, e dá outras
providências,

3-
21 - Ê publicado o Decreto-lei nú-

mero 9.079, de 19-3-946, que modifica
a redação do art. 15, do Decreto-lei
n." 4.545, de 31-7-942, que dispõe só-
bre a forma e apresentação dos sím-
bolos nacionais:

22 - É publicado o Decreto número
20.753, de 14-3-946, que autoriza o Gi-
-násio Santa Úrsula com sede em Ri-
beirão Prêto no Estado de São Paulo,

- a funcionar como colégio.

22 - .t publicada a Portaria n." 111,
ele. 20-3-946, do Ministro da Aeronáu-
tica, que resolve aprovar as Instruções

.para o funcionamento do Curso de Es-
tado Maior' da Aeronáutica.

22 - É publicada ~ Portaria 11." 235,
de 20-3-946, elo Ministro da Educação
e Saúele, que prorroga matrículas n05
Ginásios de Aplicação anexos às Facul-
dades de Filosofia.

23 -' É publicado o Decreto número
20.802, de 21-3-946, que altera a reda-
ção de dispositivos do Regulamento da
Escola Técnica do Exército.

26 - É publicada a Ata de 15-3-946,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 2." sessão da 1.' reunião, extra-
ordinária do ano.

26 - É pnblicada a Portaria n." 8,
do Reitor da Universidade do Brasil, que
toma providências sôbre pagamentos,
é'.diantamentos e auxílios à Escola Na-._ k
cional de Minas e Metalurgia da Uni-
Versidade do Brasil.

28 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.089, de 26-3-946, que revoga o
Decreto-lei n." 8.687, de 16-1-946, que
incorporou o Instituto Nacional de Pue-
ricultura à Universidade do Brasil e deu
outras providências.



28 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.092 de 26-3-946; que amplia, o
regime' didático das Faculdades de Fi-
losofia e dá outras providências.

3 - É publicado o Decreto-lei n." 527,
29 - É publicada a Portaria n." 121, de 2-3-946, do Estado do Rio Grande

de 25-3-946, elo' Ministro ela Aer onáu- elo Norte, que isenta. de impostos de-
tica, que' resolve aprovar, em caráter terminadas firmas que ficam na obriga-
provisórios, as Instruções para o ensino ção de proporcionar serviços de educa-
na Escola' de Aeronáutica; em substitui- ção e saúde aos operários e seus filhos.
ção às de que trata a' Portaria \1.0 326,
de 5-10-944. 3 - É publicado o Decreto-lei nú-

mero 798, de 2-3-946, do Estado da29 - É publicaela a Portaria n." 244.
Paraíba, que cria a Secretaria de Educa-

de 26-3-946, do Ministro da Educação
cão e Saúde e dá outras providências.

e Saúde, que expede programas de his-
tória natural e determina sua execução. 3 - É publicado o Decreto n." 713,
\10 curso colegial do ensino secundário. de 2-3-946, do Estado da Paraiba, que

transfere a escola primária mista de
jatobá, do município ele Batalhão, para
a' Fazenda Batalha, do mesmo municí-
pIO.

•
3 - É' publicaelo o Decreto n." 714;

('t. 2-3-946, elo Estaelo da Paraiba, que
trzns fere a escola primária mista ele
Olho d'Água do Salão do município de
Monteiro, para o sítio do Meio, do
mesmo município .

28 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.091, de 26-3-946, que autoriza
o Ministério da Educação e Saúde a
delegar competência ao Estado de São
Paulo: para execução, em seu territó-
1 ia, das leis referentes ao, ensino se-
cundário, na parte relativa a educação
física.

II - ATOS DA ADMI)/ISTRAÇ,\O DOS Es-
TADOS, DO DISTRITO F~'DERAL E DOS

TERRITÓRIOS

1 - É publicado o Decreto número
1 .452, de ~S-2-94ó, elo Estado do Rio
Grande do Norte, que cria cadeiras em
diversos estabelecimentos de ensino da
Capital e do interior.

. 1 ~ É publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.078, ele .28-2-946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que' dispõe sôbre a
gratuidade do ~llSino ministrado pelo
Estado no Colégio Júlio de Castilhos.

1 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero L 079, de 28-2-946, do Estado do
Rio Grande do' Sul, que cria cargos
docentes na Superintendência do En-
sino Secundário.

2 - É publicada a Portaria n." 28,
de l-J-946, do Departamento do Ensino
do Estado do Piaui, que dispõe sóbre as
atribuições dos professores estaduais
extranumerár ios ,

2 - É publicado o Decreto n" 710,
. de 27-2-946, do Estado da Paraíba, que

transforma em escolas elementares mis-
tas as escolas rudimentar masculina· e
elementar feminina da vila de Araçagi,
município de Guarabira .

/

7 -:- É publicado Decreto de 2-3-946,
cio Estado ele Scrgipe, que concede per-
missão a professores primários para fa-
zerem Curso de Enfermagem.
" .8 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.317 de 7-3-946, do Estado de
Pernambuco, .que -rnodifica a redação do
Decreto n," 1.298, de 14-3-946, que
dispôs sôbre matrícula na Escola Nor-
mal Oficial.



10 - É publicado o' Decreto-lei nú-
mero 1.000, de 8-2-946, do Estado de
Sergipe, que concede isenção de impos-
tos e taxas estaduais a estabelecimentos
de ensino e dá outras providências.

11 - É,publicado o Decreto-lei nú-
mero 130, de 7-3-946, do Estado de
Santa Catarina, que concede bolsas, de
estudo no valor de Cr$ 500,00 cada uma,
a três estudantes da Escola Técnica N a-
cicnal .

11 - É- publicado o Decreto-lei nú-
mero 131, de 9-3-946, do Estado de
Santa Catarina, que cria, no Quadro
Único do Estado, um cargo isolado de
Técnico de Educação Física, padrão L,
do Departamento de Educação.

12 - É publicado o Decreto n/ 3.520,
cie 11-3-946, do Estado de Santa Cata-
rina, que classifica em categorias os
grupos escolares do Estado,'

13 - É publicado o Decreto número
1.435, de 12-3-946, do. Estado do Rio
Grande do Norte, que organiza a série
f uncional de extrallumerário mensalista
- professor auxiliar - e dá outras
providências.

13 - É publicado o Regulamento das
caixas escolares do Estado do Paranâ,
de acôrdo com o que estabelece, o Ca-
pítulo XIV do parágrafo único do ar-
tigo 41,- do Decreto-rei n." 435, 'de
26-1-946.

14 - É publicado Decreto de 1-1-3-
946, do Estado do Piaui, que permite a
professora de educação física cursar
a Escola Nacional de Educação Física
c Desportos.

14 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 768 de 13-3-946, do Estado da
Bahia, que dispõe sobre a Escola Agro-
nômica da Bahia, eleva os vencimentos
dos professores catedráticos, assistentes,
c dá outras providências,

-.\5-

14 - É publicado o Decreto número
.3.504, de 2-3-946, do Estado de Santá
Catarina, que transfere para a locali-
dade de Estação de São Bento a escola
'mista de Britador, município de Serra
Alta.

14 - É publicado o Decreto número
3.505, de 2-3-946, do Estado de Santa
Catarina, que cria escola _mista na 10-

. cal idade de Brilhante, distrito e muni-
cípio de Itajaí.

14 - É publicado o Decreto número
3.506, de 2-3-946, do Estado de Santa
Catarina, que cria escolas mistas na
localidade de Alto Roçado, distrito e
município de São José.

1-1- É publicado o' Decreto número
3.507, de 7-3-946, do Estado de Santa
Catarina, que cria escola mista na loca-
lidade do Rio Santana, distrito e mu-
nicípio de, Caçador.

14 - É publicado o D~creto número
,i~511, de 2-3-946, do Estado de Santa
Catarina, que cria escola mista na loca-
lidade Barra do Ribeirão do Tigre.idis-
trito de Trombudo Central, mim icíp io.
do Rio do Sul.

14 - É publicado o Decreto número'
3.512, de 7-3-946, do Estado de Santa
Catarina, que cria escola mista na loca-
lidade Lagoa da Estiva, distrito de Anita
Garibaldi, município de Laj es.

14 - É publicado o Decreto número
29, de 11-3-946, do Território de Ponta
Porã, que cria uma' escola isolada de
ensino primário em Boca de J uti.

IS -- É publicada a Resolução nú-
mero 20, de 14-3-946, da Secretaria
Geral de Educação e Cultura da Pre-
feitura do Distrito Federal que deter-
mina representação da S. G. E. C.
nas festas comemorativas do centenário

..



do Ensino' K ormal do Estado de São

Paulo.

15 - É 'publicado Decreto de 11-3-946,

do Estado de Sergipe, que designa pro-

Iessor primário classe D para exercer
a função gratificada de Orientador de
Educação Física do Curso Primário.

15 - :f!, publicado o Re~ulamellto' do

Instituto de Química Agrícola c Tcc-

11010gia do Estado da Bahia.

15 - É publicado o Decreto nú-

mero 3.513, de 7-3-946, do Estado de
Santa Catarina que cria escolas mis-
tas nas Iocalidades de Rio Parada,
distrito de Vargedo; Ribeirão Bonito
e Vigolani' distrito e município de
Nova Trento.

15 - É publicado o Decreto núme-
ro 3.514, de 7-3-946, do Estado de
Santa Catarina que transfere para a
localidade de Butiá Verde, distrito de
Liberata, a escola mista de Taqua-
ruçu, município de Curitibanos.

15 - É publicado o Decreto n." 3.515,

d<:, 9-3-946,' do Estado de Santa Ca-
tarina que cria uma escola mista na
localidade de Barro Vermelho, distrito
de Araranguá .

15 - É publicado o Decreto núme-
10 3. si6, de 9-3·946, do Estado de
Santa Catarina, que cria escolas mistas
nas localidades Vila Nova, S. Boni-

Lido, distrito de Nova Veneza, muni-
cípio de Cresciúma.

15 - É publicado o Decreto número

3.517, de 9-3-946, do Estado de Santa

Catarina, que cria escola mista na loca-

lidade Comedeira, distrito e município
de Campos Novos.
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IS - É publicado O Decreto número
3.518, de 9-3-946, do Estado de Santa
Catarina, que cria escola mista na loca-
lidade Cornedeira, distrito e município
de Presidente Getúlio, município de
Ibirama.

15 - É publicado o Decreto núme-

ro 3.522, de 13-3-946, do Estado de
Santa Catarina, que transfere pará a
localidade de Alho, a escola mi~ta de
Boa Esperança; distrito de Major; mu-
nicípio de Tijucas .

15 - É publicado o Decreto n." 3.523, >(j)
de 13-3-946, do Estado ele Santa Cata-
rina, que cria escola mista na locali-
dade de Areias, distrito de Guaporangá,
município de Biguaçu .

15 - É publicado o Decreto' n." 67,

ele 11-3-94<5, do Estado ele Goiás, que
reconhece provisoriamente, a Escola'
Normal do Ginásio Santo Agostinho.

15 - É publicado o Decreto número
68, de 11-3-946, do Estado de Goiás,
que cria uma escola mista na sede ela
fazenda Lageado, no município do mes-
mo nõme.

15 - É· publicado o Decreto 11.° 69,

de 1l-3~946, do Estado de Goiás, que
cria uma escola mista junto à' Colônia
Santa Maria, em Goiânia.

17 - É publicado? Decreto 11.° 715,

ele 16-3-946, do Estado ela Paraiba que
transfere a escola primária rural de La-
deira ele Pedras, para a Fazenda "Ala-
goa Dantas", elo município de Bana-
neiras .

17 O Interventor elo Espírito
Santo concede várias bolsas de estudo
a alunos pobres que precisam' de aper-
feiçoar-se fora do Estado.



17 - O Interventor do Estado do
Rio de Janeiro concede 200 matrículas
gratuitas nos estabelecimentos parti-
culares de ensino aos estudantes flumi-
nenses menos' favorecidos.

18 - É publicado o Decreto número
3,525, de 13-3-946, do Estado de Santa
Catarina, que cria uma escola mista na
localidade de Laranjeiras, distrito de
Capão Alto, município de Lajes,

19 - É publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 11, de 18-3-946 do Departa-
mento do Ensino Particular, da Se-',
cretar ia Geral de Educação e Cultura
da Prefeitura do Distrito Federal, que

determina a remessa ao Departamento,
pelos Srs. Chefes de Distritos Educa-
cionais, de tôdas as alterações nos qua-
dros dos funcionários e professores,

19 - É publicada a Ordem de Ser-
viço n." 12, de 18-3-946, do Departa-
mento do Ensino Particular da Secreta-
ria Geral de Educação e Cultura da
Prefeitura do Distrito Federal, que de-
termina sejam enviadas, aos Senhores
Técnicos de Educação, informações re-
lativas aos. estabelecimentos de ensino,
aos professores, bem como qyalquer
outra alteração,

19 - É publicada a Ordem de Ser-
viço 11" 3, de -18-3-946, . do Diretor do
Departamento de Difusão e Cultura da
Prefeitura do Distrito Federal, que de-
termina a comemoração, a 25 do cor-
rente, do centenário do Ensino Normal
no Estado de São Paulo,

19 - É publicado o Decreto-lei nú-

mero 1,181, de 19-3-946, do Estado do

Piaui, que revoga os Decretos-leis nú-
meros' 1.161, ele 24-1-946, 1.166, de

25-1-946, e 1.167, de 25-1-946, que se

referem respectivamente às carreiras

de técnico de educação, professor pr i-
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mário, professor de educação física e

inspetor de ensino,

19 - É publicado o Decreto n." 716,
de 18-3-946, do Estado da Paraiba, que
trans fere a escola rudimentar mista de
Goiamunduba para a localidade Boquei-
rão, município. de Bananeiras.

19 - :í~ publicado o Decreto nú-
mero 3,526, de 15-3-946, do Estado de

Santa Catarina, que cria uma escola
mista na localidade do Arroio dos Por-
cos, município de Orleães.

20 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 1. 320, de 19-3-946, elo Estado ele

Pernarnbuco, que cria a Secretaria de

Estado dos Negócios de Educação e
Saúde, e dá outras providências,

. 21 - É publicaela a Ordem de Ser-
viço n." 13, ele 20-3-946, do Departa-
mento de Educação Primâria da Pre-
feitura do Distrito Federal, com a co-
municação aos Chefes dos Distritos
Edlicacionais de que, para efeito de
classificação de alunos, foram consi-
derados os graus obtidos nas duas' ma-
térias eliminatôrias: linguagem e ma-
tcmática ,

21 -- É publicada a Ordem ele Ser-
viço n.? 17, de 13-3-946, do Departa-
mento do Ensino Técnico Profissional,
ela Prefeitura do Distrito Federal, que
determina a comunicação ao Departa-
mento, do número de alunos matricula-
dos no corrente ano, por série, nos di-
ferentes cursos,

21 - É publicado o Decreto número
1 ,904, de 20-3-946, do Estado do Rio
Grande do Sul, que dispõe sóbre o in-
gresso 110 magistério público dos di-
plomados 110 Instituto de Educação e

Escolas Normais O Iiciais ou em regi-

me de inspeção, c dá outras providên-

eras.

•



22 - É publicada a Resolução nú-
mero 21, de; 21,-3-946, da Secretaria
Geral de Educação e Cultura da Pre-.
feitura do Distrito Federal, que deter-
mina providências para a colaboração
dos representantes do, Distrito Federal
ao Congresso Nacional 'de Rádio.

22 - É publicada a Portaria n." 151,
de 20-3-946, do Departamento de Edu-

"cação do. Estadó de Sergipe, que dis-
crimina os sete distritos escolares do
Estado a que se refere o art. 20, do
'Decreto n," 121,< de 6-12-946.

23 -'É publicada a Circular nú-
mero '7, da Inspetoria. da" 18:' Região
Escolar do Estado do Rio de Janeiro,
que aconselha aos. professores os mé-
todos a serem adota dos para melhorar

. o coeíici~nte de promoções nas classes,
e dá outras providências.

24- É publicado o Decreto número
15.740, de 24-3-946, do Estado de São
Paulo, que dispõe sóbre a lotação .de
cargo que especifica na Escola "Cae-
tano ele Campos".

26 - É publicada a Resolução n." 22,
de 25-3-946, da Secretaria Geral de Edu-
cação e Cultura do Distrito Fedêral, que
cria, na Rádio Escola, um curso 'para
radiatores .e locutores, destinado 'aos

, alunos elas escolas .primárias.

28 - É publicado o,\.Decreto-lei nú-
mero 1.632, de 27-3-946, do Estado .do
Rio de Janeiro, que concede isenção de
impostos sôbre transmissão de proprie-
dade "inter vivos" na aquisição de um
imóvel à Escola Técnica de "Comércio
"Martim Afonso".

29 - É publicado õ Decreto nú-
mero 75, de 22-3-946, do Estado de
Goiás, que institui uma Comissão para
readaptar os sistemas escolares primá-
rio e normal do Estado.

8-
30 - É publicada a Ordem de Ser-

viço n." 51, de 27.7-946, do Departa-
mento de Educação Primária da Pre-
feitura do Distrito Federal, que solicita
aos chefes dos distritos educacionais,
sugestões sôbre as escolas classificadas
em zona rural, suburbana, remota e' de
difícil acesso.

30 ~ É publicada a Circular 11.° 10;
de 29-3-946, do Departamento de Edu-
cação do Estado de São Paulo, aos
Delegados Regionais de Ensino, aos
colégios, gmasios e escolas normais.
que orienta sôbre a comemoração do
"Dia Pan-Americano" nesses estabe-
lecimentos.

III --:-' Al'OS DA AD:'UNIS1'RAÇ'ÃO

lIIUNICIpAL

26 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero' 126, de 19-12-945, da Prefeitura
de Parnaíba (Piauí), que concede o
abono único de Cr$ 48.719,30, aos fun-
cionários municipais, inclusive profes-
sôres.

26 +: É publicado o Decreto-lei nú-:
mero 66, de 23-10-945, da Prefeitura
de Luzilândia (Piaui) , que abre cré-
dito suplementar de Cr$ 3.500,00, como

. contribuição do município para o en-
sino estadual.

27 - É, publicado o Decreto-lei nú-
mero 121, de 24-10-945,' da Prefeitura
de Parnaíba (Piauí)', que reduz para
Cr$ 5.000,00 a verba do orçamento em
vigor, destinada à educação pública.

27 ,- É publicado o Decreto número
37, de 15-3-946, do município de Bom
jesus de Itabapoana (Rio de Janeiro),
que concede subvenções ordinárias na
importância" de Cr$ 24.000,00, a' vá-
rios estabelecimentos de ensino e hos-
pitais.



29 - É publicado o Decreto-lei n," 8,
de 12-11-945, da, Prefeitura de Barras
(Piauí ), que anula, em parte, a con-
tribuição destinada pelo município ao
ensino estadual.

29 - É publicado o Decreto-lei n." 9,
de 10-12-945, da Prefeitura de União
(Piaui ), que anula a dotação do orça-

•mento em vigor, reservada ao ensino
público.

29 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 23, de 3-11-945, da Prefeitura de
Floriano (Piauí), que abre o crédito
suplementar de Cr$ 13.516,00 destinado
à educação pública.

29 - É -publicado o Decreto-lei nú-
mero 55, de 15-12-945, da Prefeitura
de José de Freítas (Piauí), que abre o
crédito suplementar de Cr$ 3.000,00,
como contribuição do município para o
ensino estadual.

IV - NOTICIÁRIO

• 2 - Em Itaparica (Bahia), inaugura-
se uma nova colônia de férias.

3 - Noticia-se a fundação, no Dis-
trito Federal, do Instituto Brasileiro de
História da Medicina.

5 - É inaugurada em Santa Maria
da Vitória (Bahia ) pela" Liga Contra
o Analfabetismo", uma biblioteca po-
pular, com cêrca de mil volumes.

10 - Noticia-se 'de Pôrto Alegre
que se organiza naquela cidade a "As-
sociação de Alfabetização".

12 - No Distrito Federal, toma posse
no cargo de Diretor do Instituto de
Educação o Professor Mário da Veiga
Cabra!.

13 - Forma-se, no, Distrito Federal,
a primeira turma do Curso de Enfer-
meiras Ortopédicas,' organizado pelo

-o
Serviço Especial de Saúde Pública.

13 - Chega ao Rio de Janeiro o
escritor palestinense Sr. Nathan Bis-
trizki, delegado do Fundo Agrário He-
breu, que fará várias confetências nesta
cidade.

13 - O Prefeito do mUI11ClplOde
Salvador (Bahía), concede dez bolsas
de estudo na Escola Técnica do Estado.

13 - Festeja-se em Curitiba o trans-
curso do centenário da fundação do
Çolégio Estadual do Paraná (Ginásio
Paranaense ) .

14 - Noticia-se que o govêrno do
Estado do Rio de Janeiro lançou um
plano educacional popular, utilizando-se
dos colegiais para a fiscalização do
trànsito em frente às escolas.

16 - Em São Paulo, iniciam-se as
comemorações do 1.0 Centenário do En-
sino Normal naquele Estado.

17 - Noticia-se que em Natal (Rio
Grande do Norte), foi organizado Q

Teatro de Estudantes.

18 - É reaberta, na cidade do Rio
de Janeiro, a biblioteca do Serviço de
Recreação Operária. do' Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio, para
empréstimo de livros a domícilio.

19 - Noticia-se que foi nomeado
para exercer o cargo de Diretor Geral
do Departamento do Ensino do Estado
do Piauí, o Sr . Valdir de Figueircdo
Gonçalves.

19 - Encerra-se o Curso de Aper-
feiçoamento instituído para o profes-
sorado municipal de Pôrto Alegre.

20 - Noticia-se que o Sr. Pierre
Dansereau, eelucador canadense que se
e;contra no. Rio de Janeiro, fará urna
série de conferências sôbre educação.



21 - No Distrito Federal, toma posse
no cargo de Diretor do Departamento
de Ensino Primário o Sr. Milton Lou-
renço de Oliveira.

21 - Noticia-se que foi nomeado o
Sr. Ageu Magalhães para o cargo de
Secretário de Educação de Pernam-
buco.

22 - O Ministro da Educação e
Saúde visita o Serviço de Rádio Difu-
são Educativa e o Instituto Nacional
de Cinema Educativo.

24 - Noticia-se que foi estabelecido
um plano, para estimular, o rur 'ismo no
Estado do Rio de Janeiro; o referido
plano implica numa cooperação entre
as Secretarias de Estado de Educação
e Agricultura.

24 - Noticia-se que foi nomeado o
Sr. Antônio Pereira Nunes para a Se-
cretaria de Educação e Saúde do Es-
tado do Rio de Janeiro, recentemente
criada.

24 - É empossada no cargo de Dire-
tora do Instituto de Educação de Pôrto
Alegre, a professôra' Maria Heloísa de
Grazia.

26 - Segue para o sul do Brasil, o
Sr. Sousa Campos, Ministro da Educa-
ção e Saúde, em visita aos serviços
subordinados a seu Ministério nos Es-
tados de Paraná e Santa Cata ri na .

26 - É inaugurada 110, km. 5 da
Estrada de Ferro Central, 110 Rio
Grande do Norte, a escola "Desdor.
Sebastião .Fern~ndes". '

26 c- O Intervcntor do Rio Grande
do Sul nomeia o Sr. Luís Sarmento
Barata, Superintendente do Ensino Se-
cundário no Estado,

26 - Noticia-se' do Território de
Ponta Porã, que, durante o corrente

- iO-

ano, já foram inauguradas 2S escolas
primárias:

27 - Festeja-se no Recife, a passa-
gem do 51! aniversário da Escola de
Engenharia de Pernambuco.

27 - É comemorado o cinquentená-
rio do grupo escolar Antônio Padilha,
em Sorocaba (São Paulo).

28 - Noticia-se a fundação de um
grupo escolar em Sabará (Minas Ge-
rais) .

29 Inaugura-se no Distrito Fe:
deral a "Universidade do Povo", fun-
dada com o escopo de proporcionar 'os
mais variados recursos de instrução, ~
.cultura às camadas populares,

30 - Em sua quarta sessão o "Con-
gresso Sindical dos Trabalhadores do
Rio de Janejro" debate as teses sôbre

cultura e recreação dos trabalhadores.

30 - Visita o Instituto Nacional de
Estudos Pedagógicos o Dr. Carlos Go-.
mes de Oliveira, Secretário de Educa-
ção em Santa Catarina, que examinou
os, trabalhos do M. E. S. sôbre o
programa de construção de escolas pri-·
márias rurais.

31- É inaugurado o Ginásio Munici-
pal São João Batista, de São João do
Montenegro (Rio Grande do Sul).

31,- Noticia-se de Pôrto Alegre que
foram criadas ,seis escolas em Livra-
mento .(Rio Grande do Sul).

Seção de Documentação e Intercâm-
bio do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos, em 25 de abril de 1946 -
Déa Veloso Barros, Chefe de .Seção

Visto: Murilo Braga, Diretor do
L N. E. P.

Imprensa Nacional - Rio de Ja.ne.!ro - Braall - lU6
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I -- ATOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

2 - E' publicado o Decreto núme-
ro 20.810, de 26-3-946, que concede re-
conhecimento, sob regime de inspeção
permanente, 2.0 curso ginasial do Giná,
sio Santa Cecília, com sede no Distrito
Federal.

2 - E' publicado acôrdo entre o
Ministério da Agricultura dos Estados
Unidos do Brasil e a "Tnter-American
Educational Foundation Inc": sôbre a
educação rural.

3 - E' publicado o Decreto núme-
. ro 20.812, de 26-3-946, que muda a deno-

minação do 'Colégio Pedra de Toledo,
com sede na capital do Estado de São
Paulo, para Colégio Rio Branco.

5 - E' publicado o Decreto núme-
ro 20.811, de 26-3-946, que modifica a
redação do art. 3.° do Decreto núme-
ro 20.766, de 19-3-946, que dispõe sôbre
a equiparação do Colégio Estadual de
Mogi das Cruzes. (O Decreto núme-
ro 20.766, de 19-3-9~não foi publi-
cado .

5 - E' publicado o Decreto númc-
. ro 20.828, de 26-3-946, que concede re-

conhecimento, sob regime de inspeção
permanente, ao curso, ginasial do Giná-
sio São José, com sede em Bauru, no
Estado de São Paulo.

5 - E' publicado o Decreto núme-
ro 20.836, de 27-3-946, que autoriza o
Ginásio do Liceu Eduardo Prado, com

sede na capital do Estado de São Paulo,
a funcionar -como colégio.

6 - E' publicada a Portaria n.? 21,
de 1-4-946, do Diretor do Ensino Indus-
trial do Ministério da Educação e Saú-
de, que regula o funcionamento dos cur-
90S de continuação do ensino industrial
na Escola Técnica de Salvador, no cor-"
rente ano, e dá outras providências.

6 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.128, de 4-4-946, que autoriza o
Ministério da Justiça e Negócios Inte-
riores a aplicar no início da construção
de uma ,escola para menores desampara-
dos saldos de verbas que menciona.

6 - E' publicada a Portaria n.? 240,
de 3-4-946, do Ministro da Agricultura,
que aprova as instruções para o fundo-
-namento do Curso Avulso de Assistente
de Economia Rural.

9 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.154, de 8-4-946, que autoriza a
realização de segundo concurso de ha-
bilitação nos estabelecimentos de ensino
superior.

9 - E' publicado o Decreto núme-
ro 20.822, de 26-3-946, que autoriza o
Ginásio Ibituruna, com sede no Distrito
Federal, a funcionar como colégio e mu-
da-lhe a denominação. para Colégio Fran-
klin Delano Roosevelt ,

9 -- E' publicado o Decreto núme-·
ro 20.825, de 26-3-946, que concede re-
conhecimento aos cursos de Filosofia,
Matemática, Geografia e História, Ci-



ências Sociais, Letras Clássicas e Letras
Néo-Latinas da Faculdade de Filosofia
de Minas Gerais, com sede em Belo Ho-
rizonte, no Estado de Minas Gerais.

10 - E' publicado o Decreto-lei nú-
'mero 9. 145, de 8-4-946, que dispõe sô-
ore salário de extranumerário contra.
tado.

10 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.146, de 8-4-946, que derroga os
Decretos-leis ns. 6.694, de 14-7-944 e
3.450, de 26-12-945 sóbre •.Taxa de
Educação" c dá outras providências.

10 - E' publicada a Portaria 11.0 34,
de 18-1-946, do Ministro da Educação,
flue estende a outros pontos do país as
disposições contidas no art , 1.0 da por-
taria ministerial 11.0 215, de 18-4-945,
que dispõe sôbre as condições para o
exercício de professôres de canto orfeô-
nico nos estabelecimentos de ensino sob
fiscalização federal.

11 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.156, de 9-4-946, que permite a
servidores públicos e das autarquias le-
cionar e ministrar aprendizagem no Ser-
viço Nacional de Aprendizagem Indus-
trial (S. E .N .A.1. ) .

11 - E' publicaela a Portaria n.? 67.
de 30-1-946, elo Ministro da Educação,
que expede instruções destinadas à exe-
cução do disposto no art. 72 do Decreto-
-lei n.? 4.244, de 9-4-942 (Lei Orgânica
do Ensino Secundário).

12 - E' publicado o Decreto-lei uú-
mero 9.155, de 8-4-946, que cria a Uni.
versidade da Bahia, com sede na capital
<10 Estado.

13 - E' publicado o Decreto núme-
ro 20.966, de 11-4-9-16, que altera dois
dispositivos do Regulamento da Esr.o!a
Militar de Resende.

13 - E' publicada a Portaria 11.° 144.
de 9-4-946, do Ministro da Aeronáutica,
que põe em execução' as instruções para
o funcionamento da Escola Técnica de
Aviação.
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15 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.169, de 12-4-946, que dá nova
redação ao art , 24, letra c, do Decreto-
-lei 11.° 8.393, de 17-12-945, que dispõe
sôbre 'a autonomia administrativa, fi-
nanceira, didática e disciplinar da Uni-
versidade do Brasil.

15 - E' publicado o Decreto núme-
ro 20.942, de 9-4-946, que autoriza :'.
Faculdade de Engenharia Industrial de
São Paulo a organizar e fazer funcio-
nar o curso de engenharia industrial mo-
dalidade química,

16 - E' publicado o Decreto núme-
ro 20. 82j, de 26-3-946, que concede re-
conhecimento, sob regime de inspeção
permanente, ao curso ginasial do Ginásio
São Luís, com sede no Distrito Fe-
deral.

16 - São publicadas as instruções para
a concessão de registros definitivos de
profcssôres do ensino secundário, na for-
ma do que dispõe o Decreto-lei núme-
ro 8.777, de 22-1-946.

16 - E' publicada a Portaria 11.0 23,
de "10-4-946, que expede instruções para
cumprimento do disposto no Decreto-lei
n.? 8.611, de 9-1-946, sôbre a situação
profissional de farmacêuticos diplomados
por faculdades, que funcionaram com
autorização dos governos estaduais, e dos
práticos de farmácia habilitados' pelos
Departamentos de Saúde.

17 _.. E' publicado o Decreto-lei nú-

mero 9.183, de 15-4_946, que dá nova
redação ao item II do art. 30 do Decre-
to-lei n.? 4.073, de 30-1-942, (Lei Or-
gânica do Ensino Industrial).

17 - E' publicado o Aviso 11.0 438,

de 6-4-946, do Ministro da Guerra, que
aprova a organização c seriação dos cur-
sos na Escola Técnica do Exército.

20 - E' publicado o Decreto núme-
ro 20.339, de 7-1-946, que concede re-
conhecimento, sob regime de inspeção
permanente, ao curso ginasial do Giná-
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sio São José, com sede em Machado, no
Estado de Minas Gerais.

20 - E' publicado o Decreto núme-
ro 20.829, de 26-3-946, que concede re-
conhecimento, sob regime de inspeção
permanente, ao curso ginasial do Giná-
sio São José, com sede em Limeira, no
Estado de São Paulo.

20 - E' publicado o Decreto núme-
ro 20.986, de 16-4-946, que dá nova re-
dação aos arts. 3.° e 7.0 do Regulamen-
to do Registro de Professôres dos Esta-
belecimentos de Ensino Industrial, apro-
vado pelo Decreto n,? 20.406, de 15-1-46.
, 22 - E' publicada .a Portaria n.? 255,
de 4-4-946 do Ministro da Educação que
concede inspeção preliminar ao curso
técnico de contabilidade da Escola Téc-
nica de Comércio de Mogi Mirim, com
sede em,Mogi-Mirim, no Estado de São
Paulo.

23 - E' publicada a Portaria n,? 272,
de 13-4-946, do Ministro da Educação,
que aprova as instruções reguladoras da
execução do disposto nos arts. 5.0 e 6.°
do Decreto-lei n,? 9.092, de 26-3-946,
que ,amplia o regime didático das Facul-
dades de Filosofia.

23 - E' publicado o Despacho de
19-3-946, do Ministro da Educação,
que homologa o parecer n." 15-46 do
Conselho N a~ional de Educação, que au-
toriza a Diretoria da Escola de Enge-
nharia de Juiz de Fora a efetivar mo-
dificações na seriação do seu curso.

23 - E' publicada a Portaria n.? 9.260,
de 22-4-949 do Ministro da Guerra, que
aprova as instruções para a matrícula
na Escola de Transmissões, em 1946.

24 - E' publicado o Despacho de
7-11-945, do Ministro da Educação, que
homologa o Parecer n.? 279-45, do Con-
selho Nacional de Educação que dispõe
sôbre reconhecimento dos certificados e
diplomas expedidos pelo antigo Instituto
de Higiene de São Paulo, anteriormente
ao Decreto n,? 7.198, de 20-5-941.

2.f - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.190, de 22-4-946, que reorganiza
o Museu Imperial, criado pelo Decreto-
-lei n,? 2.096, de 29-3-940.

24 - E' públicado o Decreto núme-
ro 21 :008, de 22-4-946, que aprova o
Regimento do Museu Imperial.

24 - E' publicado o Decreto núme-
ro 21.011, de 22-4-946, que dá permis-
são à Escola Edison, com sede no Dis-
trito Federal, destinada ao ensino de ra-
dioeletricidade e a formação de rádio.
-operadores e rádio-técnicos auxiliares,
para funcionar sob regime de fiscali-
zação. -

25 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.192, de 23-4-946, que aprova a
mudança de denominação e transforma-
ção de cadeiras no. programa de ensino
da Escola Nacional de Música da Uni-
vcrsidade do Brasil.

25 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.193, de 23-4-946, que estende aos
alunos diplomados em 1940, pelo Curso
Normal de Educação Física da Escola
de Educação Física -do Estado do Rio
Grande do Sul, as regalias de licencia-
dos em educação física.

25 - E' publicado o Convênio entre o
Govêrno Federal e o Govêrno do Estado
de São Paulo sôbre a execução, no ter-
ritório. paulista, das leis referentes ao
ensino secundário, na parte que diz res-
peito à educação física.

25 - E' publicada a Portaria n.? 9.269,
de 24-4..946, do Ministro da Guerra, que
-aprova as instruções para o funciona-
mento do Curso ge Oficiais da Reserva.

26 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.197, de 24-4-946, que altera pa-
drão de cargo de professor da Escola
Técnica de Campos da Diretoria do En-
sino Industrial.

27 - E' publicado o Decreto núme-
ro 20.832, de 26-3-946, que concede re-
conhecimento, sob regime de inspeção
permanente, ao curso ginasial do Giná-
sio Jesus Cristo Rei, com sede em Ca-



cbceiro de' Itapernirim, no Estado do
Espírito Santo.

/27 - E' publicada a Portaria n.? 1,
de 4-+946, do Presidente do Serviço de
Recreação Operária, que cria a Comissão
de Desportos Sindicais no Serviço de
Recreação Operária.

29 - E' publica da a Portaria n.? 294,
de 26-4-946, do Ministro da Agricultura,
que revoga a Portaria ministerial n,? 621,
de 9-11-943, que estabeleceu um critério
em relação aos exames finais nos cursos
superiores dependentes do referido Mi-
nistério, para os alunos convocados e
incorporados às fôrças ar-niadas.

II - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DOS Es-
TADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS

TERRITÓRIOS.

2 - E' publicado o Decreto, núme-
ro 1.182, de 25-3-942, do Estado do
Piauí, que extingue o "Centro Piauien-
se", do Rio de Janeiro.

2 - E' publicado o Decreto 11.° 721,
de 1-4-946, do Estado da Paraíba, que
transfere dotações orçamentárias, na Se-
cretaria de Educação e Saúde, na im- '
portância de Cr$ 96.000,00.

2 - E' publicado.o Ato n.? 910, de
2-4-946, do Estado de Pernambuco, que
designa dois médicos para estudarem no
Rio de Janeiro a organização médico-
escolar.

2 - E' publicado Decreto do Estado
de Minas Gerais, que transforma em gr u,
po escolar-o Jardim de Infância" Dona
Adelaide Bias Fortes", da cidade de
Barbacena.

3 - -E' publicado o Decreto-lei núme
ro 1.634, de 2-4-946, do Estado do Rio
de Janeiro, que concede ao Patronato
Operário da Gávea isenção do impósto
sôbre transmissão de propriedade.

3 - E' publicado o Decreto n.? 2.290,
de 30-3-946, do Estado do Paraná, que
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cria um jardim de infância 110 grupo es-
colar de Fernandes Pinheiro.

4 - E' publicado o Decreto n.? 3,503,
de 2-3-946, do Estado de Santa Catarina,
que cria escolas mistas nas localidades
de Guabiroba, Distrito de Praia Redon-
da; Laranjal, Distrito de' Rio d'Uma ,
e Itapeva, Distrito e Município de Ima-
ruí.

S - E.' publicado o Decreto 11.0 1.712,
de 4-4-946, do Estado de Minas Gerais,
que cria o grupo escolar na cidade de
Lajinha.

7 - E' publicado o Decreto 11.0 72f,
de 6-4-946, do Estado da Paraíba, que
transforma em escola primária mista 'as
escolas noturnas masculina e feminina
sediadas no Grupo Escolar .~Dr, José
Maria", da cidade de Pilar.

7 - E' publicado Decreto do Estado
de Minas Gerais, que cria o 3.° Grupo
Escolar da cidade de Lavras e o 4."
Grupo Escolar da cidade de Oliveira.

9 - E' publicado o Decreto 11.°- 1.912,
de 8-4-946, do Estado do Rio Grande do
Sul, que autoriza a Secretaria de Agri- ,
cultura a utilizar as terras da Fazenda
" Flor do Conde" para instalação do Ins-
tituto de Pesquisas Veterinárias.

11 - E' publicado o Decreto n.? 724,
de 10-4-946, do Estado da Paraíba que
põe sob regime de intervenção direta do
Govêrno o Educandário ••Eunice Wea-
ver", mantido pela "Sociedade de As-
sistência aos Lázaros e Defesa contra a
Lepra", de João Pessoa.

l I - E' publicada a Circular 11.° 12,
de 9-4-946, do Departamento de Educa-
ção do Estado de São Paulo, que trata
da carreira do Professor.

11 - E' publicada a Circular n.? 13,
de 10-4-946, do Departamento de Educa-
ção do Estado de São Paulo, que mano
da comemorar no dia 12 ou 13 do cor-
rente o primeiro aniversário da morte do
grande pan-americanísta Franklin Dela-
no Roosevelt.



12 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 140, de 11-4-946, do Estado de San-
ta Catarina, que concede bôlsas de es-
tudo.

13 - E' publicada a Portada n.? 55,
de 13-4-946, do .Departamento de Ensino
do Estado do Piauí, que instrui os pro-
fessôres sôbre as preleções a serem fei-
tas no ••Dia Panamericano".

13 - E' publicado o Ato n.? 1.037,
de 12-4-946, do Estado "de Pernambuco,
que torna sem efeito o Ato n.? 433, de
14-12-946, na parte em que foi conside-
rado extinto o Curso Normal do Ginásio
Santa Cristina, do Município de Nazaré
da Mata.

13 - E' publicado o Ato n.? I. 040,
de i2-4-946, do Estado de Pernambuco,
que designa uma' professôra do Recife,
para fazer um Curso no Instituto do
Serviço Secial do Rio de Janeiro.

13 ~ E' publicado o Decreto n,? 2.624,
.de 12-4-946, do -Estado do Rio de Janei-
ro, que cria na tabela numérica de ex-
tranumerárío mensalista do Ensino Prê-
Primário e Primário 70 funções de pro-
fessor-adjunto, referência lU.

13 - E' publicado o Decreto nú-
mero 15.763, de 12-4-946, do Estado de
São Paulo, que "dispõe sôbre a lotação
de cargos que especifica na Escola Nor-
mal e Ginásio Estadual de Jundiaí, su-
bordinados ao Departamento de Educa,
ção da Secretaria de Educação e Saúde

_Pública.

13 - E' publicado o Decreto n,? 1.913,
de 11-4-946, do Estado do Rio Grandé
do Sul, que concede "um auxilio de Cr$
7.200,00 a três professôras de Educação
Física. do Estado, para 'fazerem curso na
Escola Nacional de Educação FI~ica.· -

14 - E' publicado o Decreto n.? 768,
de Í3-4-946, do Estado da Bahia, que
aumenta os vencimentos de catedráticos
e assistentes da Escola Agronômica do
Estado.
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16 - E' publicado o Ato 11.° 1.073,
de 15-4-946, do Estado de Pernambuco,
que designa professôra do Recife para
seguir, no Rio de Janeiro, o Curso de
Osicologia Experimental, de iniciativa do
Departamento Nacional da Criança.

16 - E' publicado o Decreto 11.° 2.629,
de 15-4-946, do-Estado do Rio de Janei-
ro, que altera verbas para despesas de
educação.

16 - E' publicada a Portaria n.? t,
de-15-4-946, da .Secretaria de Educação
e Saúde do Estado do Rio de Janeiro,
que altera as Instruções para admissão
nas Escolas de Professôres dos Institu-
tos de Educação e escolas equiparadas,
, 16 - E' publicado o Decreto n.? 3.558,
de 10-4-946, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria escola mista na localidade
de Vila Real, Distrito e Município de
Camboriu ,

16 -.: E' publicado o Decreto n.? 3.559.
de 10~-4-946,do Estado de Santa Cata-
rina, que cria escola mista na localidade
de Mato Alto, Distrito e Município de
Araranguá.

16 - E' publicado o Decreto n.? 3.560,
de 10-4-946, do Estado de Santa Cata,
rina, ,que cria escola mista na localidade
de Forquilhinha, Distrito de Nova Ve-
neza, Município de Cresciúma.

16 - E' publicado o Decreto n.? 3.561,
de 10-4-946, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria escola mista na localidade
de Tiradentes, Município de Tubarão,

16 ..:...E' publicado o Decreto n.? 1.920,
de 15-4-946, do Estado do Rio Grande'
do Sul, que concede auxílio de cem mil
cruzeiros, à Escola Profissional Agrl-
cola S. J., de São Leopoldc,

16 - E' pablicado o Decreto n,? 1.921.
de 15-4-946; do Estado do Rio Grande
do' Sul, que concede auxílio de Cr$ '....
1.000.000,00 à Casa do Pequeno Ope-
rário.

16 - E' publicado o Decreto n.? 1.922"
de 1.5-4-946, do Estado do Rio Grande



do Sul, que concede auxílio de cem mil
cruzeiros .ao Instituto de Menores de
Pelotas.

16 - E' publicado o Decreto n.? 1.923,
de 15-4-946,- do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de Cr$ ....
50.000,00- ao Orfanato Maria Imacula-
da, de Pôrto Alegre.

16 - E' publicado o Decreto n.? 1.924,
de 16-4-946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que dispõe' sôbre funcionamento
e organização didática da Faculdade de'
Economia e Administração, da Univcr-
sidade de Pôrto Alegre.

17 -- E' publicada a Resolução n.? 25,
de 16-4-946, do Secretário Geral de Edu-
cação e Cultura da Prefeitura cio Dis-
trito Federal, .que clá o nome de Francis-
co Braga à atual Escola Primária .5-11
e ao Centro de Civismo e Intercâmbio
{]a Escolà Técnica João Alfredo.

17 - E' publicado o Decreto n.? 725,
-de 15-4-946, do Estado da Paraíba, que
cria grupo escolar na Vila de Cacimba
de Dentro, Município de Araruna.

18 - E' publicada a Portaria n.? 11,
do Departamento de Educação de Per-
nambuco, que determina a comemoração,
em tôdas as escolas públicas do Estado,.
do tri-centenário da batalha de Tiju-
cupapo.

21 - É' publicaclo O' Decreto n.? 726,
de 20-4-946, do- Estado da Paraíba, que

.cria escola primária mista noturna, no
Sindicato cios Trabalhadores de Panifi-
cação e Confeitaria, em' João Pessoa.

21 - E' publicado o Decreto n.? 727,
de 20A-946, do Estado da Paraíba, que
cria escola primária mista no povoado
de jussaral, Município de Umbuzeiro .

21 - E' publicado o Decreto n.? 728,
de 20-4-946, -do' Estado da Paraíba, que
transforma em escola rudimentar femi-
nina a Escola 'Rudimentar Mista "En-
genheiro Avidos", Município de Caja-
zeiras ,
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21 - E' publicada a Portaria n.? 4~,
de 20-4-946, da Secretaria de Educação
e Saúde de Pernambuco, com ra deter-
minação de que as cadeiras de Desenho
e de Trabalhos Manuais, do Curso de
Professorado da Escola Normal Oficial,
tenham caráter rigorosamente didático,
em conexão com as atividades da cadei-
ra de Metodologia.

22 - E' publicado o Decreto n.? 3.544,
de 4-4-946, cio Estado de Santa Catari-
na, que _transfere para localidade de Bôa .
Vista, Distrito de Ilhota, a escola mista
de Prata, Município de Itajaí.

23 - E' publicado o Decreto núme-
ro 15.769, de 19-4-946, do Estado de São
Paulo, que estabelece normas gentis para

,a criação e funcionamento de estabele-
cimentos de ensino secundário e normal.

23 - E' publicado o Decreto núme-
ro 15.770. ~le 19-4-946, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre a lotação de
cargos no Ginásio Estadual de- Dois
Córregos.:

23 - E' publicado o Decreto .núme-
ro 15.771, de 19-4-946, do Estado de São
Paulo, que dá a denominação de "Dou-
tor Francisco Tozzi" ao Grupo Escolar
de Termas de Lindóia, em Lindóia.

24 -- E' publicado o Decreto n.? 3.555,
de' 3-4-946, do Estado de Santa Cata-
rina, que transfere para a localidade do
Krn 21, no Município de Mafra, a escola
do Km 25, Distrito e Município de Itaó-
polis.

24 -- E' publicado o Decreto n.? 79,
de 11-4-946, do Estado de Goiás, que
cria 'quatro escolas rurais, uma em cada
localidade, nos lugares denominados
u Calunga": "Alegre", "Pouso Alto" e
"Sertão do Govêmo", tôdas no Muni-
cípio de Arraias.

24 - E' publicado o Decreto n." 82,
de 11-4-946, do Estado de Goiás, que cria
escolaIsolada mista no lugar denomina-
do Rio Verde Xixá, Município de Goiás.



24 - E' publicado o Decreto n.? 83,
de 11-4-946, do Estado de Goiás, que cria
escola isolada mista junto ao "Grêmio
Beneficente e Recreativo dos Trabalha-
dores", de Piracanjuba .

24 - E' publicado o Decreto 11.° 84,
de 11-4-946, do Estado de Goiás, que cria
escola isolada na fazenda "Floresta",
no Distrito de Mossâmedes, Município
de Goiás.

2-l - E' publicado o Decreto 11.° 85,
de 11-4-946, do Estado de Goiás, que
cria escola isolada mista, na sede da Ia-
zenda "Laranjal", Distrito de Xixá,
Município de Goiás.

24 - E' publicado o Decreto n.? 86,
de 11-4-946, do Estado de Goiás, que au-
toriza a instalação dos grupos escolares
de 3." categoria, de Guapó, 'no Município
de Goiânia, e de Uruana, no Município
de )araguá .
. 2-1- - E' publicada a Portaria n.? 729,
de 23-4-946, do Departamento de Edu-:
cação do Estado da Bahia, que estipula
a remuneração de Cr$ 1.000,00 ao pre-
sidente e a cada um dos proíessôrcs de-
signados para constituir a Comissão Exa-
minadora do Concurso de Habilitação ao
Magistério Público Elementar.

25 - E' publicada a Portaria n.? 730,
de 23-4-946, do Departamento de Edu-
cação da Bahia, que arbitra em Cr$ ....
500,00 a remuneração da secretária do
Concurso de Habilitação ao Magistério
Público Elementar.

25 - E' publicado o Decreto n.? 3.563,
do Estado de Santa Catarina, Que cria
uma escola mista na localidade de Capi-
tão Mor, pistrito de Bocaina, Município
de Lajes.

25 _ E' publicado o Decreto n.? 3.564,
de 20-4-946, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria escola mista na localidade
de Santa Luzia, Distrito e Município de
Carnboriu.

25 - E' publicado o Decreto n,? 3.565,
de 20-4-946, do Estado de Santa Cata-
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rina, que cria escolas mistas nas locali-
dades de Lindóia, Distrito de Engano;
Alto Irani, Distrito de Seara; Anita Ga-
ribaldi, Distrito de Seara; Vila Nova,
Distrito de Estêves Júnior; Linha 10 de
Novembro e Suruvi, Distrito de Con-
córdia, tôdas no Município de Concór-
dia.

25 - E' publicado o Decreto do. Es-
tado de Minas Gerais, que cria 0,2.° gru-
po escolar da cidade de Araxá, com a
denominação de "Dr s , Eduardo Morítan-
don".

26 - E' publicado o Decreto .n." 729,
de 25-4-946, do Estado da Paraíba, que
transfere a escola rudimentar mista da
Fazenda Carnaubinha, para a localidade
Estrada Grande, arnbas do Município de
Araruna,

26 - E' publicado o Decreto n.? 730,
de 25-4-946, do Estado da' Paraíba, que
transforma em grupo escolar a' Escola
Mista General Wanderlei, localizada.na
avenida A B C, em Cruz das Armas,
Capital do Estado.

26 - E' publicado o Decreto n.? 731,
de 25-4-946, do Estado da Paraíbà.que
cria o Grupo Escolar Dr. José Augusto
da Trindade, na Colônia, Agrícola de
Camaratuba, do Município de Maman-
guape.

26 - E' publicado' o Decreto-lei nú-
mero 1.350, de 25-4-946, do Estado de
Pernambuco,' que muda a denominação
da Escola Superior de Agricultura de
Pernambuco para a de Escola Superior
de Agricultura e Química de Pernarn-
buco.

26 -E' publicado o Decreto núme-
ro 15.774, de 19-4-946, do Estado de São
Paulo, que aprova o Regimento do, Ins-
tituto de Botânica, do Estado.

26 --=- E' publicado Decreto do Esta-
do de Minas Gerais que cria 41 grupos
escolares- nas seguintes cidades: Aguas
Formosas, Alterosa, Ataléia, BiasFor-
tes, Bom Jardim de Minas, Bom Jesus



do Galho, Brumadinho, Cam Florido,
Campos Altos,' Carlos Chagas,' Carmo
da Cachoeira, Conceição das Alagoas,
Conceição da Aparecida, Divisa Nova,
Francisco Sales, Guia Lopes, Indianópo-
lis, Itambacuri, ltinga, Jacinto, Malaca-
cheta, Mantens, Medina, Nova Ponte,
Novo Cruzeiro, Perdizes, Pote Resplen-
dor, Rubim, Santa Juliana, São Gon-
çalo do Abaeté, São João da Ponte, São
Pedro da União, Sapucaí-Mirim, Simo-
nésia, Tarumirim, Unai, Veríssimo, e
Volta Grande.

Zl - E' publicado o Ato n," 1.199,
de 25-4-946, do Estado de Pernambuco,
que designa cirurgião-assistente do Ser-
viço de Pronto Socorro do Departamen-
to de Assistência Hospitalar, para re-
presentar o Estado nos VIII Jogos Uni-
versitários, promovidos pela Confedera-
ção Brasileira de Desportos Universitá-
rios, sob os auspícios do Ministério da
Educação, na Capital da República.

27 - E' publicado o Decreto n,? 34,
de 27-4-946, do Território de Ponta
Porá, que cria o .Curso Normal Regio-
nal.

28 - São publicadas retificações íei-
tas ao Decreto n.? 15.77-4, de 19-4-946,
do Estado de São Paulo, que aprova o

. Regimento do Instituto de Botânica do
Estado,

lU - Aro D.-\ ADMINISTMÇÃO

MUNICIPAL

10 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1, de 10-2-946, da Prefeitura. de
São Miguel do Tapuio (Piauí), que cria
duas escolas primárias, no interior do
1funic!pio.

IV - NoncIÁRIO

1 - Noticia-se que foi instalado o 2.0

grupo escolar da Cidade de Leopoldina
(Minas Gerais).
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2 - Em Pelotas (Rio Grande do Sul),
inaugura-se um Curso de Alfabetização
para menores de IS anos.

3 - Falece em Natal o Monsenhor
José de Calazans Pinheiro, elemento do
magistério norte-riograndense .

3 - Noticia-se que foi nomeado, em
comissão, para o cargo de Diretor Ge-
ral do Departamento de Educação do Es-
tado de Sergipe, o professor Oscar Ba-
tista do Nascimento.

3 - São instituídos três prêmios às
melhores alunas da Escola Normal Cae-
tano de Campos, do Estado de São Pau-
lo, durante uma visita feita pelo Inter-
ventor do' Estado a essa escola.

4 - E' doada à Prefeitura do Distrito
Federal, pelo comendador Seraíim So-
fia, a Escola U Rosita Sofia", localizada
110 subúrbio de Kosmos.

4 - Noticia-se que o Comité D'stri.
tal de Tucuruví (Estado de São Paulo),
da União Democrática Nacional, fundou
uma escola noturna para adultos.

S - isita o Instituto Nacional de Es-
tudos Pedagógicos o Sr. Otávio Meira,
Interventor Federal no Estado do Pará

S - Realiza-se no Rio de Janeiro fi

cerimônia da entrega de certificados à
primeira turma de bolsistas estrangeiros
que concluíram no D. A .S .P. curso es-
pecial de português.

S - Noticia-se que foi criado o Deparo'
tamento Esportivo do Ginásio "Sete de
Setembro", de Natal (Rio Grande do
Norte) .

6 - E' empossado no cargo de Dire-
tor do ·Departamento de Educação Com-
plementar da Secretaria de Educação e
Cultura da Prefeitura do Distrito Fe-
deral o Sr. Pedro Pope Girão.

6 - 'Noticia-se que se está realizando
o Congresso Estadual de Estudantes, em
Fortaleza (Ceará).

6- - E' inaugurado em Pôrto Alegre
(Rio Grande do Sul) um curso de alfa-
betização para maiores de 1S anos, fun-



dado peJa Sociedade de Tiro em cola-
boração com o Grêmio Castro Alves ,

6 - Realiza-se a cerimônia de posse
da nova Superintendente do Ensino Pri-
mário do Rio Grande do Sul," profes-
sôra Almerinda Verfssimo Correia. .

. 7 - Noticia-se que foi comemorado
em tôdas as escolas do Distrito Federal
o centenário de nascimento do Almirante
Saldanha.

7 - No Rio de Janeiro, comemora
seu 80.0 aniversário o Colégio São Ben-
to.

7 - Noticia-se que a Prefeitura" de
Porto Alegre mantém 660 alunos nos
diversOs estabelecimentos particulares de

. ensino secundário.

8 - E' aprovada pelo Interventor no
Rio Grande do Sul a reestruturação do
quadro de professôres do Colégio Esta-
dual Julio de Castilhos apresentada pelo
Secretário de Educação e Cultura.

9 - O Ministro da Educação, Pro-
fessor Ernesto de Sousa Campos, visita
o internato do Colégio Pedro II (Dis-
trito Federal).

9 - Inicia-se no Rio de Janeiro o Pri-
meiro Congresso Brasileiro de Radio-
difusão.

9 - Toma posse no cargo de Diretor
do Departamento de Educação Primária
da Secretaria Geral de Educação e Cul-
tura do Distrito Federal o Sr. Milton
Lourenço de Oliveira.

9 - Falece no Rio de Janeiro o Pro-
fessor La.Fayette Côrtes, diretor do
Instituto La- Favette.'

9 - Noticia-se a fundação do Depar-
o tamento Cultural do Teatro do Estudan-
te do Rio Grande do Norte.

14 - Noticia-se que a Prefeitura de
Curitiba (Paraná) doou uma área de

500.000 metros quadrados para a cons-
trução da Cidade Universitária do Es-
tado.

14 - Noticia-se que foi instalado o
Grupo Escolar "Marília de Dirceu",
em Ouro Prêto (Minas Gerais).

-9.""- "

15 - Realiza-se a solenidade da co-
memoração do 55.0 aniversário da Facuí.,
dade de Direito da Bahia.

15 - Noticia-se que foi instalado,
com a denominação de "Dr , Otávio
Brandão", o 3.0 Grupo Escolar da Ci-
dade de Ponte Nova (Minas Gerais).

16- E' fundada, por iniciativa de alo.
guns professôres, a Associação de Ensi-
no Primário, do Rio de Janeiro.
. 16 - Completa seu 110.0 aniversário
o Instituto Normal da Bahia.

16 - Noticia-se que foi fundado um
grupo escolar em Oliveira (Minas Ge-
rais) .

.17 - Falece em Teresina (Piaui) o
professor Anísio de Brito MeIo.

17"- Noticia-se a instalação de esco-
. Ias em Tirol, Quintas, Ponta Negra,

Areia Preta e Redinha, Município de
Natal (Rio Grande do Norte).

18 - A Universidade de" São Carlos,
de Guatemala, desejosa de intensificar o
intercâmbio cultural com as instituições
similares do Brasil, envia o Sr. Manuel
Arroyo como seu representante para ês,
ses fins.

19 - Chega ao Rio de Janeiro e visi- .
ta o Ministério da Educação e Saúde o
Sr. Olinto Orsini, Secretário de Educa-
ção e Saúde de Minas Gerais.

20 - Encontra-se no Rio de Janeiro o
professor William Atkinson Stevenson,
da Universidade de Glasgow, que reali-
zará uma série de conferências na Socie-
dade Brasileira de Cultura Inglêsa .

20 - "Regressa ao Rio de Janeiro de
sua viagem a São Paulo o Ministro da
Educação, que visitou vários estabeleci-
mentos de ensino subordinados a seu
Ministério.

21 - Completa 10 anos de existência" "
o Colégio Marconi, de Belo Horizonte
(Minas Gerais).

21 - R' instalado o 2.0 Grupo Esco-
lar de Caratinga (Minas Gerais).



21 - Inaugura-se oficialmente o Gi-
násio de Tupaciguara (Minas Gerais).

24 - Visita a Escola Técnica N acio-
nal.o Sr. Ministro da Educação e Saú-
de (Distrito Federal).

24 -,A Escola Livre de Estudos Su-
periores, criada pela Casa do Estudante
do Brasil, inicia suas atividades com
uma aula inaugural dada pelo professor
Castro Rabêlo,

24 - Noticia-se que o Diretor do De-
partamento de Educação do Rio Grande
do Norte solicitou ao Interventor 110

Estado que fôsse admitido mais cem
professôres extranumerárlos para o en-
sino primário.

24 - Chega a São Paulo o professor
Paul Hugon, lente da Soborne e cate-
drático de Economia Política e História
das Doutrinas Econômicas da Faculdade
de Filosofia de São Paulo.

25 - O Sr. Ernesto de Sousa Cam-
pos, Ministro da Educação e Saúde, faz
lima visita ao Instituto Nacional de Sur-
dos Mudos.

2S - Em Parnaiba (Piauí), inau-
gura-se a usina do Educandário "Padre
Damíão", destinado a filhos sadios de
bansenianos.

- tO

26 - Inougura-se o 2.° Congresso de
Estudantes de Campos, sob os auspícios
da Federação dos Estudantes Campistas.

27 - Os alunos da Faculdade Nacio-
nal de Medicina (Distrito Federal) ini-
ciam uma campanha para que sejam in-
troduzidas várias reformas materiais e
regimentais naquele estabelecimento.

27 - Noticia-se de Santa Catarina
que o Interventor 110 Estado assinou de-
creto criando 14 escolas 110 interior do
Estado e três cursos noturnos na cidade
de Itajai ,

29 - Chega ao Rio de Janeiro o pro-
fessor norte-americano Sr. William
Griffim, que lecionará na Faculdade dr
Filosofia da Universidade do Brasil a
cadeira de Literatura Norte-americana.

30 -- .Noticia-se que foi fundado o
grupo escolar" Cel. Pacífico Faria", em
Pedra Azul (Minas Gerais).

Seção de Documentação e Intercâm-
bio do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos, em 25 de maio de 1946.
Dia Velloso Barros, Chefe da Seção -
Visto: Murilo Braça, Diretor do I. N.
E.P.
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.Vida educacional no país em Maio de 1946

I - ATOS DA An1uNIsTRAÇÃO FEnÉ!lAL/ .

2 - E' publicadoó Decreto n.? ..
21.032, de 29-4-946, que transfere atri-
buições da Diretoria do Ensino Naval
para a Diretoria de Marinha Mercante.

2 - E' publicada a Portaria n .0 25,
de 26-~946, do Diretor Geral do De-
partamento Nacional de Saúde, que al-
tera o item VI das Instruções gerais,
aprovadas pela Portaria n.? 213, de
29-12-943, para as provas de exame dos
Cursos do Departamento Nacional de
Saúde.

3 - E' publicado o Decreto n.?
20.834, de 26-3-946, que concede equi-
paração, sob regime de inspeção per-
manente, ao curso ginasial do' Ginásio
Oficial de Goiás, com sede em Goiás,
no Estado de Goiás.

3 - E' publicado o Decreto n.? ..
20.944, de 9-4-946, que autoriza o Gi-
násio Centenário, com sede em San-
ta Maria, no Estado do Rio Grande do
Sul, a funcionar como colégio.

3 - E' publicado o Decreto n.? ..
21.018, de 24-4-946, que concede per-
missão à Escola Barão de Capanerna,
com sede no Distrito Federal, para
funcionar como escola de radioeletrici-
dade e aprova seu regulamento.

4 .- E' publicado o Decreto n.? ..
20.766, de 19-3-946, .que autoriza o
Ginásio do Estado, de Mogi das Cru-
zes, com sede em Mogí das Cruzes,
no Estado de São Paulo, a funcionar
como colégio.

4 - E' publicado o Decreto n.? ..
2-1.043, de .2-5-946, ql,te proíbe 'O funcio-

namento da: Escola de Direito Clóvis
Bevilaqua, com sede em Campos, no
Estado do Rio de Janeiro.

4 - E: publicada a Portaria n.? 310,
de. 2-5-946, do Ministro da Agricultu-
ra, que aprova as instruções para o íun-
cionàmento do curso avulso de Geolo-
gia e Petrografia para Químicos, bai-
xadas pelo Diretor dos Cursos de Aper-
feiçoamento, Especializaçâo e Exten-
são.

6 - E' publicado o Despacho de
6-4-946, do Ministro da Educação, que
homologa o Parecer n." 47/46 do Con-
selho Nacional de Educação, que tor-
na extensivos aos candidatos ao curso
de música, da Escola de Música da
Bahia, os favores concedidos a05- das
Faculdades de Filosofia.

9 - E' publicado o Decreto-Iei m.?
9.232, de 6-5-946, que altera a obser-
vação constante do quadro anexo ao
Decreto-lei n.? 7.921, de 3-9-945, cor-
respondente ao cargo de Professor (En-
sino Sçcundârio - Latim - I. B.
C.), padrão K.

9 -' E' publicado o Decreto-lei n.o
9.233, de, 6-5-946, que aprova a mu-
dança de denominação e transforma-
ção de cadeiras, no programa de ensino
da Escola Nacional de Música da Uni-
versidade do Brasil: .

9 - E' publicada & Portaria n;O, ..
297, de 30-4-946, do Ministro da Edu-
cação, que expede o programa de Mer-
ceologia e respectivas instruções meto-
dológicas, para O! cursos de comércio
e propaganda e de contabilidade.



9 - E' publicada a Portaria 0.°
9.271, de 26-4-946, do Ministro da
Guerra, que aprova as instruções gerais
para a matrícula na Escola de Sar-
gentos das Armas, em 1946-1947.

10 - E' publicado o Decreto-lei n.?
9';241, de 7-5-946, que dispõe sôbre
posse de diretores e professores cate-
dráticos da Universidade do Brasil,

10 - E' publicado o Decreto-lei n.?
9.245, de 9-5-946, que transfere a.o
Estado de Minas Gerais o direito de
posse sôbre um terreno denominado
"Casa de Marília", situado na cidade
de Ouro Preto, onde foi construído
o prédio para a Escola Normal "Ma-
rília de Dirceu".

10 - E' publicada a Portaria n.? ._
157, de 7-5-946, do Diretor Geral do
Departamento Administrativo do Ser-,
viço Público, que dispõe sôbre a, rea-
lização, no corrente ano, de vários
cursos.

fI - E' publicado o Decreto n.? ..
20.752, de 14-3-946, que autorfza o
Ginásio N. S. Auxiliadora, com sede
em Vitória, no Estado do Espírito San-
to, a funcionar como colégio.

11 - E' publicado o Decreto n.? ..
20.943. de 9-4-946, que autoriza o Gi-
násio Santana, com sede em Santa Ma-
ria, no Estado do Rio Grande do Sul,
a funcionar como colégio.

11 - E' publicado o Decreto n.? ..
20.945, de 9-4-946, que autoriza o Gi-
násio Batista Mineiro, com sede na
capital do Estado de Minas Gerais, a
funcionar como colégio.

11 - E' publicada a Portaria n.? ..
320, .de 5-5-946, do Ministro da Agri-
cultura, que aprova as instruções para
o funcionamento do curso avulso de
Auxiliar de Zoologla. baixada 'plt1o
Diretor dos Cursos de Aperfeiçoamen-
to, Especialização e Extensão-r

11 - E' publicada a Portaria n.? ..
321, de 5-5-946, do Ministro da Agri-
cultura, que aprova as instruções para
o funcionamento do curso avulso de
Meteorologia, baixadas pelo Diretor dos
Cursos de. Aperfeiçoamento, Especiali-
zação e Extensão. .

11 - E' publicado o Despacho do Mi-
nistro da Agricultura que 'aprova as
instruções para o funcionamento do
curso avulso de Sondagens com radioson-
das, baixadas pelo Diretor dos Cursos

de Aperfeiçoamento, Especialização e
Extensão.
. 13 - E' publicado o Decreto n.?
21.044, de ;!-5-946, que concede reco-
nhecimento a cursos mantidos pela Fa-
culdadede Filosofia, Ciências e Letras
Manuel de N óbrega, com sede na' <,(1.

pital do Estado de Pcrnambuco.
13 - E' publicado o Decreto, n.? ..

21.106, de 10-5-946, que altera as dis-
posições dos artigos 5.° e 7.° do Decre-
to n.? 3.345, de 30-11-938, que expe-
diu o Regulamento de passaportes.

14 - E' publicada a Portaria n.? " .
.300, de 7-5-946, do Ministro da Edu-
cação, que aprova instruções e uni-
dades didáticas do ensino de canto or-
feônico nas escolas secundárias.

15 - E' publicado o Decreto-lei n.?
9.256, de 13-5-946, que dispõe sôbre a
aplicação das dotações destinadas 'à
ampliação e melhoria do _sistema es-
colar primário em todo o País.

15 - E' publicado o Decreto-lei n.?
21.118, de 13-5-946, que proíbe o fun-
cionamento da Faculdade de Ciências
Administrativas e Financeiras, anexa
ao Colégio Pinto Ferreira, com sede
em Petropólis, no Estado do Rio de
Janeiro.

15 - E' publicada a Portaria n.? 324
de 11-5-946, do Ministro da Educação,
que expede programa para os exames
de licença ginasial 110 corrente ano le-
'tivo , .

15 - E' publicada a Portaria n.? ..
328, de 13-5-946, do Ministro da Edu-

cação, que expede instruções modifi-
cando e ampliando as expedi das pela
Portaria n.? 272, de 13c4-946, que .ipro-
va as instruções reguladoras da exe-
cução do disposto nos arts. 5.° e 6.°
do Decreto-lei n." 9.092. de 26-3-946,
que amplia o regime didático das Fa-
culdades de Filosofia.

'15 - E' publicada a Ata de 18~3-946,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à. l.a sessão da 1.a reunião or-
dinária do ano.'

15 - E' publicada a Ata de 20-3-946
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa a. 2.a sessão da l.a reunião ordi-
nária do ano:

15 - E' publicado o Aviso n.? 753,
de 1-4-946, do Ministro da Marinha,
que manda instalar no Hospital Central
da Marinha a Escola de EnferUlaa~.



destinada à formação dos especialistas
do Quadro de Enfermeiros (EF) do
Corpo do Pessoal Subaltermo da Ar-
mada e seu posterior aperfeiçoamento.

15 - E' publicado o Aviso n.? 763,
de 4-4-946, do Ministro da Marinha,
que cria' e manda instalar, no Departa-
mento de Rádio da Diretoria de Nave-
gação, a Escola de Eletrônica, destina-
da à formação dos oficiais e pessoal
subalterno da Armada nessa especiali-
dade e ao seu aperfeiçoamento poste-
rior.

15 - São publicadas as notas troca-
das entre o Govêrno do Brasil e a Em-
baixada dos Estados Unidos da Amé-
rica, sôbre o acôrdo entre' o Ministé-
rio da Educação e Saúde dos Estados
Unidos do Brasil e a Inter-American
Educational Foundation, Inc., sôbre a
educação industríal-vocacional, firma-
do no Rio de Janeiro a 3-1.946.

16 - E' publicada a Portaria n.? ...
162, de 13-5--946. do Diretor Geral do
Departamento Administrativo do Ser-
viço Público, que cria o Curso Ex-

, traordinário de Introdução às Finan-
ças Públicas e aprova as instruções."
para o seu funcionamento.

16 - E' publicada a Portaria n.? ..
287, de 26-4-946, do Ministro da Edu-
cação, que concede inspeção preliminar
ao curso comercial básico da Escola
Comercial de Bariri, com sede em Ba-
riri. no Estado de São Paulo.

16 - E' publicada a Portaria n.? ..
288, de 26-4-946, do Ministro da Edu-
cação, que cassa, a pedido, a 'inspeção
preliminar concedida ao curso comer-
cial básico .da" Escola Comercial Ima-
culada Conceição, com sede em 'Co-
rumbá, no Estado de Mato! Grosso.
16 - E' publicada a Portaria n.? 49,
de 14-5-946, do Ministro do Trabalho,
Indústria e Comércio, que expede ins-
truções 'para regular :o cumprimento do
art. 429 da Consolidação das Leis do
Trabalho, sôbre matrícula de aprendi-
zes e trabalhadores menores nos cursos
mantidos pelo Serviço' Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI),

17 - E' publicada a Portaria n.? 1.
de 13-5-946, da Confederação Nacio-
nal do Comércio, que. expede o Regu-
lamento do Serviço Nacional de Apren-
dizagem Comercial (SENACY;' criado
pelo Decreto-lei n.? 8.621, de 10-1-946.
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20 - E' publicado o Decrete n.?
21.139, de í7-5-946, que aprova e man-
da executar o Regulamento do Departa-
mento de Esportes da Marinha.

20 - E' publicada a Ata de 25-3-946,
do Conselho N acíonal de Educação, re-
lativa à 3.a sessão da l.a reunião oro
dinâria do ano.

21 - E' publicada a Portaria n.? ..
127, de 18-2-946, do Diretor do Ensino
Secundário, que baixa instruções para
a concessão de registros definitivos de
professores do ensino secundário.

21 - ,E' publicada a Portaria n.? ..
226, de 12-3-946, do Diretor do Ensino
Secundário, que baixa instruções para
a concessão. de registro definitivo de
professôres de Música, Desenho, Tra-
'balhos Manuais e Economia Doméstica

22 - E' publicado o Decreto n,? ,.

20.660; de 26-2-946, que autoriza o
'Ginásio Batista Flumincnse, com sede
em Campos, no Estado do Rio. de Ja-
neiro, a funcionar como colégio, e ele-
clara que os cursos clássico e cientí-
fico funcionarão sob regime de inspeção
preliminar -.

22 - E' publicada a Portaria n,? "

251, de 1-4-946, do Ministro da Edu-
cação, que concede reconhecimento, sob
regime de inspeção preliminar, ao Gi-
riásio Ave-Maria, com sede em Cam-
pinas, no Estado de São Paulo.

23 - E' publicada a Portaria n.? ..
252, de 4-4-946, do Ministro da Edu-
cação e Saúde, que concede reconheci-
mento, sob regime de inspeção prelimi-
nar, ao Ginásio N. S. Aparecida, com

, sede em Guaporé, no Estado do Rio
Grande do Sul.

23 - E' publicada a Ata de 29-3-946,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 4.a sessão dá P reunião ordi-
nária do ano.

23 ~ E' publicada a Portaria n.? ..
9.346, de' 21-5-946, do Ministro da
Guerra, que aprova as instruções para a
Escola de Aperfeiçoamento de Oficia i"
em 1946 .

24 - E' publicada a Portaria n? .:
499, de 17-5-946, do Ministro da Via-
ção e Obras Públicas, que concede per-
missão à Sociedade Rádio Guarujá Ltd,
para instalar, em caráter provisório,
na cidade de Florianópolis, no Estado
de Santa Catarina, uma estação rádio ..
difusora.



25 - E' publicado o Decreto-lei D.O

9.278, de 23-5-946, que dá nova reda-
ção aos §§ 2.0 e 3.° do art , 6.° do De-
creto-lei n,? 8.121, de 22-10-945, modi-
ficado pelo Decreto-lei n.? 8.546, de
3-1-946, que dispõem sôbre aposentado-
ria de membros do magistério.

25 - E' publicada a Ata de 1-4-946,
.do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 5.a sessão da l.a reunião ordi-
nária do ano.

27 - E' publicado o Decreto n.? ..
21.021, de 24-4-946, que concede reco-
nhecimento, sob regime de inspeção per-
manente; ao. curso ginasial do Ginásio
Manhuaçu, com sede em Manhuaçu, no
Estado de Minas Gerais.;

27 - E' publicada a Ata de 5-4-946,
do Conselho Nacional. de Educação,
relativa à6.a sessão da l.a reunião or-
dinária do' ano.

28 - E' publicado o Decreto-lei n.o'
9.295, de 27-5-946, que cria o Conselho
Federal de Contabilidade, define as atri-
buições do Contador e do Guarda-livros
e dá outras providências.

28 - E' publicada a Portaria n.? ..
271, de 13-4-946, que concede inspeção
preliminar ao Ginásio Rui Barbosa
cem sede na capital do Estado de S.'
Paulo.

28 - E' publicada a Portaria n. ° ..
253, de 4-4-946. que concede inspeção
preliminar ao Ginásio Santa Clara, com

. sede em Goiânia, no Estado de Goiás.
28 - E' publicada a Ata de 8-4-946,

do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 7.a sessão da l.a reunião orrli-
nária do ano.~-= E' publicada a Portaria n.? ..
9.352 de 27-5-946\ do Ministro da Guer-
ra, que aprova as instruções destinadas
à execução do Decreto-lei n.° 8,922, de
26-1-946, que dispõe sôbre a situação
dos professôres no magistério militar.

29 - E' publicado o Decreto-lei n.?
9.303, de .27-5-946, que suprime os exa-
mes de licença ginasial e licença colegial

. e dá outras providências.
29 - E' publicado o Decreto n.? ..

21.176, de 27-5-946, que modifica dis-
, positivos do regulamento da Escola N a-
val.

29 - E' publicado o Decreto n.? ..
21.182, de 27-5-946, que autoriza o Di-
retor da Casa Rui Barbosa a contratar'

a edição de volumes das obras comple-
tas de Rui Barbosa.

29 - E' publicada.a Portaria n." 361,
de 23-5-946, do Mmistro da Educação,
que designa comissão especial para apre-
sentar sugestões de lei para regula-

, mentar .os arts. 46, 80, 81, 82 e 83,
da Lei Orgânica do Ensino Secundário.

29 - E' publicado o Aviso n.? 47,
de 27-5-946, do Ministro da Aeronáu-
tica, que dispõe sôbre a instrução nas
unidades da Fórça Aérea Brasileira.

29 - E' publicado o Aviso n.? 48,
de 27-5-946, do Ministro da Aeronáu-
tica, que faz a distribuição, por especia-
lidades da 13.a turma de alunos da Es-
cola de Especialistas de Aeronáutica.

29 - E' publicada a Ata de 10-4-946,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 8.a sessão da l,a reunião ordi-
nária do ano. '

29 - E' publicada a Ata de 12-4-946,
do Conselho, Nacional de Educação,. re-
lativa à 9.a sessão da l,a reunião ordi-
nária do ano.

30 - E' publicado o Decreto-lei n.?
8..286. de 5-12-945, que aprova o Acôrdo
Ortográfico para a unidade da língua

'portuguêsa.
30 - E' publicado o Decreto-lei n.?

9.307, de 28-5-946, Que transfere gra-
tuitamente à Associação ;Beneficente das
Filhas de Maria Imaculada no Bra-
sil, o domínio pleno das terras que
menciona, situadas no MunicfpiiJ de
Caxias, no Estado do Rio de Janei-
ro. destinadas, exclusivamente .. là ins-
talação de uma Colônia de Férias, e
de um Asilo para moças.

30 - E' publicada a Portaria n.1I
274, de 22-4-946, do Ministro da Edu-
cação; que cs>ncede inspeção preliminar
ao Ginásio Municipal de Montes Cla-
ros, no Estado de Minas Gerais.

30 - E' publicada a Portaria n.?
275, de 22-4-946, do Ministro da Edu-
cação, que concede inspeção prelirni-
nar ao> Ginásio Araçatubense, com
sede em Araçatuba, no Estado de S .
Paulo.

31 - E' publicado o Decreto-lei n.?
9.290, de 24-5-946. que aprova-a Con-
venção Que cria uma Organização Edu-
cativa, Científica e Cultural das Nações
Unidas e o Acôrdo Provisório Que ins-
titui uma Comissão Preparatória Edu-
cativa, Científica e Cultural, concluídos

)
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em Londres, a 16-11-945, por ocasrao
da Conferência encarregada de criar
uma Organização Educativa, Científica
e Cultural das Nações Unidas.

31 - E' publicado o Decreto n.? ..
21.196, de 29-5-946, que transfere o
reconhecimento do curso de agronomia
da extinta Escola de Agricultura e Me-
dicina Veterinária da Bahia para o
curso idêntico da Escola Agronômica
da Bahia, com sede em Cruz das Almas.

31 - E' publicada a Exposição n.?
778, de 17-5-946, do Ministro da Fazenda,
que dispõe sôbre pagamento de honorá-
rios aos professôres e assistentes dos
Cursos de Aperfeiçoamento, Especiali-
zação e Extensão, da' Universidade Ru-
ral do Ministério da Agricultura.

31 - E' publicada a Portaria n.? ;.
36{, de 28-5-946, do Ministro da Edu-
cação, que expede instruções metodoló-
gicas, para execução do, programa de
história natural do curso secundário.

31 - E' publicada a Portaria n.? ..
241, de 21-5-946, do Ministro' da Edu-
cação, que concede inspeção preliminar
ao curso técnico de contabilidade da
Escola Técnica de Comércio Batista
Fluminense, com sede em Campos, no
Estado do Rio de Janeiro.

31 - E' publicada a Portaria n.? ..
301, de 7-5-946, do Ministro da Edu-
cação, que concede inspeção preliminar
aos cursos comerciais básico e técni-
co de contabilidade da Escola Técnica

, de Comércio Teófilo Otoni, com sede
-em Teófilo Otoni, no Estado de Minas

Gerais.
31 - E' publicada a Portaria n.? ..

302, de 7-5-946, do Ministro da Edu-
cação, que concede inspeção preliminar
aos cursos comerciais básico e técni-
co de contabilidade da Escola Técni-
ca de Comércio de Jequié, com sede
em Jequiê, no Estado da .Bahia ,

31 - E' publicada a Portaria n,? ..
303, de 7-5-946,' do Ministro da Edu-
cação, 'que concede inspeção preliminar
aos cursos comerciais básico e técni-
co de contabilidade da Escola Técni-
ca de Comércio S. José de Pouso Ale-
gre, com' sede em Pouso Alegre, no E3-
tado de Minas Gerais.

31 - E'· publicada a Portaria n.? .. '
296, de 30-4-946, do Ministro da Edu-
cação, que concede inspeção preliminar
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ao Ginásio S. Paulo, com sede em A~-
curra, no EStado de Santa Catarina.

31 - E' publicada a Ata de 15-4-946"
do Conselho Nacional de Educação re--
lativa à lO.a sessão da 1.- reunião ordi-
nária do ano.

II - ATOS DA ADKINISTRACÃO DOI E.~
TADOS DO DISTInTo FED>:RAL )I DOi Tu-

RITÓRIOS

3 - li: publicado o Decreto oP ..
15.781, de 30-4-946, do Estado deSlo
Paulo, que-dá denominação a 6 grupo~
escolares. .

3 - E' publicado o Decreto n.o "
15.782, de 30-4-946, do Estado de' São
Paulo, que dá a denominação de'" Jos~
Martiniano" à Escola Industrial de Ri-
beirão Preto. i

4 _ E', publicado o Decreto-lei.cn, G

1.643, de 3-5-946, do Estado do Rio de
Janeiro, que extingue e cria cargos na
carreira, de Professor (ensino secun-
dário) .

4 - E' publicado o Decreto 0.° 40.
de 30-4-946, do Território de . Rio
Brancó, que considera mistas quatro es-
colas noturnas localizadas na Capital
do Território.

4 - E" publicado o Decreto n," 41.
de 30-4-946, do Território de Rio Bran-
co, que cria duas escolas na Capital do
Território.

4 - E' publicado o Decreto n.? 42.
de 30-4-946, do Território de Rio Bran-
co, que cria escola mista na Maloca da
Serra da Moça.

5 - W publicado o Decreto-lei n,?
1.358, de 4-5-946, do Estado de Per-
nambuco, que abre crédito especial na
importância, de Cr$ 460.000,00, desti-
nado à instalação e manutenção da Se-
cretaria de Estado dos Negócios de
Educação e 'Saúde, até o fim do corren-
te exercício.

5 - E' publicado o Decreto-lei n.o~.
1.360, de 4-5-946; do Estado' de Per-
nambuco, que cria na Secretaria do Es-
tado dos Negócios de Saúde e Educa-
ção a Seção Central de Contabilidade,
diretamente subordinada ao respectivo
Secretário.

5 - E' publicada a Portaria n.? 12,
de 27-4-946, da Diretora de Educação
Física Escolar do Estado do Rio, de
Janeiro, que institui "Medalha de Edu-



cação Física", que se destina a recom-
pensar o mérito de instituições e jies-
soas que prestaram ou vêm prestando
serviços à educação física do Estado ou
especialmente à Diretoria de Educação
Física Escolar.

5 - E' publicado o Decreto do Es-
tado de Minas Gerais que cria o Grupo
Escolar Major Laje, em Presidente
Vargas.

7 - E' publicado o Decreto-lei n.? ..
1.088, de 7-5-946, do Estado do Rio
Grande do Sul, que restabelece o im-
pôsto adicional de 10 %, destinado à
manutenção, do sistema de ensino esta-
dual:

7 - E' publicado o Decreto n.? _.
r.933, de 11-5-946, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 10.000,00, à Sociedade Operária
J aguarense, de J aguarão.

7 - E' publicado o Decreto n.? ..
1. 936, de 11-5-946, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 30.000,00, ao Círculo Operário do
Rio Grande. .

9 - E' publicado o Decreto-lei n.?
457, de 2-5-946, do Estado do Para-
ná, 'que concede auxílio de 5.000.000 de
cruzeiros para constituir o fundo uni-
versitário.

9 - E' publicado o Decreto n.? ..
3. 566, de 3-5-946; do Estado de San-
ta Catarina, que cria urna escola mista
na vila de Urubici, Município de São
Joaquim.

9 - E' publicado o Dec'reto n.? ..
3.567, de 3-5-946, "do Estado de San-
ta Cata ri na, que cria uma escola na lo-
calidade de Fundos de Biguaçu, Distrito
e Município de Biguaçu.

9 - E' publicado o Decreto n.? ..
3.568, de 3-5-946, do Estado de Santa
Catarina, que transfere para Rio Amé-
rica Alto, Distrito e Município de Urus-
sanga, o Curso N oturno da Cidade de
Urussanga.

10 - E' publicado o Decreto n." 335,
de, 7-5-946, do Estado de Sergipe, que
transfere para o Povoado Ilha das Flo-
res, Município de Parapitinga, a' sede
da escola isolada existente na Cidade
de Propriá.

10 - E' publicado o Decreto-lei n.?
817, de 9-5-946, do Estado dá Paraí-
ba, que abre crédito de Cr$ 165.000,00,
à Secretaria de Educação.
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11 - E' publicada a Portaria ti.· 13,

de 10-5-946, do Departamento de Edu-
cação do Estado de Pernambuco, que
institui o Curso de Conferências sôbre
Higiene Mental Escolar, do Seminário
Pedagógico, destinado às professôras
cios grupos escolares, escolas especiais

,e escolas isoladas da Capital. •
11 - E' publicado o Decreto n,° ..

15.792, de 10-5-946, do Estado de S.
'Paulo, que regulamenta a forma de pro-
vimento de Diretor e Vice-Diretor dos'
estabelecimentos de ensino industrial,
secundário e normal.

11 - E' publicado o Ato do Estado
de Minas Gerais que concede "Rega-
lias de 1.0 Grau", à Escola Normal de
Botelhos. .

13 - E' publicado o Decreto-lei n.?
149, de 13-5-946, do Estado de Santa
Catarina, que modifica a estrutura da
Carreira de Professor N ormalista, d~
Quadro Único do Estado. '

14 - E' publicado o Decreto n.? ..
236, de 13-5-946, do Estado de Mato
Grosso, que converte em escolas mas ..
culina e feminina, as escolas rurais, mis-
tas, existentes na vila de Carnapuan,
Município de Herculânea. ' ,

15 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 5, de 13-5-946, do Diretor do
Departamento de Difusão Cultural da
'prefeitura do Distrito Federal, .'qUt'l
aprova o Regulamento do Curso de Pe-
quenos Locutores e Radiatores, criado
pela Resolução n.? 22, de 25-3-946, na
Rádio Escola do Serviço de Divulgaçãq,

15 - E' publicado o Decreto n.? . '.
737, de 14-5-946, do Estado do Rio
Grande do Norte, que transfere escolas
no Município-de Monteiro.

15 - E' publicado o Decreto n.? ..
738, de 14-5-946, do Estado do Rio
Grande do Norte, que transfere escola
no Município de lbiapinópolis.

15 - E' publicado o Decreto n.? ..
739, de 14-5-946, do Es~ado do Rio
Grande do Norte, que transfere escola
TiO Município de Caiçara.

15 - E' publicado o Decreto n.? ..
737, de 14-5-946, do Estado da Paraí-
ba, que transfere as escolas rudimen-
tares rurais mistas de "Boa Vista" e
"Cachoeirinha", a primeira para a lo-
calidade Zabelê e a segunda para Ca-
cimbas, arnbas no Município de Montei-
re;



15 - E' publicado o Decreto n.? ..
738, de 14-5-946, do Estado da Parai-
ba, que transfere a escola rudimentar
mistà da fazenda Espírito Santo, para
a localidade Campo Redondo, Muni-
cípio de Ibiapinópolis.

15 - E' publicado o Decreto n.? ..
739, de 14-5-946, do Estado da Parai-
ba, que transfere a escola primária
mista de Engenho Baiano, para a loca-
lidade "Lagoa de Serra" ambas do Mu-
nicípio de Calçara. '

15 - E' publicado o Decreto-lei n.?
1.093, de 11-5-946, do Estado do Rio
Grande do Sul, que eleva e uniformi-
za os vencimentos do pessoal docente da
Universidade de Pôrto Alegre e dá ou-
tras providências. .

16 - E' publicado o Decreto n.? ..
1.368, de ,15-5-946, do Estado de Per-
nambuco, que cria a Escolà de Educa-
ção Física.

16 - E' publicado o Decreto n.? ...
2.661, de 15-5-946, do Estado do Rio
de Janeiro, que desapropria um terreno
na cidade de Vassouras, em favor da
"Colônia de Férias Tudo pelo Brasil".

16 - E' publicada a Circular n.? 1
de 15-5-946, da 3.a Região Escolar do
Estado do Rio de Janeiro em que o no-
vo inspetor apresenta ao professorado
da Região seu plano de trabalho.

17 - E' publicado o Decreto-lei n.?
1. 087, de 7-5-946, do Estado do Rio
Grande do Sul, que ratifica o. Convênio
do Ensino Primário, firmado con~ a
União a 16-11-942, e dá outras provi-
dências.

18 - E' publicado o Decreto n.? 76,
de 15-5-946, do Estado do Piauí, que
aprova instruções anteriores baixadas
para o ensino de educação física.

18 - E' publicado o Decreto n.? 77,
de 16-5-946, do Estado do Piauí, que
transfere escola nuclear do Povoado de
Pedra Branca, Município de .Barras,
para o Povoado de Barreiras, no Mu-
nicípio do mesmo nome.

18 -E' publicado o Decreto n.? 225,
de 16-5-946, do Estado de Sergipe, que
transfere para o Povoado Tabocal,
Município de Aquidabã, a cadeira do
Povoado Macota, Município de Tobias
Barreto.

18 - E' publicado o Decreto-lei n.?
1.373, de 17-5-946, do Estada de Per-
nambuco, que aprova o Regulamento da.
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Casa do Estudante de Pernambuco.
18 - E' publicado o Decreto n.?

3. 571,~de 10-5-946, do Estado de Santa
Catarina, que transfere para a localidade
de Ponta Grossa, Distrito de lmarui,
a Escola Mista de Volta Grande do Rio
Capivari, Distrito de Vargem do Cedro,
município de. lmarui.

18 - E' publicado o Decreto n.? ..
3.572, de 10-5-946, do Estado de Santa
Catarina, que cria escola mista na lo-
calidade Rio do Norte, Distrito de Gar-
cia, Município de São José.

18 - E' publicado o Decreto n.? .,
3.573, de 10-5-946, do Estado de Santa
Catarina, que cria escolas mistas nas
localidades de São Pedro e Macieira,
Distrito de Taquara Verde; Cará, Dis-
trito de Caçador, e Novo São Paulo,
Distrito de Ipomêia, Município de Ca-
·çador.

18 - E' publicado o Decreto n.? .. .
3.574, de 10-5-946, do Estado de Santa
Catarina, que cria escola mista na locali-
dade Barra Clara, Município de São
José. •

18 '- E' publicado o Decreto n.? ..
3.575, de 10-5-946, do Estado de Santa
Catarina, que transfere para o Alto
Rio Dolmann, Distrito de José Boiteux,
Município de Ibirima, a escola da loca-
lidade do Rio Wiegan, situado no Dis-
trito e Município referidos.

18 - E' publicado' o Decreto n.? ..
235, de 10-5-946, do Estado de Mato
Grosso, que transfere para Barcadas,
Município de Cuiabá, a escola ruralis-
ta, situada em Buriti Escuro, no mesmo
Município.

18 - E' publicado o Decreto-lei n.?
762, de 11-5-946, do Estado de Mato
Grosso, que eleva para sete o número
de professôres 'de Educação Física, pa-
drão I.
18 - E' publicado o Decreto n.? 36,
de 10-5-946, do Território de Ponta
Porã, que cria escola isolada de ensino
primário na Vila Juquita, Município
de Maracaju.

19 - E' publicado o Decreto-lei n.?
1.375, de 18-5-946 do Estado de Pernarn-
buco, que abre crédito de sete milhões
e quinhentos mil cruzeiros destinados à
execução de obras e aquisição de mate-
rial indispensável a um programa mí- .
nimo de ação determinado pela Secreta-
ria de Eduoa~o e Saúde.-,

.'



21 - E' publicado o Decreto TI.o •.

1.189, de 20-5-946, do Estado do Piauí,
que cria a função .gratificada de diretor
do Cur50 Especial de Educação Física.

21 - E' publicado o Ato do Estado
de Minas Gerais que reconhece, como
de 1.0 grau a Escola Normal do Colégio
Afonso Arinos, de Belo Horizonte.

21 - E' publicado o Decreto n.? 92,
de 6-5-946, do Estado de Goiás, que au-
toriza a instalação de um grupo esco-
lar de 3.a categoria em Porangatu·.

21 - São publicados Decretos ns. 93,
94 e 95, de 10-5-946, do Estado de Goiás
que criam respectivamente uma escola
mista no povoado de S. Sebastião de
Cedrolina, Município de Itapaei; escola
noturna para adultos, no povoado de
Monjolinho, Município de Corumbá; e
'uma escola mista no bairro de Bota-
fogo, Município de Goiânia.

21 - E' publicado o Decreto n.? 96,
de 11:5-946, do Estado de Goiás, que
desdobra em escola masculina e escola
feminina, a escola mista de D. Bosco,
Município de Morrinhos.

22 - E' publicado o decreto n." 742
de 16-5-946, do Estado da Paraíba, que
transfere a escola rudimentar mista de
Cachoeirinha, para a localidade "Ca-
cimbas", município de Monteiro. .

22 - E' publicado o Decreto n.? "
744, de 21-5-946, do Estado da Paraí-
ba, que cria 4 escolas primárias mistas
noturnas, assim distribuídas: Municí-
pio da Capital, na localidade Gramame;
Município de Caiçara,: nà vila de Curi-
mataú; Município de Araruna, na loca-
lidade de Cacimba de Dentro; e Mu-
nicípio de Umbuzeiro, no ,povoado de
Natuba.

22 - E' publicado o Decreto n.o ..
745, de 21-5-946, do Estado da Parai-
ba, que cria 102 escolas primárias mis-
tas, em todos os municípios do Estado.

22 - E' publicado o Decreto n.? ..
15.807, de 21-5-946, do Estado de São
Paulo, que dá a denominação de Mar-
celino Braga, ao grupo escolar de Boa
Esperança do Sul.

22 - E' publicado o Decreto n.? ..
!.942, de 22-5-946, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 50.000,00, à Escola Dramática de
Pôrto Alegre.

23 - E' publicada a Portaria n." 3,
d. 16-5-946, da Divisão de Edncação

"
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Física da Secretaria de Educação c
Saúde do Estado do Rio de Janeiro, qut
dispõe sôbre as - atribuições do orga-
nizador, orientador e fiscalizador do
Serviço Médico-Biométrico da educa-
ção física nos estabelecimentos estaduais
de ensino. .

23 - E' publicado o Decreto 0.° •.
15.809, de 22-5-946, do Estado de S.
Paulo, que dispõe sôbre relotação de
cargos, inclusive de professôres e dá
outras providências.

23 - E' publicado o Decreto n,? ..
15.811, de 22-5-946, do Estado de S10
Paulo, que dispõe sôbre lotação de car ..
gos no Colégio Estadual e Escola Nor-
mal de Baurú,

23 - E' publicado o Decreto n,? ..
15.813, de 22-5-946, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre a lotação dos
cargos que especifica, em ginásios e es-
colas normais do Estado.

23 - E' publicado o Ofício n.? 61,
de 10-5-946, da Divisão .de Estatística,
e Pesquisas Educacionais, da Secre-
taria de Educação e Saúde do Estado
do Rio de Janeiro, que dá instruções
para a pesquisa sôbre vocabulário .infan-
til, na primeira série, que se está rea-
lizando naquela Divisão.

24 - E' publicado o Decreto-lei n.O
SO, de 22-5-946, do Estado do Piaui,
que eleva à categoria de Escola Agru-
pada, com o denominação de "Professor
Francisco Marques", a escola singu-
lar do Povoado Nazâria, Município da
Capital.

24 - E' publicado o Decreto-lei n.-
81, de 22-5-946, do Estado do Piaui,
que transfere de povoado, no Munid-.
pio de Barras, duas escolas nucleare •.

24 - E' publicado o Decreto-lei n.?
3.175, de 23-5-946, do Estado de Ala-
goas, que cria a carreira de professor
subvencionado. .

25 - E' publicado o, Decreto n:o ".
1.378,. de 25-5-946, do Estado de Per-
nambuco, que aprova o Regulamento da
Secretaria de Estado dos Negócios da
Educação e Saúde.

25 - E' publicado o Decreto n.? 35,
de 10-5-946, do Território de Ponta Po-
rã, que cria a Biblioteca Machadó de
Assis, na sede da Imprensa Oficial.

25 - E' publicado o Decreto n.? 38,-
de 20-5-946, do Território de Ponta
Porã, que cria escolas isoladas de eu-

...
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sino pnrnano, em Guaicurus, Municí-
pio de Pôrto Murtinho ..

25 - E' publicado o Decreto n.? 37,
de 20-5-946, do Território de Ponta
Porã, que cria escolas isoladas de en-
sino primário, em Passos das Pedras,
Salobra e Campestre.

26 - E' publicado o Decreto-lei n,?

2}, de 2-5-946, do Estado de G 'ás, que
institui o "Registro Escolar", no De-
partamento Estadual de Estatística.

26 - E' publicado o Decreto-lei 11.°

405, de 22-5-946, 'do Estado de Goiás,
que cria diversos cargos administrativos
em estabelecimentos de ensino prin!trio
e dá outras providências.

26 - E' publi ado o Decreto-lei 11.0

406, de 22-5-946, do Estado, de Goiás,
Que cria cargos administrativos em es-
tabelecimentos de ensino primário.

29 - E' publicado o Decreto n.? 83,
de 25-5-946, do 'Estado do Piauí, que
transfere de povoados nos Municípios

.de São Pedro do Piaui, e Marvão, duas
escolas nucleares.

29 - E' publicado o Decreto n,? 85.
de 28-5-946, do Estado do Piauí, que
transfere de povoado, no Município de
São Pedro do Piauí, uma escola nuclear:

29 - E' publicado o Decreto-lei n."
402, de 20-5-946, do Estado de Goiás.
que doa uma área de terreno, para cons-
trução de uma escola, à Congregação
das Filhas de Maria Auxiliadora, que se
obrigará a conceder matricula gratuita
a alunos pobres, apresentados pelo Go-
vêmo do Estado.

29 - E' publicado o Decreto n.? 91.
de 29-5-946, do Estado de Goiás, que
eria uma escola mista no Povoad~ de
Gercinápolis, Município de Goiânia.

30 - E' publicado o Decreto-lei n.?
3.178, de 29-5-946, do Estado de Ala-
goas, que cria três cadeiras isoladas,
como classes supleti.vas em Bebedouro,
subúrbio de Maceió.

30 - E' publicado o Decreto n.o ..
15.826, de 29-5-946, do Estado de São
Paulo, que modifica a redação do ar-
tigo 96, do Regulamento anexo ao De-
crc-:to n." 7.066, de 6-4-945, conforme
proposta da Congregação da Escola Su-
perior de Agricultura Luís de Queirós,
aprovada pelo Conselho Universitário.

31 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 15 de 30-5-946, do Diretor do
Instituto de Educação da Prefeit1,tt'a do
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Distrito Federal, que diiPõe sôbre o UIO
do uniforme.

31 - E' publicado o Decreto n.? .. '
3.581, de 28-5-946, do Estado de San-
ta Catarina, que transfere para a Jo-

.cal idade de Caetés, a escola mista de
Várzea do Veado, Distrito e Município
de Camboriu.

III- ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNI-
CIPAL

3 - E' publicadoo Decreto-lei n.? 1,
de 10-2-946, da Prefeitura de São Mi-
guel do Taipuio (Piauí), que cria
duas escolas primárias nos lugares
Riacho e Letreiro.

3 - E' publicado o Decreto-lei n." 23,
de 15-1-946, da Prefeitura. de São Mi-
guel de Guadalupe (Piauí), que abre
o crédito de Cr$ 720,00, para despesas
com a escola Leônidas MeIo. .

3 - E' publicado o Decreto n.? 34,
de 12-4-946, da Prefeitura de Marquês
de Valença (Estado do Rio de Janei-
ro), que aprova a tabela suplementar do .
salário de professor primário, a vigorar
no corrente ano.

3 - E' publicado o Decreto n.? 46,
de 12-4-946, da Prefeitura de Maricá,
-(Estado do Rio de Janeiro), que apro-
va a tabela suplementar do salário de
professor primário, a vigorar no cor-
rente ano. I

8 ~ E' publicado o Decreto-lei n.? 6,
de 4-9-945, da Prefeitura de Alto-Longá
(Piauí), que anula a verba orçamentá-
ria destinada à educação pública.

15 - E', publicado o Decreto-lei n."
51, de 25-3-946, da Prefeitura de IPedro
II (Piauí), que anula a contribuição
concedida ao Centro Piauiense, no Rio

. de Janeiro.
17 - E' publicado o Decreto-lei n.o .,

. de 26-3-946, da Prefeitura de Jerome-
nha (Piauí), que anula a subvenção con-
cedida ao Centro Piauiense,. no Rio de
Janeiro.

17 - E' publicado o Decreto-lei 0.0 1,
de 5-4-946, da Prefeitura de Picos
(Piauí), que anula a dotação orçamen-
tária destinada ao Centro Piauiense, no
Rio de Janeiro.

17 - E' publicado o Decreto-lei n.?
GI, de 4-4-946, dá Prefeitura de Pira-
curuca (Piauí), que anula a dotação
orçamentária destinda ao Centro Piaui-
ense, no Rio de Janeiro.



•

17 - E' publicado o Decreto-lei n.?
135, de 16-4-946, da Prefeitura de Cam-
pos (Estado do Rio de Janeiro), que
isenta de impostos e taxas adicionais os
imóveis ocupados por estabelecimentos
de ensino e dá outras providências.

22 - E' publicado o Decreto n.? 23,
de 13-2-946, do Município de 'Itaocara,
(Estado do Rio de Janeiro), que extin-
gue 'cargo de Professor do Quadro Su-
plementar, em virtude de uma transfe-
rência para o Quadro IIl.

24 - E' publicado o Decreto-lei n.? 1,
de 29-3-946, da Prefeitura de São João
do Piauí, (Piauí), que anula~ subven-
ção concedida ao Centro Piauiense, no
j(io de Janeiro.

24 - E' publicado o Decreto-lei n.O~
92, de 22-5:946, da Prefeitura de Cam-
po Maior (Piaui), que abre o crédito
especial de Cr$ 31.200,00, para paga-
mento aos professôres de treze escolas
criadas pelo Decreto-lei n.? 83, de 10·
10-945.

24 - E' publicado o Decreto-lei n.?
93, de 22-5-946, da Prefeiturá de Cam-
po Maior (Piaui) , que concede subven-
ção anual de C~$ 1.200,00, à Escola de
Datilografia Pratt.

28 - E' publicado o Decreto-lei n.?
217, de 17-5-946, da Prefeitura de 'Te-
rezina (Piauí), que dispõe sôbre a in-
corporaçãq da Escola Presidente Getú-
lio Vargas a Escola Tersandro Paz.

29 - E' publicado o Decreto-lei n.":
23, da Prefeitura de Bertolinia (Piauí),
que anula a dotação orçamentária desti-
nada ao Centro Piauiense, no Rio de Ja-
neiro.

~ lV - NO'l'ICIÁRIO

1 ~ No Rio de Janeiro realizam-se
solenidades qüe marcam o início dos
"Jogos Universitários" de 1946.

1 - Noticia-se de Belém (Pará),
que foi iniciada uma campanha pela
gratuidade.edo ensino secundário, que
é da iniciativa dos ginasianos daque-
la cidade.

1 - E' instalado o Curso Normal
Regional de Ponta Porã ,

2 - Noticia-se à inauguração de um
grupo escolar na Ilha da Gibóia, Esta-
do do Rio de Janeiro.

3 - Por iniciativa do S. E. S. e
dirigida pela Inspetoria de Higiene e
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Assistência Odontológica do Ceará, ini-
cia-se a Campanha da Saúde dos cen-
tros escolares do interior e da Capital
do Estado. .

3 - Funda-se em S. Paulo' a u Le-
gião Estudantina de Assistência", com
a finalidade de amparar os estudantes
pobres do curso secundário.

3 - Partem em viagem de estudo,
aos Estafos Unidos, duas professôras
paulistas que vão especializar-se em psi-
cologia para cêgos,
. 3 - Inaugura-se na Vila Três de

Maio (Rio Grande do Sul), o Ginásio
D. Iiermeto, com a matrícula inicial
de cêrca de cem alunos.

3 - Noticia-se a inauguração de um
grupo escolar em Pedra Azul, (Minas
Gerais), com a denominação do Co-
ronel Pacífico de Farias.

4 - Convidados pelo Grêmio Aca-
dêmico Osvaldo Cruz, da Faculdade de
Medicina da Universidade de S. Paulo.
chega à· capital bandeirante o Prof.
Sousa Campos, Ministro da Educação,
que dará posse à nova diretoria elo re-
ferido Grêmio.

4 - Iniciam-se os trabalhos da cons-
trução da Cidade Universitária de Mi-
nas Gerais.

5 - E' fundada a Associação Bauru-
ense de professôres, destinada a arre-
gimentar os que exercem funções no
magistério público de Bauru.

6 - Noticia-se que foi eleito membro
da Sociedade de Medicina e Cirurgia, o
Sr. Sousa Campos, Ministro da Educa-
ção e Saúde.

6 - Em Belo Horizonte, a Universi-
dade de Minas Gerais homenageia o
Prof. Otávio Castanhede, representan-
te da Universidade do Brasil à inau-
guração das obras da Cidade Universi-
tária mineira.

7 - Comemora-se o transcurso do
57.° aniversário do Colégio Militar, no
Rio de Janeiro.

7 - E' doado à Prefeitura! do Distrito
Federal 'pelo Comendador Serafim So-
fia um educandário que. tomou o nome
de Rosita Sofia.

7 - Noticia-se em Terezina (Piauí)
que a diocese local fez doação de um
prédio ao Patronato Maria Narciso,
da cidade de União.

7 - Noticia-se do Recife que em vis-
ta da campanha da "Merenda Escolar",



instituída pela Secretaria de Educação
e Saúde, 4.816 escolares estão sendo
beneficiados com um copo de leite diá-
rio.

J 8 - Noticia-se a instalação do Institu-
to Inter-Aliado de Alta Cultura, na
cidade do Rio de Janeiro.

8 - Inicia-se na Cidade do México
o "V Congresso Americano de Maes-
tros" .

8 - Funda-se em Fortaleza (Ceará)
um órgão cultural denominado Insti-
tuto do Nordeste.

8 - E' instalada ama escola rural
l10 Município de Macaíba, em Felipe;
Camarão (Rio Grande do Norte).

10 --=- Noticia-se a instalação' de eq-
colas primárias nas seguintes cidades de
Minas Gerais: Alteros, Itambacuri, San-
ta J uliana, São João do Paraíso- e Si-
monésia. '

'11 - E' comemorada a passagem de;
segundo lustro do reconhecimento ofi-
cial da Faculdade de Direito de Goiás.

12 - Instala-se em Terezina (Piauí),
o Centro Católico de Cultura.

,12 - Foi instalada em Terezina
(Piauí) à "Seção de Estudante". na
"Biblioteca Arquivo Público e Museu
Histórico" .

13 - Inaugura-se no Rio de Janeiro
a Universidade do Povo, iniciativa de
intelectuais e professôres, que se pro-
põe a levar a cultura técnica e geral,
gratuitamente, às diversas camadas po-
'pulares.

13 - E' comemorado o 82.° aniver-
sário da Escola Normal Oficial de Per-
nambuco.

14 - Faleceu na Suiça a professôra
Louise Artus, conhecida por seus livros
sôbre Desenho e Pedagogia e que du-:
rante alguns anos lecionou em Minas
Gerais.

14 - Chega ao Rio de Janeiro o es-
critor português João de Barros; em
viagem oe intercâmbio' cultural.

14 - Realiza-se na Universidade do
Brasil uma recepção ao cientista Julian
Huxley, que se acha no Rio de Janeiro
representando a Organização .de Edu-
cação, Ciência e Cultura das Nações
Unidas, da qual é secretário.

14 - Realiza-se a solenidade da co-
memoração do nonagésimo aniversário
do Colégio Estadual de Pernambuco.
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14 - E' festejada a passagem do
43.0 aniversário da Escola Normal Car-
los Gomes, de Campinas (Estado t ,de
São Paulo).

14 ~ Chega a Belo Horizonte (Mi-
nas Gerais), o Ministro da Educação,
Sr. Sousa Campos, onde inaugurará o
primeiro Pavimento da Santa Casa de
Belo Horizonte, de cujo projeto é autor.

15 - Chega ao Rio de Janeiro o pro- .
fessor Bert G. Anderson, da Univer-
sidade de Yale, que, a convite da Facul-
dade, Nacional de Odontologia, fará
uma série de conferências.
, 15 - 'No Rio de Janeiro é 'comemo-
rado o 109.° aniversário do Real Gabi-
nete Português de Leitura. ,

15 - Inaugura-se a primeira escola
de aprendizagem industrial construída
pelo SENAI no Estado do Ceará.

15 - Realiza-se a solenidade de ins-
talação do 3.· Grupo Escolâr" de For-
miga(Minas Gerais), que tomou a de-.
nominação de José Bernardes de Faria.

16 - Comemora-se a passagem do 2(l.o'.
aniversário da Associação Flumíneijse
de Estudantes de Medicina.

16 ...:.. Noticia-se de Curitiba (Pa-
ranâ), quê o Interventor Federal 10
Estado criou' cursos noturnos de alfa-'
betização em tôdas as escolas da Capital
do Estado.

17 - Encerrando' a campanha para
melhoria do ensino médico- no Brasil,

'realiza-se uma solenidade na Sociedade
de Medicina e Cirurgia onde falam vá-
rios professôres interessados na ines-
ma.

17 '- Foram inaugurados em Terezi-
na (Piaui), um clube de leitura e uma
biblioteca no Grupo Escolar .Teodoro
Pacheco.

17 - Entra em • funcionamento no
Grupo Escolar Tavares Bastos, em Ma-
ceió, um curso noturno para adultos.

17 - A Universidade de Minas Gerais
reverenciou com' várias solenidades a
memória: de seu fundador, ex-presiden-
te Antônio Carlos.

17 - Noticia-se de Belo Horizonte
(Minas Gerais), que ó Govêmo do

Estado abriu crédito de 7 milhões de
cruzeiros para -terminar as obras da
Escola Técnica ao Estado.

18 - Inaugura-se o 2.° Congresso
Estudantil Paranaease, com a partid-
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pação de várias delegações do interior
ao Estado.

18 - Noticia-se a fundação de es-
colas nas seguintes cidades mineiras:
Carlos Chagas, Carrno da Cachoeira,
Perdizes, São João da Ponte, São João'
do Paraíso e Sapucai-Mirim .

18 - No Estado do Rio de Janeiro,
a Ala Moça Fluminense, empenhada
numa campanha educacional, inaugura
uma escola noturna no Ginásio Rio
Branco.

18 - Noticia-se de Belo Vale (Mi-
nas Gerais); que já se acham em funcio-
namento as onze escolas criadas naquele
município.

19 - E' inaugurada a Escola de
Prendas Domésticas "Santa Soares",
em Carrasco, Natal (Rio Grande do
Norte) .

19 - Noticia-se a criação de uma
escola primária em Unai (Minàs Ge-

. rais) .
19 - Noticia-se a criação de uma

escola primária em Bom Jardim de
Minas (MinasGerais}.

19 - 'Noticia-se ,a criação de uma
escola primária em São João da Ponts
(Minas Gerais).

20 - E' realizada sessão inicial das
comemorações do cinquentenário da Aca-
demia Brasileira de Letras.

21 - Inaugura-se no Instituto Rui
Barbosa, de Fortaleza (Ceará), uma
biblioteca e um grêmio literário que

•
têm como patronos, respecãvamente;
Humbertode Campos e Filgueiras Li-
ma.

21 - Realizam-se solenidades pelo
transcurso do 35.0 aniversário da Esco-
la de Engenharia de Minas Gerais.

23 - Inaugura-se no Rio de Janeiro
o Instituto Rio Branco, do Ministério
das Relações Exteriores, e -que tem co-
mo finalidade a preparação de candi-

- aatos à carreira Diplomática.
24 - Realiza-se a solenidade da ins-

talação de uma classe de jardim de in-
Iáncia, ;organizáda de conformidade
com os modernos .métodos de educação
pré-escolar, localizada no Grupo Esco-
lar. Pe. Francisco Correia, em, Santa-
na do Ipanema;. Maceió. '

25 ...::..Chega ao Rio de Janeiro o edu-
cador e conferencista chinês s-. T.
Z. Koo, que fará várias conferências
sob o patrocínio da Associação Cristã
de Acadêmicos .

28 - Inaugura-se em Angra dos Rei.
(Estado do Rio de Janeiro) um grupo
escolar com capacidade para 300 alunos.

28 - Por iniciativa do Secretário de
Educação e Saúde, inaugura-se um ga-
binente dentário no Colégio Estadual de
Ceará.

Seção de Documentação e .Intercârn-
bio do Instituto Nacional de Estudos'
Pedagógicos, em 25 de junho de 1946,
- Déa Velloso Barros, Chefe da Seção
-- Visto: Mu,.i!o Braço, Diretor.
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Vida educacional no país em Junho de 1946
I ATOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

1 - E' publicado o Despacho de
24-5-946, do Presidente da República,
que autoriza o Centro Nacional de En-

_ sino e Pesquisas Agronômicas a pro-
mover a vinda de técnicos e professô-
res estrangeiros a fim de realizarem,
nos Cursos de Aperfeiçoamento, Espe-
cialização e Extensão, conferências com
demonstrações .práticas sôbre diversas
especialidades agronômicas e veteriná-
rias.

1 - E' publicada a Ata de 24-4-946,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à l l ," sessão da 1.a reunião or-
dinária do ano.

3 - E' publicada a Ata de 26-4-946,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa .à 12.a sessão da l,a reunião or-
dinária do ano.

4 - E' publicada a Exposição de
Motivos n.? 369, do Diretor Geral do
Departamento Administrativo do Ser-
viço Público, que dispõe sôbre as ques-
tões relativas à cinematografia brasi-
leira.

4 - E' publicad'a a Ata de 29-4-946,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 13." sessão da r- reunião or-
dinária do ano.

5 -E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.318, de /3-6-946, que altera o
Decreto-lei n." 8.342, de 10-12-945,
que uniformiza o regime de promoção
nas faculdades e escolas superiores.

5 -. E' publicado o Decreto núme-
ro 21.023, de 24-4-946, que derroga o
Decreto n.? 19.687, de 29-9-945, na
parte em que concedeu subvenção à
Associação de Proteção à Infância de
Friburgo, de Nova Friburgo, 00 Esta-
do do Rio de Janeiro.

5 - E' publicada a Ata de 3-5-946,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 14.' sessão da 1.' reunião
ordinária do ano.

7 - E' publicada a Ata de 6-5-946,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 15." sessão da L" reunião ordi-
nária do ano.

••. 8 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.323, de 6"6-946, que dispõe sô-
bre a equiparação di Universidade do
Paraná e aprova ,?S respectivos Esta-
tutos.

11 - E' publicada a Portaria 0.° 430,
de 7-6-946, do Ministro da Agricultu,
ra, que dispõe sôbre a distribuição de
bôlsas de estudo entre os alunos do
segundo, terceiro e quarto anos das
Escolas Nacional de Agronomia e Na-
cional de Veterinária.



12 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.331, de 10-6-946,-que extingue
a Instrução Pré-Militar.

12 - E' publicado o Decreto-lei nú,
mero 9.341, de 10-6-946, que revoga os
Decretos-leis ns. 8.931, de 26-1-946 e
9.040, de 6-3-946, que concederam à
União dos Escoteiros do Brasil uma
subvenção anual de Cr$ 3.000.000,00.

12 - E' publicadà a Portaria nú-
mero 387, de 10-6-946, do Ministro da
Educação, que revigora, para o cor-
rente ano, a Portaria n." 477, de
28-11-945, da Diretoria Geral do De-
partamento Nacional de Educação, an-
tecipando, entretanto, para o mês de
agôsto o período dentro do qual deve-
rão dar entrada aos pedidos de verifi-
cação prévia.

14 - E' publicado o Aviso n.? 702,
sem data, do Ministro da Guerra, que
fixa o efetivo de oficiais para os di-
ferentes cursos a funcionarem na Es-
cola de Aperfeiçoamento de Oficiais, e
torna sem efeito o Aviso n.? 393, de
"26-3-946.

15 - E' publicado o Decreto-lei
n.o· 9.355, de 13-6-946, que funda o
Instituto Brasileiro de Educação, Ci-
ência e Cultura (IBECC) com sede
no Distrito Federál.

15 -..: E' publicada a Portaria nú-
mero 439, de 12-6-946, do Ministro da
Agricultura, que aprova as instruções
para o funcionamento do Curso Avulso
de Práticos Rurais, baixadas pelo Dire-
tor dos Cursos' de Aperfeiçoamento, Es-
pecialização e Extensão ..

15 - E' publicada a Portaria sem
número de 12-6~946, do Ministro da
Agricultura, que aprova as instruções
para o funcionamento do Curso Avulso
de Avicultura, baixadas pelo Diretor
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dos Cursos de Aperfeiçoamento, Espe-
cialização e Extensão.

15 - E' publicada a Portaria nú-
mera 364, de 24-5-946, do Ministro da
Educação que concede inspeção preli-
minar ao Ginásio Companhia de Ma-
ria, com sede em Santa Cruz do Rio
Pardo.

18 - E' publicada a Ata de 10-5-946,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 16.' sessão da L" reunião or-
dinária do ano.

19 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.373, de 17-6-946, que aceita a
doação feita à União pelo Estado do
Espírito Santo de um terreno desti-
nado à instalação do Pôsto Meteoroló-

" gico da cidade de Cáchoeiro de Itape-
mirim.

19 - E' publicada a Portaria nú-
mero 388, de 10-6-946, do Ministro da
Educação, que concede inspeção preli-
minar ao curso comercial básico da
Escola Comercial de Além, com sede
em Rio Claro, no Estado de São Pau-
lo.

20 - E' publicado o Decreto-lei nú-

m~ro 9.377, de 18-6-946, que dá nova
redação ao art. 14, e a alínea 9 do ar-
tigo 24 do Decreto-lei n.? 8.393, de
17-12-945, que concede autonomia ad-
ministrativa, financeira, didática e dis-
ciplinar à Universidade do Brasil.

20 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.378, de 18-6-946, que' estabele-
ce as bases de organização do Salão
Nacional de Belas Artes.

20 '- E' publicado 'o Decreto nú-
mero 21.321, de 18-6-946, que aprova
o Estatuto da Universidade do Bra-
sil.

20 - E' publicada a Ata de 15-5-946,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 18.' sessão da 1.& reunião or-
dinária do ano.



22 - E' publicado' o Decreto-lei nú-
mero 9.387, de 20-6-946, que institui a
campanha nacional contra a tuber-
culose.

22 - E' publicada a Portaria nú-
mero 400, de 20-6-946, do Ministro da
Educação, que expede instruções para
a realização de exames de suficiência
para concessão de registros definitivos
de professôreg ,

22 - E' publicado o Aviso n.? 759,
de 19-6-946, do Ministro da Guerra,
que revalida para o ano de 1947 as
instruções referentes ao concurso de
admissão às Escolas Preparatórias em
1946.

22 - E' publicâda a Portaria n.? 27,
de 13-6-946, do Diretor do Instituto
Fernandes Figueira, do Departamento
Nacional da Criança, que baixa nor-
mas de serviço para o referido Insti-
tuto.

22 - E' publicada a Portaria n.? 29,
de 14-6-946, do Diretor do Instituto
Fernandes Figueira, do Departamento
Nacional da Criança, que cria o Ate-
neu do referido Instituto, e baixa ins-
truções para o seu funcionamento.

24 - E' publicado o Aviso n,o 762,
de 21-6-946, do Ministro da Guerra,
que dispõe sôbre os instrutores ou mo-
nitores dos estabelecimentos de en-
sino.

26 E' publicado o 'Decreto nú-
mero 21.166, de 23-5-946, que concede
reconhecimento, sob regime de inspeção
permanente, ao curso ginasial do Gi-
násio N. S. Medianeira, com sede em
Barra do Piraí, no Estado do Rio de
Janeiro.

26 E' publicado o. Decreto nú-
mero 21.221, de 30-5-946, que autori-
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za o funcionamento dos cursos de ar-
quitetura e de minas, da Escola de
Engenharia da Universidade de Pôrto
Alegre, com sede em Pôrto Alegre, no
Estado do Rio Grande do Sul.

26 - E' publicado o Despacho de
19-6"946, do Ministro da Educação,
que homologa a Resolução n.? 20, de
5-6-946, 'da Junta Especial, que dispõe
sôbre o registro de diplomas dos. ba-
chareis formados pela Faculdade de
Direito de Goiás.

26 - E' publicada a Ata de 13-5-946,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 17.a sessão da l.a reunião oro
dinária do ano.

28 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.388, de 20-6-946, que cria. a
Universidade do Recife.

28 - E' publicado o Decreto_lei nú-
mero 9.403, de 25-6-946, que atribui à
Confederação Nacional da Indústria o
encargo de criar, organizar e dirigir
o Serviço Social da Indústria.

28 -:- E' publicada a Portaria n.? 175,.
de 20-2-946, do Minist~o da Educação,
que declara que' os candidatos inscri-
tos' em concurso vestibular nas escolas
de engenharia, em 1946, não são obri-
gados ao exame de desenho.

28 - E' publicado o Despacho de
23-6-946, ,do Ministro. da Educação, que
homologa a Resolução n.? 21, de
17-6-946, que.' dispõe sôbre a validação
de diplomas de bacharel em direito
pela Faculdade de Direito de Goiás.

28 - E' publicado o Aviso n.? 785,
de 25-6-946, do Ministro da Guerra,
que marca o dia 1 de agôsto do cor-
rente ano para o inirio dos cursos B
e BI da Escola de' Transmissões, no



Centro de Aperfeiçoamento e Especia- -
lização do Realengo.

29 - E' publicada a Portaria nú-
mero 426, de 27-6-946, do Ministro da
Educação e Saúde, que delega compe-
tência administrativa ao Reitor da Uni-
versidade do Brasil.

II - ATOS, DA ADMINISTRAÇÃO DOS ES-

TADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS

TERRITÓRIOS

1 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 16, de 31-5-946, do Diretor do
Instituto de Educação do Distrito Fe-
deral, que dá o nome de " Franklin
Roosevelt" ao Clube Panamericano do
Instituto de Educação.

1 - E' publicado o Decreto nú-
mero 1.944, de 31-6-946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que oficializa o
Curso de Visitadoras Sanitárias, mi-
nistrado pelo Departamento Estadual
de Saúde, e baixa .instruções com re-
ferência ao curso e à admissão.

1 - E' publicado o Decreto n.? 97,
de 20-5-946, do Estado de Goiás, que
cria escola mista na Fazenda Ponte
Lavrada, no Município de Goiatuba.

1 - E' publicado o Decreto n.? 99,
de 20-5-946, do Estado de Goiás, que
retifica o nome do Ginásio Oficial de
Pôrto Nacional.

1 - E' publicado o Decreto n.? 100,
de 22-5-946, do Estado de Goiás, que
desdobra em duas, urna para cada sexo,
a escola mista anexa ao Educandário
Afrânio de Azevedo, em Goiânia.

3 - E' publicado o Decreto-lei de
2-6-946, do Estado de Minas Gerais,
que autoriza a emissão de apólices da
dívida interna do Estado, na importân-
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cia de quatro milhões oitocentos e de-
zessete mil cruzeiros, destinados a
constituir o acréscimo do patrimônio
da Escola de Arquitetura de Belo Ho-
rizonte.

4 - E' publicada a Resolução n,? 28,
de 1-6-946, do Secretário Geral. de
Educação e Oultura do Distrito Fe-
deral, que institui, no Departamento
de Educação Complementar, o Curso
de. Especialização para Orientadores
de Parques de Recreação Infantil.

4 -- E' publicado o Decreto n.? 87,
de 31-5-946, do Estado, do Piaui, que
transfere de Povoado, no Município
de Gilbués, uma escola nuclear.

4 - E' publicado o Decreto n.? 753,
de 3-6-946, do Estado da Paraíba,
que transfere dotações orçamentárias
na Secretaria de Educação e Saúde, na
importância de Cr$ 55.200,00.

4 - E' publicado o Decreto n.? 754,
de 3-6-946, do Est,{do da Paraiba, que
cria escola primária mista, noturna, no
Sindicato dos Peixeiros da Capital do
Estado.

4 - E' publicado o Decreto n.? 755,
'de 3-6-946, do Estado da Paraiba, que
transfere a escola rudimentar mista
de Bebedouro, para a localidade Serra
de jurema, ambas 'no Município de
Guarabira ,,

4 - E' publicado o Decreto nú-
mero 1. 945, de 4-6-946, do Estado do
Rio, Grande do Sul, que concede au-
xílio de Cr$ 12.000,00, à Federação
dos estudantes de Pôrto Alegre"

4 - E' publicado o Decreto n.? 104,
de 27-5-946, do Estado de Goiás, que
desdobra em duas, uma para cada
sexo, a escola' mista do Povoado de
Ouvidor, no Município de Catalão.
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5 - E' publicado o Decreto n.? 756,
de 3-6-946, do Estado da Paraíba, que
cria escolas no Município de São João
do Cariri, nos sítios Tanques, Capoei-

.ras, Santana, Duas Serras e Gerimú.

5 - E' publica da a Portaria n.? 24D,
de 4-6-946, do Departamento de Edu-

,caç.ão de Sergipe, que obriga as pro-
fessôras de Canto Orfeônico a fre-
quentarem duas vêzes por semana o
Instituto de Música e Canto Orfeôni-
co de Sergipe ,

5 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 509, de 4-6-946, do Estado de
Goiás, que abre crédito especial de Cr$
6.000,00, no Departamento de Educa-
ção.

6 - E' publicada a Exposição de
Motivos n.? DP-333, de 1-6-946, do
Diretor do Departamento do Serviço
Público do Estado do Piaui, que dis-
põe sôbre a admissão de professôres,
inspetores de alunos e zeladores como
extranunierários, sem prazo determi-
nado.

6 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.686, de 6-6-946, do Estado do
Rio de Janeiro, que cria uma escola

isolada na localidade Fazenda Alegre,
Município de Itaperuna.

6 - E' publicado .o Decreto núme-
ro 2.687, de 5-6-946, do Estado do Rio
de Janeiro, que transforma em grupo
escolar de Paraim. a escola isolada de
Vila Ribeirão.

6 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 412, de 5-6-946, do Estado de
Goiás, que isenta de impôsto a tran-
sação de compra do prédio a ser ad-
quirido pelo Ginásio Auxilium, de
Anápolis ,
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7 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.204, de 5-6-946, do Estado do
Piauí, que dá nova redação aos arti-
gos 2.° e 3.° do I}ecreto-Iei n.? 1.179,
de 14-2-946, sôbre a classificação de
escolas.

7 - E' publicado o Decreto n,? 88,
de 5-6-946, do Estado do Piauí, que
transfere escolas nucleares.

7 - E' publicado o Decreto n,? 89,
de 5-6-946, do Estado do Piaui;: que
transfere de Povoado, no Município de
União, uma escola nuclear.

8 - E' publicado o Decreto nú-
mero 1.947, de 6-6-946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que concede auxílio
de Cr$ 5.000,00, ao Teatro do Estu-
dante.

8 - E' publicado o Decreto n.? 1.950,
-íe 6-6-946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de Cr$
10.000,00 à Biblioteca do Centro Leo-
poldo Cortês, da Escola de Agrono-
mia e Veterinária.

8 - E' publicado o Decreto núme-
ro 1. 951, de 6-6-946, do Estado do
Rio Grandé do Sul, que transfere da
cidade de Novo Hamburgo para a de
São Leopoldo a 2.a Delegacia Regio-
nal de Ensino.

10 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 164, de 6-6-946, do Estado de
Santa Catarina, que abre crédito de
Cr$ 185.000,00, destinado ao paga-
mento das diárias e transporte dos fun-
cionários da inspeção escolar.

10 -- E' publicado o' Decreto nú-
mero 3.584, de 6-6-946, do Estado de
Santa. Catarina, que transfere para
Morro da Cruz, a escola de Forqui-
lhinha, Distrito e Município de Cres-
ciuma.
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10 - E' publicado o Decreto nú-
. mero' 3.585, de 6-6-946, do Estádo de

Santa Catarina, que transfere para a
localidade de Palmeiras, Distrito de
Urussanga, a escola mista de Alto
Caeté, no mesmo Município.

10 - E' publicado o Decreto nú-
mero 3,586, de 6-6-946, do Estado de
Santa Catarina, que cria escolas mistas
nas localidades de Garajuva, Distrito
de Maracajá, Município de Araran-
guá, Monte Castelo, Distrito de Tan-
gará, no Município de Videira e Ser-
rado Pitoco II, Distrito de Ituporanga,
no Município de Bom Retiro.

10 - E' publicado o Decreto nú-
mero 1. 969, de 8-6-946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que concede crê-
dito de Cr$ 100.000,00 à Universidade
de Pôrto Alegre.

11 - E' publicado o Decreto nú-
mero 8.538, de 8-6-946, da Prefeitura
do Distrito Federal, que abre crédito
especial de Cr$ 391. 774,00 para manu-
tenção dos Ginásios criados pelo De-
creto-lei n.? 8.4;73, de .27-12-1945.

11 - E' publicada a 'Resolução nú-

mero 29, de 10-6-946, do Secretário
Geral de Educação e CUltura do Dis-
trito Federal, que institui, na Secre-
taria Geral. de Educação e Cultura, o
" Prêmio Prefeito Hildebrando de
Araujo Gois"" destinado aos alunos
das 4,a e' 5,a séries das escolas primá-
rias.

11 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 13, de 10-6"946, do Diretor do
Departamento de Educação Cornple-
mentar do 'Distrito Federal, que dispõe
sôbre a comemoração do centenário de
João Barbalho.

11 -' E' publicado o Decreto nú-
mero 1.209, de 7-6-946, do Estado do
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Piauí, que modifica a contribuição dos
municípios para a Instrução e para
o Departamento das Municípalidades,
regulada pela Tabela n.? 22, anexa ao
orçamento vigente, e dá outras provi-
dências.

11 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.390; de 10-6-946, do Estado de
Pernambuco, que cria a Faculdade Es-
tadual de Filosofia nos mesmos rnol-
des da Faculdade Nacional de Filoso-
fia.

11 ,- E' publicada a Portaria nú-
mero 19, da Diretoria de Educação
Físic~ Escolar do Estado de Pernam-
buco, que institui três taças a serem
disputadas entre as equipes dos estabe-
lecimentos secundários.

11 - E' publicado o Decreto nú-
mero 110, de 7-6-946, do Estado de
Goiás, que cria duas escolas mistas, iso-
ladas,' nas fazendas Bom Jardim dos
Dias e Serra Negra, ambas no Mu-
nicípio de Piracanjuba.

12 - E' publicada a Resolução nú-
mero 30, de 11-6-946, do Secretário
Geral de Educação e Cultura do Dis-
trito Federal, que manda cantar em
tôdas as escolas, no dia 15-6-946" o
Luar do Sertão, em homenagem a Ca-
tulo Cearense.

12 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 14: de 11-6-946, do Diretor
do Departamento de Educação Com-
plementar do Distrito Federal; que
manda comemorar em tôdas as esco-
las o centenário da nascimento do Ba-
rão de Ramiz Galvão.

12' - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.213, de 10-6-946, do Estado do
Piauí, que eleva para 246 o número de

escolas nucleares do Estado.



12 - E' publicado o Ato n.? 1.603,
de 11-6-946, do Estado de Pernambuco,
que designa professor catedrático de
Física. do Colégio Estadual de Per-
nambuco e o Oftalmologista do Depar-
tamento de Saúde Pública para repre-
sentarem o Estado no V Congresso
Brasileiro de Oftalmologia a reunir-se
na Capital da Bahia.

12 - E' publicado o Decreto-lei nú'-
mero 797, de 110-6-946, do Estado da
Bahia, que altera o Quadro do Funcio-
nalismo Público Civil do Estado e dá
outras providências.

13 - E' publicado o Decreto nú-
mero 107, de 4-6-946, do Estado de
Goiás, que cria escola mista isolada 'no
lugar denominado Salino, Município de
Goiânia.

13 - E' publicado o Decreto n.? 108,
de 4-6~946, do Estado de Goiâs, que
desdobra em duas, uma para cada sexo,
a escola mista de Goianaz, no Municí-
pio de Anápolis.

13 - E' publicado o Decreto nú-
mero 109, de 4-6-946, ·do Estado de
Goiás, que cria escola 'isolada mista,
no lugar denominado Guarda-Mor, no
Município de Goiás.

13 - E' publicado o Decreto nú-
mero 111, de 7-6-946, do Estado de
Goiás, que criou escola isolada mista

no lugar denominado Marajoara, Mu-
nicípio de Goiânia.· .

)

13 - E' publicado o Decreto nú-
mero 112, de 12-6-946, do Estado de
Goiás, que autoriza a instalação do
Grupo Escolar de Niquelândia.

13 - E' publicado o Decreto nú-
mero 113,. de 12-6-946, do Estado de

. Goiás, que cria uma escola isolada rnis-
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ta no lugar denominado Salto, Muni-
cípio de Corumbá.

13 E' publicado' o Decreto nú-
mero .114, de 12-6-946, do Estado de
Goiás, que cria escola isolada mista no

lugar denominado Santo Antônio, no
Município de Goiânia.

14 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 2.324, de 12-6-946, do Estado do
Piauí, que abre vários créditos para
despesas com os serviços de educação e
cultura.

14 - E' publicado o Decreto nú-
mero 2.324, de 12-6-946, do Estado do
Paraná, que eleva à categoria de gru-
pos escolares as atuais escolas reuni.
das das Vilas de Cazoni e Nova.

14 _. E' publicado o Decreto nú-
mero 3.587, de 13-6-946, do Estado de
Santa Catarina, que subordina ao pro-
fessor regente de escola isolada des-
dobrada, o professor auxiliar.

I

14- li' publicado o Decreto nú-
mero 3.588, de 13-6-946, do Estado de
Santa Catarina, que cria escolas mistas
nas localidades' Barra do Rio Chapéu,'
Distrito do Rio Fortuna, Município de
Tubarão, Figueira Grande, Distrito e
Município de Imarui, e Calemba, Dis-
trito e Município de Palhoça.

14 - E' publicado o Decreto nú-
mero 1.977, de 8-6-946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que concede um
auxílio à Escola Oficial de Dança do
Teatro São Pedra.

15 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.202, de 14-6-946, do Estado
do Rio de Janeiro, que institui comissão
para elaborar os projetos de reestru-
turação do ensino primário e normal, de
acôrdo com planejamento estabelecido



nos Decretos-leis Federais ns. 8.529
e 8.530, de 2-1-946.

15 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 15.840, de- 13-6-946, do Estado
de São Paulo, que dispõe sôbre o res-
tabelecimento e reclassificação de car-
gos, inclusive de professôres.

16 - E' publicado o Decreto nú-
mero 831, de 15-6-946, do Estado da
Paraíba, que cria oito funções de Che-
fe de Departamento na Escola. de Agro-
nomia do Nordeste, mediante gratiíi-

"cação mensal de trezentos cruzeiros.

16 - E' publicado o Decreto de
14-6-946, do Estado de Sergipe, que
designa, comissão para organizar os
trabalhos da celebração do Centenário
do Ensino Secundário em Sergipe.,

17 - E' publicado o Decreto nú-
mero 3.589, de 13-6-946, do Estado de
Santa Catarina, que cria escolas mistas
nas localidades Arroio Bonito e La-
geado Mariano, Distrito de Piratuba
e Santo Antônio, Distrito de Abdon
Batista, "no Município de Campos NQ-
vos.

17 - E' publicado o Decreto nú-
mero 3.590, de 13-6-946, do Estado de
Santa Catarina, que cria escolas mistas
nas localidades Farroupilha, Distrito
de Videira, Frei Caneca e Luiz Delfi-
no, Distrito de Tangará, Lourenço de
Lima, Distrito de Arroio Trinta e Flo-
resta, Distrito de' Marari, no Muni.
cípio de Videira.

18 E' publicado o Decreto nú
mero 558, de 17-6-946, do Estado do
Rio Grande do Norte, que concede
uma pensão especial ao professor de
ensino particular Francisco Pedro Nu-
nes.
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18 - E' publicado o Decreto nú-

mero 246, de 19-6-946, do Estado de
Mato Grosso, que transfere a escola
rural, mista, de Cerâmica Aparecida,
Município de Campo Grande, para o
bairro de Cascudo, no mesmo Muni-
cípio.

18 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 407, de 29-5-946, do Estado de

i Goiás. que cria um cargo de professor
de Trabalhos Manuais no Colégio Es-
tadual.

18 - E' publicado o Decreto nú-
mero 112, de 12-6.946, do Estado de
Goiás, que autoriza a instalação do
grupo escolar de 3.a categoria de Ni-
quelândia, Município do mesmo nome.

18 - E' publicado o Decreto nú-

~ero 113, de 12-6-946, do Estado de
Goiás, que cria escola isolada mista em
Salto, Município de Corumbá de Goiás.

18 - E' publicado o Decreto nú-
mero 114, de 12-6-946, do Estado de
Goiás, que cria escola isolada mista
em Santo Antônio, Município de Goiâ,
nia.

18 - E' publicado o Decreto nú-
mero 115, de )2-6-946, do Estado de
Goiás, que cria uma escola isolada,
mista na fazenda denominada "Vau das
Pombas", no Município de Goiânia.

19 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.218, de 17-6-946, do Estado
do Piauí, que abre crédito especial de
Cr$ 50 e ,000,00, para pagamento da
quantia subscrita pelo Estado à Fun-
dação "Getúlio Vargas",

19 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.393, de 18-6-946, do Estado
de Pernambuco, Que dispõe sôbre a no-
meação de diretoras de grupo escolar.



19 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.397, de 18-5-946, do Estado de
Pernambuco, que cria no Município de
N azaré da Mata, a Escola Profissio-
nal Agrícola para adultos de ambos 05

sexos, que se venham dedicando a tra-
balhos do campo.

]11 _ E' publicado o Decreto nú-
mero 1. 982, de 17-6-946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que concede um
auxílio de 200.000 cruzeiros, a ser
pago' em dois exercícíos, à Biblioteca
Riograndense da cídade de Rio Gran-
de.

l '
19 - E' publicado o Decreto nú-

mero 1.983, de. 17-6-946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que concede um
auxílio de Cr$ 5.000,00 ao Teatro do
Estudante.

19 - E' publicado o Decreto nú-
mero 1.984, de 17-6-946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que concede auxíli~
de Cr$ 30.000,00 à Escola Normal
Olavo Bilac, de Santa Maria.

19 - E' publicado o Decreto nú-
mero 1. 994, de 19-6-946, do Estado dQ
Rio Grande do Sul, que concede auxí-
lio de Cr$ 15.000,00 à Escola Técnica
Parobé.

19 - E' publicado o Decreto nú ..
mero 1. 995, de 19-6-946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que concede auxílio
de Cr$ 15.000,00 ao Centro Acadêmi-
co Visconde de Mauá, da Faculdade
de Ciências Políticas e Econômicas.

19 - E' publicado o Decreto nú-
mero 1. 998, de 19-6-946, do Estado
do Rio Grande do Sul, que concede um
auxílio de Cr$ 15.000,00 à Escola Téc-
nica de Agricultura.

19 - E' publicado o Decreto nú-
mero 1,999, de 19-6-946, do Estado do
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Rio Grande do Sui, que concede auxílio
de Cr$ 15.000,00 ao Colégio Ameri-
cano.

1? - E' publicado o Decreto nú-
mero 2,000, de 19-6-946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que concede auxí-
lio de Cr$ 15.000,00, ao Centro Aca-
dêmico Tasso Corrêa, do Instituto de
Belas Artes.

20 - E' publicado o Decreto nú-
mero 1.476, de 19-6-946, do Estado do
Rio Grande do Norte, que cria esco-
las isoladas em diversas localidades do
interior do Estado.

20 - E' publicado o Decreto nú-
mero 117, de 18-6-946, do Estado de
Goiaz, que fixa subvenções ordinárias
concedidas a instituições de assistência
social.

20 - E' publicada a Portaria nú-
mero 5, de 14-3-946, do Diretor Geral
do Departamento Estadual de Cultura
do Estado de Goiás, que aprova o Re-
gulamento da Biblioteca Pública do
Estado.

21 - E' publicada a Portaria nú-
mero 235, de 21-5-946, do Departa-
mento de Educação do Estado de Ser-
gipe, que manda funcionar com dois tur-
nos as escolas da cidade de Salgado.

21 -. E' publicada a Portaria nú-
mero 203, de 23-4c946, do Departa-
mento de Educação do Estado de Ser-
gipe, que determina funcione em dois
turnos o Grupo Escolar Fausto Car-
doso da cidade de Simão Dias.

22 E' publicado o Decreto nú-
mero 767, de 21-6-946, do Estado de
Mato Grosso, que autoriza a extinção
da Diretoria Geral da Instrução PÚ-



blica Primária do Estado, e a criação
do Departamento de Educação e Cul-
tura, e dá outras providências.

23 - E' publicado o Decreto nú-
mero 2.711, de. 22-6-946, do Estado do
Rio de Janeiro, que cria, na tabela nu-
mérica de extranumerario mensalista
do Ensino Pré-Primário e Primário,
50 funções de professor adjunto, re-
ferência IIl.

25 - E' publicada a Resolução nú,
mero 31, de 17-6-946, do Secretário
Geral de Educação e, Cultura do Dis-
trito Federal, que institui, nesta Se-
cretaria o " Prêmio Centenário de
Castro Alves", na importância de Cr$
50.000,00, e dispõe sôbre sua distri-
buição.

25 - E~ publicada a Resolução nú-
mero 32, de 17-6-946, do Secretário
Geral de Educação ~ Cultura do Dis-
trito Federal, que dá o nome de "Ra-
mil>:Galvão" à Escola 6-15, situada à
Avenida.Cesário de MeIo n.? 4.129, em
Paciência.

25 - E' publicada a Resolução nú- -
mero 33, de 21-6-946, do Secretário
Geral de Educação e Cultura do Dis-
trito Federal, que suspende a exigên-
cia a que se refere o art. 31 das Ins-
truções n.? 3, de 30-1-946, que dispõe
sôbre registro de professor primário
em estabelecimentos particulares de en-
sino.

26 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.222, de 21-6-946, do Estado
do Piauí, que reorganiza o Departa-
mento do Ensino.

26 - E' publicada a Exposição de
Motivos do Secr~tário de Educação e
Saúde e o respectivo decreto núme-
ro 13.475, de 22-6-946, do Estado da
Bahia, que prorroga até 30:6-947 o

-10-
prazo de validade dos concursos reali-
zados em 1943 e 1944, 'para o Magisté-
rio Primário da Capital e do Interior.

26 - E' publicado o Decreto nú-
mero 8.546, de 22-5-946, da Prefeitura
do Distrito Federal, que cria, na Se-
cretaria Geral de Educação e Cultura,
a Escola Normal, "Carmela Dutra",
em Madureira.

26 - E' publicado o Decreto nú-
mero 248, de 25-6-946, do Estado de
Mato Grosso, que transfere para o lu-
gar denominado Fazenda Bonita, Mu~
nicípio de Rosário Oeste, a escola ru-
ral mista de Córrego Fundo, no
mesmo Município.

'Z1 - E' publicado o Decreto nú-
mero 2.331, de 25-6-946, do Estado do
Paraná, que outorga. mandato para
funcionamento de curso normal na Es-
cola Normal Livre de Nossa Senhora
de Lourdes, na Capital do Estado.

'Z1 - E' publicado o Decreto nú-
mero 2,332, de 25-6-946, do Estado do
Paraná, que outorga mandato para fun-
cionamento de Curso Normal na Esco-
la Normal Livre do Sagrado Coração
de Jesus, na Capital do Estado.

'Z1 - E' publicado o Decreto nú-
mero 2.333, de 25-6-946, do Estado do
Paraná, que outorga mandato para fun-
cionamento de Curso Normal na Esco-
la Normal Livre de São José, em Cas-
tro.

27" - E' publicado o Decreto do Es-
tado de Minas Gerais, que dispõe sôbre
os cargos de Diretor e Secretário das
Escolas Normais do Estado, quando
exercidos por professôres do estabele-

. cimento.

27 - E' publicado o D~creto-!ei nú-
mero 766, de 21-6-9.46, d~ Estado de
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Mato Grosso, que cria 'colônias agrí-
colas.

29 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 429, de 26-6-946, do Estado de
Goiás, ,que abre crédito de Cr$ ....
115.683,00, para reformas no prédio
do Educandário "Afrânio de Azeve-

. do".

29 - E' publicado o Decreto nú-
mero 429, de 26-6-946, do Estado de
Rio Grande do Norte, que transforma
em Grupo Escolar "Aurea Barros",
as Escolas Reunidas, sob a mesma de-
nominação, situadas no bairro de Ti-
rol, n~ Capital do Es:tado.

lU - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL

\ 6 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 132, de 20-6-946, da Prefeitura
de Petrópolis (Estado do Rio de Ja-
neiro), que isenta de impostos e taxas
adicionais ou imóveis ocupados por es-
tabelecimentos de ensino reconhe~idos
oficialmente.

6 - E' publicado o Decreto n.? 28,
de 27-5-946, da Prefeitura de Maricá
'(Estado do Rio de Janeiro), que ex-
tingue um cargo de professor, padrão
D, do Quadro Suplementar.

6 - ·E' publicado o Decreto n.? 31, .
de 22-5-946, da Prefeitura de Trajano
de Morais, (Estado do Rio) que con-
cede subvenção de Cr$ 1.200,00 ao
Abrigo Santa Teresinha ,

14 - E' publicado o Decreto n.? 29,
de 2-6-946, da Prefeitura de Itaguaí
(Estado do Rio de Janeiro), que ex-
tingue sete cargos da carreira de pro-
fessor.
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19 - E' publicado o. Decreto-lei nú-
mero 1, de 29-3-946, da Prefeitura de
São João do Piauí ( Piauí), que anu-
la a subvenção concedida ao Centro
Piauiense, no Rio de Janeiro.

19 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 3, de 3-4-946, da Prefeitura de
Alto Longá (Piauí), que anula a sub-
venção concedida ao Centro Piauiense,
no Rio de Janeiro.

19 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 6, de 26-3-946, da Prefeitura de
Berlengas (Piauí), que anula a sub-
venção concedida ao Centro Piauiense,
no Rio de Janeiro. f

19 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 60, de 5-5-946, da Prefeitura de
São Raimundo Nonato (Piauí), que
abre crédito especial para custear os
serviços de um prédio escolar.

19 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 92, de 2-5-946, da Prefeitura de
Campo Maior (Piauí), que abre cré-
dito especial de Cr$ 31.200,00, desti-
nado ao pessoal docente.

19 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 93, de 2-5-946, da Prefeitura de
Campo Maior (Piaui), que concede
subvenção anual de Cr$ 1.200,00, à
escola de datilografia "Pratt".

22 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 23, de 26-3-946, da Prefeitura de
Dertolinia (Piauí}, que anula a sub-
venção concedida ao Centro Piauiense,
110 Rio de Janeiro.

22 - E' publicado o Decreto nú-
mero 331, de 15-6-946, da Prefeitura
de Pôrto Alegre (Rio Grande do Sul),
que abre crêdito : num total de' Cr$
31 .000,00, para auxílio a várias insti-
tuições culturais e estudantis.



-22 - E' publicado o Decreto nú-
mero 332, de 17-6-946, da Prefeitura
de Pôrto Alegre (Rio Grande do Sul),
que concede auxílio de Cr$ 2.000,00,
ao Centro Acadêmico Leopoldo Cortês,
e ao Diretório do C. Acadêmico Sar-
mento Leite.

\.

25 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 2, de 20-5-946, da Prefeitura de
J aicós (Piauí), que anula a subvenção
concedida ao Centro Piauiense, no Rio
de Janeiro.

27 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 4, de 27-4-946, da Prefeitura de
Barras (Piauí), que concede majora-
ção de vencimentos aos funcionários
municipais, inclusive professôres ,

27 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 24, de 2-4-946, da Prefeitura de
Guadalupe (Piauí), que abre crédito
especial de Cr$ 125,00, para pagamen-
to de aluguel de prédio onde funciona
a 'Escola Leónidas de MeIo.

27 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 91, de 2-5-946, da Prefeitura de
Campo Maior (Piauí), que cria nove
escolas primárias e um lugar de zela-
dora, e abre crédito especial de Cr$
21.360,00 para as respectivas despe-
sas.

27 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 94, de 17-5-946, da Prefeitura de
Campo Maior (Piauí), que concede au-
xílio de Cr$ 50.000,00 ao Centro Ope-
rário Campomaiorense.

28 '-- E' publicado o Decreto-lei nú-
merol, de 30-3-946, da Prefeitura de
SimpIício Mendes (Piauí), que anula
a subvenção. concedida ao Centro Piaui-
ense, no Rio de Janeiro.
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IV - NOTICIÁRIO

1 - E' criada, no Estado do Ceará.
a Federação dos Centros Juvenis de
Educação e Cultura de Fortaleza.

1 - E' criada, em Itaberaba (Ba-
hia) , uma escola profissional para me-
nores, que se denomina "Reformatório
de I taberaba" ,

2- - Organiza-se no Rio de Janeiro,
por iniciativa dos "Diários ASSbCia-
dos", um museu de arte moderna.

i - São instalados os grupos escola-
res das cidades de Porteirinha e Abraão
Lincoln, de Passos" Estado de Minas
Gerais.

2 - E' realizada a solenidade de
instalação do 3.° Grupo Escolar de
Sete Lagoas, Minas Gerais,

3 - São fundadas Caixas Escolares
nas escolas de Quixelô, Município. de
Iguatu, Estado do Ceará.

3 - Em Minas Gerais é instalado
o Grupo Escolar Frei Gaspar da Mó-
dica, na Cidade de Itambacuri.

4 - Noticia-se que faleceu em Ubá,
Minas Gerais, o educador mineiro
Dr. Biolkino de Andrade.

4 - Realiza-se a primeira reunião
da Comissão encarregada de reajustar
os sistemas de ensino Primário e Nor-
mal de Goiás.

5 Toma posse do cargo de Se-
cretário de Educação e Saúde do. Es-
tado da Paraíba, Sr. Odivio Duarte.

5 - E' criado um curso noturno ane-
.xo ao Grupo Escolar João Loiola, na
cidade de Serra, Estado do Espírito
Santo.



6 - Inaugura-se no Rio de Janeiro a
Casa dos Ex-Alunos do Instituto La-
Fayette.

7 - Realiza-se a solenidade de inau-
guração da Escola Rural Francisco
Pessano, em Uruguaiana (Rio Grande
do Sul).

8- E' designado, no Estado do Cea-
rá, um dentista da Inspetoria de Hi-
giene e Assistência Odontológica Es-
colar, para fazer a "Campanha da
Saúde" em diversas cidades do inte-
rior do Estado.

8 - São registradas no Departarnen- -
to de Educação do Estado da Paraíba
duas escolas particulares 'mistas, de-

nominadas " José Bonifácio" e "Rio
Branco", localizadas em Mamanguape.

9 - Comemora-se o 33.0 aniversário
da fundação das Escolas Nacionais de
Engenharia e Veterinária da Univer-
sidade Rural, do Ministério da Agri-
cultura.

11 - Inaugura-se a Faculdade de
Engenharia Industrial de São Paulo.

12 - A União Estadual dos Estu-
dantes do Ceará envia um mernorial à
bancada cearense da Assembléia Cons-
tituinte, pleiteando seus esforços no
sentido de que 'seja criada uma Facul-
dade de Medicina em Fortaleza.

12 - Noticia-se a fundação em Pôr-
to· Alegre do Instituto Sul-Riogran-
dense \ de História da Medicina.

14 - O Govêrno do Estado do Es-
pírito Santo determina que a merenda
escolar e a caixa escolar permanente
sejam estendidas também às escolas do
interior.

15 - Instala-se o Grupo Escolar
Aurélio Pires, em Belo Horizonte (ML

nas Gerais), contando com 600 alunos
matriculados.

17 - Inaugura-se em São Paulo o
Congresso dos Professôres do Ensino
Industrial e Agrícola do Estado; na
mesma sessão ·foi declarada constituída
a Associação dos Docentes do Ensino
Industrial e Agrícola (ADEIA).

17 - Instala-se, em Oliveira (Mi-
nas Gerais) um novo grupo escolar,
com a denominação de Carlos Pinhei-
ro Chagas.

18 .:......No Rio de Janeiro é criado o
Instituto Brasileiro de Educação, Ci-
ência e Cultura (IBECC), em obe-
diência ao acôrdo assinado em Lon-
dres em 24-5-946, que estabelecia a
Organização Educativa, Científica e
Cultural das Nações Unidas (UNES
CO).

18 - O Instituto Nacional do Li-
vro enviou 1.040 volumes -representa-
tivog da nossa arte' e indústria- do livro
para a "Exposição do Brasil no Chi-
le" .

18 - Em Salvador (Bahia); encer-
ra-se o Convênio do Ensino Primário
do Estado, com a presença de repre-
sentantes de tôdas as municipalidades.

18 - E' criado um jardim de infân-
cia junto ao Grupo Escolar Nestor
Gomes, de Castelo, Estado do Espírito
Santo.

18 - E' assinado um acôrdo entre
a Secretaria de Agricultura de São
Paulo e a Comissão Brasileiro-Ameri-
cana de Educação das Populações Ru-
rais, que se destina ao aperfeiçoamen-
to do ensino agrícola no país.

19 - A União Estadual de Estu-
dantes do Ceará organiza uma embai-
xada composta de representantes de



tôdas as escolas superiores da Capital
que excursionará em Cariri com a fi-
nalidade de estudar a situação eco-
nômica da zona e as condições sociais
da população.

19 - São registradas no Departa-
mento de Educação do Estado da Pa-
raíba as escolas particulares mistas
São José, São Pedro, Coração de J e-
sus e. Santa Marta, tôdas na Cidade
de Alagoa Grande.

20 - Celebra-se no Palácio do Ca-
tete, no Rio de Janeiro, a assinatura
do ato da criação da Universidade do
Recife, com a presença do Presidente
da República, do Ministro da Educa-
ção e de professôres e deputados per-
nambucanos ..

20 - E' publicado o acôrdo especial
feito entre o Govêrno Federal e o
Estadual da Bahia, regulando' a con-
cessão feita ao Estado pelo Fundo Na-
cional do Ensino Primário.

20 - Em Belo Horizonte instala-se
o II Congresso de Estabelecimentos
Particulares de Ensino, com a presen-
ça do representante do Ministro da
Educação e mais de' dois mil educado-
res que representam vários Estados do
Brasil.

21 - Acha-se no Rio de Janeiro,
em viagem de estudos aos estabeleci-
mentos hospitalares do sul 40 país,
uma turma de doutorandos da Facul-
dade de Medicina' do Recife.

21 - Em obediência ao 'Convênio
Nacional do Ensino Primário, o Mi-
nistro da Educação faz entrega da
importância de um milhão e quatrocen-
tos mil cruzeiros ao Govêmo do Es-
tado do Piauí, para construção de es-
colas.
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21 - E' instalado sob a presidência

do Ministro da Educação o Curso de
Informações Geográficas, destinado ao
aperfeiçoamento de professôres de Geo-
grafia do nível secundário, promovido
pelu Conselho Nacional de Geografia,
com o apoio da Divisão do Ensino Se-
cundário e. colaboração da Sociedade
Brasileira de Geografia.

21 - A Faculdade de Ciências Polí-
ticas e Econômicas de Pôrto Alegre
presta homenagem ao patrono da cá-
tedra de Economia Política, Professor
Abrama Eserle ..

22 - A Associação dos Estudantes
Secundários do Salvador (Bahia),' ini-
ciando uma campanha educacional, ins-
tala a primeira escola de. uma série
que se propos criar, com a finalidade
de difundir a cultura entre as classes
menos favorecidas,

22 - Visita Belo Horizonte a "Em-
baixada Interventor Brasil Pinheiro
Machado", composta de estudantes da
Faculdade de Filosofia do Paraná.

24 ,- Instala-se em Pinhal (São
Paulo), com a colaboração da Secre-
taria da Agricultura, a: "Semana do
Fazendeiro", que visa a divulgação de
questões educacionais, rurais e proble-
bas técnicos agro-pecuários.

25 - Chega ao Rio de Janeiro uma
caravana de alunos do Instituto de
Educação de Pôrto Alegre, com a fi-
nalidade de conhecer o sistema educa-
cional do Distrito Federal.

25 - E' assinado um acôrdo entre
o Govêrno do Rio Grande do Norte e
o Ministério da Educação e Saúde,
pejo qual a União concede um milhão
e quatrocentos mil cruzeiros para cons-
trução de escolas rurais naquele Es-



tado, em obediência ao Convênio Na-
cional do Ensino Primário.

25 - Acham-se no Rio
estudantes da Faculdade de
Recife que após visitarem
daquela cidade seguirão
Paulo e Belo Horizonte.

de Janeiro
Direito do
os colegas
para São

25 - São criados dois cursos notur-
nos de ensino primário JlO Estado do
Espírito Santo, um junto ao Grupo
Escolar São Torquato, no Município
da Capital, outro em Aracui, Municí-
pio de Castelo.

25 -'- Noticia-se de Curitiba (Pa-
raná) , que uma caravana de proíessô-
res catarinenses visitaram a Cidade.

27 - No Rio de Janeiro, em sole-
nidade realizada no Ministério da Edu-
cação, toma posse do cargo o Reitor
da Universidade da Bahia, Professor
Edgar Santos.

28 - Encerra-se com uma soleni-
dade na Escola Prática de' Agricultura
de Pinhal (São Paulo), a "Semana do
Fazendeiro", que constou de conferên-
cias e demonstrações práticas.
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29 - No Rio de Janeiro, em sole-
nidade realizada no Ministério da Edu-
cação, o titular da Pasta faz entrega
de 54 escolas rurais ao Govêrno do
Pará, em cumprimento ao Convênio
Nacional do Ensino Primário.

29 r: Recebe o título de Doutor Ho-
noris Causa pela Universidade do Bra-
sil o cientista australiano Sir Howard
Florey ,

29 - Instala-se no bairro de Copa-
cabana (Rio de Janeiro), uma sucur-
sal da Escola Remington.

29 - Noticia-se que em sessão do
II Congresso' Nacional dos Estabeleci-
mentos Particulares de Ensino, é ins-
tituída a Federação Nacional de Esta-
belecimentos Particulares de Ensino.

29 - Em Belo Horizonte (Minas
Gerais), realiza-se a solenidade deen-
cerramento do II Congresso de Esta-
belecimentos Particulares de Ensino.

'Seção de Documentação e Intercâm-
bio do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos, 25 de julho de 1946. -
Déa Veloso Barros, Chefe da Seção.
- Visto:' Murilo Braga, Diretor do'
LN.E.P.
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Vida educacional no país em Julho de 1946

I - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO fEDERAl.

1 - E' publicada a Portaria de
24-6-946, do Ministro das Relações Ex-
teriores, que indica os principais gru-
pos nacionais interessados pelos pro-
blemas de educação e de pesquisa cien-
tífica e cultural que podem ter delega-
dos acreditados juntos ao Instituto
Brasileiro de Educação, Ciência e Cul-
tura, como membros de sua Assembléia-
Geral. .

4 - E' publicado o Decreto número
.20.824, de 26-3-946, que concede reco-
nhecimento, sob regime ele inspeção
permanente, ao curso ginasial elo Gi-
násio Belisárío elos Santos, com sede
no Distrito Federal.

4 - E' publicada a Portaria n." 387,
de 10-6-946, do Ministro ela Educação,
que revigora, para o corrente ano, a
Portaria n.? 477, de 28-11-945;da Dire-

toria Geral do Departamento Nacional
ele Educação, antecipando, entretanto,
para o mês de agôsto, o período elentro
do qual deverão elar entrada no Servi-

."ÇO ele Comunicações os pedidos ele ve-

rif icação prévia.
S - E' publicado o Decreto número

21.355, ele 25-6-946, que aprova os es-
tatutos do Instituto Brasileiro de Edu-
cação, Ciência e Cultura.

5 - E' publicada a Circular n." 3,
-de 5-6-946, elo Diretor elo Ensino Co-
mercial, que solicita um inquérito esco-

lar aos eliretores ele estabelecimentos
de ensino comercial a fim de fornecer
dados ao Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Comercial.

6 - E' publicado o Decreto número
21.371, de 4-7-946, que altera a reda-
ção do § 2." do art. 19 do Regulamento
ela Escola ele Guerra Naval, aprovado
pelo Decreto n.? 6.386, de 4-10-940.

8 - E' publicada a Portaria número
428, de 1-7-946, da Diretoria do Ensino
Comercial, que concede inspeção preli-
minar aos cursos comerciais básico e
técnico de contabilidade da Escola Téc-
nica ele Comércio Acreana, com· sede
em Rio Branco, no Território do Acre.

8 - E' publicada a Portaria número
434, de 1-7-946, da Diretoria do Ensino
Comercial, que concede inspeção. preli-
minar ao curso técnico de contabilidade
da Escola Técnica de Comércio Dr.
Veiga Filho, com sede na capital do
Estado de São Paulo.

9 - E' publicado o Decreto número-
21.358, de· 28-6-946, que concede sub-
venções a entidades assistenciais e eul-

, turais, para o exercício de 1946, na im-
portância ele Cr$ 27.000.000,00.

12 - E' publicado o Decreto nú-
mero 20.663, de 26-2-946, que autoriza
o Ginásio Pio XI, com sede em Manhu-
mirim, no Estado de Minas Gerais, a
funcionar como colégio.

12 - E' publicado o Decreto nú-
mero 21.167, de 24-5-946, que concede
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reconhecimento, sob regime de inspe-
ção permanente, ao curso ginasial do
Ginásio Paula .Freitas, com sede no
Distrito Federa1.

12 - E' publicada a Portaria nú-
mero 394, de 18-6-946, do Ministro da
Educação, que concede inspeção preli-
minar ao Ginásio Angrense, com sede
em Angra dos Reis, no Estado do Rio
de Janeiro.

13 - E' publicado o Decreto nú-
mero 20.821, de 26-3-946, que conce-
de reconhecimento, sob regime de ins-
peção permanente, ao curso ginasial do
Ginásio ;>anta Teresa, com sede em
S. Luís, no' Estado do Maranhão,

15 - publicado o Decreto-lei núme-
ro 9.455; de 12-7-946, que dispõe sôbre
o regime escolar, nos Centros de Pre-
paração de Oficiais da Reserva, a par-
tir de 1947.

15 - E' publicada a Portaria n." 39,
de 20-6-946, do Diretor do Ensino In-
dustrial do Ministério da Educação e
Saúde, que dispõe sôbre o curso de
continuação do ensino industrial de tec-
nologia química especializada no cur-
so técnico de Química Industrial no
corrente ano.

16. - E' publicac1a a Portaria nú-
mero 84, de 10-7-946, do Diretor do
Ensino Superior, que baixa instruções
para serem observadas pelos inspetores
junto à universidade livre equiparada.

20 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.485, de 18-7-946, que dispõe sô-
bre a contribuição dos institutos de pre-
vidência social à "Fundação Rio Bran-
co".

20 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.486, de 18-7-946, que eleva a
taxa de Educação e Saúde para Cr$
0,80.

20 ~ E' publicada a Portaria n" 509,
de 18-7-946, do Ministro da Agricultu-
ra, que autoriza o funcionamento, no
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corrente ano, do curso avulso de Re-
flor~stadores, subordinado aos Cursos
de Aperfeiçoamento, Especialização e
Extensão.

22 - E' publicado o Decreto núme-
ro 21.468, de 19-7-946, que altera o Re-
gl}!amento da Escola de Guerra Naval,
baixado com o Decreto 11" 6.386, de
4-10-94.0.

22 .-:...E' publicada a Portaria 11" 437,
de 8-7-946, do Ministro da Educação,
que torna sem efeito a Portaria Minis-
t~rial n." 373, de 31-5-946, que cassou,
a pedido, a inspeção preliminar conce-
dida aos cursos comerciais básico e téc-
nico de contabilidade da Escola Técni-
ca de Comércio de Juiz de Fora, com
sede em Juiz 'de Fora, no Estado de
Minas Gerais.

24 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.498, de 22-7-946, que divide O'

"no escolar em dois períodos letivos.
24 - E' publicado o Decreto núme-

ro 21.490, de 22-7-946, que aprova o
projeto e orçamento para construção
do edifício-sede da 'Escola Profissional
Ferroviária, em Araguarí.

24 - E' publicado o Decreto nú-
mero 21.491, de 22-7-946, que autoriza
a matrícula, no Instituto Benjamin
Constant, de maiores de 16 anos.

24 - E' publicada a Portaria nú-
mero 393, de 18-6-946, do Ministro da
Educação, que concede. inspeção preli-
minar ao Ginásio Imaculada Conceição
de Fátima, com sede na capital do' Es-
tado de São Paulo.

24 -, E' publicada a Portaria nú-
mero' 397, de 19-6-946, do Ministro da
Educação, que autoriza a: mudança do
nome do Ginásio do Estado, com sede
em Avaré, no Estado de São Paulo,
para "Ginásio Estadual Coronel João
,Cruz".

24 - E' publicada a Portaria nú-
mero 451, de 23-7-946, do Ministro da



Educação, que fixa normas para o exa-
me de correspondência.

25 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.501, de 23-7-946, que aprova o
Convênio Cultural entre o Brasil e o
Peru, firmado no Rio de Janeiro, a 28
de julho de 1945.

25 - E' publicada a Portaria s/n.,
de 20-7-946, do Ministro da Guerra,
que aprova as instruções para o con-
curso de admissão aos cursos da Escola
Técnica do Exército, em 1947.

26 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.S'05-A,de 23-7-946, que altera
a redação do art. 1.0 do Decreto-lei nú-
mero 9.485, de 18-7-946, que dispõe sô-
bre a contribuição dos institutos de pre-
vidência social à "Fundação Rio Bran-
co":

26 - E' publicado o Decreto núme-
ro 21.507, de 24-7-946, que extingue a
Escola de Intendência do Exército.

27 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.494, de 22-7-946 - Lei Orgâ-
nica do Ensino de Canto Orfeônico.

27 - E' publicada a Portaria núrne-
ro 268, de 23-7-946, do Ministro da
Guerra, que aprova as. instruções para
o concurso de admissão à Escola Téc-
nica do Exército, de candidatos do Mi-
nistérioda Aeronáutica.

30 - E' publicado o Decreto nú-
mero 21.476, de 22-7-946, que autoriza
o Ginásio Municipal de Çataguazes,
com sede em Cataguazes, no Estado de
Minas Gerais, a funcionar como colé-
gio.

31 - E' publicada a Portaria núme-
ro 439, de 12-7-946, do Ministro da
Educação, que concede inspeção preli-
minar .ao Ginásio N. S. do Sion, com
sede em Belo Horizonte, no Estado de
Minas Gerais.
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II - Aros DA,ADMINISTRAÇÃO DOS Es-
TADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS

TERRITÓIÜOS

1 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 767, de 21-6-946, do Estado de
Mato Grosso, que autoriza o Poder-
Executivo a extinguir a Diretoria-Ge-
ral de Instrução Pública Primária do
Estado, a criar o Departamento de Edu-
cação e Cultura, e dá outras providên-
cias.

2 - E' publicado o Decreto núme-
ro 760, de 1-7-946, do Estado da Pa-
raiba, que cria escola primária notur-
na no Município de Alagoa Grande.

2 - E' registrado no Departamento
de Educação do Estado da Paraíba, o
Externato Normal Pe. Rolim, da Ci-
dade de Cajàzeiras.

2 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 809, de 28-6-946, do Estado da
Bahia, que abre na Secretaria da Fa-
zenda, à Secretaria de Educação e Saú-
de, o crédito especial de Cr$ 422.400,00.

2 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 811, de 28-6-946, do Estado da-
Bahia, que abre à Secretaria da Edu-
cação e Saúde, um crédito de Cr$ .. :.
60.000,00.

2 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 169, de 1-7-946, do Estado de
Santa Catarina, que concede bôlsa de
estudos no valor de Cr$ 600,00 a estu-
dante de medicina.

2 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 170, de 1-7-946,- do Estado de
Santa Catarina, que eleva o valor da
bôlsa de -estudos concedida pelo, De-
creto-lei n." 596, de 30-12-941. ,

2 - E' publicado o Decreto núme- /
ro 3.594, de 27-6-946, do Estado de San-
ta Catarina, que transfere escola de lo-
calidade no - Município de Tubarão.

2 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.004, de 1-7-946, do Estado do Rio



Grande do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 15.000,00, ao Centro Acadêmico
Leopoldo Cortez, da Escola de Agro-
riornia e Veterinária de Pôrto Alegre.

2 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 769, de 1-7-946, do Estado de·
Mato Grosso, que eleva os vencimentos
dos professôres do Colégio Estadual de
Mato Grosso, dos Ginásios do Estado
e da Escola Técnica de Comércio de
Cuiabá, e dá outras providências,

2 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 430, de 26-6-946, do Estado de
Goiás, que abre à Secretaria de Estado
de Educação e Saúde, crédito especial
de Cr$ 6.635,50.

2 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 431, de 28-6-946, do Estado de
Goiás, que autoriza, em caráter de ex-
ceção, o ingresso de membros do ma-o
gistério público, na carreira de Inspe-
tor de Educação Primária.

3 - E' publicada a Portaria n." 161,
-de 28-6-946, do Secretário de Instrução
Pública do Estado do Maranhão, que
agrupa as escolas Magalhães de AI-'
meida e Nazaré Ramos, Município de
Ribamar.

3 - E' publicado o Decreto núme-
ro 119, de 18-6-946, do Estado de Goiás,
que retifica o IYOmedo Ginásio Oficial
de Iparneri, pqra Ginásio Estadual em
Ipameri.

3, - E' publicado o Decreto núme-
ro 122, de 26-6-946, do Estado de Goiás,
que cria escola isolada no Município
de Rio Verde.

3 - E' publicado o Decreto núme-
TO 124, de 28-6-946, do Estado de Goiás,
que cria uma escola isolada mista no
Bairro de Botafogo, em Goiânia.

4 - E' publicado o Decreto núme-
ro 764, de. 3-7-946, do Estado da Pa-
raíba, que transfere escola no Muni-
cípio de Serraria.
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4 - E' publicado o Decreto n." 766,

de 3-7-946, no Estado da Paraíba, que
cria duas escolas no Município de
Ingá.

4 - E' publicado o Decreto n.? 767,
de 3-7-946, do Estado da Paraiba, que
cria escola em João Pessoa.

4 - E' publicado o "Decreto n." 768,
de 3-7-946, do Estado da Paraíba, que
cria escola no Município de Teixeira.

4 - E' publicado o Decreto n.? 769,
de 3-7-946, do Estado da Paraíba, que
cria três escolas no Município de Bo-
nito de Santa Fé.

4 - E' publicado o Decreto n.? 770,
de 3-7-946, do Estado da Paraíba, que
cria. oito escolas no Município de Pa-
tos.

4 ~ E' publicado o Decreto n." 771,
de 3-7-946, do Estado da Paraíba, que
cria quatro escolas no Município de
Brej o do Cruz.

4 - E' publicado o Decreto núrne-
ro 2.005, de 3-7-946, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 15.000,00, à Sociedade de Estu-
dantes de Arquitetura.
5 - E' publicado o Decreto-lei nú-

mero 813, de 4-7-946, no Estado da
Bahia, que abre crédito de Cr$ ....
83.217,50, para construção de escola.

5 - E' publicado o Decreto do Es-
tado de Minas Gerais, que cria grupo
escolar. em cada uma das cidades de
Campo Belo, Monte Carmelo, Ouro
Fi~o, .Patrocinio e Carangola,

5 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.784, do Estado de Minas Gerais,

. que reorganiza a inspeção técnica do
ensino, elevando de 30 para 40 o nú-
mero de circunscrições técnicas.

5 - E' publica da a Portaria n.? 205,
de 1-7-946, do Secretário-Geral do Es-
tado de Mato Grosso, que localiza es-
cola criada pelo Decreto-lei n." 245, de
17-6-946, no lugar denominado Água
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Boa, Distrito de Acorizal, Município de
Cuiabá.

5 - E' .publicada a Portaria n." 206,
do Secretário Geral do Estado de Mato
Grosso, que localiza uma das 30 es-
colas criadas pelo Decreto-lei núme-
ro 245, de 17-6-946, no lugar denomi-
nado Sertãozinho, Distrito de Chapada
dos Guimarães, Município de Cuiabá.

5 - E' publicaria a Fortaria n." 212,
de 4-7-946, do Secretário Geral do Es-
tado de -Mato Grosso, que localiza no
lugar denominado Tabel-ião, Município
de Poconé, uma das 30 escolas criadas
pelo Decreto-lei n." 245, de 17-6-946.

6 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.643, de 5-7-946, do Estado do
Amazonas, que abre crédito destinado à
construção do edifício do grupo escolar
de Itacoatiara.

6 - E' publicada a Portaria n." 252,
de 2-7-946,. do Departamento de Educa-
ção do Estado de Sergipe, que regula
as instruções das provas de habilitação
para professor primário.

6 - São assinadas as Portarias nú-
meros 1.528, 1.529, 1.530, 1. 531 e 1.532,
do Secretário de Educação do Estado
do Espírito Santo, que localizam esco-
las, respectivamente, nos Municípios de
Baixo Guandu, Muniz Freire, Guaçui e
São José do Calçado,

6 - E' publicado o Decreto n." 51,
de 26-6-946, do Território de Ponta
Porã, que cria escola isolada na loca-
lidade 'de N unca-te-vi, Município de
Bela Vista.

6 - E' publicado o Decreto 11.° 52,
de 26-6-946, do Território de Ponta
Porã, que cria escola isolada na Fa-
zenda Saudade, Município de Nioa-
que.

6 - E' publicada a Ata da 1.' reu-
nião dos inspetores escolares -do Terri-
tório ele Ponta Porão
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8 - E' assinada a Portaria núme-
ro 1.5~7, da Secretaria de Educação e
Saúde, do Estado elo Espírito Santo,
que cria um curso noturno junto ao
Grupo Eséolar Bernardino Monteíro, .de
Cachoeira de Itapemirim.

9 - E' publicado o Decreto núme-
ro 8.554, de 6-7-946, elo Prefeito do
Distrito Federal, que restabelece o ti-
tulo de Professor Catedrático para
Professor ele Curso Normal do Insti-
tuto ele Educação.

9 - E' publicada a Portaria n.? 61,
de 9-7-46, do Diretor Geral do Depar-
tamento de Educação do Estado do Rio
Granele elo Norte, .que autoriza os pro-

fessôres a manter cursos para alfabeti-
zação de adultos.

. 9 - São assinaelas as Portarias nú-
meros 1.578 e 1.579, .do Secretário ele
Educação elo Estaelo do Espírito Santo,
que localizam escolas no Município de
Cachoeira de Itapemirim.

9· - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 15.879, de 8-7-946, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre obrigato-
riedade ele inspeção médica aos alunos,
pessoal técnico, e administrativo, da
Universidade de São Paulo, na Facul-
dade de Higiene e Saúde Pública.

9 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 443, de 6-7-946, do Estado do Rio
Granele dó Sul, que abre, no Departa-
mento de Educação, um crédito especial
de Cr$ 15.000,00.

9 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 15.880, de 8-7-946, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre criação
de curso ele corte e costura, na Escola
Industrial de J undiaí.

9 '- E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 15.881, de 8-7-946, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre a criação
de cargos no Quadro do Ensino, e dá
outras providências.



9 - E' publicado o Decreto número
15.882, de 8~7-946, do Estado de São
Paulo, que lata cargos na Escola In-
dustrial de Jundiaí, da Superintendên-
cia do Ensino Profissional.

9 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 442, de 5-7-946, do Estado de
Goiás, que cria um cargo e uma fun-
ção gratificada no Ginásio Oficial de
Goiás,' e dá outras providências.

10 - E' publicado o Decreto n." 774,
de 9-7-946, do Estado da Paraíba, que
cria seis escolas nó Município de Prin-
cesa Isabel.

10 - E' publicado o Decreto n." 775,
de 9-7-946, do Estado da Paraíba, que
cria duas escolas no Município de -Gua-
rabira.

10 - E' publicado o Decreto n." 776,
de 9-7-946, do Estado da Paraiba, que
cria três escolas no Município de An-
tenor Navarro.

10 - E' publicado o Decreto núme-
ro 777, de 9-7-946, do Estado da Pa-
raiba, que cria três escolas no Municí-
pio de Santa Luzia.

10 - E' publicado o Decreto n." 778,
de 9-7-946j do Estado da Paraíba, que
cria seis escolas no Município de Con-
ceição.

10 - E' publicado o Decreto núme-
ro 779, de 9-7-946, do Estado de Pa- ~
raíba, que cria escola no Município de
Alagoa Nova.

10 - E' publicado o Decreto n." 780,
de 9-7-946, do Estado da Paraíba, que
cria escola primária mista no Municí-
pio de Maguari.

10 - E' publicado o Decreto n.? 781,
<le 9-7-946, do Estado da Paraíba, que
cria duas escolas primárias no Muni-
cípio de Catolé do Rocha.

10 - São assinadas as Portarias nú-
meros 1. 594, 1. 595, 1. 596 e 1. 597, do
Secretário de Educação e Saúde do
Estado do Espírito Santo, que locali-
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zam escolas respectivamente, nos Muni-
cípios de. Barra de São Francisco, Mi-
moso do Sul, Itaguaçu e Mimoso do
Sul.

10 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.009, de 10-7-946, do Estado do Rio
Grande do Sul, que altera o Regimento
Interno da Assistência Técnica da Se-
cretaria de Educação e Cultura.

10 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.010, de 10-7-946, do Estado do Rio
Grande do Sul, que distribui dotações
destinadas a construções escolares, cons-
tantes dos Decretos nOs. 1.089 e 1.091
de 7-5-946.

11 ~ E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.488, de 10-7-946, do Estado de
Pernambuco, que abre crédito de Cr$
437.660,00, destinado a concessão de au-
xílios mensais a vários estabelecimentos
de ensino, agremiações estudantis, ete.

11 - E' publicado o Decreto n." 792,
de 10-7-946, do Estado da Paraíba, que
cria escola no Município de Campina
Grande.

1.1 - São assinadas as Portarias nú-
meros 1.615, 1.616 e 1.617, da Estado
do -Espir ito Santo, que localizam esco-
ias, respectivamente, nos Municípios de.
Cola tina, Anchieta e Colatina.

12 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n." 17, de 11-7-946, do Diretor do
Departamento de Educação . Comple-
mentar da Prefeitura do Distrito Fe-
deral, que dispõe sôbre a comemoração
'do 1.0 Centenário do nascimento da
Princesa Isabel.

12 - E' publicado o Decreto n.? 783,
de 11-7-946, do Estado da Paraiba, que
cria escola no Município de Maman-
guape.

12 - E' publicado o Decreto n.? 784,
de 11-7-946, do Estado da Paraiba, que
cria escola no Município de Araruna.

12 - E' publicado o Decreto n." ~85.
de 11-7-946, do Estado da Paraíba, que



cria três escolas no Município de Ba-
naneiras.

12 - E' publicado o Decreto núme-
ro 786, de 11-7-946, do Estado da Pa-
raiba, que transforma escola no Muni-
cípio de São joão-do Cariri.

12 - E' publicado o Decreto n." 787,
de 11-7-946, do Estado da Paraiba, que
cria escola no Município da Capital.

12 - E' publicado.o Decreto n." 788,
de 11-7-946, do Estado da Paraíba, que
cria cinco escolas no Município de Pi-
ancó.

13 -'-- E' publicado o Decreto n." 789,
de 12-7-946, do Estado da Paraíba, que
.cria escola no Município de Sapé.

13 - E' publicado o Ato n.o1.820,
de 12-7-946, do Estado de Pernarnbuco,
que comissiona professôra especializa-
da, da Diretoria de .Educação Física
Escolar, para fazer curso de especiali-
zação no "Institute of International
Education" de Nova York.

13 - São assinadas as Portarias nú-
meros 1.649, 1.650 e 1.651, do Secre-
tário de Educação e Saúde do Estado
do Espírito Santo, que localizam esco-
las .no Município de Cachoeiro de Ita-
pemirim.

13 - E' publicado o Decreto n." 53,
de 10-7-946, do Território de Ponta
Porã, que dá a denominação de João
Fernandes ao grupo escolar da cidade
de Maracaj~

13 - E' publicado o Decreto n." 54,
de 10-7-946, do Território 'de Ponta
Porã, que dá a denominação de Cel.
Lima Figueíredo, à escola isolada de
Vila Jequita, na Cidade de Maracaju.

13 - E' publicado o Decreto n." 55,
de 10-7-946,' do Território de Ponta
Porã, que cria escola isolada na Colô-
nia Alto Itá, Município de Ponta Porão

13 - E' publicado o Decreto n." 56,
de 10-7-946, do Território de Ponta
Porã, que cria duas escolas isoladas,
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uma em Boqueirão e outra em Solidão •.
Município de Ponta Porão

13 - E' publicado o Decreto n." 58,
de 1('-7-946, do Território de Ponta
Porã, que cria duas escolas isoladas na
zona urbana de Bela Vista.

16 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 833, de 15-7-946, do Estado da
Paraíba, que abre o crédito especial de
Cr-$ 310.250,00, à Secretaria de Educa-
ção. e Saúde.

16 ":"'_E' publicado o Decreto n." 790,
de 15-7-946, do Estado da Paraíba, que
cria escola primária mista, em João
Pessoa.

19. - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 571, de 16-7-946, do Estado de
Santa Catarina, que autoriza o acrés-
cimo de mais 100 funções de Professor
Primário.

16 - E' publicado o Decreto n." 87,
de 22-4-946, do Estado de Goiás, que
autoriza. a instalação do grupo escolar
de 3." categoria, de Itauaçu, criado pelo
Decreto-lei n.? 67, de 30-7-945.

16 - E' publicado o Decreto n." 90,
de 29-4-946, do Estado de Goiás, que
cria duas escolas mistas no Município
de Inhumas,

16. - E~ publicado o Decreto n.? 128,
de 6-7-946, do Estado de Goiás, que
cria uma escola isolada mista no Ca-
rimpo São Luís, Município de Nique-
lândia.

17 - E' publicada a Resolução nú-
mero 53, de 16-7-946, do Secretário
Geral de Educação e Cultura da Pre.,
Ieitura do Distrito Federal, que insti-
tui o "Album da Academia Brasileira
de Letras - Cinqiientenário".

17 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.23Ó, de 15-7-946, do Estado do
Piauí, que abre créditos destinados a
várias despesas com a educação.

17 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.028, de 15-7-946, do Estado de



Sergipe, que abre crédito especial de
Cr$ 30.000,00, para o pagamento das

. despesas com o Centenário do Ensino
Secundário em Sergipe.

17 - E' publicado o Decreto-lei nu-
mero 1.030, de' 15-7-946, do Estado de
Sergipe, que abre crédito de Cr$ ....
2.500,00, para as despesas com os exa-
mes de habiíitação para professor pri-
mário.

17 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 179, de 16-7-946, do Estado de
Santa Catarina, que cria. dois cargos
de Lente, padrão K, no Quadro Único
do Estado.

17 - E' publicado o Decreto núme-
ro 3.596, de 17-.7-946, do Estado de San-
ta Catarina, que cria grupo escolar na
Vila Caiacanga, Município de Floria-'
nópolis,

18 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.231, de 15-7-946, do Estado do
Piauí, que eleva à categoria de grupos
escolares, com as mesmas denomina-
ções, as escolas agrupadas Alvaro Men-
des, Areolino de Abreu e Padre Do-
mingos da Conceição, respectivamente,
em Simplício Mendes, São João do
Piauí e são Raimundo Nonato.

18 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero ).232, de 15-7-946, do Estado do
Piauí, que cria escola nuclear 1;0 Po-
voado Novo Mundo, Município de
U;nião. .,

18 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.233, de 15-7-946, do Estado do
Piauí, que cria . escolas nucleares "nos
Municípios de Teresina e São Rairnun-
do Nonato.

'18 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.235, de 15-7-946, do Estado. do.
Piauí, que concede subvenção anual de
Cr$ 10.000,00 à Federação Piauiense
-de Desportos.

18 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero q36, de 15-7-946, do Estado do
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Piauí, que cria 13 escolas nucleares nos.
Municípios de Picos, São' Pedro do
Piauí, "Canto do Buriti, Arnarante, São
Raimundo Nonato e Teresina.

18 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.237, de 15-7-946, do Estado do.
Piaui, que eleva à categoria de grupos
escolares, com as mesmas denomina-
ções, as escolas agrupadas Professor
Morais A velino, de Palmeiras, e Otá-
vio Falcão, de Pôrto.

18 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 834, de 17-7-946, do Estado da
Paraíba, que altera a tabela de disci-
plinas baixada com o Decreto-lei nú-
mero 418, de 3-3-943.

13 - E' publicado O· Decreto núme-
ro 795, de 17-7-946, do Estado da Pa-
raíba, que cria escola na . Cidade de
Pombal.

18 - E' publicado o Decreto núme-
ro 796, de 17-7-946, do Estado da Pa-
raíba, que cria escola .no Município de
Pombal.

18 - E' publicado o Decreto n." 253,.
de 17-7-946, do Estado de Mato Gros-
so, que dá a denominação de José Bar- .
ros Maciel às escolas reunidas da Ci-
dade de São José dos Cocais.

19 -"c E' publicado o Decreto núme-
ro 797, de 18-7-946, do Estado da Pa-
raíba, que cria escola no Município de.
Campina Grande,

19 - E' publicado o Decreto núme-
ro 798, de 18-7-946, do Estado da Pa-
raíba, que transfere escola: no Muni-
cípio de Serraria.
, 19 - E' publicado o Decreto núme-
ro 799, de 18-7-946, do Estado da Pa-
raiba, que cria sete escolas no Muni-
cípio de Sousa.

19 - E' publicado o. Decreto núme-
ro 15.901, de 18-7-946, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbré regime de
tempo integral a cargos docentes da
Universidade de São Paulo.
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20 - E' publicada a Resolução n.? 36,
s/d, do Secretário Geral de Educação
e Cultura da Prefeitura do Distrito
Federal, que institui, na Rádio Roque-
te Pinto, um Curso de Fonética Expe-
rimental e Leitura Expressiva.

-20 - E' publicada a Resolução nú-
mero 37; de 17-7-946, do Secretário Ge-
ral da Educação e Cultura .da Prefei-
tura do Distrito Federal, que prorroga
a abertura do II Congresso Nacional
da Língua FaÍada e Cantada.

20 - E'. publicado o Decreto núme-
ro 1.484, de 20-7-946, do Estado do Rio
Grande do 'Norte, que desdobra em
duas a escola isolada Manuel Miranda,
deSertãozinho, no Município de Can-
guáretama,

21 - E' publicado o Decreto núme-
ro 801, -de 20-7-946, do Estado da Pa-
raíba, que cria duas escolas no Muni-
cípio de Ibiapinópolis.

21 - E' publicado o Decreto n.? 802;
de 20-7-946" do Estado da Paraíba, que
cria três escolas no Município de Ba-.
naneira.

21 - E' -publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.032, de 19-7-946, do Estado de
Sergipe, que cria escola primária. ,

22 - E' pul:ílicada a. Resolução n," 38,
de' 20-7-946, do Sec~'etár:io Geral de

, Educação e Cultura da Prefeitura do
Distrito Federal, que estabelece normas
para 'a organização dos Parques ·de Re-
creação Infantil e provimento do pes-

-soal necessário a seu funcionamento,
22 - São assinadas as Portarias nú-

meros 1.764, 1.765, 1.706, 1.767, 1.768 e
1..769, .do .Secretário· da Educação e
Saúde do Estado do Espírito Santo,
que localizam escolas,. respectivamente,
nos Municípios de Linhares, Baixo -
Guandu, Colatina, Jabaeté, idem e
Serra.

23 ~ E' publicado 'o Decreto núme-
- ro 1.651, de 22-7-946, do Estàdo do
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'Amazonas, que isenta do pagamento de-
taxas, -sêlos e emolumentos a que es-
ta vam suj eitos o ensino superior, se-
cundário, normal, profissional ou pri-
mário.

23 - E' publicado o Decreto núme-
ro 8.572, de 20-7-946, dó Prefeito do
Distrito Federal, que dispõe sôbre o-
processo de concessão de aumento pe-
riódico ou de qüinqüênio aos funcioná-
rios, inc'lusive aos p;ofessôres.

23 - E' publicada a Resolução nú-
mero 39, 'de 22-7-946, do Secretário
Geral de Educação e Cultura da \ Pre- :
feitura do Distrito Federal, que adota.
novos uniformes para os alunos dos gi-
násios subordinados ao Departamento
de Educação Técnico Profissional.

23 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.244, de 19-7"946, do Estado do.
pi;iuí, que concede' majoração de ven-
cimento aos funcionários do Estado, in-
clusive ao professorado.

23 - E' publicado o Decretonúme-
ro 2.021, de 22-7-946, do Estado do Rio-
Grande do 'Sul, que concede auxílio de
Cr$ 30.000,00 à "Juventude Universi-
tária Católica", de Pôrto Alegre.

23 - E" publicado o Decreto-lei nú-
mero 451, de 16-7-946, do. Estado de.
Goiás, que cria grupo escolar em Cam-
pa Belo, Município de Arraias.

24 - E' publicado o -Decreto-Iei nú-
me;Q 1.655, de 24-7-946, do Estado do.
Amazonas, que abre no orçamento vi-
gente o crédito especial de Cr$ .: ..••
~4.000,00, destinado à aquisição de ma-
terial didático e a efetuar pagamento de
professor de instrução pré-militar do-
Colégio Estadual do Amazonas.

24 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 792, de 23-5-946, do Estado da
Bahia, que considera de utilidade pú-
blica um prédio a ser adquirido pela
"'Fundação Escola Politécnica da Ba-
hia".



24 - E' publicado o Decreto núrne-
TO 2.033, de 23-7-946, do Estado do Rio
Grande do Sul, que ratifica à acôrdo
celebrado entre a Secretaria de Educa-
-ção e Cultura e o Município de Itaqui,
para encarnpamento de um grupo es-
colar.

25 ~ E' publicada a Resolução nú-
mero 39, de 18-7-946, do Secretário
Geral de Educação e Cultura da Pre-
feitura do Distrito. Federal, que deno-
mina Escola Princesa Isabel a Escola
Técnica de Santa Cruz.

25 - E' jlublicada a Resolução nú-
-mero 40, de 18-7-946, do Secretário
Geral de Educação e Cultura da. Pre-
feitura do Distrito Federal; que apro-
va o Regulamento do Curso de Espe-
cialização para Orientadores de Par-
ques de Recreação Infantil, criados pela
Resolução n." 28, de 3-6-946.

25 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.267, de 24-7-946, do Estado do
Maranhão, que abre crédito especial de
Cr$ 80.000,00, para conclusão das obras
do prédio destinado ao Grupo Escolar
Gomes de Sousa, da Cidade de Itape-
curu-Mirirn.

25 .- .E' publicado o Decreto núme-
ro 803, de 24-7-946, do Estado da Pa-
raíba, que cria escola no Município de
Bonito de Santa Fé.

25 - E' publicado o Decreto núme-
ro 804, de 24-7-946, do Estado da Pa-
raíba, que ~ria escolas no Município de
Misericórdia.

25 - li' publicado o Decreto-lei nú-
'mero 457, de 18-7-946, do Estado de
Goiás, que cria cargo de professor-
-adido, padrão A, extinto quando se va-
gar.

25 - E' publicado o Decreto-lei nú-
-mero 455, de 18-7-946, do Estado de
Mato Grosso, que abre, no Departa-
mento de Educação, o crédito especial
·de os 16.163,40.
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25 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 459, de 18-7-946, do Estado de
Goiás, que cria grupo escolar em Ca-
turai, Município de Inhumas.

26 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.272, de 24-7-946, do Estado do
Maranhão, que abre crédito de Cr$ ...
3.300,00 destinado à construção do gru-
po escolar do Município de Buriti.

26 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.273, de 24-7-946, do Estado do
Maranhão, que abre crédito de Cr$ ...
15,000,00, para consertos do prédio do

, grupo escolar do Município de Pedrei-
ras.

26 - E' publicado o Decreto núme-
ro 807, de 25c7-946, do Estado da Pa-
raíba, que cria duas escolas no Muni-
cípio de Piancó.

26 - São assinadas as Portarias nú-
meros 1.810, 1.811 e 1.812, do Secre-
tário de Educação e Saúde do Estado
do Espírito Santo, que localizam esco-
las nos Municípios de Mimoso do Sul,
Barra de São Francisco e Cariacica.

26 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.025, de 25-7-946, do Estado do Rio
Grande do Sul, que .concede um auxílio
de Cr$ 35.000,00, ao Ginásio Municipal
de São Borja.

26 - E' publicado o Decreto núme-
ro. 2.027, de 25-7-946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que dispõe sôbre a
organização didática da Escola de En-
genharia da Universidade de Pôrto
Alegre.

27 - E' publicado o Regulamento da
Bôlsa Escolar a que se refere o De-
creto-lei n." 1.295, de 12-1-946, do Es-
tado de Pernambuco.

27 - E' publicado o Decreto n." 59,
de 17-7-946, do Território de Ponta
Porã, que cria duas escolas isoladas;
uma na Fazenda Boqueirão e outra em
Potreirito, Município de Dourados.



27 - E' publicado o Decreto n." 61,
de 20-7-946, do Território de Ponta
Porã, que cria escola isolada em Igua-
temi, Município de Ponta Porão

27 - E' publicado o Decreto n.? 62,
de 26-7~946, do Território de Ponta
Porã, que dá a denominação de Curso
Normal Regional Princesa Isabel, ao
Curso Normal Regional do Territó-
rio.

28 - E' publicado o I\'to n." 1.420,
de 27-7-946, do Estado de Pernambuco,
que cria cargo de Inspetor Escolar da
Capital e outro de Inspetor de Pré-Ori-
entação Profissional.

28 - E' publicado o decreto de 26-
7-946, do Estado de Serg ipe, que áu-
toriza professor primário, classe E, a
ausentar-se cio Estado paro fazer Cur-
so de Enfermagem na Escola Ana N éri,
na Capital da República.

28 - E' publicado o Decreto nú-
mero 2.029, de 27-7-946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que estende aos
professôres matriculados como alunos
na Faculdade Católica de Filosofia do
Rio Grande do Sul, as vantagens cio
Decreto n." 1.506, de 13-4-946.

28 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.030, de 27-7-940, do Estado do Rio
Grande do Sul, que transforma grupos
escolares em escolas rurais, na 9." Re-
gião Escolar.

29 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.250, de 25-7-946, do Estado do
Piauí, que deva à categoria de escola
agrupada com, a denominação de "Pro-
fessor Juvenal Amável", a escola sin-
gular elo Povoado Matias Olírnpio, Mu-
nicípio ele Lusilândia,

29 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.257, de 27-7-946, do Estado do
Piauí, .que cria duas escolas nucleares
110 Município de Teresina.

29 - E' publicado o Decreto n." 95,
de 26-7-946, do Estado do Piauí, que
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transfere de povoado, no Município de
Palmeiras, uma escola nuclear.

31 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 24, de 30-7-946, do Diretor do
Instituto de Educação da Prefeitura do
Distrito Federal, que dispõe sôbre as
inspetoras de alunas em exercício no 're-
ferido' Instituto.

31 - E' publicado o Decreto núme-
ro 1.659, de 30-7-946, do Estado do
Amazonas, que abre' no orçamento vi-
gente o crédito suplementar de Cr$
76.257,40 como refôrço à verba da ta-,
bela n." 22 - Colégio Estadual do
Amazonas.

31 - E' publicado o Decreto n." 384,
ele 24-7-946, elo Estaelo do Maranhão,
que transforma em escola agrupada as
escolas singulares N azaré Ramos e Ma-
galhães' de Almeiela, do Município ele
Ribamar.

31 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 16.195, ele 31-7-946, elo Estado do
Espírito Santo, que concede aposenta-
doria, com vencimentos integrais, aos
professôres com mais de '30 anos de
serviço e àqueles que com mais de 2S
anos ele 'serviços prestados ao magisté-
rio, são considerados inválidos pedagó-
gica ou fisicamente para o exercício de
sua função.

III - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL

1 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 228, de 27-7-946, da Prefeitura
de Manaus (Amazonas), que abre cré- -
dito especial de Cr$ 30.000,00, para o
pagamento de gratificação de magisté-
rio.

10~ E~ publicado o Decreto-lei n." 1,
de 14-6-946, da Prefeitura de Uruçui
(Piaui) , que anula as contribuições do
Município para o ensino estadual e para
o Centro Piauiense, no Rio de janeiro.



10 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 5, de 1-7-946, da Prefeitura de
União (Piauí), que cria cargo de ins-
petor de alunos na escola Getúlio Var-
gas.

20 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 60, de 5-5-946, da Prefeitura de
São Raimundo N onato (Piauí) • que
abre crédito especial de Cr$ 5.000,00,
para conclusão de rebaros em prédio
escolar. '

23 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 60, de 15-7-946, da Prefeitura de
Cantagalo (Rio de Janeiro), que- isen-
ta de impostos os imóveis ocupados por
estabelecimentos de ensino reconhecidos
oficialmente.

31 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 3, de 4-7-946, da Prefeitura de
Marvão (Piauí), que abre o crédito
suplementar de Cr$ 7.000,00 como con-
tribuição do município para o ensino es-
tadual ,

IV - NOTICIÁRIO

1 - Instala-se o 2.° grupo escolar
da Cidade de Diamantina, Minas Ge-
rars:

1 - São instalados o 2.° grupo esco-
lar da Cidade de Teófilo Otôni e 1.0
de .Teixeiras.vern Minas Gerais.

2 - Noticia-se a escolha do Sr. Aní-
; sio Teixeira 'para representar -o Brasil

na UNESCO (United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organi-
zation). -

2 - Em Morrinhos (Goiás) funda-
se uma sociedade civil destinada a man-
ter o Ginásio Hermenegildo de Morais
e a Escola Agrícola D. Francisca Ca-
rolina de Morais.

2. - Noticia-se de São Salvador a
instalação da Universidade da Bahia,
com a presença do Mini.stro da Educa-
ção.
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3 ~ Visita o Rio de Janeiro uma em-
baixada de estudantes da Faculdade ele
Medicina da Bahia.

3 - No auditório do Ginásio Santa
Teresa, em Crato (Ceará), tem lugar
a solenidade que, marca o início da
Campanha da Saúde, movimento levado.
a efeito pela Secretaria de Educação e
Saúde, entre os escolares do Estado.

3 - Funda-se no Recife a Sociedade
Cultural Brasil-Estados Unidos.

4 - Noticia-se que uma embaixada
de 15 alunos da 4." série da Faculdade
de Engenharia do Paraná se acha em
viagem de visita aos Estados de São
Paulo, Rio de Janeiro e Bahia

4 - Acha-se no Rio de Janeiro uma
embaixada de alunos do Grêmio Aca-
dêmico -Viscoride de Mauá, da Facul-
dade de Ciências Políticas e Econômi-
cas de Pôrto Alegre.

7 - São instalados os grupos escola-
res das Cidades de Brumadinho e Can-
deias, Minas Gerais.

8 - Instala-se uma escola noturna
para adultos da Cidade de Andrelândia.

-Minas Gerais.

9 - Sob a presidência do Ministro,
realiza-se 110 Ministério da Educacão
e Saúde a entrega simbólica de 143 es-
colas primárias rurais ao Estado do
Ceará, em cumprimento ao Convênio
Nacional de Ensino Primário.

10 -:- Chega ao Rio de Janeiro o
professor Alvaro Fernando Navais Sou-
sa, da F-aculdade de Medicina da Uni-
versidade de Coimbra, em viagem de
intercâmbio científico e cultural.

10 - Chega ao Rio de Janeiro uma
e~baixada de engenheirandos parana-
enses, de onde partirão para a Bahia.

10 - Noticia-se que em Campo
Maior (Piaui) foi inaugurada a escola
Santo Antônio.



10 - O Centro Acadêmico da Es-
'Cola de Agronomia e Veterinária da
Universidade de Pôrto Alegre imcia
um movimento com o fim de obter das
autoridades federais a restauração do
título de engenheiro-agrônomo.

10 - Segue para Montevidéu uma
caravana de alunos e professôres do
Instituto de Belas-Artes do Rio Gran-
-de do Sul, que farão viagem de caráter
cultural e social.

11 - Noticia-se que os alunos de vá-
rios colégios de Alagoas procuram or-
ganizar uma associação para manter a
Casa do Estudante Pobre.

11 - Acha-se em visita a Pôrto Ale-
gre uma caravana, de estudantes da Fa-
culdade de Odontologia da Universida-
-de de Minas Gerais.

11 - Noticia-se que tomou posse do
cargo de Diretor de Educação do Ter-
ritório de Rio Branco a: Sra.' Maria
Angélica de Castro.

11 - Em solenidade realizada !10

Estado do Rio de J aneiro, o Ministro
da Educação faz entrega simbólica de
mais 26 escolas ao Interventor Esta-
dual, em cumprimento ao Convênio Na-
cional do Ensino Primário.

12 - Parte do Rio de Janeiro uma
delegação de estudantes da E~cola Na-
cional de Engenharia, em visita ao Pa-
raguai, a convite do govêrno dêsse
país.

12 - Realiza-se um acôrdo entre a
Secretaria de Educação do Estado de
São Paulo, a Comissão Brasileiro-Ame-
ricana de Educação das Populações Ru-

• rais e a Comissão Brasileiro-America-
na de Ensino Rural. ~

12 - Noticia-se que cêrca de 4.000.
professôras primárias realizaram pas-:
seata ' aos Campos Elíseos, como parte
de. uma 'campanha para aumento dos
salários dos educadores do Estado de
São Paulo.

13 -

14 - Acha-se em visita ao Rio de
Janeiro um grupo de professôras e
normalistas g·auchas.

14 - Noticia-se que está de Visita
ao Amazonas um grupo de professôres
da Universidade de São Paulo.

14 -'A Associação de~Escoteiros de
Alecrim (Natal) comemora' o 27.0 ani-
versário de sua organização autônoma.

14 - Visita Minas Gerais um gru-
po de professorandas capichabas.

14 -.:...Em Goiânia (Goiás ) é fun-
dada a Associação dos Gráficos do
Estado de Goiás i 'a entidade se pro-
põe, entre outras finalidades, a traba-
lhar pela instrução e aperfeiçoamento
da classe, fundar um jornal, uma bi-
blioteca, etc. .

16 - O Diretório Central dos Estu-
dantes da Universidade do Brasil visi-
ta o Ministro -da Educação e Saúde, a
fim de convidá-Ia para patrono da Fes-
ta da Universidade.

17 -:- Noticia-se que foi inaugurado
na Argentina um estabelecimento de
ensino' com a denominação de Escola
Brasil.

17 - Acha-se em visita ao Rio de
Janeiro o professor de Iilologia da
Universidade de Princeton, Sr. Amé-
rico' Castro. .

17 - São instalados os terceiros gru-
pos escolares de Uberaba e Lavras, Es-
tado de Minas Gerais.

18 - Realiza-se no Gabinete do Mi-
nistro da Educação e Saúde a entrega
simbólica· de SS escolas primárias ru-
rais ao Estado do Paraná, em. cumpri-
mento ao Convênio Nacional de Ensino
Primário.

18 -Chega ao Rio de Janeiro o Pro-
fessor Albert Lopes, da Universidade
de Novo México, que faz uma viagem
de estudos ao Brasil.

19 - Em 'cumprimento ao Convênio
Nacional de Ensino Primário; o Mi-



nistro da Educação e Saúde faz entre-
ga simbólica de 37 escolas primarras
rurais ao Govêrno do Estado de Santa
Catarina,

W - Em Cabo Frio (Estado elo Rio
de Janeiro), um grupo de professôres
inicia movimento para criação de um
ginásio.

19 - Noticia-se que uma embaixada
de universitários uruguaios visita a Fa-
culdade de Direito de São Paulo.

40 - Falece no Rio de Janeiro o
educador piauiense De João Pinheiro.

20 - São publicadas, pelo Diário
Oficial do Estado do Maranhão, as
sugestões apresentadas pelo Técnico de-
Educação josué Montelo, sôbre a "Re-
forma do Ensino Normal e Primário".

22 - No Rio de Janeiro, na sede da
U.N.E., tem lugar a sessão inaugu-
ral do IX Congresso Nacional de Es-
tudantes, com a presença de represen-
tantes de todos os Estados.

22 - O Ministro da Educação e
Saúde visita a Escola .de Pesca D. Dar-
cy Vargas.

22 - Inaugura-se a Biblioteca do'
Sindicato de Lavradores de Campo
Grande, oferecida pela Secretaria de
Educação e .Cultura do Distrito Fe-
deral e que conta com 300 volumes ini-
ciais.

23 - No gabinete do Ministro da
Educação e Saúde é feita a entrega
simbólica de 28 escolas ao Estado de
Pernambuco, como parte do Convênio
Nacional do Ensino Primário.

24 - Teve lugar no Gabinete do Mi-
nistro da Educação e Saúde a cerimô-
nia da entrega simbólica de 106 escolas
ao Estado da Paraiba, de acôrdo com o

. Convênio Nacional do Ensino Primá-
no.

24 - Foi restabelecido o funciona-
mento do Ginásio de Ubá, Estado de
Minas Gerais.
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25 - Na sede do Ministério da Edu-
cação e Saúde é feita a entrega sim-
bófica de 28 escolas rurais ao Estado
de Alazoas, de acôrdo com o Convênio
Nacional do Ensino Primário.

25 - Noticia-se a posse do Reitor da
Universidade do Recife, Prof. Joaquim
Amazonas.

25 - Instala-se em Pôrto Alegre a
Sociedade de Alfabetização do Rio
Grande do Sul. com o fim de dissemi-
nar a alfabetização de acôrdo com, o
plano- ideado pelo Prof. Ernâni Correia.

25 - Parte de Belo Horizonte urna
embaixada de quartanistas da Faculdade
de Engenharia que fará viagem' de es-
rudes ao Uruguai, Argentina e C6ile.

25 - Noticia-se que está em visita
a Belo Horizonte uma caravana de,
universitários pernambucanos.

26 - Torna posse do cargo de dire-
tor da Faculdade Nacional de Medici-
na, o Prof. Alfredo Monteiro.

26. - São entregues os prêmios do
concurso instituído pela embaixada do
Canadá no Brasil, ao qual concorreram
os alunos dos estabelecimentos secun-
dários do Rio de J a~eiro.

26 - Realiza-se a cerimônia da en-
trega do título de "Doctor honoris-
causa" da Universidade de São Paulo
ao General Mascarenhas de Morais, co-
mandante da Fôrça 'Expedicionária
Brasileira.

27 - Realiza-se no Gabinete do Mi-
nistro da Educação e Saúde a cerimô-
nia da entrega simbólica de 28 escolas
rurais ao Estado de Sergipe, em cum-
primento ao Convênio Nacional de En-
sino Primário.

27 - Noticia-se que foi oferecida
por um industrial francês urna bô!sa
de 'estudos de ciências políticas e so-
ciais a um estudante brasileiro, por 111-_

terrnédio do "Cerc1e Républicain",



28 - Encerra-se no Rio de Janei-
ro o IX Congresso Nacional de Estu-
dantes, com a presença de 320 delegados
estaduais, Ministro? de Estado, Depu-
tados, Senadores e Professôres.

29 - Comemora-se em tôdas as es-
colas do País o centenário do nasci-
mento da, Princesa Isabel, a Redentora.

29 - Inaugura-se na Escola Livre
da Casa do Estudante do Brasil um cur-
so de sociologia a cargo do professor
da Universidade de Louisiana Sr. Lynn
Smith, atualmente hóspede da C.E.B,

29 - Na Cidade de Canindé, Estado
do Ceará, o Sr. José Cruz Sobrinha
cede um terreno na Fazenda S. Pedra
para a instalação de uma escola rural.

30 - Em Belérn (Pará), por ocasião
dos festejos do "Dia da Professor". o

Govêrno do Estado doou a "Casa do,
Professor" a importância de Cr$ ....
25.000,00.

30 - Do Recife noticiam que se
reuniu a comissão encarregada da re-
forma do ensino primário no Estado de
Pernambuco.

30 - Noticia-se a elaboração de um
'convênio de ensino primário entre o
Govêrno do Estado do Rio Grande do
Sul" e as prefeituras municipais.

Seção de Documentação e Intercâm-
bio do Instituto Nacional de Estudos-
Pedagógicos, 26 de agôsto de 1946. -
Déa V elloso Barros, Chefe da S. D,.I.
- Visto. Murilo Braça, Diretor do L
N.E.P.
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Vida educacional no país em Ágôsto de 1946

1 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

1 - E' publicado o Aviso n.? 953, de
30-7-946, do Ministro da Guerra, que
.aprova o distintivo do "Curso de Guer-
ra Química".

2 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.533, de 31-7-946, que dispõe
sôbre a Consolidação das Resoluções '
do Conselho Federal de Engenharia e
Arquitetura, referentes ao exercício da
Engenharia, Arquitetura e Agrimensura.

2 - E' publicado o Decreto n.021. 020,
de 24-4-946, que concede reconhecimento
sob regime de inspeção permanente, ao
curso ginasial do Ginásio Sagrado Cora-
ção de Jesus, com sede em Jardinópolis,
no Estado de São Paulo.

3 - E' publicada a Portaria n.? 452,
de 23-7-946, do Ministro da Educação,
que ,aprova e manda executar as Ins-
truções destinadas a regular a Orien-
tação Educacional no Colégio Pedro 11.

7 ~ E' publicada a Portaria n.? 9.538, ,_
de 5-8-946, do Ministro da Guerra,
que aprova as Instruções Provisórias
para funcionamento da Escola de Sar-
.gentos das Armas.

12 - E' publica da a Portaria n.? 298,
de 9~8-946, do Ministro da Aeronáutica,
que altera o artigo 4.° das Instruções
par<l; o Ensino da Escola de Aeronáu-

tica, aprovadas pela Portaria n.? 121, de
25-3-946.

12 - E' publicada a Portaria n.? 468,
de 7-8-946, do Ministro da Educação
que expede o programa de Matemática
e respectivas instruções meto dológicas,
para o curso comercial básico.

12 - E' publicada a Portaria n.? 469,
de. 7-8-946, do Ministro da Educação,

'que expede o programa de Matemática
e respectivas instruções metodológicas,
para os cursos comerciais técnicos.

12 - E' publicada a Portaria n.? 470,
de 7-8-946, do Ministro da Educação,
que aprova a' relação dos ofícios que re-
clamam formação profissional, organi-
zada pelo Conselho Nacional do Serviço
de Aprendizagem Industrial.

12 - E' publicada a Portaria n.? 13,
de 21-5-946, do Diretor Geral do De-
partamento Nacional de Educação, que
altera as Instruções Jpara a educação fí-
sica nos estabelecimentos de' ensino sob
fiscalização federal.

13 - E' publicada a Portaria n.O 445,
de 19-7-946, que concede inspeção preli-
minar ao Ginásio N. S. das Graças, com
sede em Irati, no Estado do Paraná.

14 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.568, de 12-8-946, que retifica a
alínea h do artigo 14 do Decreto-lei
n.? 8.393, de 17-12-945, que dispõe só-



bre a autonomia administrativa, finan-
ceira, didática e disciplinar da Univer-
sidade do Brasil, modificado pelo De-
creto-lei n." 9.377, de 18-6-946.

14 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.576, de 12-8-946, que modifica
disposições do Decreto-lei n.? 4.481,
de i6-7-942, que dispõe sôbre a apren-
iizagem dos industriários, estabelece de-o
'Veres dos. empregadores e dos aprendizes
relativamente a essa aprendizagem.

14 - E' publicado o Decreto núme-
ro 21.599, de 12-9-946, que modifica
disposições do Estatuto da Universi-
dade do Brasil, aprovado pelo' Decreto
n,? 21.321, de 18-6-946.

14 - E' publicado o Decreto núme-
ro 21.609, de 12-8-946, que amplia a
ação didática da Escola Técnica de São
Paulo.

16 - E" publicada a Portaria núme-
ro 253-A, de 31-7-946, do Diretor Geral
do Departamento Administrativo do
Serviço Público, que cria, na VI Seção
dos Cursos de Administração da Divisão
de Seleção e Aperfeiçoamento, um Cur-
so de Português e Redação Oficial, e
aprova as Instruções Reguladoras do
seu funcionamento.

16 - E' publicada a Portaria núme-
ro 253-B, de 31-7-946, do Diretor Geral
do Departamento Administrativo do
Serviço Público, que' cria, nos Cursos
de Administração da Divisão de Seleção
e Aperfeiçoamento da VI Seção, Cur-
sos pelo Rádio, e aprova as Instruções
Reguladoras do seu funcionamento.

16 - E' publicada a Portaria núme-
ro 253-C, de 31-7-946, do Diretor Geral
do Departamento Administrativo cio Ser-
viço Público, que cria, na VI Seção dos
Cursos de Administração da Divisão de
Seleção e Aperfeiçoamento, um Curso
de Legislação de Pessoal, e aprova as
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Instruções Reguladoras do seu funciona-
mento.

17 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.585, de 15-8-946, que concede
o título de Engenheiro Agrônomo aos
diplomados por estabelecimentos de en-
sino superior de Agronomia.

17 - E' publicada a Portaria núme-
ro 253-A, de 31-7-946, do Diretor Geral
do Departamento Administrativo do Ser-
viço Público, que cria, nos Cursos de
Administração da Divisão de Seleção
e Aperfeiçoamento da VI Seção, Cursos
pelo Rádio, e aprova as Instruções Re-
guladoras do seu funcionamento.

17 - E' publicada a Portaria núme-
ro253-B, de 31-7-946, do Diretor Gera1
do Departamento Administrativo do Ser-
viço Público, que cria, na VI Seção dos
Cursos de Administração da Divisão de
Seleção e Aperfeiçoamento um Curso
de Português e Redação Oficial, e apro-
va as Instruções Reguladoras do seu.
funcionamento.

19 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.594, de 16-8-946, que abre, ao.
Ministério da Educação e Saúde, o cré-
dito especial de Cr$ 20.266,70 para pa,..
gamento de gratificação de magistério

21 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.607, de 19-8-946, que dispõe sô-
bre a exigência do estágio em zona ru-
ral e em zona suburbana remota e de-
difícil acesso, de professor de curso pri--
mário, a que se refere o art. 2.° do De-
creto-lei n." 8.546, de 3-1-946.

21 - E' publicada a Portaria n.? 311,.
de 17-8-946, do Ministro da Aeronáutica,
que aprova as Instruções para a matrí-
cula de sargentos da F.A.B. na Escola
Técnica .de Aviação.

21 - São publicados os Regimentos
da Reitoria da Universidade do Brasil.
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da Assembléia Universitária e do Con-
selho de Curadores da Universidade do
Brasil.

23 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.613, de 20-8-946, que decreta a
Lei Orgânica do Ensino Agrícola.

23 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.614, de 20-8-946, que expede as
disposições transitórias para a execução
da Lei Orgânica do Ensino Agrícola.

23 '- E' publicado o Decreto núme-
ro 21.667, de 20-8-946, que expede o Re-
gulamento dós Currículos do Ensino
Agrícola.

24 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.636, de 22-S-946, que, incorpora
ao patrimônio da União o Hospital Ge-
ral São Francisco de Assis, de proprie-
dade da Prefeitura do Distrito Federal,
o qual será entregue à Universidade do
Brasil, para manutenção de um hos-
pital-escola destinado ao treinamento das
alunas da Escola de Enfermeiras Ana
Néri.

24 - E' publicado o Decreto-lei nu-
.mero 9.642, de 22-8-946, que abre, ao
Ministério da Educação e Saúde, o cré-
dito de Cr$ 10.541,90 para pagamento
de gratificação de magistério.

24 - E' publicado o Decreto-lei nú-
. mero 9. 643, de 22-8-946, que abre, ao'
Ministério da Agricultura, o crédito es-
pecial de Cr$ 51.296,80, para pagamento
de gratificação de magistério.

24 - E' publicado o Decreto nume-
ro 21.695, de 21-&-946, que altera a re-
dação dos artigos 46 e 61 do Regula-
mento da Escola de Estado-Maior, apro-
vado pelo Decreto n.? 10.790, de
9-11-942 e modificado pelo Decreto nú-
mero 12.945, de 19-7-943.

24 - E" publicada a Ata de 16-8-946,
do Conselho Nacional de Educação, rela-
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tiva là sessão de instalação da segunda
reunião ordinária do ano.

24 - E' publicada a Ata de 19-8-946,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 2.' sessão da 2.a reunião ordiná-
ria do ano.

26 - E' publicado o Decreto núme-
ro 21.026, de 26-4-946, que autoriza o
Ginásio da Escola Normal Oficial, com
sede no Recife, no Estado de Pernam-
buco, a funcionar como colégio.

30 - E' publicada a Portaria n.? 288,
de 28-8-946, do Diretor Geral do De-
partamento Administrativo do Serviço
Público, que cria, nos Cursos de Admi-
nistração da Divisão de Seleção e Aper-
feiçoamento do .mencionado Departa-
mento, um Curso Extraordinário de Es-
tatística, e aprova as Instruções Regu-
ladoras do seu funcionamento.

31 - E' publicado o Decreto núme-
ro 21.731, de 29-8-946, que concede sub-
venções a entidades assistenciais e cul-
turais, para_ o exercício de 1946, na im-
portância total de Cr$ 2.805.000,00.

II - ATOS DE ADMINISTRAÇÃO DOS ES-

TADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS

TERRITÓRIOS

1 - E' publicado o Decreto núme- •
ro 8.575 A, de 23-7-946, do Prefeito do
Distrito Federal, que extingue dois car-
gos de Professor de Curso Secundário
no Quadro Suplementar.

1 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.036, de 31-7-946, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxilio
de ér$ 15.000,00 à 3.a série da Faculda-
de Católica de Filosofia para excursão-
de estudos.

1 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.037, de 31-7-946, do Estado do Rio-



Grande do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 15.000,00 à turma de contadores
da Faculdade de Administração e Finan-
ças de Pôrto Alegre, para viagem de
estudos.

1 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.040, de 31-7-946, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede Cr$ .....
3.000,00 a professor particular.

1 - E' publicado o Decreto n." 131,
de 23-7-946, do Estado de Goiás, que
cria E. I. na Fazenda Vargem Grande,
Município de Ipamerf. -

1 - E' publicado o Decreto n.? 132,
de 23-7-946, do Estado de Goiás, que
'Cria E. I. mista na Fazenda Campo Ale-
gre, Município de Suçuapara.

2 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.042, de 31-7-946, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
·Cr$ 100.000,00 ao Instituto de Meno-
res, de Pelotas.

2 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.043, de 31-7-946, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 80.000,00 ao Círculo Operário Ca-
xiense, para atender à manutenção das
aulas noturnas e compra de material
para a montagem da Seção de Ensino
Técnico Profissional.

2 - E' publicado o Decreto-lei núme-
ro 1.139, de 1-8-946, do Estado do Rio
'Grande do Sul, que ratifica o Convênio
Estadual do Ensino Primário.

3 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.699, de 2-8-946, do Estado do
Rio de Janeiro, que cria e discrimina a

, 'localização de 20 escolas primárias.

3 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.045, de 2-8-946, do Estado do Rio
Grande do Sul, que altera a classifica-
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ção de diversos G. E. das cidades de
Itaqui, Erechim, Getúlio Vargas e Mar-
celino Ramos.

3 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.046, de 2-8-946, do Estado do Rio
Grande do Sul, que transfere a E.1. de
Rincão do Faixinal, para Passo Verde,
ambas no Município de São Sopé.

3 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.047, de 2-8-946, do Estado do Rio
Grande do Sul, que' cria G. E. de 1.0
estágio em Vila de Caseros, Município
de Lagôa Vermelha.

3 - E' publicado o Decreto núrne-
,TO 2.048, de 2-8-946, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 10.000,00 à Sociedade Assis Brasil,
de educação rural, da Cidade de Bagé.

3 - E' publicado o Decreto n.? 134,
de 30-7c946, do Estado de Goiás que cria
E.1. em jatai, Distrito de Rudá, Muni-
cípio de Ipameri.

3 - E' publicado o Decreto n." 135,
de 30-7-946, do Estado de. Goiás, que
desdobra em duas, uma para cada sexo,
a E. I. mista de Varjão, Distrito de
Guapó, Município de Goiânia.

3 - E' publicado o Decreto 11.° 136,
de 30-7-946, do Estado de Goiás, que
cria E. L mista no Distrito de ltaiu,
Município de Goiás.

,3 - E' publicado o Decreto n.? 63,
de 27-7-946, do Território de Ponta Po-
rã, que cria E. I. no Passo de Pedras,
Município de Bela Vista.

3 -- E' publicado o Decreto n.? 64,
de 27-7-946, do Território de Ponta Po-
rã, que cria duas E. L, localizando-as
em Potreirito Machado e São Tomás,
Município de Ponta Porão
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3 - E' publicado o Decreto n.? 65,
de 27-7-946, do Território de Ponta Po-
rã, que cria E. I. na Fazenda Peder-
neira, Município de Miranda,

3 - E' publicado o Decreto n.? 66,
de 31-7-946, do Território de Ponta Po-
rã, que cria E. I. na Fazenda Itaqua-
piru, Município de Ponta Porão

3 - E' publicado o Decreto n.? 67,
de 31-7-946, do Território de Ponta Po-
rã, que cria E. I. na Fazenda Catete,
Distrito de Apa, Município de Ponta
Porão

3 -t-- E' publicado o Decreto n.o 68,
de 31-7-946, do Território de Ponta Po-
rã, que cria duas E. I. na Cidade de
Dourados, Município de Dourados.

3 - E' publicado o Decreto u,? 69,
de 31-7-946, do Território de Ponta Po-
rã, que cria E. I. na Fazenda Dourada,
municípi~ de Dourados.

3 - E' publicado o Decreto n.? 70, de
31-7-946, do Território de Ponta Po-
rã, que cria duas E. I. localizando-as
em Cabeceira do Roncador e Fazenda
São Laurenço, Distrito de Apa, Muni-
cípio de Ponta Porão

3 - E' publicado o Decreto n.? 71,
de 31-7-946, do Território de Ponta Po-
rã, que cria duas E. 'I. uma em Para-
nhos e outra em Iguatemi, Município
de Ponta Porão

4 - E' publicado o Decreto n.? 808,
de 3-8-946, do Estado da Paraiba, que
cria duas escolas primárias mistas no
Município de Itabaiana.

4 - E' publicado o Decreto n.? 809,
de 3-8-946, do Estado da Paraíba, que
cria duas escolas primárias no Muni-.
cípio de Areia, uma em Gitó e outra
em Pau Ferro.
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6 - E' publicado o Decreto-lei nú-

mero 1.286, de 31-7-946, do Estado do
Maranhão, que concede isenção de taxas
aos materiais, mobiliário e aos apare-
lhos destinados ao Ginásio Maranhen-
se São Francisco de Paula.

6 - E' publicado o Decreto n." 385,
de 31-7-946, do Estado do Maranhão,
que transforma em G. E. as escolas
agrupadas do Município de Riachão.

6 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.262, de 2-8-946, do Estado do
Piauí, que concede subvenção anual de'
Cr$ 12.000,00 ao Curso Profissional Fe-
minino Dom Barrete.

6 - E' publicado o Decreto n.? 583,
de 5-8-946, do Estado do Rio Grande do
Norte, que cria sete funções gratifica-,
das de Diretor de Jardim de Infância.

6 - O govêrno do Estado de Minas
Gerais cria o 4.0 G. E. da cidade de
Uberaba.

6 - E' publicado o Decreto n,? 137,
de 30-7-g46, do Estado de Goiás, que
cria E. L mista no Município de Minei.
ros.

6 - ,E' publicado o Decreto n.? 13&,
de 30-7-946, do Estado de Goiás, que
cria E. L mista na Fazenda Monjolí-
nho, Município de Morrinhos.

6 - E' publicado o Decreto n." 139,
de, 30-7-946, do Estado de Goiás, que
cria E. L mista na Fazenda Casa Bran-
ca, Município de Cristalina.

7 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.429, de 6-8-946, do Estado de
Pernambuco, que abre crédito suplemen-
tar de Cr$ 150.000,00 à verba "Melh~
ramentos de Educação".

7 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1. 432, de 6-8-946, do Estado de
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Pernambuco, que altera a denominação
da carreira de Assistente da Escola Su-
perior de Agricultura e Química

7 -. E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.433, de 6-8-946, do Estado de
Pernambuco, que organiza os corpos
docente e médico da Escola Industrial
de Pernambuco.

7 - E' publicado o Decreto n.? 30,
de 5-8-946, do Estado de Santa Catarina,
que aprova o contrato celebrado entre
o Govêrno do Estado e a União Sul
Brasileira de Educação e Ensino.

7 - E' publicado o Decreto n.? 140,
<te 1-8-946, do Estado de Goiás, que
dispõe sôbre a Comissão de Reforma do
Ensino Primário e Normal do Estado.

8 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.488, de 7-8-946, do Estado do
Rio Grande do Norte, que transforma
em G. E. a Escola Reunida Padre Cos-
me, da Cidade de São Miguel.

8 - E' publicado o Decreto n.? 810,
<te 7-8-946, do Estado da Paraíba, que
cria duas escolas primárias mistas no
Município de Bananeiras.

8 - E' publicado o Decreto n.? 811,
de 7-8-946, do Estado da Pàraíba, que
cria escola primária mista no Municí-
pio de Patos.

8 - E' publicado o Decreto núme-
ro 15.930, de 7-8-946, do Estado de São
'Paulo, que dá a denominação de Dr. Jú-
lio Prestes de Albuquerque ao Colégio
Estadual de Sorocaba.

9 - E' publicado o Decreto n.? 812,
de 8-8-946, do Estado da Paraíba, que
'Cria escola noturna no Município de
Antenor Navarro.

9 - E' publicado o Decreto n,? 813,
de 8-8-946, do Estado da Paraíba, que

cria escola primária mista no Municí-
pio de Antenor Navarro.

9 - E' publicado o Decreto n.? 814,
de 8-8-946, do Estado da Paraíba, que
cria escola primária mista no Municí-
pio de S. João do Cariri.

9 E' publicado o Decreto n.? 815,
de 8-8-946, do Estado da Paraíba, que
cria escola primária noturna masculina,
na Cidade de Caiçara.

9 - E' publicado o Decreto n.? 816,
de 8-8··946, do Estado da Paraíba, que
transfere escola de local no Município
de São João do Cariri.
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9- E' publicado' o Decreto 11.° 142,
de 1-8-946, do Estado de Goiás, que cria
E. L mista na Fazenda Goianira, Mu-
nicípio de Goiânia.

9 - E' publicado o Decreto n." 143,
de 1-8-946, do Estado de Goiás, que
cria uma E. L em cada uma das fazen-
das Agua Doce, Brejão e Arapuca, nos
Municípios de Arraias, S.- Domingos e
Suçuapara.

9 - E' publicado o Decreto n.? 145,
de 2-8-946, do Estado de Goiás, que
transfere para o Abrigo Cristo Reden-
tor, de Goiânia, a E. L anexa ao Patro-
nato Agrícola Presidente Vargas.

9 - E' publicado o Decreto ri.o 147,
de 6-8-946, do Estado de Goiás, que
desdobra em duas, uma para cada sexo
a E.' L mista Vitor Coelho de Almeida,
de Goiânia.

10 - E' publicado o Decreto núme-
ro 1.268, de 7-8-946, do Estado do Pi-
auí, que abre crédito suplementar de
Cr$ 272.295,90, à verba: do Departa-
mento de Educação.

10 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.269, de 7-8-946, do Estado do



Piauí, que abre crédito suplementar de
Cr$ 202.918,40, destinado ao Colégio
Estadual do Piauí.

10 - E' publicado o Decreto-lei' nú-
mero 1.274, de 7-8-946, do Estado do
Piauí, que cria dez E. r. nos Municí-
pios de Altos, Campo Maior, José de
Freitas e Simplício Mendes.

10 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero l.275, de 7-8-946, do Estado do
Piauí, que cria seis E. r. no Municí-
pio de São João do Piauí.

10 - E' .publicado o Decreto n.? 817,
de 9-8-946, do Estado da Paraíba, que
cria escola primária mista na Fazenda
Crasto, Município de Guarabira.

10 - E' publicado o Decreto n.? 818,
de 9-8-946, do Estado da Paraíba que
cria escola primária mista na Fazenda
Caxangá, Município de Campina Grande.

10 - E' publicado o Decreto 11.° 819,
de 9-8-946, do Estado da Paraiba, que
cria escola primária mista na Cidade de
Areia.

10 - E' publicado o Decreto n." 820,
de 9-8-946, do Estado da Para íba, que
cria escola primária mista noturna no
Povoado de Remigio, Município de
Areia.

. 10 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 15.934, de 9-8-946, do Estado de
São Paulo, que subordina, em caráter
de experiência, a Escola Profissional
Agrícola Industrial Mista Cônego José
Bento, de J acarei, à Diretoria Geral do
'Departamento do Serviço Social, da Se-
cretaria da Justiça.

10 - E' publicado' o Decreto-lei nú-
mero 15.936, de 9-8-946, do Estado de
São Paulo, que eleva os padrões de
vencimentos dos cargos de Professor
Primário e dá outras providências.
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10 - E' publicado o Decreto n,? 72,

de 8-8-946, do Território de Ponta Po-
rã, que cria E. r. em Pôrto Esperança.
Município de Miranda.

10 - E' publicado o Decreto n," 73,
de 8-8-946, do Território de Ponta Po-
rã, que cria E. r. em Catingueiro, Mu-
nicípio de Maracaju.

10 - E' publicado o Decreto n.? 74,
de 8-8-946, do Território de Ponta Po-
rã, que cria E. r. em Mosqueteiro, Dis-
trito de Apa, Município de Ponta Porão

10 - E' publicado o Decreto n.? 75,
de 8-8-946, do Território de Ponta Po-
rã, que cria E. r. na Colônia Penzo,
Distrito de Apa, Município de Ponta
Porão

10 - E' publicado o Decreto n.o· 76,
de 8-8-946, do Território de Ponta Po-
rã, que cria E. r. em Peguajhó, na Ci-
dade de Ponta Porão

13 - E' publicado o Despacho de
12-8-946, do Estado do Maranhão, que
concede auxílio de Cr$ 3.000,00 ao Pa-
tronato São José, do Município de Ri-
bamar.

13 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 15.942, de 10-8-946, do Estado de
São Paulo; que dispõe sôbre a emissão
de um empréstimo de Cr$ 200.000.000,W
para as obras da Cidade Universitária
da Universidade de São Paulo.

13 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 15.950, de 12-8-946, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre a criação
de uma escola normal em Ribeirão
Preto.

13 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero l.146, de 12-8-946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que abre créditos
adicionais, reduz e cancela dotações or-
çamentárias referentes a educação.



13 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.056, de 12-8-946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que classifica em 1.0
estágio o G. E. do Frigorífico Armour,

'em Livramento.

13 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.057, de 12-8-946, do Estado do Rio
Grande do Sul, que denomina General

. Souza Doca o G. E. de Mussum, Mu-
nicípio de Guaporé.

I

13 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.058, de 12-8-946, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 7.000,00 à professora presentemen-
te fazendo curso de aperfeiçoamento nos
EE. UU.

15 - E' publicado o Decreto n." 821,
de 14-8-946, do Estado da Paraíba, que
cria escola rudimentar mista noturna no
Povoado de São Bento, Município de
Brejo da Cruz.

, 15 - E' publicado o decreto n." 822,
de 14-8-946, do Estado da Paraíba, que
transfere escola primária mista no Mu-
nicípio de Brejo da Cruz.

15 - E' publicado o Decreto 11.° 148,
de 9-8-946, do Estado de Goiás, que
cria duas E. L, uma para cada sexo,
junto ao Grêmio Cultural Civil e Mili-
tar da Cidade de Ipameri,

15 - E' publicado o Decreto n,? 149,
de 10-8-946" do Estado de Goiás, que
cria uma E. L mista na Fazenda Rui-
barbo, Município de Anicuns.

15 - E' publicado o Decreto 11.° 151,
de 10-8-946, do Estado de Goiás que
desdobra em duas, uma para cada sexo,
a E. L mista do povoado de Areão, Mu-
nicípio de Çorumbaiba.

17 - E' publicada a Resolução 11.° 42,
de Vi-8-946, do Secretário Geral de Edu-
cação e Cultura da P.D.F., que classi-
fica as Escolas do Departamento de
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Educação Primária para efeito do es-
tágio de professôres a que se refere o
Decreto-lei n.? 8.546, de 3-1-946.

17 - E' publicado o Decreto n.? 99,
9-8-946, do Estado do Piauí. que deno-
mina José Martins as E. R. do Povoado
Elesbão Veloso, Município de Berlengas.

17 - E' publicado o Decreto n." 154,
de 12-8-946, do Estado de Goiás, que
cria uma E. r. no Povoado de Veríssi-
mo, Município de Goiandira.

17 - E' publicado o Decreto n.? 155,
de 12-8-946, do Estado de Goiás, que
desdobra em duas, uma para cada sexo,
a E. L mista da Vila de Mairipotaba,
Município de Piracanjuba.

17 - E' publicado 'o Decreto n.?' 156,
de 12-8-946, do Estado de Goiás, que
cria duas E. r. nas localidades "Manuel
José" e "Acaba Rabo", Município de
Cristalina.

17 - E' publicado o Decreto n.? 157,
de '12-8-946 do Estado de Goiás, que
cria uma E. L mista no lugar denomi-
nado Campestre, na fazenda Santo An-
tônio, Município de Anicuns.

18 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 15.964, de 14-8-946, do Estado de
São Paulo, que cria, no Serviço Social
de Menores do Departamento de Ser-
viço Social, o Instituto Modêlo Femini-
no de Menores.

18 - 'E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 15.966, de 14-8-946, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre a criação,
no Serviço Social. de Menores do De-
partamento de Serviço Social; do Insti-
tuto de Menores de raras.

18 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 15.968, de 14-8-946, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre a criação,
no Serviço Social de Menores do De-
partamento de Serviço Social, do Ins-



tituto Agrícola de Menores, de Bata-
tais.

21 - E' publicada a Resolução n." 44,
de 20-8-946, do Secretário Geral de
Educação e Cultura da Prefeitura do
Distrito Federal, que institui, no mês
de setembro, a " Grande Feira do Livro",
sob os auspícios da Secretaria Geral de
Educação e Cultura.

21 - E' publicado o Decreto n." 826,
de 20-8-946, do Estado da Paraíba, que
transfere escola primária mista no Muni-
cípio de Princesa Isabel.

21 - E' publicado o Decreto n," 827,
de 20-8-946, do Estado da Paraíba, que
transforma em escola primária mista a
escola rudimentar ncturna masculina da
Vila Mari, Municípió de Sapé.

21 - E' publicado o Decreto n.? 828,
de 20-8-946, do Estado da Paraiba, que
denomina Coronel Espínola, a escola ru-
dimentar mista da Fazenda Várzea, Mu-
nicípio de Araruna.

21 - E' publicado o Decreto núrne-
_ro 2.779, de 20-8-946, do Estado do Rio
de Janeiro, que cria grupo escolar na
cidade de Mangaratiba.

22 - E' publicada a Resolução n,? 45,
de Agôsto de 1946, do Secretário Ge-
ral de Educação e Cultura da P.D.F.
que cria, na Secretaria Geral de Educa-
ção e Cultura, um Curso Elementar para
Adultos.

22 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 854, de 20-8-946, do Estado da Pa-
raíba, que concede pensão mensal de
Cr$ 500,00 fi professora do magistério
primário particular.

22 - E' publicado o Decreto n." 829,
de 21-8-946, do Estado da Paraiba, que
cria escola primária mista em -Logra-
douro, Município de Campina Grande.
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22 - E' publicado o Decreto n.? 830,

de 21-8-946, do Estado da Paraíba, que
cria escola primária mista em cada uma
das fazendas: Catinga dos Andradas,
Riacho Sêco, e São José, Município de-
Catolé do Rocha.

22 - E' publicado o Decreto n.? 831~
de 21-8-946, do Estado da Paraiba, que
cria escola primária mista em cada uma
das fazendas: Saco de Andreza, Riacho
de Bois, Boqueirão do Cardoso e Mata
do Maracujá, Município de Piancó.

23 - E' publicada a Resolução n.? 46,
de 22-8-946, do Secretário Geral de
Educação e Cultura da P. D. F. que
dá à Escola 10-11, em Cordovil, no Dis-
trito Federal a denominação de "Escola
Cardeal Câmara".

23 - E' publicado o Decreto n.? 835,
de 22-8-946, do Estado da Paraíba, que
cria duas escolas primarias mistas no
Município de Caiçara.:

23 - E' publicado o Decreto n." 836,
de 22-8-946, do Estado da Paraíba, que
cria escola primária noturna masculina
na Vila Tauatuba, Município de Gua-
rabira,

23 -- E' publicado o Decreto n.? 837,
de 23-8-946, do Estado da Paraíba, que
cria escola primária mista na Fazenda
Jaramataia, Município de São João do
Cariri.

23 - E' publicado o Decreto n,? 838,
de 22-8-946, do Estado da Paraíba' que
transfere escolas no Município de São
João do Cariri.

23 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.139, de 1-8-946, do Estado do-
Rio Grande do Sul, que ratifica o Con-
vênio Estadual do Ensino Primário.

23 - E' publicado o Decreto n," 15S,
de 13-8-946, do Estado de Goiás, que-
cria uma E. r. mista no Povoado Mis--



.sões e outra na Vila Taipas, Município
de Dianópolis.

23 - E' publicado o Decreto n.? 159,
de 13-8-946, do Estado de Goiás, que
cria uma E. L em cada uma das Fazen-
zendas Boa Vista, Larga e São Bento,
no Município de Suçuapara.

23 - E' publicado o Decreto n.? 160,
de 14-8-946, do Estado de Goiás que cria
E. L mista no Povoado Maratá, Muni-
cípio de Pires do Rio.

23 - E' publicado o Decreto n." 161.
de 14-8-946, do Estado de Goiás, que
cria uma E. L mista em cada uma das
fazendas: Caetés, Azul, J urerna, Mata,
Furna, Piancó, Lagoa Formosa, Maca-
cos, Sózinha, Mata Pasto e Porções,
Município de Anápolis.

23 - E' publicado o Decreto n.? 162,
de 14-8-946, do .Estado de Goiás, que
cria uma E. I. mista em cada um dos
povoados: Correntinho, Monte Santo e
"Tranqueira, Município de Araguacema.

23 - E' publicado o Decreto n." 163,
de 14-8-946, do Estado de Goiás, que
cria E. 1. nos povoados de Panela' de
Ferro, Novo Acôrdo e Lageado, Muni-
cipio de Pedro Afonso.

23 - E' publicado o Decreto n.? 164,
de 14-8-946, do Estado de Goiás, que
cria E. I. mista no Povoado Olho Gran-
de, Município de Tocantinópolis.

23 - E' publicado o Decreto n.? 165
-de 14-8-9~6, do Estado de Goiás, que
dispõe sôbre a instalação do G. E. de
.Balisa.

23 ~ E' publicado o Decreto n." 166,
-de 16-8-946, do Estado de Goiás que-
cria E. I. na Fazenda Imbira, Município
-de Goiânia.

24 - São publicadas as Instruções s/no
(Anteprojeto), de 26-8-946, da Secreta-
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ria Geral de Educação e Cultura da
P. D. F. que regulam os atos de desig-
nação e transferência dos membros do
Magistério Primário do Distrito Fe-
deral.

24 - E' publicado o Decreto s/no de
21-8-946, do Estado do Maranhão, que
designa Assistente de Ensino de Edu-
cação Física, para fazer estágio nos
parques infantis da Prefeitura do Dis-
trito Federal, pelo prazo de dois meses.

25 - E' publicado o Decreto n." 842,
de 24-8-946, do Estado da Paraiba,' que
transforma em escola noturna mista a
escola. feminina do Município de Santa
Luzia de Sabugi,

25 - E' publicado o Decreto n.? 343,
de 24-8-946, do Estado da Paraíba, que
cria escola primária mista no Município

_de Cajazeiras.

25 - E' publicado o Decreto n.? 844,
de 24-8-946, do Estado da Paraíba, que
cria duas escolas primárias no Municí-
pio de Monteiro.

25 - E' publicado o Decreto n.? 845,
de 24-8-946, do Estado da Paraíba, que
cria escola primária mista no Município
de João Pessoa.

25 - E' publicado o Decreto n.? 846,
de 24-8-946, do Estado da Paraiba, que
transfere escola rudimentar mista no
Município de Alagoa Grande .

25 - E' publicado o Decreto 11.° 847,
de 24-8-946, do Estado da Paraiba, que
transfere escola primária rudimentar no
Município de Ingá .

25 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.723, de 24-8-946, do Estado do
Rio de Janeiro, que extingue cargo de
professor de História Natural e cria
cargo de professor de Geografia, Coro-
grafia do Brasil e Cosmografia, do Ins-
tituto de Educação.



26 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.069, de 24-8-946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que concede auxílio
de Cr$ SOO. 000,00 à União Sul Brasileira
de Educação e Ensino, sediada em Pôr-
to Alegre, pará a organização da Uni-
versidade Católica do Rio Grande do
Sul.

27 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.288, de -23-8-946, do Estado do
Piauí, que eleva à categoria de G. E.
com a mesma denominação as E. R. Da-
vid Caldas, de Esperantina.

27 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero' 1.289, de 23-8-946, do Estado do
Piauí, que eleva à categoria de G.E.,
com a mesma denominação as E. R. Ar-

..mando Burlamaqui, de Oliveiras.

27 - E' publicado o Ato n.? 2.128.
de 26-8-946, do Estado de Pernambuco,
que cria, na Fortaleza de Brum, o Mu-
seu da Restauração destinado a reco-
lher e expor objetos e documentos liga-
dos à campanha da Restauração Per-
nambucana, no século XVII.

27 - E' publicado o Decreto n.? 167,
-de 19-8-946, do Estado de Goiás, que
cria uma E. I. mista em cada uma das
fazendas : Três Barras, Barreiros, Santa
Bárbara, Bonsucesso e Palmital, respec-
tivamente nos Municípios de Piracan-
juba, Goandira, Goiatuba, Anicuns e
Formosa.

27 - E' .publicado o Decreto n.? 168,
de 1<;)-8-946,do Estado de Goiás, que
cria E. I. mista no Povoado de Lages,
Município de Cavalcante.

27 - E' publicado o Decreto n.? 169,
de 19-8-946, do Estado de Goiás, que .
cria uma E. I. mista em cada uma das
fazendas Barreiros e Riacho, ambas no
Municipio de Luziânia.
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27 - E' publicado o Decreto n.? 170,
de 19-8-946, do Estado de Goiás, que
cria uma E.1. mista em cada uma das
fazendas Dôres de Macaubas, Macauba
e Borboleta, Município de Anápclis.

27 - E' publicado o Decreto n.? 172,
de 19-8-946, do Estado de Goiás, que
cria E. I. mista em cada uma das fazen-
das: Bocaina e Rio das Pedras, respec-
tivamente nos Municípios de Goiás c
Itapaci.

27 - E' publicado o Decreto 11.° 173,
de 19-8-946, do Estado de Goiás, que
cria uma E. I. em cada uma das fa-
zendas : Água Mansa, Água Limpa,
Serra Negra, São Francisco, São João,
Lagoas, Boa Esperança e Estreito, Mu-
nicípio de Ri~ Verde .

27 - E' publicado o Decreto n.? 174,
de 29-7-946, do Estado de Goiás, que
cria E. I. mista na Fazenda Barreiros,
Município de Itumbiara.

27 - E' publicado o Decreto n,? 175,
de 20-8-946, do Estado de Goiás, que
cria uma E. I. mista em cada uma das
-fazendas : Mangabeira, Barreiro 'de Bai-
xo, Olho d'Água e S. Vicente, Muni-
cípio de São Domingos.

27 - E' publicado o Decreto n.? 176,
de 20-8-946, do Estado de Goiás, que
autoriza a instalação do grupo escolar
de Ipeguari, Município de Rio Verde.

27 - E' publicado o Decreton.? 178,
de 20-8-946, do Estado de Goiás, que
cria E. L mista na Fazenda Claros,
Município de Cristalina.

27 - E' publicado o Decreto n,? 179,
de 22-8-946, -do Estado de Goiás, que
cria uma E. L mista em cada uma das
fazendas Cachoeira do Rio Preto e Fun-
dão, nos Municípios de Quirinópolis e
Anicuns, respectivamenté.



27 - E' publicado o Decreto n." 181,
de 23-8-946, do Estado de Gciás, que
cria E. L mista em cada uma das fa-
zendas: Barreiro de São José e Araras,
Município de Morrinhos.

23 - E' pubiicada a Resolução n.? 48,
de 27-8-946, do Secretario Geral de Edu-
cação e Cultura' da P. D. F. que ins-
titui dois concursos para as melhores
composições inspiradas nas obras de An-
tônio de Castro _Alves.

28 - E' publicado o Decreto n.? 395,
de 26-8-946, do Estado do Maranhão,
que dá nova estrutura ao ensino primário.

28 - E' publicado o Decreto núme-
ro 1.. 155, de 27-8-946, do Estado do Rio
Grande do Sul, que fixa vantagens aos
professôres do Colégio Estadual Júlio
de Castilhcs, de Pôrto Alegre.

29 - E' publicado o Decreto núme-
ro 2.072, de 28-8->'46, do Estado do
Rio Grande do Sul, que concede auxílio
de Cr$ 15.000,00 à Cruzada Pró-Giná-
sios, de Veranópolis.

29 - E' publicado o Decreto n.? 180
de 23-8-946, do Estado de Goiás, que
transfere a escola da Fazenda Mondongo
para a Fazenda Tamanduá, ambas no
Município de Pirenópolis.

29 - E' publicado o Decreto n." 182,
de 23-8-946, do Estado de Goiás, que
desdobra em duas a E. L noturna criada
pelo Decreto n.? 9, de 2.0-2-945, em Goj-
ânia.

29 - E' publicado o Decreto n.? 183,
de 23-8-946, do Estado cleGoás, que
cria quatro E. L no Município de Lu-
ziânia.

29 - E' publicado o Decreto n.? 184,
de 23-8-946, do Estado de Goiás, que
desdobra em duas, uma para cada f sexo,
a E. L mista do 'povoado Maratá, Mu-
nicípio de Pires do Rio.
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29 - E' publicado o Decreto n.? 18:,
de 26-8-946, do Estado de Goiás, que
dispõe sôbre a doação de terrenos para
construção de escolas em Goiás.

29 - E' publicado o Decreto n.? 186,
de 27-8-946, do Estado de Goiás, que
cria uma E. I. em cada das fazendas
Chapada de Nova Roma e Vão de Mo-
leque, Município de Cavalcante.

30 - E' publicado o Decreto núme-
ro 15.992, de 29-8-946, do Estado de
São Paulo, que relota cargo de Pr0-
fessor Secundário.

30 - E' publicado o Decreto núrne-
ró 15.99'3, de 29-8-946, do Estado de
São Paulo, que dá regulamento ao esta-
belecido no. § 1.0, do art. 2.° do Decreto
n.? 12.801, de 13-7-942, sôbre os candi-
datos a ingresso no magistério primá-
rio.

31 - E' publicado o Decreto n.? 3.97,
de 30-8-946, do Estado do Maranhão,
que dá nova estrutura ao sistema de
ensino normal.

31 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.293 de 29-8-946, do Estado do.
Piaui, que incorpora à jurisdição do
Estado as escolas Tersandro Paz e Do-
mingos Monteiro, da Municipalidade da
Capital.

31 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.294, de 29-8-946, do Estado do·
Piauí, que cria E. L no Povoado de
Carapebas, Município de Luís Correia.

31 - E'. publicado o Decreto-lei nú-
mero 1. 158, de 30-8-946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que dá nova apli-
cação ao crédito especial de Cr$ ...•.
11.300.000,00, aberto pelo Decreto-lei
n.? 1.089, de J-5-946, destinado a ser-
vir de refôrço às verbas do ensino pri-
mário.



31 - E' publicado o Decreto n.? 187,
de 27-8-946, do Estado de Goiás, que
cria uma E. L mista em cada uma das
fazendas: Aldeia, Água Doce, Morro,
Serrinha e Gameleira, Município de

Natividade.

31 - E' publicado o Decreto n.' 188,
de 27-8-946, do Estado de Goiás, que
autoriza a instalação do grupo escolar
de Caturai, Município, de Inhumas.

IIr - ATOS DA ADMINIS1'RAÇÁO

MUNICIPAL

3 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 63, de ,20-5-946, da Prefeitura
de S. Raimundo Nonato (Piauí), que
reduz a contribuição do Município para
o ensino estadual e anula o auxílio con-
cedido ao Centro Piauiense do RiQ de
Janeiro.

3 -E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 144, de 31-7-946, da Prefeitura
de Parnaiba (Piauí), que reduz a ver-
ba destinada a pessoal docente.

6 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 63, de 11-6-946, da Prefeitura de
Piracuruca (Piauí), que abre crédito
suplementar de Cr$ 7.500,00, destinado
à educação pública.

10 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 3,' de 7-8-946, da Prefeitura de
Amarante (Piauí), que anula a contri-
buição concedida ao Centro Piauiense
do Rio de Janeiro.

14 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 5, de 12-8-946, da Prefeitura de
Beneditinos (Piauí), que dispõe sóbre
a maj oração dos vencimentos dos fuucio
nários municipais.

14 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 29, de 12-8-946, da Prefeitura de
Esperantina (Piaui), que anula a con-
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tribuição concedida ao Centro Piauiense
do Rio de Janeiro.

17 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 2,' de 12-6-946, da Prefeitura de
Beneditinos (Piauí), que anula a con-
tribuição concedida ao Centro Piauiense
do Rio de Janeiro.

20 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 99, da Prefeitura de Campo Maior
(Piauí), que abre crédito suplementar
de Cr$ 2.500,00 destinados à educação
pública.

20 - E' publicado o Decreto n." 4,
de 5-6-946, da' Prefeitura de Miguel
Alves (Piauí), que abre crédito suple-
mentar para pagamento da contribuição
destinada ao ensino estadual.

28 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 3, de 4-7-946, da Prefeitura de
Marvão ·(Piauí), que abre crédito suo'
plernentar de Cr$ 7.000,00 para paga-
mento da Contribuição do Município a'}
ensino estadual.

29 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 95, de 5-8-946, da Prefeitura de
Campo Maior (Piauí), que concede au-
xílio de Cr$ 100.000,00 para fundação
do ginásio local.

30 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 4, de 1-7-946, da Prefeitura de
Paulistana (Piauí), que abre crédito
suplementar de Cr$ 3.060,00, para des-
pesas com o aluguel de prédio escolar
e pagamento da contribuição do Muni-
cípio ao ensmo estadual.

IV - NOTICIÁRIO

1 - No gabinete do Ministro da Edu-
cação e Saúde foram entregues simbo-
licamente setenta e quatro escolas pri-
márias rurais ao Estado de Goiás, em
cumprimento ao Convênio Nacional do
Ensino Primário.



- - ~--~ -- -~----------------

1 - Noticia-se de Buenos Aires que
a' delegação de estudantes da Faculda-
de de Filosofia de Pôrto Alegre, que
visita aquela capital, tem' sido alvo de
homenagens por parte dos estudantes e
das autoridades locais.

1 - Noticia-se que foi criada no Es-
tado do Pará a Faculdade de Filosofia
do Estado.

1 - Noticia-se que se realizou a aula
inaugural do curso de assistentes de au-
xiliares sociais junto à indústria, da Es-
cola de Serviço Social, de São Paulo.

1 - Noticia-se que foi instalado no
Grupo Escolar de Caj obi, São Paulo. o
Serviço de .Assistência Médico-Escolar.

1 -'- Inaugura-se em Belo Horizonte
o Grupo Escolar Padre Eustáquio (Mi-
nas Gerais).

1 -Noticia-se que foram inaugura-
dos dois grupos escolares no Território
ge Iguaçú, um no Município de Man-
gueirinha, outro no Município de Xapecó.

2 - Toma posse do cargo de Reitor
da Universidade do Re~ife o Prof, Joa-
quim Amazonas, em solenidade realiza-
da no gabinete do Ministro da Educi-
ção e. Saúde.

2 - Foi recebida em audiência
pelo Ministro interino da Educação e
Saúde, Di. -Roberval Cordeiro de Fa-
ria, urna caravana de estudantes da Fa-
culdade de Filosofia da Universidade
Católica de Pôrto Alegre.

2 - Noticia-se que faleceu em Minas
Gerais o Pe. Mathias Willems, de na-
cionalidade alemã, educador de várias
gerações de mineiros, no Colégio Ar-·
naIdo, de Belo Horizonte.

2 - Noticia-se que se está formando
uma vasta rêde de -cursos noturnos para
alfabetização ·de trabalhadores no Es-
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tado do Rio Grande do Sul, por inicia-
tiva do govêrno estadual.

3 Noticia-se' do Rio Grande do
Sul a comemoração do centenário da Bi-
blioteca Riograndense,

3 - Noticia-se que está em funciona-
mento em Pôrto Alegre, a cargo ('O

Centro de Pesquisas e Orientação Edu-
cacionais, da Secretaria de Educação e
Cultura do Rio Grande do Sul, um cír-
culo de estudantes para aperfeiçoamento
técnico-pedagógico dos professôres da
Capital.

4 - E' instalada em Belo Horizonte
(Minas Gerais) a escola "Padre Ma-
tias", para ensino de adultos.

6 - Visita a cidade de Pôrto Alegre
(R. G. do Sul) uma delegação de es-
tudantes de medicina da República 'Cru-
guaia.

7 - Noticia-se que foi instalada no
Grupo Escolar Floriano Peixoto, de

Belém (Pará) a Caixa Escolar Notur-
na Professor Travasso da Rocha.

7 - Noticia-se que uma delegação de
estudantes da Faculdade de Ciências Po-
líticas e. Econômicas de Pôrto Alegre
(R. G. do Sul) fará viagem de estudos
às Repúblicas do Prata.

8 - E' assinado o acôrdo entre o Es-
tado do Rio Grande do Sul e o MJ:.
nistério da Educação e Saúde, pelo qual
a União dará 28 escolas àquele Estado.

9'- Noticia-se a inauguração da Es-
cora Catulo da Paixão Cearense, 110

Distrito Federal.

10 - Realiza-se no Arsenal de Ma-
rinha do Rio de Janeiro a cerimônia
da inauguração da ,Escola Técnico- Pro-
fissional, com a finalidade de preparar
operários especializados para o parque
industrial da Marinha de Guerra.



10 - Noticia-se de São Paulo que foi
fundada a Associação Paulista de Es-
tudantes, que congregará alunos dos di-
versos colégios paulistanos.

10 - Noticia-se que completa meio
século a Faculdade de Engenharia de
Pôrto Alegre (R.G. do Sul.)

11 - Noticia-se a inauguração de
mais um grupo escolar em Monsanto,
Minas Gerais.

12 - Noticia-se o falecimento do Prof.
Francisco Venâncio Filho. catedrático
do Instituto de Educação do Rio de Ja··
neiro.

12 - Noticia-se a inauguração de um
internato 'que funcionará anexo à Es-
cola de Aprendizes do SENAI, em Tau-
batê, São Paulo.

13 - Segue para a América do Norte
o Sr. Fernando Tude de Sousa, repre-
sentante do Brasil na Conferência de
Educadores, a realizar-se em Endicott,
Estado de N ew York.

13 - Chega ao Rio de Janeiro lima
Missão Cultural Uruguaia, chefiada pelo
Sr. Rodriguez Larreta, Ministro do Ex-
terior do Uruguai.

13 - Noticia-se a solenidade da inau-
guração da Universidade do Recife, com
a presença dos representantes do Mi-
nistro da Educação e das Universidades
de São Paulo e Bahia.

15 - Noticia-se a realização do Cam-
peonato Universitário Carioca de Atle-
tismo.

15 - Noticia-se de Fortaleza que os
escolares daquela capital terão assistên-
cia médica gratuita por decisão do Cen-
tro Médico Cearense.

16 - Toma posse no cargo de Secre-
tário de Educação do Estado de Minas
Gerais o Prof. Tristão da Cunha.
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17 - Inaugura-se o I Congresso Pau-
lista de Estudantes do Ensino Secundá-
rio, sob os auspicíos da Federação Es-
tudantina de São Paulo.

17 - Noticia-se a solenidade de inau-
guração das E.R. Visconde de Taunay,
de Guia Lopes de Laguna (T. de Ponta
Porã.)

17 - Comunica-se de Ponta Porã que
foram instaladas em Bela Vista um
Curso Popular Noturno e duas E. I.
urbanas.

19 - Instala-se o curso noturno da
Faculdade . Nacional de Direito (Dis-
trito Federal).

20 - Toma posse do cargo de Dire-
tor da Divisão de Difusão Cultural da
Secretaria de Educação do Estado do
Rio de Janeiro, o Sr. Antônio Sonsa
Viana.

20 - E' instalado em Pôrto Alegre
o Conselho Estadual de Educação do Rio
Grande do Sul, criado pelo Govêrno rio-
grandense para servir de órgão cem-
plernentar na direção da Secretaria de
Educação e Cultura do Estado.

20 - Comunica-se de Ponta Porã
que foram instaladas as E.I. de Caara-
pã, Bocajá, Bonfim e Boca de Juti,
recentemente criadas.

23 - Noticia-se que foi inscrito nos
anais da Escola de Engenharia da Uni-.
versidade de Minas Gerais, um voto de
pesar pelo falecimento elo Prof. Rodolío
Jacob.

24 - Chega a São Paulo o cientista
uruguaio Pedro A. Barcia, catedrático
da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de Montevidéu.

25 - E' instalado o grupo escolar
"Adelaide Bias Fortes" de Barbacena
(Minas, Gerais).

•



27 - Realiza-se no Ministério da Edu-
cação e Saúde urna exposição de arte
uruguaia, traz ida pela Missão Cultural
Uruguaia, que visita o Rio de Janeiro.

27 - Noticia-se que o Departamento
de Educação do Estado do Rio Grande
do Norte iniciou a construção de dois
novos G. E. no Município de Santa
Cruz.

27 - Noticia-se que o povo de Corum-
batai entregou ao Govêrno do Esta-
do de São Paulo um terreno com 11
mil metros quadrados para construção
de um grupo escolar naquele Município.

."
27 - Noticia-se que foram admitida,

241 proíessôras estagiárias no Estado do
Rio Grande do Sul.

29 - São assinados em Goiânia os
primeiros acordos entre o Govêrno do
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Estado de Goiás e as Prefeituras, corno
determina ,o Convênio Nacional do En-
sino Primário. Êstes primeiros acordos
foram realizados com as Prefeituras
Municipais de Jaraguá e Pirenópolis.

31 - Visita o Rio de Janeiro. onde
fará várias conferências, o professor
Gordon Mirrik, da Universidade de
Columbia .

31 - Encontra-se em Pôrto Alegre
urna caravana de estudantes da Escola
de Química do Recife (Pernambuco),

Nota - As abreviaturas constantes
dêste Boletim são as adotadas pela Lei
Orgânica do Ensino Primário de 2-1.46 .

Seção de Documentação e Intercâmbio
do Instituto Nacional de Estudos Pcda-
gógicos, 2S de Setembro de 1946. Déa
Velloso Barros, Chefe da Seção. Visto:
- Murilo Braga, Diretor do INEP.

I '
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I - ATOS DA ADMINISTRAÇ.i\O FEDERAL

2 - É publicada a Ata de 21-8-946,
do Conselho Nacional de Educação, rela-
tiva à 3.' sessão da 2." reunião ordi-
nária do ano.

3 ~ _É publicada a Portaria n." 612~
de 30-8-946, do Ministro da Agricul-
tura, que' aprova as Instruções para o
funcionamento do Curso Avulso de Ins-
petor de Crédito Agrícola, baixadas pelo
Diretor dos Cursos de Aperfeiçoamento,
Especialização e Extensão.

3 - É, publicada 'a Portaria n." 18,
s/d, do Diretor do Instituto Nacional
de Surdos Mudos, que dispõe sôbre o
período de matrícula e férias de pro-
Iessôres .

5- -, É publicado 0_ Decreto-lei nú-
tnero 9.632, de 22-8-946, que dispõe sô-
bre a equiparação da Universidade Ca-
tólica ele São Paulo.

5- - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.707, de 3-9-946, que altera a
denominação das Seções da Superinten-
dência elo Ensino Agrícola e Veteri-
nário ,

5 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.708, ele 3-9-946, que altera o
Decreto-lei n." 4.642, de 2-9-942, que
dispõe sôbre as bases de organização
da instrução pré-rnilitar .

6 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.724, de 3-9-946, que aprova o

. Acôrdo celebrado entre o 'Minístério da
- Educação e Saúde e a Inter-American

Educational Foundation Inc., sôbre edu-
cação industrial vocacional.

6 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.726, de 3-9-946, que transfere
cadeiras do extinto Curso de Arquite-
tura da Escola Nacional de Belas Artes
para a Faculdade Nacional de Arquite-
tura da Universidade cio Brasil.

6 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.733, de 4-9-946, que' dispõesôbre
o Curso de Aperfeiçoamento de Diplo-
mata, do Instituto Rio Branco.

6 - É p,pblicado o Decreto-lei nú-
mero 9.734, de 4-9-946, que altera' o De-
creto-lei n." 8.444, de 26-12-945, qU6
cria, no Ministério da Guerra, a Escola
de Paraquedistas ,

6 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.737, de 4-9-946, que dispõe sôbre
o pessoal da Escola Politécnica 'da Ba-
hia, e da Faculdade de Direito do Ceará.

6' - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.758, de 5-9-946, que transfere
para Belterra, no Estado do Pará, e'
para o Vale de, Solimões, no Estado do
Amazonas, com a denominação de Es-
cola de Iniciação Agrícola Manuel Ba-
rata e Escola de Iniciação Agrícola do
Amazonas, respectivamente, 05 atuais
Aprendizados Agrícolas Manuel Barata,
de Belérn e Rio Branco, de Manaus.



9 - 11 publicada uina Resolução Es-
pecial da Comissão Brasileiro-Americana
de Educação Industrial, que dispõe sôbre
depósito de Cr$ 500.000,00, a ser feito
pelo Govêrno do Brasil.

10 - ~- publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.786, de 6-9-946, que fixa currí-
culo mínimo para o Curso de Sociolo-
gia e Política, e reconhece, a Escola
Livre ·de Sociologia e Política, de São
Paulo.

HJ - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 9. 7fS7, de 6-9-946, que dispõe sôbre
a aplicação de dispositivos da Lei do
Ensino Militar.

. 11 - 11 publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.815, de 9-9-946, que altera o
Decreto-lei n." 6.155, de 30-12-943, que
reorganiza o Centro Nacional de Ensino
e Pesquisas Agronômicas, do Ministério
da Agricultura.

12 - É publicado o Decreto n." 21.147,
de 22-5-946, que concede reconhecimento,
sob regime de inspeção permanente, ao
curso ginasial do Ginásio Hebreu Brasi-
leiro, com sede no Distrito Federal.

12 - É publicado o Decreto n." 21.731,
de 29-8-946, que concede subvenções a
entidades assistenciais e culturais, para
o exercício de 1946, na importância to-
tal de Cr$ 2.805.000,00.

13 - ff publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.829, de 11-9-946, que aprova °
Convênio Cultural entre o Brasil e o
Panamá, firmado no Rio de Janeiro, a
6-3-946.

14 - ~ publicado o Decreto-lei nú-
mero 9.847, de 12-9-946, que altera' o

.Decreto-lei n." '4.130, de 26-2-942, que
dispõe sôbre á Lei do Ensino Militar.

14 - ~ publicada a Portaria n." 645,
de 12-9-946, do Ministro da Agricultura,
que aprova as instruções para o funcio-
namento do Curso- Avulso de Classifi-
cação de Produtos de Origem Animal
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e Vegetal, baixadas pelo Diretor dos
Cursos de Aperfeiçoamento, Especiali-
zação e Extensão.

14 - s publicada a Portaria n." 646,
de 12-9-946, do Ministro da Agricultura,
que aprova as instruções para o funcio-

-namento do Curso Avulso de revisão dos
- programas do curso de habilitação nas

disciplinas de Física, Química e Biolo-
gia, para matrícula inicial nas Escolas
da Universidade Rural, baixadas pelo
Diretor dos Cursos de Aperfeiçoamento,
Especialização e Extensão

- 17 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero. 9.875, de 16-9-946, que altera a
composição do Conselho Nacional de
Desportos.

17 - É publica da a Portaria n." 105,
de 2-9-946, do Diretor do Ensino Supe-
rior, que baixa instruções para à elabo-
ração de relatórios sôbre as atividades
dos estabelecimentos de ensino superior,
reconhecidos ou autorizados.

- 17 - É publicado, no Suplemento, o
Decreto-lei n." 9.909, de 17-9-946, que
dispõe sôbre os cargos de magistério
da Prefeitura do Distrito Federal e
sôbre a carreira de Técnico de 'Educa-
ção da mesma Prefeitura.

17 - É publicado, no Suplemento, °
Decreto-lei- 1Í.0 9.912, de 17-9-946, que
dispõe sôbre a construção de praças de
esportes.

19 - 1);publicada a Portaria n." 110,
de 9-9-946, do Diretor do Ensino Supe-
rior, que expede, Instruções aos Inspe-
tores de cursos subordinados à Direto-
ria do Ensino Superior.

19 - É publica da a Portaria n." 9.640,
de 16-9-946, do Ministro da Guerra, que
aprova as Instruções para a realização
do III Pentatlon Militar Moderno Sul-
Americano.

20 - É publicado o têrmo de incor-
poração da Faculdade de Ciências Eco-



nomicas e Administrativas do Rio ·de
Janeiro (incorporadasà Fundação Mauá,
sob a denominação de Faculdade de
Ciências Econômicas Mauá, à Univer-
sidade do Brasil.

20 - É publicz-da a Portaria n." 482,
de 10-8-946, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao Gi-
násio da Escola Normal João Neves da
Fontoura, com sede em Cachoeira do
Sul, no Estado do Rio Grande Sul.

20 - É publica da a Portaria n." 458,
de 26-7-946, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao Gi-

. uásio N. S. da Piedade, com sede em
Belo Horizonte, no Estado de Minas'
Gerais.

25 - É publicada a Ata ele 23-8-946,
do Conselho Nacional de Educação, rela-
tiva à 4.a sessão da 2.' reunião ordinária
do ano.

26 - É publicado o Decreto n." 21.85<
de 26-9-946, que concede equiparação à
Escola de Enfermagem S. Vicente de
Paulo, com sede em' Fortaleza, no Es-
tado do Ceará.

26 - É publicada a Portaria n." 676,
de 244946, elo Ministro da Agricultura,
que aprova Instruções reguladoras dos
exames de validação de' diplomas d~
agrônomo e veterinário.

26 - É publicada a Portaria' n," 514,
de 23-8-946, do Ministro da Educação,
que cassa a inspeção preliminar conce-
dida ao curso comercial básico da Escola
Comercial ~lfredo Baeta, com sede em
Ouro Preto, no Estado de Minas Gerais.

26 - É publicada a Portaria n." ~13,
de 23-8-946, que concede' inspeção preli-
minar ao Curso técnico de contabilidade
da Escola Técnica de Comércio Santa
rnês, com sede na capital do Estado de
São Paulo.

28 - É publicada a Portaria n." 544,
de 24-9-946, do Ministro da Educação
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e Saúde, que designa representante junto
ao Conselho de Curadores da Universi-
dade da Bahia.

28 - É publicada a Ata de 28-8-946,
do Conselho Nacional de Educação, rela-
tiva à 5.' sessão da 2.' reunião ordiná-
ria do ano.

30 - É publicada a Portaria n.? 548,
de 27-9-946, do Ministro da Educação
e Saúde, que designa servidores para
estudos da legislaçã:o que indica, e para
servirem como elementos de ligação
entre 'êste Ministério e os da Guerra,
da Aeronáutica e da Marinha.

II - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL É

DOS TERRITÓRIOS

2 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 511, de 1-9-946, do Estado do-Pa-
raná, que fixa o número de aulas sema- ..••
nais dos professôres catedráticos e dá
outras providências.

2 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.163, de 31-8-946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que institui o Consc-
lho Estadual de Educação.

2 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.164, de 31-8-946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que institui o qua-
dro de funcionários do Conselho de Edu-
cação e extingue cargos e uma função
.gratificada no Quadro r, da mesma Se-
cretaria.

2 - É assinado o Decreto n." 22, do
Território do Iguaçu, que cria a E.I.
de Colônia Esperança, no Município de
Foz do Iguaçu ,

2 - É assinado o Decreto n." 23, do
Território de Iguaçu, que eleva a G. E.
e dá denominação de José Bonifácio,
às E. R de Peperi, no Município de

Xapech.
2 - É assinado o Decreto n." 24, do

Território de Iguaçu, que cria n.r. em



Porto General Meira, Município de Foz
do 19uaçu.

~2 - É publicado o Decreto n." 25, do
Território do Iguaçu, que cria dezessete
E.!.. duas construídas por conta do
Território e quinze por conta de auxílio
distribuído pelo Govêrno Federal, em
virtude do Convênio Nacional do Ensino
Primário.

3 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.296, de 31-8-946, do Estado do
Piauí, que eleva a subvenção concedida
e concede auxílio extraordinário aos Gi-

. násios Dr. Dcmóstenes Avelino e Sa-
grado Coração de Jesus, de Teresina ,

3 - É publicado o Decreto n." 2.076,
de 31-8-946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de Cr$ ...
10.000,00 aos alunos do 3." ano da Es-
cola Técnic-a de Comércio de Pôrto Ale-
gre.

3 - É publicado o Decreto n." 190,
de 27-8-946, do Estado de Goiás, que
cria E.I. mista na Fazenda Gameleira,
Município de Pires do Rio.

3 - É publicado o Decreto n." 191,
de 27-8-946, do Estado de Goiás, que
cria uma E. I. mista em cada uma das
Fazendas: S. Domingos, Retiro e Mo-
carnbo, tôdas no Município de Paraná,

3 - É publicado o Decreto n." 192,
de 29-8-946, do Estado de Goiás, que
transfere para a Fazenda Larga a E. I.
da Fazenda Palmital, Município de For-
mosa; criada pelo Decreto n,o 167, de
19-8-94~.

3 - É publicado o Decreto 11." 193,
de 29-8-946, do Estado de Goiás, que
cria E.!. mista na Fazenda Puba, Mu-
nicípio de Itaberaí.

3 - É publicado o Decreto n." 194,
de 29-8-946, do Estado de Goiás, q;e
cria uma E. I. em cada uma das vilas:
Canoeiros e Taírussu, Município de
Pôrto Nacional.
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3 - É publicado o Decreto 11.4 195,

de 29-8-946, do Estado de Goiás, que
cria E. 1. mista nos povoados de Taqua-
ruçusinho e Ipueira, no Município de
Pôrto Nacional.

3 - É publicado o Decreto n.? 196, de
29-8-946, do Estado de Goiás, que cria
E. I. mista' nos Bairros "J undiaí", "Ti-
radentes" e "Santa Terezinha", Muni-
cípio de Anápolis.

3 - É publicado o Decreto n." 197,
de 29-8-946, do Estado _de Goiás, que
cria uma E.I. mista junto à União Opera-
ria de Pedro Afonso, na cidade de Pedro
Afonso.

4' - É publicado o Decreto-lei 1111-
mero 1.298, de 2-9-946, do Estado do
Piauí, que cria treze escolas Ilucleares 110S

Municípios de Piracuruca, Esperantina,
Luzilândia, Floriano, Terezina e União.

4 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.299, de 2-9-946, do Estado' do
Piauí, que concede auxílio de Cr$ ...
20.000,00 à Prefeitura de Ribeiro Gon-
çalves para construção de um prédio es-
colar.

4 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.303, de 2~9-9-16,'do Estado do
Piauí, que cria escola nuclear no Po-
voado Taboca, Município de Altos.

4 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.448, de 3-9-946, do Estado de
Pernambuco, que reorganiza a Escola
Normal Oficial de Pernambuco, adaptan-
do-a à Lei Osgâníca do Ensino Normal.

4 - É publicado o Decreto n." 849,
de 3-9-946, do Estado da Paraíba,que
transfere de local Ul1Ja escola primária
m!sta, do Município de Souza.

4 _. É publicado o Decreto n." 850,
de 3-9-946, do Estado da Paraiba, que
transfere escola rudimentar mista de
localidade no Município de Tabaiana.

4 - É publicado o Decreto n." 851,
de .3-9-946, do Estado da Paraíba, que

/



cria uma escola pnmarra mista na Fa-
zenda Curupaiti, "Município de Pombal.

4 - É publicado o Decreto n." 852,
de 3-9-946, do Estado da Paraíba, qve
cria escola primária mista na Cidade de
Pombal.

4 - É publicado o Decreto n." 853.
de 3-9-946, do Estado da Paraíba, que
cria escola primária mista no Municí-
pio de Guarabira.

4 - -É publicado o Decreto n." 854,
de 3-9-946. do Estado da Paraíba, que
cria escola primária mista no Município

'de Serraria. .

4 -- É publicada a Portaria n,o 2.1-t2.
de 4-9-9-16, do Secretário ele Educação
e Saúde do Estado do Espírito Santo,
flue cria um curso noturno junto ao
G.E. Vasco Coutinho, em Vila do Es-
pírito Santo de Vitória.

5· - É publicada a Resolução n." 42,
de 16-8'~946, do Secretário Geral de
Educação e Cultura da Prefeitura do
Distrito Federal, que classifica as Esco-
las do Departamento de Educação Pri-
mária para os efeitos do estágio a que
se refere o Decreto-lei n." 8.546. de
3-1-946.

5 - É publicada a Portaria n." 2.149,
do Secretário de Educação e Saúde do
Estado do Espírito Santo, que cria uma
escola em Patrimônio de São Simão,
Município de São Mateus.

5 - É publicado o Decreto n." 2.079,
de 5-9-946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede um' auxílio de Cr$
50.000,00 ao Congresso Sul-Riogran-
dense de Medicina, em Santa Maria.

5 - É publicado o Decreto n." Í98,
de 30-8-946, do Estado de Goiás, que
cria E.I. mista no Povoado Bom Jar-
dim, Município de Goiatuba.

5 - É publicado o Decreto n." 199,
de 30-8-946, do Estado de Goiás, que
cria uma E.!. mista em cada uma das
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Fazendas "Brejo", "Bezerra", "Ma-
caco" e ••São Domingos", Município
de Goiatuba.

5 - É publicado o Decreto n." 200,
de 30-8-946, do Estado de Goiás, que
cria E.I. mista em cada uma das Fa-
zendas São João, Saco e Palmeiras, Mu-
nicípio ele Planaltina.

5 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 513, de 31-8-946, do Estado de
Goiás, que adapta a organização e o
regime do ensino primário do Estado ao
que dispõe a Lei Orgânica do Ensino
Primário, expedida pelo Decreto-le] Ie-
deral n." 8.529, de 2-1-946.

5 - É publicado o Decreto-lei 11." 514,
de 31-8-946, do Estado de Goiás, que
adapta o ensino normal do Estado ao
que dispõe a Lei Orgânica do Ensino
Normal, expedida pelo Decreto-lei fe-
deral n." 8.530, de 2- 1-946.

5 - É publicado o Decreto n." 201,
de 30-8-946,. do Estado de Goiás, que
cria uma E.I. em cada uma das Fa-
zendas: Cabeceiras, Santo Antônio dos
Melos, Buriti, São José e Quilombo,
Município de Formosa.

S - É publicado o Decreto 11" 203,
de 30-8-946, do Estado de Goiás, que
cria E" I. noturna em Goiânia.

5 - É publicado o Decreto 11." 204,
de 31-8-946, do' Estado de Goiás, que
transfere para a zona urbana de Goiânia
a E. r. mista da Fazenda Mundo Grande,
Município de Goiânia.

5 - É publicado o Decreto 11." 205,
de,31-8-946, do Estado de Goiás, que
cria uma E. I. mista em cada uma das
Fazendas Barra e Boa Vista, Município
de Rio Verde.

S - É publicado o Decreto n." 206,
de 31-8-946, do Estado de Goiás, que
cria E.I. mista no Povoado de .Mimoso,
~runicipío de N iquelândia ,



5 ~ É publicado o Decreto n." 207,
de 31-8-946, de Estado de Goiás, que
.cria E.I. na Fazenda Jacuba, Municí-
pio de Niquelândia.

5 - É publicado o Decreto n." 208,
de 31-8-946, do Estado de Goiâs, que
.cria oito E. I. mistas nq Município de
Pedra -Aíonso .

5 - É publicado o Decreto n." 209,
de 31-8-946, do Estado de Goiás, que
cria E. I. mista na Fazenda Cachoeira,
Município de Itaberai.

. 5 - É publicado o Decreto n." 210,
de 31-8-946; do Estado de Goiás, que
cria duas E. L mistas "no Município de
Formosa.

5 :- É publicado o Decreto 11.° 211,
de 31-8-946, do Estado de Goiás, que
cria três E.I.. mistas no Município de
Corumbá de Goiás.

5 - É publicado o Decreto n." 212,
de 31-8-946, do Estado de Goiás, que
cria E.I. mista no Município de Posse.

5 - É publicado' o Decreto n." 213,
de 31-8-946, do Estado de Goiás, que
cria E.I. mista na Fazenda Vaca Mor-
ta, Município de Taquatinga.

5 - É publicado o Decreto n." 214,
de 31-8-946, do Estado de Goiás, que
cria E.I. mista no Município de Pira-
canjuba.

6 - É publicada a Ordem de Serviço
( n." 30, de 5-9-946, do Diretor do Insti-

tuto de Educação da Prefeitura do Dis-
trito Federal, que expede as normas que
regulam os deveres das alunas.

6 - É publicada a Resolução n." 35,
de 16-7-946, do Sercetário Geral de Edu-
cação e Cultura da Prefeitura. do Dis-
trito Federal, que institui o "Album do
Cincoentenário da Academia Brasileira
de Letras".

6 - É publicado o .Decreto-lei nú-
mero 1.313, de 4-9-946, do Estado do
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Maranhão, que cria E. I. no Município
de Ribamar.

6 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.306, de 2-9-946, do Estado do
Piauí, que dispõe sôbrc adaptação do
sistema de ensino primário do Estado
aos princípios c normas da Lei Orgâ-.
nica do Ensino Primário.

6 - É publicado o Decreto lJ.· 2.831, .
de 5-9-946, do Estado do Rio de Janeiro,
que incorpora ao G.E. Caetano de. Oli-
veira, _ as escolas números 6 e 7, de
Itacurussá, Município 'de Mangaratiba.

6 - É publicado o Decreto-lei n." 507;
de 28-8-946, do Estado de Goiás, que
autoriza doação de um lote de terreno
ao . Centro Acadêmico XI de Maio.

6 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 508, de 26-8~946, do Estado de
-Goiás, que concede auxílio de c.s ...
400,00 mensais a bolsistas matriculados
na Escola Nacional de Educação Física.

6 - É publicado o Decreto n." 215,
de 3-9-946, do Estado de Goiás, que
cria uma. E.I. mista no Município de
Iparneri.

7 - É publicado o Decreto n." l.498,
de 6-9-946, do Estado do Rio Grande
do Norte, que cria Escola de Corte,
Costura, Prendas Domésticas e Datilo-
grafia, em Natal.

7 - É'publicado o Decreto n." l.499,
de 6-9-946, do Estado do Rio Grande do
Norte, que cria oito G.E. no Município
de Natal.

7 - É publicado o Decreto n." 216,
de 3-9-946, do Estado de Goiás, que
cria E.I. mista no Município de Sil-
vânia .

·7 - É publicado o Decreto n." 217,
de 3-9-94Çi, do Estado de Goiás, que
cria E.I. mista em cada uma das Fa-
zendas Morro de Campo e Mundo Novo,
Município de Uruaçu.



7 - 1t publicado o Decreto n." 220,
de 3-9-946, do Estado' de Goiás, que
desdobra em duas, uma para cada sexo,
a E. I. Presidente Gaspar Dutra, de
Goiânia.

7 - 1t publicado o Decreto n.· 222,
de 4-9-946, <10 Estado de Goiás, que
cria E. I. mista no Município de Pira-
canjuba ,

7 - 1t publicado o Decreto n." 77,
de 29-8-946, do Território de, Ponta
Porã, que cria uma li. L em Bela Vista,
Município do mesmo nome.

7. - 1t publicado o Decreto n." 78,
de 29-8-946, do Território de Ponta
Porâ, que cria oito E.1. em Rincão das
Lagoas, Fazenda Independência, Lagoa
Boveri, Fazenda Capei, Rincão das Pal-
meiras, Fazenda Bulcão, .Rincão Bonito
e Fazenda Lagunita, Município de Ponta
Porão

7 - 1t publicado o Decreto n." 79,
de 29-8-946, do Território de Ponta
Porã, que cria: uma E, L em Capim
Branco, distrito de Apa, Município de
Ponta Porão

7 - É publicado o Decreto n." 80. de
29-8-946, do Território de Ponta Porã,

) ." .
que erra E. I. na Fazenda Conceição e
Fazenda Palmeira, Município de Nioa-
que.

7 - É publicado o Decreto n." 81,
de 29-8-946, do Território de Ponta
Porã, que cria sete E. I. em Cancha,
Água Doce, Floresta Azul, Caracol, Três
Barras, Jardim e São Felipe.

7 - É publicado o Decreto n." 82, de
29-8-946, do Território de Ponta Porã,
que cria três E.I. em Carapó, Iuti, e
Fazenda S. Domingos, Município de
Dourados.

7 - É publicado o Decreto n." 83, de
29-8-946, do Território de Ponta Porá,'
que cria uma E.I. em Saladeiro, Muni-
cípio de Pôrto Murtinho.

7-
7 - É publicado o Decreto n." 84, de

29-8-946, do Território de Ponta Porã,
que cria uma E.I. na Fazenda Coquei-.
1'0, Município de Dourados.

7 - É publicado o Decreto n." 85, de
29-8-946, do Território de Ponta Porã,
'quecria uma E.I. em Invernada Cara-
p;'í, Município de Ponta Porão

9 - São publicadas as Instruções nú-
mero 4, de 5-9-946, do Secretário Geral
de Educação e Cultura da Prefeitura
do Distrito Federal, que determinam as
condições exigidas para o exame de ad-
missão e matrícula no Instituto de Edu-
cação.

9 ~ É publicado o Decreto n." 2:368,
de 8-9-946, do Estado do Paraná, que
adapta os estabelecimentos públicos de
ensino normal aos preceitos da Lei Or-
gânica do Ensino Normal (Decreto-lei
federal 11." 8.530, de 2-1-946).

10 - São publicados nove Despachos
s/no do Estado do Maranhão, que auto-
rizam a entrega de Cr$ 16.000,00 a cada
uma das nove Prefeituras que discri-
mina, para construção de uma escola
rural.

10 - É publicado o Decreto n." 855,
de 9-9-946, 'do Estado da Paraíba, que
cria uma escola primária mista em cada
uma das Fazendas Catolé, Jardim, Ria-
cho de Velho e Massapé, Município de
Misericórdia.

10 - É publicado o Decreto n." 856,_
de 9-9-946, do Estado da Paraíba, que
cria escola primária mista na: Fazenda
Lagoa Encondida, Município de Pom-
bal.

10 - É publicado o Decreto 11." 857,
de 9-9-946, do Estado da Paraiba, que
cria escolas primárias mistas nas Fa-
zendas Boa Morte e Acauã, Município
de Souza.

lQ - É publicado o Ato n." 2.217, de
9-9-946, do Estado de Pernambuco, que



denomina Instituto de Educação de Per-
nambuco a atual Escola Normal Ofi-
cial.

10 - :Ê publicado o Decreto-Iei nú-
mero 16.050, do Estado de São Paulo,
que dispõe sôbre concessão de auxílios

. a várias instituições educativas e cultu-
rais.

10 - :Ê publicado o Decreto-Ici nú-
mero 160063, de 9-9-946, do Estado de
São Paulo, que relota cargos que espe-
cifica no Quadro do Ensino.

10 - :Ê publicado o Decreto-lei nú-
mero 16.064, de 9-9-946, do "Estado de
SãQ Paulo,' que dispõe sôbre a criação
de uma escola normal em S. José do
Rio Pardo.

11 - São publicadas .as Instruções
n." 5, de 6-9-946, do Secretário Geral
de Educação e Cultura da Prefeitura
do Distrito Federal, que regulam os
atos de designação dos sub-diretores de
escolas primárias.

11 - São ·publicadas as Instruções
n." 6, de 6-9-946, do Secretário Geral
de Educação e Cultura da Prefeitura
do Distrito Federáf, que regulam os atos
de designação e remoção dos Membros
do Magistério Primário do Distrito Fe-
deral.

11 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 601, de 10-9-946, do Estado do Rio
Grande do Norte, que cria função gra-
tiíicada no Colégio Estadual do Rio
Grande do Norte.

11 - :Ê publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.4555, de 10-9-946, revogando o
Decreto-lei n." 1. 222, de 27-9-945, que
autoriza a doação de terreno à Socie-
dade Propagadora de Instrução Pública.

12 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.310, de 2-9-946, do Estado do
Piauí, que eleva à categoria de G. E.
com a mesma denominação, a escola
agrupada "Conselheiro Saraiva", de
Batalha.

/
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13 - :Ê publicado o Decreto-lei nú-

mero 1.303, de 2-9-9,16, do Estado do
Piaui, que cria escola nuclear no Mu-
nicípio de Altos.

13 -- :Ê publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.317, de 2-9-946, do Estado do
Piauí, que cria o Serviço de Assistência
à Maternidade e à Infância.

13 - :Ê publicado o Decreto n." 860,
dc 12-9-946, do Estado da Paraiba, que
cria escola primária mista noturna na
Cidade Campina Grande.

13 ~ É publicado o Decreto n." 221,
de 4-9-946, do Estado de Goiás, que
cria uma E.I. mista em Firminópolis,
Município de Paraúna.

13 ...: É publicado o Decreto 11.° 223,
de 4-9-946, do Estado de Goiás, que
cria mais duas cadeiras no Jardim de
I nfância Modê!o, di! Goiânia.

13 - :Ê publicado o Decreta n." 224,
de 4-9-946, do Estado de Goiás, que
cria E. I. mista no Povoado de Con-
ceição, Município de Formosa.

13 - :Ê publicado o Decreto n." 225,
de 4-9-946, do Estado de Goiás, que
cria E. I. mista no Povoado Redenção,
Município de Peixe.

13 - É publicado o Decreto n." 226,
de 4-9-946, do Estado de Goiás, que
cria E. L mista no Distrito de Xerente,
Município de Araguacema ,

13 - É publicado o Decreto n." 227,
de 4-9-946, do Estado de Goiás, que
desdobra em duas, uma para cada sexo, I

a escola mista do Distrito de Tupirama,
Município de Araguacema.

13 - É publicado o Decreto n." 228,
de 4-9-946, do Estado de Goiás, que
transforma a E. I. Vitor Coelho, de
Goiânia, em E.R.

13 - É publicado o Decreto n." 229,
de 4-9-946, do Estado de Goiás, que cria
uma E. I. mista na fazenda "Manga-
bal", Município de Pires do Rio.



14 - É publicada a Resolução n.· SI,

de 13-9-946, do Secretário Geral de Edu-
cação e Cultura da Prefeitura do Dis-
trito Federal, que autoriza os Diretores
de Departamentos e Escolas subordina-
dos à Secretaria Gerar de Educação e
Cultura a facultarem ao Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Comercial a uti-
lização dos prédios das referidas escolas.

14 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.319, de 2-9-946, do Estado do.
Piauí, que eleva o padrão de vencimen-
tos de Diretor da Escola Normal Ofi-
cial.

14 - É publicado o Decreto n." 861,
de 13-9-946, do Estado da Paraíba, que
cria escola primária mista no Município
de Jngá.

14 - É publicado o Decreto n." 862,·
de 13-9-946, do Estado da Paraíba, que
cria escolas primárias mistas nos Sítios
Guaribas, Beatriz e Sapé, Município de
Alagoa Nova.

14 - É publicado o Decreto 11.· 863,
de 13-9-946, do Estado da Paraíba, que
cria escola no Município de ~sericór-
dia.

14 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 16.076, de 12-9-946, do Estado de
São Paulo, que cria uma Escola N or-
mal e Ginásio Estadual em Cruzeiro.

14 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 16.082, de 13-9-946, do Estado de

- São Paulo, que extingue a carreira de
professor secundário, da Tabela IU, da
Parte Permanente, do Quadro do En-
sino.

14 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 16.083, de 13-9-946, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre criação
de Escola Norma! em Sorocaba.

14 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 16.084, de 13-9-946, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre criação da
carreira de Técnico de Educação.
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14 - É publicado o Decreto 11.0 16.088,

de 14-9-946, do Estado de São Paulo,
que aprova o acôrdo entre a Comissão
Brasileiro-Americana de Educação das
Populações Rurais e a Secretaria de
Agricultura de São Paulo.

14 - É publicado o Decreto n." 229,
de 4-9-946, do Estado de Goiás, que
cria uma E.I. mista na Fazenda Man-
gabal, Município de Pires do Rio.

14 - É publicado o Decreto n." 231,
de 6-9-946, do Estado de Goiás, que
transfere E.I. mista do Distrito de
Itaiu para o de Buenolândia, Município
de Goiás ,

14 -- É publicado o -Decreto 11.· 233,
de 9-9-946, do Estado de Goiás, que
autoriza a instalação dos <? E. de Iporá,
Mossâmedes e Xixa, Município de Goiás.

14 - É publicado o Decreto n." 234,
de 9-9-946, do Estado de. Goiás, que
cria E. r. mista na Fazenda Ribeirão da
Cachoeira, Município de Anápolis.

14 - É publicado o Decreto n." 235,
de 9-9-946, do Estado de Goiás, que
cria E. I. mista na Fazenda Barreiri-
nho, Município de Goiás.

14 - É publicado o Decreto 11" 236,
de 9-9-946, do Estado de Goiás, que
cria uma E.!. mista no Distrito de Je-
roâquara, Município de Goiás.

15' - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 16.085, do Estado de São Paulo,
que dispõe sôbre criação de cargos no
Quadro do Ensino.

16 - São publicadas as Instruções
n." 7, de 14-9-946, do Secretário Geral
de Educação e Cultura da Prefeitura do
Distrito Federal, que determinam as
condições exigi das para o exame de ad-
missão. e matrícula à I.a série do Curso
Normal da "Escola Normal Carmela
Dutra".

16 - É publicada á Portaria n." 2.187,
de 16-9-946, do Secretário de Educação



e Saúde do Estado do Espírito Santo,
que cria curso noturno na Praia do
Canto, Vitória.

17 - É publicado o Decreto n.? 99,
de 9-8-946, do Estado do Piauí, que dá
a denominação de "José Martins" à
escola agrupada do Povoado Elesbão
Veloso.

17 - É publicado o Decreto n." 2.849,
de 14-9-946, do Estado do Rio de Ja-
neiro; que extingue a Fundação Orêncio
de Frcitas, ficando seu patrimônio in-
corporado à Escola de Enfermagem do
Estado do Rio de Janeiro.

17 - É publicado o Decreto n." 32,
de 14-9-946, do Estado de Santa Cata-
rina, que concede à Associação Ma íren-
se de Ensino a subvenção de Cr$ ....
6.000,00 para o corrente ano.

18 - É publicado' o Decreto-lei nú-.
mero 1.065, de 16-9-946, do Estado de
Sergípe, que cria 10 escolas primárias
a serem localizadas no interior do Es-
tado por proposta do Departamento de
Educação.

18 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 16.108, de 14-9-946, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre a criação
de Cursos Práticos de Ensino Profis-
sional.

18 - É publicado o Deéreto-Iei nú-
mero 16.109, de 14-9-946, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre reclassifi-
cação, transformação de cargos de pro-
fessor e dá outras providências.

18.- É publicado o Decreto n." 16.112,
ele 14-9-946, do Estado de São Paulo,
que dispõe sóbre criação do Instituto
de Aprendizado Doméstico, no Departa-
mento do Serviço Social da Secretaria
da Justiça e· Negócios do Interior.

18 - É publicado o Decreto n.? 16.113,
de 14-9-946, do Estado de São Paulo,
que cria cargos técnicos no Instituto de
Aprendizado Doméstico, do Departamen-
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to de Serviço Social da Secretaria da
Justiça e Negócios do Interior.

18 - É publicado o Decreto n." 16.116,
de 14-9-946, do Estado de São Paulo,
que concede auxílios em dinheiro a vá-
rios estabelecimentos de ensino na Es-
tância de Amparo.

.18 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 16.144, de 14-9-946, do Estado
de ~São Paíllo, que dispõe sôbre conces-
são de auxílios a diversas instituições
educacionais.

19 - É publicado o Decreto núme-
ro 8.60S-A, de 31-8-946, do Prefeito do
Distrito Federal, que regulamenta o en-
sino normal. do Instituto de Educação da
Prefeitura do Dstrito Federal.

19 - É publicado o Decreto-lei- nú-
mero '1. 318, de 17-9-946, do Estado do
Maranhão, que desdobra as cadeiras da
Latim, Francês e Inglês do Colégio
Estadual do Maranhão, e cria cargos
de Professor no mesmo Estabelecimento.

19 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.325, de 2-9-946, do Estado do
Piauí, tfr:Je concede auxílio 'especial de
c-s 60.000,00 ao Pensronato Madre :Ma-
ria do Calvário, de Teresina ,

19 -' É publicado o Decreto n." 232,
de 9-9-946, do Estado de Goiás, que
cria E. r. mistas no Município de Pos-
se, nas fazendas "Sargento", "Bomha"
e "Atoleiro".

19 - É publicado o Decreto n.? 233,.
de 9-9-946, do Estado de Coiâs, que
autoriza a instalação dos G. E. de Iporá,
Mossâmedes e Xixá, Município de Goiás.

19 - É publicado o Decreto n." 234,
de 9-9-946;. do .Estado de Goiás, que
cria uma E. I. mista na fazenda "Ri-
beirão da Cachoeira", no Município de
Anápolís ,

19 - É publicado o Decreto n." 235,
de 9-9-946, do Estado de Goiás, que



· cria uma E. I. mista no Município de
Goiás ,

í9 - É publicado o Decreto n." 236,
de 9-9-94ú, do Estado de Goiás, que
cria uma E. I. mista no Município de.
Goiás .

20 - É publicado o Decreto n.? 870,
de 20-9-946, do Estado da Paraiba, que
transfere de fazenda uma escola primá-
ria mista no Município de Monteiro .

20 - É publicado o 'Decreto n." 238,
de 10-9-946, do Estado de Goiás, que
cria uma E.L mista na Fazenda Cabe-
leira, Município de Rio Verde.

21 - fi. publicada a Resolução n." 52,
de 20-9-946, do Secretário Geral de
Educação e Cultura ela Prefeitura do
Distrito Federal, que dá nova estrutura
à Escola de Teatro e cria o Museu de
Teatro.

21 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 1:677, de 31-9-946, do Estado do
Amazonas, que faz doação à Pre1azia ele
Lábrea de terreno para construção de
escola.

21 - É publicado o Decreto n." 871,
de 20-9-946, do Estado da Paraíba, que
cria escola primária mista no Sindicato
dos Chapa dos, na. Cidade de Patos.

21 - É publicado o Decreto n." 872,
de 20-9-946, do Estado da Paraíba, que
cria uma escola primária mista em cada
uma das oito fazendas que discrimina,
no Município de Monteiro .

21 - É publicado o Decreto n." 873,
de 20-9-946, do Estado da Paraiba, Que
cria escola primária mista na Fazenda
Bananeira, Município de Patos.

22 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 1. 757, de 20-9-946,' do Estado cio
Rio de Janeiro, que homologa a Lei
Orgânica do Ensino Primário do Esta-
do, baseada nas normas estabelecidas
pelo Decreto-lei Federal 11.°' 8.529, de
2-1-946.
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22 -É publicado O Decreto-lei nú-
'mero 1.759, de 20-9-946, do Estado do
Rio de 'Janeiro, que homologa a Lei
Orgânica do Ensino Normal do Estado.

23 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.180, de 17-9-946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que concede auxí-
lio de Cr$ 300.000,00 à Federação Rio-
grandense de Futebol para construção
do Estádio de Pórto Alegre.

24 -,- É publicado o Decreto n." 874,
de 23-9-946, do Estado da Paraíba, que
cria escola primária mista no Povoado
Olivedos, Município de Ibianópolis .

24 - É publicado o Decreto n.? 875,
de 23-9-946, do Estado da Paraiba, que
cr.a escola primária mista no Sítio Ta.
boieiro, Município de Bananeiras.

24 - É publicado o Decreto s/no de
21-9-946, do Estado de Sergipe, que
designa técnico do Departamento de
Educação para colaborar e prestar in-
formações sôbre a organização. do en-
sino normal e primário no Estado, junto
ao Instituto Nacional de Estudos Peda-
gógicos, do M.E.S.

24 - É publicado o Decreto n." 2.871,
de 20-9-946, do Estado do Rio de Ja-
neiro, que dá autonomia 'à Escola .de
Serviço Social, sob a direção. de um
Conselho de Administração.

24 .....:..É publicado o Decreto-lei nú-

.•mero 535, de 14-9-946, do Estado de
Goiás, que abre ao Departamento de
Educação o crédito de Cr$ 70.000,00.

25 - É publicado o Decreto 11.0 3.622,
de 23-9-946, do Estado de Santa Cata-
rinaque equipara aos congêneres ofi-
ciais o Curso Fundamental do Instituto
de Educação São José, da Cidade de
Iparneri.

25 --. É publicado o Decreto n." 240,
de 16-9-946, do Estado de Goiás, que
transfere E. L mista no Município de
Piracanj uba.



25 - f: publicado o Decreto n." 241,
de 16-9-96, do Estado de Goiás, que
cria E. 1. mista no Município de Pira-
canjuba , ,.

25 - f: publicado o Decreto 11.0 242,
de 16-9-946, do Estado de- Goiás, que
cria E. I. mista 11a Fazenda Camarão,
Município de Mataúna.

26 - f: publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.326, de 23-9-946, do Estado do
Maranhão, que concede auxílio de ·Cr$
3.000,0,00 ao Patronato São José, do
Município de Ribamar.

26 - É publicado o Decreto n." 402,
de 23-9-946, do Estado do Maranhão,
que concede' subvenção de Cr$ 5.000,00
à Escola. Técnica de Comércio do Ma-
ranhão.

c

26 - f: publicado o Decreto n." 878,
de 24-9-946, do Estado da Paraíba, que
cria uma escola primária mista em Ja-
tobá .

26 - É publicado o Decreto n.? 3.623,
de 23-9-946, do Estado de Santa Cata-
rina, que converte em mista e transfere
para a localidade de Linha Vitória, Dis-
trito e Município de Concórdia, a escola
feminina de Taquaraçatuba, Distrito e
Município de- Imarui.

26 - f: publicado o Decreto 11." 3.624,
de 23-9-946, do Estado de Santa Cata-
rina, que converte em mista e transfere
para a localidade de Águas Mornas, Mu-

'nicípio de Irnarui, a escola masculina
de Taquaraçatuba ,

26 - É publicado o Decreto n." 2.088,
de 25-9-946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que incorpora a E. L de Basílio,
município de Herval ao G.E. da mes-
ma cidade.

27 - f: publicada a Resolução n." 53,
de 26-9-946, do Secretário Geral de
Educação e Cultura da Prefeitura do
Distrito Federal, que autoriza a Rádio
Roquete' Pinto a aceitar a colaboração
de 'Instituições de caráter literário.
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27 - f: publícada a Resolução n." 54,
de 26-9-946, do Secretário Geral de
Educação e Cultura da Prefeitura do
Distrito Federal, que cria, no Serviço
de Divulgação' do Departamento de Di-
fusão Cultural, o "Curso de Filrnote-
conomia".

28 - É publicado o Decreto n. o 8.640,
de 21-9-946, do Prefeito do Distrito Fe-
deral, que .aprova a discriminação das
disciplinas correspondentes aos cargos
de magistério, "ex-vi" do art. 20 do
Decreto-lei n." 9.909, de 17-9-946,

28 - É publicado o Decreto n.' 881,
de 27-9-946, do Estado da Paraíba, que
transfere dotações na Secretaria de
Educação e Saúde, na importância de
c-s 6.900,00.

28 - É publicado o Decreto 11: 2.091,
de 27-9-946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de Cr$ .. '
35.000,00 à Federação dos Círculos Ope-
rários do Estado.

28 - É publicado o Decreto n." 2.092,
de 27-9-946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de Cr$ ... •
2S.000,00 à Associação Nossa Senhora
da Glória, do Colégio Anchieta. para
Construção da -Casa da Juventude, em
Vila Oliva ,

28 - f: publicado o Decreto-lei nú-
meri 1.186, de 27-9-946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que estabelece au-
mento .de proventos de aposentadoria a
professores da Faculdade de Direito e
da Escola de Engenharia da Universi-
dade de Pôrto Alegre.

29 - f: publicado o Decreto n." 886,
do Estado da Paraíba, que aut~za os

. Prefeitos Municipais a receber terrenos
doados ao Estado, para localização das
escolas rurais.
- 30 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.329, de 28-9-946, do Estado do
Piauí, que abre crédito especial de Cr$
200.000,00 destinado a construções esco-
lares.
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IIr - ATos DA ADMDHSTRAÇÃO

MUKICIPAL

••

9 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 100, da Prefeitura de Campo Maior
(Piaui), que cria dezesseis escolas muni-
cipais e abre crédito de Cr$ 25.000,00
para instalação das mesmas.

11 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 20, de 12-8-946, da Prefeitura de
Regeneração (Pianí), que dispõe sôbre
a rnajoração de' vencimentos dos funcio-
nários municipais, inclusive professo-
rado.

I! - f: publicado o Decreto-lei nú-
mero 11. de 11-9-946, da Prefeitura de
Berlengas (Piauí ), que dispõe sôbre a
ma'; oração de vencimentos de funcioná-
rios l11uJ1icip~is, inc1usiv~ prefessorado.

11 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 8, de 14-7-946, da Prefeitura de
Miguel Alves (Piauí), que dispõe sôbre
majoração dos vencimentos dos funcio-
nários municipais. inclusive professo-
rado.

11 - É publicado"'ó Decreto-lei nú-
mero 103, de 16-8-946> da Prefeitura de
Campo Maior (Piaui}, que dispõe sôbre
majoração de vencimentos de funcioná-
rios municipais, inclusive professorado.

16 -- É publicado o Decreto-lei nú-
mero 224, de 12-9-946, da Prefeitura de
Teresina (Piauí),. que cria cargos de
Inspetor de Alunos e Zelador, na Es-
cola Tcrsandro Paz .

21 - É publicado o Decreto-lei nú-

mero 147, de 6-9-946, da Prefeitura de
Itaperuna (Rio de Janeiro), que dispõe
sôbre isenção de impostos dos imóveis'
ocupados por estabelecimentos de ensino
oficialmente reconhecidos.

24 -' É publicado o Decreto-lei n." 7,
de 18-7-946, da Prefeitura de Luís Cor-
rêa (Piauí) , que cria três escolas mu-
nicipais.

24 - É publicado o Decreto-lei n." 7,
de 8-7-946, da P~efeitura d~ Paulistana

13 -

(Píauí), que' cria cargo de Professor
<Auxiliar, da Escola Miguel Couto. /

24 - É publicado o Dec;'etQ-Iei nú-
meri 149, de 20-8-946, da Prefeitura de
Parnaíba (Piaui), que concede auxílio
especial de Cr$ 3.600,00, ao Educandá-
rio Padre Damião ,

30 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 226, de 27-9-946, da Prefeitura de
Teresina (Piauí), que abre crédito espe-
cial de Cr$ 300,00 para despesas com a
educação pública.

1V - ~ OTlCI.:\RIO

1 - Noticia-se que o Govêrno Fede-
ral adquiriu a maior biblioteca particular
do Brasil, que pertencia ao Professor
Sílvio Portugal, para ser doada à Uni-
versidade de São Paulo.

1 - A família Alvares Penteado doou
um prédio com uma área de terreno de
4.000 metros quadrados, para estabeleci-
mento da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São
Paulo.

2 - Realiza-se a solenidade da inau-
guraçãó da Universidade Católica de São
Paulo, com a presença do Ministro da
Educação e Saúde.

4 - Noticia-se que foi lançada a pe-
dra fundamental de um G.E. em Vila
Olímpia (São Paulo), que é o primeiro
de uma série que a Prefeitura construirá
em cumprimento ao Acôrdo feito com
o Estado.

5 - Noticia-se de Pórto Alegre a
inauguração do Ambulatório Médico da
União Estadual de Estudat~tes.

7 - Realiza-se no Ministério da Edu-
cação e Saúde a sessão inaugural do
I Congresso Iuterarnericano de Medi-
cina.

7 - Instala-se no salão nobre da
U.N ,E. o III Congresso Metropoli-
tano de Estudantes (Distrito Federal).



7 - Noticia-se de Bclérn (Pará) que
entrou em vigor o novo regulamento
do ensino primário, que determina en-
sino gratuito para débeis mentais c re-
tardados pedagógicos.

8 - Comemora-se no Colégio N.S. da
Piedade c no Instituto Maria Gomes a
passagem do centenário do nascimento
da Prof. Maria Gomes, sua fundadora ..'

10 - Exonerou-se o Reitor da Uni-
versidade de São Paulo bem como todo
o Conselho Universitário.

11 - N oficia-se que foi inaugurado
em Carapebus (Rio de Janeiro) um
G.E. com capacidade para 400 alunos.

12 - Noticia-se a inauguração do
.G.E. Cunha Rabelo na vila de Itaque.
tinga, Município de Goiana (Pernam-
buco) .

14 - Noticia-se de São Paulo que
entraram em greve as Faculdades de
Direito, de Medicina e a Escola Politéc-
nica, solidarizando-se C0111 a demissão
coletiva do Conselho Universitário.

14 - Instala-se a Escola de Enge-
nharia' Industrial da Universidade Cató-
lica de São Paulo.

16 -. Em reunião extraordinária, a
Congregação da Faculdade de Higiene
e Saúde Pública da Universidade de
Silo Paulo,' resolveu hipotecar inteira
solidariedade ao professor Jorge Ameri-
cano, Reitor da Universidade, e ao res-
pectivo Conselho Universitário, bem
como pugnar junto aos poderes compe-
tentes pela completa autonomia da Uni-
versidade de São Paulo.

18 - Noticia-se que foi designada,
pela Universidade de Pôrto Alegre, uma
comissão para estudar a localização da
Cidade Universitária, bem como o plano
de construção.

19 - Noticia-se de São Paulo, que
se alastra nos meios universitários urna
grande campanha pela autonomia da
Universidade do Estado.

14 -

21 - Noticia-se a inauguração de um
G.E. no Município de São Gonçalo de
Sapucai (Minas Gerais), com a deno-
minação de Bárbara Heliodora.

22 - Noticia-se que foram lançadas
as pedras fundamentais de quatro esco-
las primárias a serem construídas pela
Prefeitura do Distrito Federal.

22 - Visita São Paulo, o represen-
tante da Federação Interamericana de
Educação, Sr. Porter Claxton.

22 - Noticia-se a inauguração de um
G. E. em São Gonçalo de Sapucaí, Mi-
nas Gerais.

23 - Visita o Presidente da República
uma embaixada de estudantes da Facul-
dade de Medicina da Universidade do
Paraná.

23 - Visitam Belo Horizonte (Mí-
nas Gerais) alunos e professôres do Co-
légio Americano, de Vitória (Espírito
Santo).

24 -. Noticia-se de Teresina que foi
lançada a pedra fundamental do Jardim
de Infância Lélia Avelini, anexo à Es-
cola Normal Oficial.

24 Instala-se o I Congresso Pau-
Iista de Estudantes Secundários.

28 Instala-se em Pôrto Alegre o
I Congresso Estudantil Secundário do
Rio Grande do Sul.

23 - Comemora-se o Centenário da
Biblioteca da Cidade do Rio Grande,
Rio Grande do Sul.

29 - Noticia-se que foi assinado pelo
Govêrno de Goiás um acôrdo com a
Comissão Brasileiro-Americana de' Edu-
cação das Populações Rurais.

Seção de Documentação e Intercâm-
bio do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos, ,em 2S de setembro de
1946 - Déa Velloso Barros - Chefe
da S.D.!. - Visto: Murilo Braga _
Diretor do I.N.E.P.
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I ~ ATOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAl.

3 - É publicado o Decreto n. 19.000,
que concede reconhecimento, sob regime,
de inspeção permanente, ao curso gina-
sial do Ginásio Sobralense, com sede em
'Sobral, no Estado do Ceará.

4 - É publicado a Portaria n. 26, de
12-9-946, do Diretor do Instituto N a-
cional de Estudos Pedagógicos, que
regula a concessão e a distribuição de

• Bolsas de Estudos para os Cursos do
\ Instituto Nacional de, Estudos Peda-

gógicos.
5 - É publicado o Decreto n. 21.861,

de 26-9-946, que concede reconheci-
mento, sob regime de inspeção perma-
nente, ao curso ginasial do Ginásio
Santa Teresa de Jesus, com sede em
Santana do Livramento, no Estado do
Rio Grande do Sul.
- 5 - É publicada a Portaria n. 492,
le 21-8-946, de. Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao Gi-
'~ásio S. João Bosco, com sede em'
Joazeiro, no Estado do Ceará.

7 - É publicado o Decreto n. 21.862,
'de 26-9-946, que concede reconheci-

mento, sob regime de inspeção perma-
nente, ao curso ginasial do' Ginásio
Sagrado Coração de Jesus, com sede
em Teresina, no Estado do Piauí.

7 - É publícada a Portaria n. 301,
de 1-10-946, do Diretor Geral do De-
.partamento Administrativo do Serviço

Público, que cria, nos, Cursos de. Admi-
nistração da Divisão de Seleção e Aper-
feiçoamento do mencionado Departa-
mento, um Curso Extraordinário.' de
Treinamento de Inspetôres de Alunos,
do Serviço de Assistência a Menores,
e aprova as Instruções elaboradas para
o seu funcionamento.

10 - É publicado o Decreton. 21:857,
de 26-9-946, que autoriza a Faculdade
de Fjlosofia, Ciências e Letras
"Manuel da Nóbrega"; com sede na
capital do Estado' de Pernambuco,a
organizar e fazer funcionar o curso de
Didática.

10 - É publicado o Decreto n. 21.898,
de 7-10.946, que concede reconheci-
mento, sob regime de inspeção 'perma-
nente, ao curso ginasial do 'Ginásio
Guanabara, do Distrito Federal.

10 - É publicado o Decreto n.21,.899,
de 7-10-946, que' concede reconheci-
mento, sob regime de inspeção perma-
nente, ao curso ginasial do Ginásio
Sacré Coeur de Marie, com sede' na
capital do Estado do, S. Paulo.

10 - É publicado o Decreto n.,,21.904,
de 8-10-946, que aprova o Estatuto da
Universidade do Recife.

10 - É publicada a Portaria n.. 9,706,
de '7-10-946, do Ministro da Guerra,
que aprova as, Instruções para o con-
curso de admissão e matrícula na Es-
cola Militar de Resende em 1947.



11 _. É publicado o Decreto n. 21.853,
de 26-9-946, que concede reconheci-

. rnento, sob regime de inspeção perma-
nente, ao curso ginasial do Ginásio D.
Macedo Costa, com sede em Salvador,
no Estado da Bahia.

11 - É publica da a Ata de 30-8-946,
do Conselho Nacional de Educação re-
lativa à 6.' sessão da 2.a reunião or-
dinária do ano.

12 - É publicado o Despacho de
20-9-946. do Ministro da Educação,
que autoriza o Conservatório Dramá-
tico e Musical de São Paulo a realizar,
como. curso de extensão. um curso
de formação de professor especializado
em canto orfeônico ,

15 - É publicada a Portaria n. 520,
de 31-8-946, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao Gi-
nâsio Concórdia, em Pôrto Alegre, no
Estado do Rio Grande do Sul.

1-5-- É publicada a Portaria n. 521,
de 31-8-946, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao Gi-
násio D. Bosco. com sede em Pôrto
Velho, no Território de Guaporé.

,15 - É -publicada a Portaria n. 525,
de 5-9-946, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao Gi-
násio Estadual, com sede em União da
Vitória, no Estado do Paraná.

15 - É publicada a Portaria n. 524,
de 4-9-946,' do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao Gi-
násio Mariz e Barros, com sede no
Distrito Federal. , ,

15 - É publicada a Portaria n. 535,
1~9-9-946, 'do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao Gi-
ríásio Municipal de Botelhos com sede
em Botelhos, no Estado de Minas
Gerais.

'15 - É publicada a Ata de 2-9-946.
do-Conselhc Nacional de Educação, re-
lativa à 7.' sessão da 2.& reunião or-
dinária do ano .:

..-2-
15 - É publicada a Portaria n. 15,

de 23-9-946, do Ministro do Trabalho,
que regula o funcionamento da Seção
de Escotismo do Serviço de Recreação
Operária. \

15 - É publicada a Portaria n, 584,
de 11-10-946, do Ministro da Educação,
que designa Delegação do Brasil ã
II Conferência Panamericana de Lepra.

16 - É publicado o Decreto n. 21.900,
de 7-10-946, que concede reconheci-
mento, sob regime de inspeção perma-
nente, ao curso ginasial do Ginásio
Sagrado Coração de Jesus.

1:6 ~ É publicada a Portaria n. 577,
de 9-lOr946, do Ministro da Educação,
que cria bolsas de estudos para estu-
dantes expedicionários da Faculdade
Nacional de Medicina.

16 - É publicada a Ata de 6-9-946,
do Conselho Nacional de Educação re-
lativa à 8." sessão da 2.' reunião or-
dinária do ano.

18 - É publicado o Decreto n. 21.964,
de 18-10-946, que discr.imina .cadeiras
.rclativas a cargos de professor cate-
drático para a Faculdade Nacional de
Arquitetura e Escola Nacional de
Belas Artes da Universidade do Brasil,
criados pelo Decreto-lei n. 9.617, de
21-8-946.

15i - É publicado o Decreto n. 21.901,
de 7-10-946, que' concede reconheci-
mento, . sob regime de inspeção perma-
nente, ao curso ginasial do Ginásio do
Triângulo Mineiro, com.isede em Ube-
raba, no Estado de Minas Gerais.

21 - É publicada. a Resolução n.; 1,
de 11-10-946, do Conselho Federal de
Contabilidade, que aprova o Regimento
do Conselho Federal de Contabilidade;
. 22 - É publicado o Decreto n. 21.944,

de 14-10-946, que concede reconheci-
.mento ao curso. de engenheiros de minas
e metalurgistas mantido .pela Escola Po-
'litécnica vda Universidade de S. Paulo.



22 - São publicados os Estatutos da
Universidade da Bahia.

23 - É publicado o Decreto n. 21.941,
de 14-10-946, que concede reconheci-
mento ao curso de Didática mantido
pela Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Campinas, da Universidade
Católica de S. Paulo.

23 - É publicado o Decreto n. 21.968,
de 21-10-946, que aprova os Estatutos
da Universidade Católica do Rio de
de Janeiro.

24 - É publicada a Portaria n. 545,
de 26-9-946, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar aos
cursos comerciais básico e técnico de
contabilidade da Escola Técnica de Co-,
mércio S. João N epomuceno, com sede
em S. João Nepomuceno, no Estado de
Minas Gerais.

24 - É publicada a Portaria n. 550,
de 30-9-946, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar aos
cursos comerciais básico e técnico de
contabilidade da Escola Técnica de Co-
mércio de Encantado, com sede em En-
cantado, no Estado do Rio Grande do
Sul.

24 - É publicada a Portaria n. 551,
de 30 9-946, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar aos
cursos comerciais' básico e técnico de
contabilidade da Escola Técnica de Co-
mércio Pio XI, com sede em Campina
Grande, no Estado da Paraiba ,

24 - É pub!icada a Portaria n. 543,
de 24-9-946, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao
curso técnico de contabilidade da Es-
cola Técnica de Comércio de Capivari,
com sede em Capivari, no Estado de
São Paulo.

24 - É publicada a Ata de 9-9-946,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 10.' sessão da 2." reunião or-
dinária do ano.
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·25 - É publicado o Decreto n. 21.951,
de 15-10-946, que prorroga por 30 dias,
o prazo para assinatura de contrato de
concessão à Sociedade Educativa Ita-
jubá Limitada, para estabelecer uma
estação radiodifusora.

2S - É publicado o Decreto n." 21.966,
de 21-10-946, que autoriza o Ginásio
Guanabara, com sede no Distrito Fe-
deral, a funcionar como colégio.

2S - É publicado o Decreto n." 21.976,
de 23-10-946, que dá ao Patronato
Agrícola Artur Bernardes, do Serviço de
Assistência a Menores do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, a deno-
minação de Escola Agrícola Artur
Bernardes, e aprova o seu regimento.

25 - É publicado o Decreto n.? 21.976,
de 23-10-946, que transforma o Patro-
nato A~ícola Venceslaú Braz, do Ser-
viço de Assistência a Menores, do Mi-
nistério da Justiça e Negócios Interi-
ores, em Escola Venceslau Braz, e
aprova o seu regimento.

28 - É publicado o Decreto n." 21.903,
de 8-10-946, que concede reconheci-
mento, sob regime de inspeção perma-
nente, ao curso ginasial do Ginásio
Guaranésia, com sede em Guaranésia,
no Estado de Minas Gerais.

29 - É publica o o Aviso n." 1.316,
de 25-10-946, do Ministro da Guerra,
que adia a incorporação dos cidadãos
das classes convocadas que requererem
matrícula nas Escolas Preparatórias ou
Escola Militar.

30 - É publicado o Regimento do
Instituto de Biofísica da Universidade
do Brasil.

31 - É publicada a Portaria n." 327,
de 29-10-946, do Diretor Geral do De-
partamento Administrativo do Serviço
Público, que cria, nos Cursos de Admi-
nistração da Divisão de Seleção e Aper-
feiçoamento, um Curso Extraordinário
de "Mecânica dos Solos e Fundações",
destinado a Engenheiros de diferentes



Departamentos do M. V . O. P. e a em-
preiteiros dos mesmos, e aprova as
Instruções reguladoras do seu funcio-
namento.

31 - É publicado o Regimento do
Instituto de Puericultura, incorporado
à Universidade do Brasil pelo Decreto-
lei n." 8.774, de 22-1-946.

II - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DOS

ESTADOS, DO DIS.TRITO FEDERAL E DOS

TERRITÓRIOS

1 - É publicado o Decreto n." 888,
de 30-9-946, do Estado da Paraíba, que
cria escola primária mista no Sítio São
Miguel, do Município de Pombal.

2 - É publicado o Decreto n." 2.094,
de 1-10-946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio anual de
c-s 50.000.00 à Escola Normal Rural
da Arquidiocese de Pôrto Alegre.

3 - São publica das as Instruções
n." 3-A, de 1ó-8-946, do Secretário
Geral de Educação e Cultura da Pre-
feitura do IJistrito Federal, que re-
gulam a distribuição das escolas pri-
márias em zonas, para 'efeitos de es-
tágio, inclusive o determinado pelo De-
creto-lei n." 8.546, de 3-1-946.

3 É publicado o Decreto-lei
n." 1.334, de 2-10-946, do Estado do
P'iauí que abre crédito especial des-
tinado a várias despesas com a edu-
cação.

3 - É publicado o Decreto n." 890,
de 2-10-946, do Estado da Paraíba, que
transfere escola primária mista no Mu-
nicípio de Brejo do Cruz.

3 - É-publicado o Decreto n." 891,
de 2-10-946, do Estado da Paraíba, que
transfere duas escolas primárias mistas
no Município de Brejo do Cruz.

3 - É publicado o Decreto n.? 892,
de 2-10-946, do Estado da Paraíba, que
cria duas escolas primárias mistas no
Município de Piancó.
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3 - É publicado o Decreto n." 893.

de 2-10-946, do Estado da Paraíba, que
cria duas escolas primárias mistas no
Município de Piancó.

3 - É publicado o Decreto n.? 16.248,
de 2-10-946, do Estado do Espírito
Santo, que dispõe sôbre o ingresso na
carreira de Professor Primário.

4 É publicado o Decreto-lei
n.? 1.338, de 7-10-946, do Estado do
Maranhão que cria uma revista desti-
nada à divulgação de trabalhos histó-
rico-geográf icos.

4 - É publicado o Decreto n." 894,
de 3-10-946, do Estado da Paraíba que
cria três escolas no Município de Picuí.

4 - É publicado o Decreto n. 895,
de 3-10-946, do Estado da Paraíba, que
cria três escolas no Município de Picui.

4 - É publicado o Decreto n." 16.163,
de 3-10-946, do Estado de São Paulo,
que lota cargo no Colégio Estadual
Canadá, em Santos.

4 ~ publicado o Decreto-lei
n." 16.167, de 3-10-946, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre elevação
de vencimentos dos cargos que especi-
fica, inclusive profess6res, e dá outras
providências.

4 É publicado o Decreto-lei
n.? 16.168, de 3-10-946, do Estado de
São Paulo, que extingue o Curso de
Ferroviários, anexo à Escola Indus-
trial de Rio Claro.

5 - É publicada a Resolução n." 52,
de 20-9-946, do Secretário Geral de
Educação e Cultura, da Prefeitura do
Distrito Federal, que dá nova estru-
tura à Escola de Teatro, e cria o
Museu de Teatro.

5 - É publicada a Portaria n.? 2.324,
de 5-10-946, do Estado do Espírito
Santo, que localiza escola em Barra de
Sapucaia, Município de São Francisco.

5 - É publicado o Decreto n." 2.096,
de 4-10-946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de



Cr$ 10.000,00 à únião Gaúcha de Es-
tudantes Secundários.

5 - É publicado o Decreto-lei n." 250,
de 30-9-946, do Estado de Goiás, que
concede subvenção à Escola Normal
Gercina Borges Texeira, de Matauna,
na importância de Cr$ 5.000,00.

6- É publicado o Decreto n.? 897,
de 4-10-946, do Estado da Paraíba, que
cria três escolas primárias mistas no
Município de São João do Cariri.

6 - É publicado o Decreto n." 8999,
de 4-10-946, do Estado da Paraíba, que
cria escola primária mista no Município
de Brej o do Cruz.

6 - É publicado o Decreto n. 900,
de 5-10-946, do Estado da Paraíba, que
cria duas escolas primárias mistas no
Município de Monteiro.

6 - É publicado o Decreto n. 16.172,
de 5-10-946, do Estado de São Paulo,
que abre na Reitoria, à Faculdade de
Direito da Universidade de São P. ulo
um crédito especial de Cr$ 1.500.000,00.

6 - É publicado o Decreto n. 16.173,
de 5-10-946, do Estado de São Paulo,
que abre na Reitoria, à Escola de En-
fermagem da Universidade de São
Paulo, um crédito especial de Cr$ ...
1.737.850,00.

6 - É publicado o Decreto n. 16.174,
de 5-10-946, do Estado de São Paulo,
que dispõe sôbre relotação de cargo na
Escola Prática de Agricultura Fer-
nando Costa, da Diretoria do Ensino
Agrícola da Secretaria de Agricultura
Indústria e Comércio.

7 - É publicada a Resolução n. 55,
de 5-10-946, do 'Secretário Geral de
Educação e Cultura da Prefeitura do
Distrito' Federal, .que considera em
exercício efetivo todos os Proíessôres
Primários na função de Subdiretores.

8 - É publicado o Decreto n. 252,
de 2-10-946, do Estado de Goiás, que
cria seis E. I. mistas, no Município de
Tocantinópolis.
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8 - É publicado o Decreto n. 253,
de 2-10-946, do Estado de Goiás, que
transfere escola no Município de
Inhumas.

8 - É publicado o Decreto n. 254,
de 2-10-946, do Estado de Goiás, que
cria E. I. mista no Município de For-
mosa.

8 - É publicado o Decrerô n. 255,
de 2-10-946, do Estado de Goiás, que
cria uma E. I. mista em cada uma das
Fazendas Capão Sêco e São João das.
Costas, no Município de Cavalcante.

8 --;- É publicado o Decreto n. 256,
de 2-10-946, do Estado de Goiás, que
transfere duas E. I. mistas no Muni-
cípio de Morrinhos .

8 - É publicado o Decreto n. 257,
de 2-10-946, do Estado de Goiás, que
desdobra em duas, uma para cada
sexo, E. I. mista do Distrito de Abadi-
ânia, Município de Goiás.

9 - É publicada a Resolução n. 58,
de 8-10-946, do Secretário Geral de
Educação e Cultura da Prefeitura do
Distrito Federal, que determina que a
Escola 6-12, à rua José Silva n. 47, em
Jacarépaguá, tenha a denominação de
"Escola Hermenegildo de Barros".

9 - É publicado o Decreto n. 406,
de 7-10-946, do Estado elo Maranhão,
que transforma em G. E. a escola agru-
pada elo Município de Ria chão.

9 - É publicado o Decreto n. 407,
de 7-10-946, do Estaelo elo Maranhão,
que transforma em G.E. a escola agru-
paela do Município de Humberto de
Campos.

9 - É publicado o Decreto n. 1.337,
ele 8-10-946, do Estado elo Piaui, que
cria quatro escolas nucleares, três no
Município de Regeneração e uma, no
Município de Palmeirais.

9 - É publicado o Decreto n. 901,
ele 8-10-946, elo Estado ela Paraíba, que
cria escola primária mista no Muni-
cípio ele Sapé.



9 - É publicado o Decreto n. 902,
de 8-10-946, do Estado da Paraíba que
cria duas escolas primárias mistas no
Município de Monteiro.

9 - É publicado o Decreto n. 903,
de 8-10-946, do Estado da Paraíba, que
cria escola primária mista no Muni-
cípio de Santa Isabel.

9 - É publicado o Decreto n. 904,
de 8-10-946, do ,Estado da Paraíba, que
cria duas escolas primárias no Muni~
cípio de Princesa Isabel.

10 - É publicada a Ordem de Ser-
viço n. 23 de 9-10-946, do Diretor do
Departamento. de Educação Comple-
mentar da Prefeitura do Distrito Fe-
deral, que aprova o Código Disciplinar
para o V Campeonato Intercolegial de
Desportos.

10 - São publicados, pelo Depar-
tamento de Educação Primária da Pre-
Ieitura do Distrito Federal, os pro-
gramas de ensino (Em Suplemento).

10 - É publicado o Decreto-lei
TI. 612, de 9-10-946, do Estado do Rio
Grande do Norte, que concede pensão
especial a antiga professôra primária.

10 - É publicado o Decreto-lei
n. 16.185, de 7-10-946, do Estado de
São Paulo, que extingue o Curso de
Ferroviários anexo à Escola Industrial
Bento Quirino, de Campinas.

11 - É publicada a Resolução n. 60,
de 10-10-946, do Secretário Geral de
Educação e Cultura da Prefeitura do
Distrito Federal, que prorroga o prazo
do Concurso para obtenção do "Prêmio
Vieira Fazenda".

11 - São publicados os Decretos-leis
TIS. 615 e 616, de 10-10-946, do . Estado
do Rio Grande do Norte, que concedem
pensões especiais a duas professoras
primárias.

11 - É publicada a Portaria n. 2.359,
de 10-10-946, do Estado do Espírito
Santo, que localiza um curso noturno
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j unto ao G. E. Bernadino Monteiro, de
Cachoeiro de Itapemerim.

13 - É publicado o Decreto-lei
16.190, de 13-10-946, do Estado de São
Paulo, que dispensa condições impostas
à doação feita à Associação de Edu-
cação e Assistência de Campinas.

14 - São publicadas as Instruções
n. 8, de 12-10-946, do Secretário Geral
de Educação e Cultura da Prefeitura
do Distrito Federal, que determinam as
condições exigidas para exames de
admissão e matrícula 110S Ginásios
"Barão do Rio Branco'" e "Ben-
jamim Constant".

15 É publicado o Decreto-lei
n. 1.344, de 12-10-946, do Estado do
Maranhão, que denomina respectiva-
mente Diretoria Geral de Educação Pú-
blica e Seção de Contrôle de Rendi-
mento Escolar as. atuais Diretoria
Geral da Instrução Pública e Seção
Té<f1ica da Diretoria Geral de Ins-
trução Pública.

16 - É publicado o Decreto ti. 1.511,
de 15-10-946. do Estado do Rio Gr.ande
do Norte, que cria 28 E. L em vários
municípios do Estado.

16 - É publicada a Portaria n. 2.396,
do Estado do Espírito Santo, que lo-
caliza uma escola em Rio das Pedras,
Município de Santa Leopoldina.

16 - É publicado o Decreto-lei
n.? 564, de 8-10-946, do Estado de Goiás,
que cria no Departamento de Agricul-
tura, Indústria e Comércio, o Apren-
dizado Agrícola Couto Magalhães, c
dá outras providências.

16 - É publicado o Decreto n. 15.193,
de 15-10-946, do Estado ele São Paulo,
que lota cargo na Escola Normal e
Ginásio Estadual de Piraju.

17 - É publicada a Resolução n. 26-A,
de 18-5-946, do Secretário Geral de
Educação e Cultura da Prefeitura do
Distrito Federal, que cria o "Curso
Anchieta" .



17 - É publicado o Decreto-lei
n." 1.344, de 16-W-946, do Estado do
Piauí, que abre crédito suplementar de
Cr$ 17.000,00 destinado ao Departa-
mento de Educação.

17 - É publicado o Decreto-lei
n. 1.345, de 16-10-946, do Estado do
Piauí, que concede à Prefeitura de Bom
Jesus, parte do auxílio de Cr$ .
10.000,00 a ser aplicado no melhora-
mento do prédio escolar.

17 - É publicado o Decreto-lei
n. 16.198, de 16-10-946, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre criação de
cargos na Parte Permanente do Quadro
do Ensino.

17 - É publicado o Decreto n. 3.629,
de 15-10-946, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria o G.E. Emílio Baumgart
110 Município de Blumenau.

17 - É publicado o Decerto n. 3.630,
de 15-10-946, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria o G. E. General Rondon
no Município de Blurnenau .

17 - É publicado o Decreto-lei
n. 245, de 15-10-946, do Estado de
Santa Catarina, que dispõe sôbre aqui-
sição de área de terreno para cons-
trução de escola.

17 - É publicado o Decreto n. 260,
de 8-10-946, do Estado de Goiás, que
cria três E.I. no Município de Formosa.

17 - É publicado o Decreto n . 261,
de 8-10-946, do Estado de Goiás, que
transfere E. r. mista no Município de
Pirenópolis.

17 - É publicado o Decreto n. 262,
de 8-10-946, do Estado de Goiás, que
cria cinco E. r. mistas no Município de
Pirenópolis.

17 - É publicado o Decreto n. 263,
de 8-10-946, do Estado de Goiás, que
transfere E. r. 'mista no Município de
Pirenópolis.

17 - É publicado o Decreto n. 264>;
de 9-10-946, do Estado de Goiás, que
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cria E. I. mista no Município de Ita-
beraí.

17 - É publicado o Decreto n. 265.
de 9-10-946, do Estado de Goiás, que
autoriza a instalação do G. E, de Peixe.
Município de Peixe.

17 - É. publicado o Decreto n. 266,
de 11-10-946, do Estado de Goiás, que
suprime uma cadeira no G.E, de Sítio
d'Abadia e cria outra no G.E. de For-
mosa.

17 - É publicado o Decreto n. 2~7,
de 11-10-946, do Estado de Goiás, que
cria E.I. mista no Município de Cris-
talina.

17 - É publicado o Decreto n. 268,
de 11-10-946, do Estado de Goiás, que
cria E. I. mista no Município de Pira-
canjuba , .

17 - É publicado o Decreto n. 270,
de 12-10-946, do Estado de Goiás, que
cria E. r. mista no Município de Pires
do Rio.

18 - É publicada a Resolução n. 61,
de 12-10-946, do Secretário Geral de
Educação e Cultura da Prefeitura do
Distrito Federal, que considera de uti-
lidade pública a Academia Brasileira
de Filosofia.

18 - É publicada a Resolução n. 63.
de 12-10-946, do Secretário Geral de
Educação e Cultura da Prefeitura do
Distrito Federal, que considera de di-
fícil acesso à Escola Técnica Secun-
dária Visconde de Cairú.

18 - É publicado o Decreto n. 1.513,
de 17-10-946, do Estado do Rio. Grande
do Norte, que extingue cargos exce-
dentes da carreira de Professôr Pri-
mário.

18 - É publicado o Decreto n. 16.205,
de 17-10-946, do Estado de São Paulo.
que aprova o Regulamento para
execução do Decreto-lei n. 16.085, de
14-9-946, que dispõe sôbre provimento
de cargo de Diretor de G.E. e de De-
legado de Ensino.



19 - É publicada a Resolução n. 62,
de 12-10-946, do Secretário Geral de
Educação e Cultura da Prefeitura do
Distrito Federal, que dá à Escola
5-12, na Estrada de Cafundá n. 291,
a denominação de Escola João Luíz
Campos.

20 - É publicado o Decreto-lei
n. 846, de 19-10-946, do Estado da
Eahia, que majora os vencimentos dos
funcionários civis e militares do Estado,
inclusive professôres, e dá outras pro-
vidências'.

22 r: É publicada a Ordem de Ser-
viço n. 6, de 18-10-946, do Diretor do
Departamento de Difusão Cultural da
Prefeitura do Distrito Federal, que
baixa instruções para a habilitação ao
certificado de conclusão do "Curso de
Informações sôbre o Museu Imperial e
a Fazenda de Santa Cruz".

22 - São assinadas as Portarias
ns. 2.424, 2.425, 2.429, 2.433, 2.447,
do Estado do Espírito Santo, que loca-
lizam respectivamente uma escola em
cada um dos Municípios de Alegre,
Iuna, Alegre, Idem e jabaeté ..

22- É publicado o Decreto n. 271,
de 16-10-946, do Estado de Goiás, que
cria E.I. mista no Município de Quirí-
nópolis.

22 - É publicado o Decreto n. 272,
de 16-10-946, do Estado de Goiás, que
cria três E.I. mistas no Município de
Euriti Alegre.

22 - É publicado o Decreto n. 273,
de 16-10-946, do Estado de Goiás, que
cria. duas E.I. mistas no Município de
Anápolis.

22 - É publicado o Decreto' n. 274,
de 17-10-946, do Estado de Goiás, que
cria E.I. mista no Município de Pedro
Afonso.

23 - É publicada pelo' Departa-
mento do Pessoal da Prefeitura do
Distrito Federal, a Relação nominal dos
ocupantes de cargos do Quadro Perrna-
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nente e do Quadro Suplementar
(Parte A - Pessoal Executivo) - Em
suplemento.

23- - É publicado o Decerto-lei
n. 626, de 22-W-946, do Estado do RiO'
Grande do Norte, que eleva a gratifi-
cação adicional dos professores pri-
mários do Estado.

23 - É publicado o Decreto n. 917,.
de 22-10-946, do Estado da Paraíba, que
cria cinco escolas primárias mistas no
Município de Cajazeiras.

23 - É publicado o Decreto n. 918,.
de 22-10-946, do Estado da Paraíba,
que cria escola primária mista no Muni-
cípio de Cajazeiras ,

24 - É publica da a Resolução n. 65,
de 23-10-946, do Secretário Geral de
Educação e Cultura da Prefeitura do
Distrito Federal, que estabelece prêmios
de bons livros, didáticos e recreativos,
para os melhores alunos das escolas
municipais.

24 - É publicado o Decreto n. 100,
de 11-10-946, do Estado do Piauí, que
expede o Regimento" do Departamento
da Educação.

24 - É publicado o Decreto-lei
n , 240, de 14-10-946, do Estado de
Santa Cata ri na, que reorganiza o Depar.,
mento Estadual de Geografia e Geo-
logia que passa a denominar-se Depar-
tamento Estadual de Geografia e Car-
tografia.

24 - É publicado o Decreto-lei n. 257,.
de 21-10-946, do Estado de Santa Cata-
rina, que expede a Lei Orgânica do
Ensino Normal do Estado.

24 - É publicado o Decreto n. 275,
de 18-10-946, do Estado de Goiás, que
eleva para Cr$ 12.000,00, a subvenção
concedida no decorrente exercício à
Escola Normal Santa Clara.

25 - É publica da a Resolução n. 66,
de 24-10-946, do Secretário Geral de
Educação e Cultura da Prefeitura do
Distrito Federal, que cria os cursos



pedagógicos de didática e administração
do ensino industrial, nas Escolas Téc-
nicas da Prefeitura, centralizados nas
Escolas Paulo de Frontin e Princesa
Isabel.

25 - São publicados os Decretos-leis
ns. 262, 263, 264, 265, 266, 267 268 e
269 de 23-10-946, do Estado de Santa
Catarina, que autorizam, respectiva-
mente, a aquisição de duas áreas de
terra em Imarui, Campos Novos, Curi-
tibanos, Canoinhas e Araranguá, para
construções de escolas.

25 - É publicado o Decreto-lei
n. 1.227, de 24-10-946, do Estado do
Rio Grande do Sul,que eleva para
Cr$ 6.000,00 a gratificação de Chefia
de Seções da Diretoria de Estatística
Educacional e dá outras providências.

26 - É publicada a Resolução n. 67,
de 24'-10-946, do Secretário Geral de
Educação e Cultura da Prefeitura do
Distrito Federal, que dá a escola 3-14,
localizada na Avenida Cesário de MeIo,
81, na Estação de Senador Vascon-
celos, a denominação de Escola José
Piragibe.

26 - É publicado o Deõreto n. 926,
de 25-10-946, do Estado da Paraíba,
que cria três escolas primárias mistas
no Município de Monteiro.

26 - É publicado o Decreto n. 9271
de 25-10-946, do Estado da Paraíba,
que cria escola primária mista no Dis-
trito de Camalau, Município de Mon-
teiro:

26 - É publicado o Decreto n. 928,
de 25-10-946, do Estado da Paraíba,
que cria uma escola primária mista na
Sociedade Recreativa Monteirense, Mu-
nucípio de Monteiro.

27 - É publicado o Decreto n. 354,
de 25-10-946, do Estado de Sergipe, que
localiza escola primária no Município
de Salgado.

27 - É publicado o Decreto n. 335,
de 25-10-946, do Estado de Sergipe, que
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localiza escola primária no Município.
de Salgado.

28 - É publicado o Decreto n. 1.849,
de 25-10-946, do Estado dó Ceará, que·
adapta o Ensino Normal do Estado à
Lei Orgânica do Ensino Normal, (De-
creto-lei federal n. 8.530, de 2-1-946).

29 - É publicado o Decreto-lei
n. 1.873, de 28-l0~946, do Estado de
Minas Gerais, que adapta o ensino
normal aos princípios e normas da Lei
Orgânica do Ensino Normal, baixada
com o Decreto-lei federal n. 8.530, de-
2-1-946.

30 - É publicado o Decreto n. 931,
de 29-10-946, do Estado da Paraíba, que'
cria três escolas primárias mistas no
Município de' Ibiapinópolis...

30 - É publicado o Decreto n. 932,
de 29-10-946, do Estado da Paraíba, que
cria quatro escolas primárias mistas no'
Município de Caiazeiras .

30 - É publicado o Decerto n. 933,
de 29-10-946, do Estado da Paraíba, que-
cria escola primária mista no Muni-
cípio de lbiapinópolis.

30 - É publicado o Decreto n. 934,
de 29-10-946, do Estado da Paraíba, que
cria escola primária mista no Muni-
cípio de Serraria.

30 - ':É publicado o Decreto n. 355,.
de 26-10-946, do Estado de Sergipe,.
que localiza escola primária no Muni-
cípio de Aracajú.

30 - É publicado o Decreto-lei
n. 522, de 25-10-946, do Estado do'
Paraná, que concede um auxílio de
Cr$ 5.000.000,00 e abre crédito de'
Cr$ 500.000,00 para pagamento da pri-
meira prestação.

30 - É publicado o Decreto-lei
n. 274, de 26-10-946, do Estado de
Santa Catarína, que autoriza a aquisição
de três áreas de terra, por doação, no-
Município de Lajes, para construção de·
escolas.



30 - É publicado o Decreto-lei
n . 275, de 26-10-946, do Estado de
Santa Catarina, quee autoriza a aquisição
de uma área de terra, por doação, no
Município de Campo Alegre, para cons-
trução de escola.

30 - É publicado o Decreto n. 1.876,
de 29-10-946, do Estado de Minas
Gerais, que reestrutura a carreira do
magistério primário, fixa os venci-
mentos e dá outras providências.

31 - É. publicado, pelo Departa-
mento de Difusão Cultural' da Prefei-
tura do Distrito Federal, o movimento
escolar nos Cursos Elementares para
Adultos (CEA) em setembro de 1946.

31 - É publicada a Ordem de Ser-
viço n. 22, sem data, do Diretor do
Departamento ~e Educação Técnico-
Profissional da Prefeitura do Dis-
trito Federal, que baixa Instruções para
cumprimento dos Decretos-leis nú-
meros 9.498, de 22-7-946, 8.680, de
15-1-946 e 4.073, de 30-1-942 (Lei Or-
gânica do Ensino Industrial).

31 - É publicado o Decreto n. 2.379,
de 20-10-946, do Estado do Paraná, que
aprova o Regulamento do III Salão
Paranaense de Belas Artes.

31 - É publicado o Decreto-lei
11. 584, de 15-10-946, do Estado de Goiás,
que abre no Departamento de Edu-
cação um crédito especial de Cr$ .....
12.309,00.

31 É publicado o Decreto-lei
n. 598, de 19-10-946, do Estado de Goiás
que abre ao Departamento de Edu-
cação, crédito especial de Cr$ 9.822,00.

III ATOS DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL

3 É :publioado o Decreto-lei
n . 9, de 19-8-946, da Prefeitura de
Simplício Mendes (Piaui), que dispõe
sôbre maj oração de vencimentos dos
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funcionários públicos, inclusive profes-
sores.

3 É publicado o Decreto-lei
n. 107, de 22-8-946, da Prefeitura de
Campo Maior (Piauí), que cria cargo
de Diretor e dois cargos de Inspetor
das escolas municipais.

7 - É publicado o Decreto-lei n. 2,
de 20-8-946, da Prefeitura de Bom
Jesus (Piauí), que dispõe sôbre ma-
joração de vencimentos de funcionários
municipais, inclusive professores.

7 - É publicado o Decreto-lei n. 9,
de 24-7-946,. da Prefeitura de União
(Piauí), que dispõe sôbre a maj oração
de vencimentos dos funcionários muni-
cipais, inclusive professores.

9 - É publicado o Decreto-lei n. 3,
de 24-8-946, ela Prefeitura de Altos
(Piauí), que dispõe sôbre maj oração de
vencimentos dos funcionários municipais,
inclusive professores.

10 - É publicado o Decreto n. 5, de
22-7-946, ela Prefeitura de São Pedro
do Piauí (Piaui), que elispõe sôbre
majoração de vencimentos dos funcio-
nários municipais, inclusive professores.

11- É publicado o Decreto-lei n. 5,
ele 12-7-946, ela Perfeitura ele Oeiras
(Piaui), que reajusta os vencimentos
dos funcionários municipais, inclusive
professores.

11 - É publicado o Decreto n. 10, de
12-7-946, ela Prefeitura ele Oeiras
(Piauí), que anula verba do orçamento
destinaelo a instituições culturais.

15 - É publicado o Decerto-lei n. 100,
de 1-8-946, ela Prefeitura de Campo ~
Maior (Piaui) , que cria 16 escolas pri-
márias, abre crédito especial de Cr$ ...
25.000,00 para ocorrer às despesas e
dá outras providências.

15 - É publicado o Decreto-lei n. 103,
de 16-8-946, da Prefeitura de Campo
Maior (Piauí), que dispõe sôbre ma-
joração de vencimentos dos funcio-
nários municiapis, inclusive professores.

)



16 - É publicado o Decreto-lei n. 5,
de 24-7-946, da Prefeitura de Buriti dos
Lopes (Piauí), que abre crédito suple-
mentar de Cr$ 8.000,00' como contri-
buição do Município para o ensino es-
tadual.

21 - É publicado o Decreto-lei n. 6,
de 27-7-946, da Prefeitura de Piripiri
(Piauí), que eleva vencimentos dos
funcionários municipais.

IV - NOTICIARIO

2 - Chega ao Rio de J aneiro em
rrnssao cultural do govêrno francês, o
'professôr Pierre Deffontaines, antigo
lente das Universidades, de São Paulo
e do Brasil e grande conhecedor de
questões geográficas brasileiras.

3 - Partem do Rio de Janeiro os
representantes brasileiros ao II Con-
gresso Pan-Americano de Ensino Par-
ticular.

3 - Por ocasião da passagem de mais
um aniversário da Faculdade de Medi-
cina da Universidade do Brasil inau-
gura-se o Museu de História da Medi-
cina, denominado Museu Barão de Igua-
rassú.

4 - Noticia-se a instalação do I Con-
gresso de Estudantes do Estado de Ser-
gipe, que reunira representantes dos
estudantes secundários do Estado.

5 - Parte para o Urugaui uma
Missão Cultural Brasileira.

5 - Visita Niteroi uma embaixada
de alunos do Colégio Estadual ele
Cachoeira de Itapemirim, Espírito
Santo.

6 - Instala-se em Aracajú o I Con-
gresso Estadual ele Estudantes Secun-
dários de Sergipe.

6 - N~ticia-se que a Secretaria de
Educação do Rio Grande do Sul pro-
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j eta construir uma cozinha escolar com
capacidade para fornecer doze mil re-
feições diárias aos escolares de Pôrto
Alegre e localidades vizinhas, para a
qual a Prefeitura Municipal doou uma
área de terra.

7 - Noticia-se a inauguração, em
Teresina, da Escola Anísio Brito.

8 - É nomeado para exercer em co-
missão o cargo de Secretário de Estado
dos Negócios da Educação e Saúde de
Pernambuco o Prof. Luíz Maria de
Souza Delgado.

8 - Toma posse do cargo o novo Di-
retor do Departamento de Educação do
Estado do Rio de Janeiro, Snr. Lou-
rival Ribeiro.

9 - É empossada a Comissão de fi-
lólogos, professôres e intelectuais, que
de conformidade com o art. 35, das
disposições transitórias da Constituição,
darão pareceres sôbre a denominação
da língua falada no Brasil.

9 - Inaugura-se na Sociedade Bra-
sileira de Cultura Inglesa, no Rio de
Janeiro, uma Exposição de Livros
Infantis Ingleses.

9 - Noticia-se, de Natal, que estão
em construção 17 prédios para locali-
zação de escolas.

9 - É nomeada a Inspetôra Escolar
Eulália Gomes da Fonseca para exercer
em comissão o cargo de Diretora do
Departamento de Educação do Estado
de Pernambuco .

9 - Anuncia-se que o "Amparo
Santa Cruz" inaugurará uma Escola de
Artes e Ofícios para os filhos dos
lázaros, no Rio Grande elo Sul.

10 - Instala-se no Recife o II Con-
gresso Estadual de Estudantes, promo-
vido pela União dos Estudantes de Per-
nambuco.



11- Faleceu em São Salvador o
Prof. Sabino Silva. da Faculdade de
Medicina da Universidade da Bahia.

11- É criado um curso noturno
anexo ao G.E. Bernadino Monteiro, de
Cachoeira de Itapemirim (Espírito
Santo) .

12 - Comemora-se em todos os
Estados a "Semana da Criança", sob
os auspícios do Departamento Nacional
da Criança.

12 - É fundado na Base Aérea de
Parnamirim, Município de Natal, um
N úc1eo de Escoteiros \ do Ar.

12 - Instala-se o V Congresso Es-
tadual de Estudantes do Rio Grande
do Sul, patrocinado pela União Es-
tadual de Estudantes que congrega os
alunos dos cursos superior es ,

13 - É inaugurada a Casa do Es-
tudante do Rio Grande do Norte.

15 - É lançada a pedra fundamental
• do prédio destinado ao Jardim de In-

fância, de Vitória.

15 - Instala-se solenemente em Ni-
teroi o I Congresso Fluminense de
Estudantes, patrocinado pela União
Fluminense de Estudantes.

16 - Tomam posse dos cargos de
Reitor e Vice-Reitor da Universidade
de São Paulo, respectivamente, os pro-
fessôres Antônio de Almeida Prado e
Benedito Montenegro.

17 - É lançada a pedra fundamental
do Instituto Técnico Profissional do
Educandário Osvaldo Cruz, de Nata!.

17 - Noticia-se de Taubaté (São
Paulo) a fundação de uma organização
cultural beneficiente cujo patrimônio
é constituído pelos bens doados pelo
industrial Dr. Raul Guizard.

18 - Realiza-se em São Paulo uma
Exposição do Jornal Escolar, consti-
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tuída de publicações estudantis dirigidas
por alunos dos cursos primário e secun-
dário.

19 - Instala-se na Casa do Estu-
dante do Brasil o Club Universitário
do Brasil.

22 - Acha-se de visita ao Rio de-
Janeiro um grupo de estudantes secun-
dários paulistas que entregarão ao Mi-
nistro da Educação e Saúde um projeto
de reforma do ensino secundário.

22 - Noticia-se o encerramento do
V Congresso Estadual de Estudantes
do Estado do Rio Grande do Sul.

24 - Noticia-se a inauguração do
Ginásio São Carlos, em Caxias do Sul
(Rio Grande do Sul).

25 - Noticia-se a instalação do-
VIII Congresso de Estudantes da Bahia,
patrocinado pela União dos Estudantes.

25 - Instala-se em São Paulo o
Tl I Congresso de Estudantes de Medi-
cina, patrocinado pelo Centro de Cul-
tura Científica, da Escola Paulista de
Medicina.

25 - Encontra-se em Belo Hor:--
zonte uma embaixada de alunos da
Faculdade Católica de Direito do Rio
de Janeiro e da Faculdade do Direito
do Estado do Rio de Janeiro.

26 - Noticia-se a instalação do,
VIU Congresso de Estudantes do Es-
tado da Bahia.

26 - Noticia-se a realização da ceri-
mônia em que foi assinado o contrato
,para construção da Cidade Universi-
tária de Minas Gerais.

26 Inaugura-se em Caldas Novas
(Goiás), o G.E. Franklin Rooseve1t.

27 - Noticia-se a inauguração do'
Ginásio N. S. da Glória, - em Pôrto
Alegre.
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29 - É inaugurado na Barreira do
Vasco (Rio de Janeiro) o Centro de
Ação Social D. jayme Câmara, com
escola para alfabetização e outros bene-
fícios para a população do bairro.

30 - Em Oeiras (Piauí) foi lançada
a pedra fundamental de um parque
infantil.

31 - Noticia-se que o Sindicato dos
Professôres do Ensino Secundário de

São Paulo requereu dissídio coletivo
em virtude de não terem sido atendidas
suas reivindicações.

Seção de Documentação e Intercâmbio

do Instituto Nacional de Estudós Peda-
gógicos, em 26 de novembro de 1946-

Déa Velloso Barros, Chefe de Seção-

Visto: Murilo Braga - Diretor do

LN.E.P.

•
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Boletim mensal
DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS

MINISTÉRiO DA EDUCAÇJ.O E SAÚDE - RIO DE JANEIRO

ANO VII Dezembro de 1946

Vida educacional no país em Novembro de 1946

I - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDEllAL

1 - É publicado o Aviso n." 1.358,
de 30-10-1946, do Ministro da Guerra,
que fixa em 30 o número de matrículas
na Escola Técnica do Exército para o
ano de 1947.

1 - É publicada a Portaria n." 194,
de 30-10-1946, do Ministro do Trabalho,
que dispõe sôbre parte dos 25% do
" Fundo. Social Sindical" a ser: aplicada
pelos órgãos centrais e regionais do
Serviço de Recreação Operária (SRO).

4 - É publicada a Portaria n." 434-A,
de 2-7-1946, do Ministro 'da Educação,
que aprova os Estatutos da Universi-
dade da Bahia, publicados no Diário
Oficial de 22-10-1946.

6 - É publicado o Decreto n." 22.020,
de 4-11-1946, que concede subvenções
eY~.aordinárias a entidades desportivas.

6 - É publicado o Decreto n." 22.021,
de 4-11-1946, que concede reconheci-
mento, sob regime de inspeção perma-
nente, ao curso ginasial do Ginásio
lmaculada Conceição, com sede em Ca-
choeira do Sul, no Estado do Rio Grande
do Sul.

6 - É publicado o Decreto n." 22.022,
de 4-11-1946, que concede reconheci-
mento, sob regime de inspeção perma-

nente, ao curso ginasial do Ginásio Cru-
zeiro, com sede no Distrito Federal.

6 - É publicado-o Decreto n." 22.023,
de 4-11-1946, que concede reconheci-
mento, sob regime de inspeção perma-
nente, ao curso ginasial do Ginásio São
Gonçalo, com sede em Niterói, no Es-
tado do Rio de Janeiro.

6 - É publicada a Portaria n," 9.783,
de 5-11-1946, do Ministro da Guerra,
que aprova as instruções para matrí-
cula nos Centros e Núcleos de Prepa-
ração de Oficiais da Reserva em 1946.

7 - É publicado o Regimento do Ins-
tituto de Nutrição, criado na Universi-
dade do Brasil pelo Decreto-lei n." 684,
de 16-H946.

8 - É publicada a Ata de 11-9-1946,
.do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 11.' sessão da 2.' reunião ordi-
nária do ano.

9 - É publicado o Decreto n." 22.032,
de 7-11-1946, que declara de utilidade
pública a Academia Brasileira de Mú-
sica, com sede no Distrito Federal.

9 - É publicada a Portaria 11." 329,
de 7-11-1946, do Diretor Geral do De-
partamento Administrativo do Serviço
Público, que cria, nos Cursos de Admi-
nistração da Divisão de Seleção e Aper-

•



feiçoamento do mencionado Departa-
mento,. um Curso Extraordinário de
" Noções de Direito", destinado a enge-
nheiros de diferentes departamentos do
M. V. O. P. e a empreiteiros dos mes-
mos, e aprova as Instruções reguladoras
do seu funcionamento.

9 - ~ publicada a Portaria n." 330,
de 7-11-1946, do Diretor Geral do De-
partamento Administrativo do Serviço
Público, que cria um Curso Avulso de
Português e Redação Oficial, e aprova
as Instruções reguladoras do seu fun-
cionamento.

12 - ~ publicada a Portaria n." 758,
de 11-11-1946, do Ministro da Agricul-
tura, que permite aos alunos dos cursos
de agronomia e veterinária que são'
oficiais ou aspirantes oficiais da Reserva
de 2.' classe prestarem exames ou pro-
vas parciais em segunda chamada.

12 - ~ publicada a Ata de 13-9-1946,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 12." sessão da 2." reunião ordi-
nária do ano.

13 - ~ publicado o Decreto n." 21. 965,
de 21-10-1946, que concede equiparação
à Escola de Enfermagem anexa à Fa-
culdade de Medicina da Universidade de
São Paulo.

13 -:fi publicada a Resolução de
21-10-1946, do Conselho Universitário
da Universidade do Brasil, que cria, na
Universidade do Brasil, o Instituto de
Neurologia. .

.14-:fi publicado o Decreto n." 22.024,
de 5-11-1946, que promulga a Convenção
que cria uma Organização Educativa,
Científica e Cultural das Nações Unidas,
firmada em Londres, a 16-11-1945.

14- :fi publicada a Ata de 16-9-1946,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 13.' sessão da 2.' reunião ordi-
uáriã do ano.

-~-
16 -:fi publicado o Decreto n.· 21.863,

de 26-9-1946, que concede reconheci-
mento, sob regime de inspeção perma-
nente, ao curso ginasial do Ginásio São
Domingos, com sede em Araxá, no Es-
tado de Minas Gerais.

16-:fi publicado o Decreto n." 22.049,
de 13-11-1946, que declara de utilidade
pública a Associação Desportiva Flo-
resta, com sede na capital do Estado de
São Paulo.

19 - :fipublicada a Ata de 20-11-1946,
do -Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 14." sessão da 2.' reunião ordi-
nária do ano.

19 - :fi publica da a Portaria s/no de
14-11-1946, do Ministro das Relações
Exteriores, que baixa Instruções rela-
tivas ao "Curso de Preparação à Car-
reira de Diplomata" do Instituto Rio
Branco, complementares às Portarias de
9-4 e 22-5 do ano em curso.

20 - :fi publicado o Decreto n." 21. 577,
de 1-8-1946, que concede equiparação aos
cursos, (industrial básico e de mestria)
de alfaiataria da Escola Industrial Hen-
rique Lage.

I

20-:fi publicado o Decreto n." 22.099,
de 18-1.1-1946, que aprova o Regula-
mento do Fundo de Assistência Hospi-
talar.

20 - :fi publicada a Portaria ~81,
de 16-11-1946, do Ministro da Agríc.::!-
tura, que dispõe sôbre o regime escolar
nas Escolas Nacional de Agronomia e
Nacional de Veterinária da Universidade
Rural.

22 - ~ publicada a Ata de 23-9-1946,
do Conselho Nacional de Educação re-
lativa à 15.' sessão da 2." reunião ordi-
nária do ano.

22 - ~ publicada a Portaria n." 559,
de 22-10-1946, do Ministro da Educação,



"flue concede inspeção preliminar ao Gi-
násio Duque de Caxias, com sede em
Duque de Caxias, no Estado do Rio de
Janeiro.

22 - É publicada a Portaria n." 560,
de 22-10-1946, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao Gi-
násio São José, com sede em Vacaria,
no Estado do Rio Grande do Sul.

25 - É publicada a Lei n." 2, de
22-11-1946, que dispõe sôbre aprovação
de estudantes expedicionários ou convo-
cados em virtude de estado de guerra.

25 - É publicada a Portaria n." 107,
de 21-11-1946, do Diretor do Instituto
Fernandes Figueira do Departamento
Nacional da Criança, que aprova instru-
ções especiais que regulam o Curso Prá-
tico de Gasoterapia destinado aos mé-
dicos e acadêmicos-estagiários residentes.

-25 - É publicada a Portaria n." 109,
de 21-11-1946, do Diretor do Instituto
Fernandes Figueira do Departamento
Nacional da Criança, que matricula,
ex-ojficio, os médicos e acadêmicos-es-
tagiários residentes no Curso Prático
de Gasoterapia, cuja freqüência terá
caráter obrigatório.

27 - É publicado o. Decreto n." 22.168,
de 25-11--1946, que aprova o Regimento
da Casa de Rui Barbosa, do Ministério
da Educação e Saúde.

28 - É publicado o Decreto n." 22.172,
de 25-11-1946, que autoriza o Ginásio
Sacré Cceur de Marie, com sede na ca-
pital do Estado de São Paulo, a fun-
cionar como colégio, e muda-lhe a deno-
minação para Colégio Sacré Cceur de
Marie,

28 - É publicada a Portaria n." 659,
de 26-11-1946, do Ministro da Educação,
que fixa em 15 as bôlsas de estudo a
serem concedidas no Curso de Pueri-
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cultura e Administração dos Cursos do
Departamento Nacional da Criança, para
o exercício de 1947.

30 - É publicada a Portaria 11.•• 664,
de 28-11--1946, do Ministro da Educa.
ção, que regula os exames de habilitação
para matrícula inicial nos estabeleci-
mentos de ensino superior 110 ano escolar
de 1947.

11 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E

IDos TERRITÓRIOS

1 - É publicada a Resolução n." 68,
de 24-10-1946, da Secretaria Geral de
'Educação e Cultura da .Prefeitura do
Distrito Federal, que institui, naquela
Secretaria, um Curso Especializado de
-Direito, Medicina e Seguro Social.

4 - É publicado o Decreto-lei núme-
ro 1.346, de 30-10-1946, do Estado do
Piauí, que concede subvenção de .: ...•
Cr$ 3.600,00 anuais, â Sociedade de
Amparo à Infância.

4 - É publicado o Decreto n." 2.119,
de 4-11-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que denomina "Senador Er-
nesta Dorneles" a Escola Técnica Fe-
minina de Pôrto Alegre.

S - É publicada a Resolução n." 69,
de 1-11-1946, da Secretaria Geral de
Educação e Cultura, da Prefeitura do
Distrito Federal, que cria uma série de
publicações, em livros ou monografias,
sob a epígrafe "Divulgação do Saber".

5 - É publicado o Decreto s/n., de
17-10-1946, do Estado do Maranhão, que
permite a professôra do Estado fazer
estágio de dois meses, a fim de observar
o Serviço de Orientação do Ensino,
junto às escolas do Distrito Federal.

S - É publicada a Circular n." 477.
de 22-10-1946, da Divisão de Estatística
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e Pesquisas Educacionais, do Estado do
Rio de Janeiro, que baixa as instruções
que regerão os trabalhos de aplicação e
correção de provas objetivas no ano
escolar de 1946.

5 - É publicado o Decreto-lei
n." 1.884, de 4-11-1946, do Estado de
Minas> Gerais, que transfere para Ita-
nhandú a Escola Agrícola "Adelaide
Andrada ", de Visconde do Rio Branco.

6 - É publicado o Decreto-lei
n." 16.263, de 5-11-1946, do Estado de
São Paulo, que cria a Escola Normal e

, Ginásio' Estadual "Cardeal. Leme", em
Pinhal. '

6 - É publicado o Decreto n." 2.120,
de 5-11-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de .
Cr$ 150.000,00 ao, Ginásio São José, de
Soledade.

7 - É publicado o Decreto-lei
n." 1.349, de 7-11-1946, do Estado do
Piaui, que cria a função de diretor nos
G. E. "Armando' Burlamaqui". de
Oeiras, e "David Caldas", de Esperan-
tina.

7 - É publicado o Decreto-lei n." 526,
de 5-11-1946, do. Estado do Paraná, que
altera a carreira de Delegado de Ensino.

7 - É publicado o Decreto n." 3.637,
de 6'-11-1946, do Estado de Santa Cata-
rina, que transforma em Curso Normal
Regional o Curso Complementar Equi-'
parado" Divina Providência", de jara-
guá do Sul.

7 - É publicado (Y Decreto n." 3.633,
de 6-11:1946, do Estado de Santa Cala-
rina, que cria uma escola mista em
Hhéus, Município de Lajes.

7 -- É publicado o Decreto n." 3.639,
de 6-11-1946, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria o G. E. "General Bor-
mann ", em Xapecó.

7 - ~ publicado o Decreto n," 3.640,
de 6-11-1946, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria o Curso Complementar
anexo ao. G. E. "Regente Feijó ", de
Lontras, Município do Rio do Sul.

7 - É publicado o Decreto n." 3.642,
de 6-11-1946, do Estado de Santa Cata-
rina, que restabelece a circunscrição es-
colar do Município de Xapecó, que cons-
tituirá a Inspetoria Escolar da 18.' Cir-
cunscrição ..

7 - É publicado o Decreto n." 2.121,
de 6-11-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de .
Cr$ ·15.ooQ,00 a professor de ensino su-
perior, para fazer curso de especializa-
ção de Economia, Administração e Con-
tabilidade nos Estados Unidos da Amé-
rica do Norte ..

7 - É publicado o Decreto n," 2.123, de
6-11-1946, do Estado do Rio Grande do
Sul, que concede bôlsa de estudos de
Cr$ 7.500,00 a professôra de Educação
Física que está fazendo curso de Gi-
nástica Rítmica na Escola Nacional de
Educação Física.

7 - É publicado o Decreto n." 276,
de 31-10-1946, do Estado de Goiás, que
transfere a E. L mista da Fazenda Serra
para o Bairro de Campinas, ambas no
Município de Goiânia.

7 - É publicado o Decreto n." 277,
de 31-10-1946, do Estado de Goiás, que
transfere a E. 1. mista de São João para
o Povoado Brejo, Município de Golás.

7 - É publicado o Decreto n." 280,
de 5-11-1946, do Estado de Goiás, 1.!'1e
cria uma E. L mista em cada uma das
Fazendas Córrégo do Chico e Morro
Agudo, Município de Piracanjuba,

8 - É publicada a Resolução .11.0 47,
de 23-8-1946, da Secretaria Geral de
Educação e Cultura, da Prefeitura do



Distrito Federal, que dá ao Departa-
mento de Educação Complementar atri-
buição para promover visitas e excursões
culturais.

8 - É assinado o Decreto n." 16.304,
do Estado do Espírito Santo, que re-
admite onze professôres no quadro da
Faculdade de 'Direito do Estado.

9 - É publicado o Decreto n.· 420,
de 29-10-1946, do Estado do Maranhão,
que concede subvenção de Cr$ 2.400,00,
ao Educandário Getúlio Vargas, de
Grajaú.

10 - É publicado o Decreto n." 16.269,
de 8-11-1946, do Estado de São Paulo,
que lota cargos em estabelecimentos de
ensino secundário e normal' do Estado.

11 - É publicado o Decreto-lei
n.· 1.364, de 7-11-1946, do Estado do
Maranhão, que autoriza o govêrno a
doar à Fundação Paulo Ramos o prédio
onde funcionam a Escola Modêlo Bene-
dito Leite e os G. E. Barbosa de Godóis
e Felipe Conduru.

11 - É publicado o Decreto-lei
n.· 101, de 9-11-1946, do Estado do
Piauí, que dispensa, no corrente ano, a
percentagem de freqüência exigida para
promoção de alunos do curso normal.

11 - É publicado o Decreto n." 3.644,
de 8-11-1946, do Estado de Santa Cata-
rina, que transforma em Escola Normal
o Instituto de Educação equiparado Sa-
grado Coração de Jesus, de Canoinha.

12 - Por Decreto do Estado do Espí-
rito Santo é readmitido professor de
matemática do Colégio Estadual do Es-
pírito Santo.

12 - É . publicado o Decreto-lei
n.· 16.279, de 11-11-1946, do Estado de
São Paulo, que ratifica o Convênio fir-
mado entre a Secretaria de Estado da
Educação e Saúde Pública e a Comissão
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Bra~i1eiro-Americana de Educação das.
Populações Rurais.

12 - É publicado o Decreto-lei
.n.· 16.280, de 11-11-1946, do Estado de
São Paulo, que autoriza o Estado a
adquirir, .por doação, imóvel destinado a
construção de prédio para G. E. no
Município de Andradina.

12 - É publicado o Decreto-lei
n." 16.281, de 11-11-1946, do Estado de
São Paulo, que autoriza o Estado a
adquirir, por doação, imóvel destinado a.
construção de estabelecimento de ensino
agrícola, em J undiaí.

12 - É publicado o Decreto-lei
n." 16.283, de 11-11-1946, do Estado de
São Paulo, que autoriza o Estado a
adquirir, por doação; imóvel destinado
às instalações de G. E. no Município
de Andradina,

12 - É publicado o Decreto-lei
n." 16.284, de 11-11-1946, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre provimento
interino de cargos do ensino industrial.

12-É publicado o Decreto n." 2.129,
de 9-11-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que altera a categoria de diversas
unidades escolares e classifica outras.

12 - É publicado o Decreto n." 2 .130,
de 9-11-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que dá nova classificação a um
grupo escolar do Município de Pelotas.

12 - É publicado o Decreto n." 281,
de 8-11-1946, do Estado de Goiás, que
transforma as escolas criadas pelo. De-
creto n." 148, de 9-8-1946, em escolas
reunidas, em Ipameri.

13 - É publicado o Decreto n." 2.132,
de 12-11-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede subvenção de ....
Cr$ 5.000,00 a professôra particular,
por contar mais de 30 anos de exercício
no magistério.



13 - É publicado o Decreto-lei
n." 1.244, de 7-11-1946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que dispõe sôbre a
organização dos Cursos do Instituto de
Educação, transforma a Escola Primá-
ria anexa em Escola Experimerital, e dá
outras providências.

13 - É publicado o Decreto n." 2.133,
de 12-11-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de .
c-s 100.000,00 u Comissão Pró-Colégio
Feminino, de Santiago.

13 - É publicado o Decreto-lei
n." 1.905, de 12-11-1946, do Estado de
Minas Gerais, que reajusta os venci-
mentos do magistério normal; comercial,
especializado, artístico, secundário e su-
perior e dá outras providências.

14 - É publicada a Ordem de Ser-
viço n." 7, de 12-11-1946, do Diretor do
Departamento de Difusão Cultural, da
Prefeitura do Distrito Federal, que ex-
pede instruções para os exames de pro-
moção e conclusão de curso dos alunos
dos Cursos Técnicos para Adultos.

14 - Sãopublicadas as -Instruções
n." 9, de 13-11-1946, do Secretário Geral
de Educação e Cultura, da Prefeitura do
Distrito Federal, para as provas de prá--
tica de ensino e escritas dos alunos do
-Curso de Especialização para Orienta-
dores de Parques de Recreação Infantil.

15 - É publicado o Decreto n." 942,
de 14-11-1946, do Estado da Paraíba,
que cria G. E. em Juarez Távora, Muni-
cípio de Alagoa Grande.

15 - É publicado o Decreto n.? 943,
de 14-11-1946, do Estado da Paraíba,
que cria uma escola primária mista no
Município de Guarabira.

15 - É publicado o Decreto n." 944,
de 14-11-1946, do Estado da Paraíba,
que cria escolas primárias mistas nos
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sítios Boaventura e Piabas, no Município
de Calçara.

15 - É publicado .o Decreto n." 945,
de 14-11-1946, do Estado da Paraiba,
que cria uma escola primária mista na
fazenda" Saco Sinhasinha ", Município
de Antenor Navarro.

15 - É publicado o Decreto n." 946,
de 14-11-1946, do Estado da Paraíba,
que cria uma escola primária mista no-
turna no Sindicato dos Empregados de
Construção Civil, da cidade de Antenor
Navarro.

15 - É publicado o Decreto 11" 947,
de 14-11-1946, do Estado da Paraíba,
que cria uma escola primária mista no
Município de Guarabira. I

15 =: É publicado o Decreto n." 948,
de 14-11-1946, do Estado da Paraiba,
que cria as escolas primárias mistas nas
Fazendas Mucambo, Saco Deodato,
Várzea da Cruz e Saco Caçula, tôdas no
Município de Princesa Isabel.

15 - É publicado o Decreto n." 951,
de 14-11-1946, do Estado da Paraíba,
que cria escolas primárias mistas nas
Fazendas Murzelo, Riacho· da Roça,
Riacho do Saco, Salitre, Riacho da Cruz
e Genipapeiro, tôdas no Município de
Piancó.

15 - É publicado o Decreto n." 16.291,
de 14-11-1946, do Estado de São Paulo;
que relota cargo de bibliotecário no Gi-
násio Estadual da Moóca, na capital do
Estado.

16 - É publicado o Decreto-lei
n." 1.257, de 16-11-1946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que cria cargos
docentes na Escola Normal Annes Dias,
de Cru} Alta. .

16 - É publicado o Decreto ri.• 2.134,
de 12-11-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de .
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Cr$ 40.000,00 à Cooperativa dos Estu-
dantes de Pôrto Alegre Limitada.

16- É publicado o Decreto n.' 2.141,
de 14-11-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 500.000,00 à Sociedade de Medi-
cina de Pôrto Alegre.

16-É publicado o Decreto n.' 2.143,
de 16-11-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que cria e encampa estabeleci-
mentos de ensino secundário, consti-
tuindo-os em Departamentos do Colégio
do Estado.

16 - É exonerado, a pedido, do
cargo de Secretário de Educação e Cul-
tura do Estado do Rio Grande do Sul,
o Dr. Francisco Brochado da Rocha.

16-É publicado o Decreto n.' 2.144,
de 16-11-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que aprova a lotação numérica
e nominal do Instituto de Educação de
Pôrto Alegre.

17 - É publicado o Decreto n." 16.296,
de 16-11-1946, do Estado de São 'Paulo,
que reduz, suplementa e cria dotações no
orçamento da Universidade de São
Paulo.

18 - É assinada a Portaria n," 2.523,
do Secretário de Educação e Saúde, do
Estado do Espírito Santo, que localiza
uma escola em São Paulo do Perdido,
Município de Santa Teresa,

19 - São publicados os programas de
Saúde e Desportos, Literatura Infantil,
Atividades Lúdicas, Organização c
Funcionamento, -Higiene Mental do
Curso de Especialização para Orienta-
dores de Parques de Recreação Infan-
til, da Prefeitura do Distrito Federal.

19 - É publicado o Decreto-lei
n." 16.297, de 16cl1-1946, do Estado de
São Paulo, que reorganiza a Diretoria
do Ensino Agrícola do Estado.

19 - É publicado o Decreto n." 16.304,
de 16-11-1946, do Estado de São Paulo,
que dá nova redação ao art. 4.' e seus §§
e ao art. 8.' do Decreto-lei n." 14.550,
de 21-2-1945, que dispõe sôbre a Comis-
são Orientadora dos Serviços de Ensino
e Seleção Profissional das Estradas, de
Ferro.

19 - É publicado o Decreto-lei
n." 16.308, de 16-11-1946, do- Estado de
São Paulo, que aprova o Regulamento
da Escola de Enfermagem de São Paulo.

19 - É publicado o Decreto-lei
n." 1.2.15, de 17-10-1946; do Estado do
Rio Grande do Sul, que cria e extingue
cargos na Faculdade de Economia e
Administração da Universidade de Pôrto
Alegre.

20 ,-- É publicado o programa de
Psicologia Educacionaí 40 Curso de Es-
pecialização para Orientadores de Par-
ques de Recreação Infantil, da Prefei-
tura do Distrito Federal.

20 _. São publicadas as Instruções
n." 10, de 19-11-1946, do Secretário
Geral de Educação e Cultura, da Pre-
feitura do Distrito Federal, que regulam
os atos de designação e de remoção dos
Diretores de estabelecimentos de ensino
primário.

20-É publicado o Decreto n." 16.321,
de 16-11-1946, do .Estado de São Paulo,
que dá a denominação de Dr. Manuel
José Chaves à Escola Normal e Ginásio
Estadual de São Manuel.

ZO - É publicado o Decreto n.' 16.322,
de 16-11-1946, do Estado de São Paulo,
que dá a denominação de Barão de Surui
ao Colégio Estadual e Escola Normal
de Tatuí.

20 - É publicado o Decreto n," 16.323,
de 16-11-1946, do Estado de São Paulo,
que dá a denominação de Professor Síl-
vio da Costa Neves ao G. E. de Grama.

I



20-É publicado o Decreto n." 16.324,
de 16-11-1946, do Estado de São Paulo,
que dá a denominação de Antônio Fir-
mino de Proença ao Ginásio Estadual da
Moóca, da capital.

21 - É publicado o programa de Ci-
nema e Discoteca do Curso de -Especia-
lização para Orientadores de Parques
de Recreação Infantil, da Prefeitura do
Distrito Federal.

21- É publicado o Decreto n." 3.662,
de 19-11-1946, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria o Curso Complementar
anexo ao G. E. Abilio Cé~ar Borges, do
Município de Crescíuma.

21 - É publicado o Decreto n." 3.663,
de 19-11-1946, do Estado de Santa Cata-
rina, que transforma em Escola Normal
o Instituto de Educação equiparado
Santos Anjos, de Pôrto União.

21 - É publicado o Decreto-lei
n." 1.259, de 16-11-1946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que altera o Qua-
dro II, da Secretaria de Educação e Cul-
tura e dá outras providências.

22 - É publicada a Resolução n." 70,
de 21-11-1946, da Secretaria Geral de
Educação e Cultura da Prefeitura do
Distrito Federal, que estabelece normas
para o funcionamento e provas do Grupo
Escolar e Jardim de Infância do Insti-
tuto de Educação.

22 - É publicado o Decreto n." 957,
de 21-11-1946, do Estado da Paraíba,
que cria uma escola primária mista em
Várzea do Arroz, Município de Cam-
pina Gra~de.

22 - É publicado o Decreto n." 958,
de 21-11-1946, do Estado da Paraíba, .que
cria uma escola primária mista em Pin-
durão, Município de Monteiro.

22 - É publicado o Decreto n." 959,
de 21-11~1946. do Estado da Paraíba,
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que cria escolas primárias mistas em
Pendurão, Campo de Velho, Riacho
Fundo, Barra do Mineiro, Santa Clara,
Cacimbas e São Joãozinho, Município
de São J oto do Cariri.

22 - tJ. publicado o Decreto-lei
n." 1.220, de 22-10-1946, do Estado do
Rio Grande do Sul, que eleva e equi-
para os vencimentos dos professôres
contratados do Estado.

22 - É, publicado o Decreto n." 2.110,
de 22-10-1946, do 'Estado do Rio Grande

. do Sul, que concede auxílio de ..•...
Cr$ 15.00,00 ao Conj unto de Ballet "Les
Etoiles de l'Opera de Paris".

23 - É assinado o Decreto-lei n." 637,
do Estado do Rio Grande do Norte, que
cria o Serviço de Assistência Dentária
Escolar para os estabelecimentos de en-
sino primário, de Natal.

23 - É publicado o Decreto n." 282,
de 20-11-1946, do Estado de Goiás, que
cria uma E. I. mista na Fazenda Qui-
lombo e outra no Povoado Santa Rosa,
ambas no Município de Formosa.

27 - É publicado o Decreto-lei
n.? 1.369, de 25-11-1946, do Estado do
Maranhão, que concede auxílio de .
c-s 32.380,00 ao G. E. Dr. José Pires,
.de Cururupu.

27 - É publicado o Decreto n." 2.146,
de 16-11-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que aprova o Regimento Interno
do Conselho Estadual de Educação.

28 - É publicado o Decreto-lei
n." 1.350, de 7-11-1946, do Estado do
Piauí, que abre crédito para despesas
com educação.

29 - É publicado o Decreto n." 16.356,
de 28-11-1946, do Estado de São Paulo,
que dá a denominação de "1.0" ao
Grupo Escolar de F ernandópolis.



29- t publicado o Decreto n." 16.357,
de 28-11-1946, do Estado de São Paulo,
que dá a denominação de "Expedicioná-
rio Brasileiro" ao G. E. de Agua Fria.
da capital,

29--É publicado o Decreto n." 3.674,
de 23-11-1946, do Estado de Santa Cata-
rina, que expede I) Regulamento dos
,Estabelecimentos de Ensino Normal do
Estado.

29-É publicado o Decreto n." 2.148,
de 16-11-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que altera o Regulamento da
Faculdade de Direito da Universidade
de Pôrto Alegre.

29-É publicado o Decreto n." 2.150,
de 16-11-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de '
Cr$ 300.000,DO à Sociedade de Edu-
cação Cristã, de Pelotas.

29 - É publicado o Decreto n." 2.151,
de 16-11-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de .
Cr$ 140.000,00 à Associação de Artistas
de Artes Plásticas, de Pôrto Alegre.

29-É publicado o Decreto n." 2.154,
de 16-11-1946, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 76.280,00 ao' Colégio N. S. do
Rosário, de Pôrto Alegre.

30 - É publicado o Decreto-lei
. n." 641, de 29-11-1946, do Estado do
Rio Grande do' Norte, que eleva a sub-
venção concedida a ·escola particular de
ensino primário, do Estado.

HI - ATOS DA AtMINISTRAÇÁO

MUNICIPAL

8 - É publicado o Decreto-lei n." 4,
de 20-7-1946, da Prefeitura de Marvão
(Piauí), que dispõe sôbre a majoracão
de vencimentos de professôres e dá
outras providências.
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13. - A Prefeitura de Esperantina

(Piauí) abre crédito de Cr$ 400,00,
destinado à Biblioteca Municipal.

25 - É publicado o Decreto-lei n." 98,
de 22-6-1946, da Prefeitura de Campo
Maior (Piauí), que abre crédito de ....
Cr$ 4.075,00 destinado a custear estudos
de alunos pobres.

25 - É publicado o Decreto-lei
n." Hl7, de 22-8-1946, da Prefeitura de
Campo Maior (Piauí), que cria um
cargo de Diretor e doi cargos de Ins-
petor das escolas municipais.

26 I É publicado o Decreto-lei n." 6,
de 6-7-1946, da Prefeitura de União
(Piaui), que anula dotações orçamen-
tárias destinadas a educação pública.

28 - É publicado o Decreto-lei n.? 9,
de 24-7-1946, da Prefeitura de União
(Piauí), que dispõe sôbre a majoração
de vencimentos .ios professôres e dá
outras providências.

28 - É •publicado o Decreto-lei
n." 111, de 29-8-1946, da Prefeitura do
Campo Maior (Piauí ), que desapropria
terreno para construção de um prédio
escolar. -

IV - NOTICIÁRIO

2 - Noticia-se de Belém (Pará) que
o Govêrno do Estado criou 130 escolas
primárias e pretende dar nome de pa-
raense ilustre' a cada uma delas.

5 - Noticia-se que foi instalado em
Volta Redonda o G. E. Capo Godói,
criado pelo Decreto-lei n." 1.723, de
29-4-1946.

6 - Inaugura-se no Distrito Federal
a Festa dos Estudantes, organizada pelo
Diretório Central dos Estudantes da
Universidade do Brasil.

6 - Inaugura-se no Distrito Federal
uma escola noturna gratuita' para co-



mercianos sob os auspícios da Ação
Social Arquidiocesana.

8 - Noticia-se que foi eleito Pro-
fessor Emérito da Universidade do
Brasil, por votação unânime do Conselho
Universitário, o Professor Adolfo Mur-
tinha, da Escola Politécnica.

9 - Noticia-se a inauguração da
Escola Christy Beltrão, em Campo

. Grande, Distrito Federal, para instrução
primária gratuita às crianças sem re-
cursos e custeada pela U. D. N.

13 - Noticia-se de Natal que o Go-
vêrno Estadual concedeu subvenção a
164 escolas do interior, dentro de seu
programa de incentivar o ensino pri-
mário do Estado.

14 - Funda-se na cidade de Nova
Cruz, (Rio Grande do Norte) a Socie-
dade dos Amigos da Cidade que tem
além de outras finalidades, as de criar
bibliotecas, escolas e realizar cursos de
con ferências.

14 - Noticia-se Q encerramento das
solenidades comemorativas do Centená-
rio do Ensino Normal do Estado de São
Paulo.

16 - Noticia-se de Pôrto Alegre que
foi instalado novo ambulatório do Ser-
viço de Assistência Escolar da Secretaria
de Educação.

18 - :t!; empossado no cargo de Se-
cretário de Educação e Cultura do Rio
Grande do Sul o Dr. Luís Sarmento
Barata.

19 - Instala-se na Sorbonne, em
Paris, a Organização de Educação,
Ciência e Cultura das Nações Unidas
(UNESCO).

19 - Noticia-se a inauguração de
uma Exposição de Livros Didáticos em
regozijo pelo encerramento das soleni-
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, dades comemorativas do Centenário do
Ensino Normal do Estado de São
Paulo.

20 - Noticia-se a inauguração das
Oficinas de Ensino Profissional no
Abrigo de Menores de São Paulo, de
acôrdo com o programa do, Serviço
Social do Estado e a colaboração do
SENAI.

22 - A Sociedade Brasileira de Fi-
Iosofia realizou uma sessão solene para
comemorar o cinqüentenário da Acade-
mia Brasileira de Letras.

23 - Inaguram-se no Distrito Fe-
deral os cursos do Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial.

24 - Noticia-se a fundação da Asso-
ciação dos Livres Docentes da Univer-
sidade de São Paulo.

24 - O Professor Paulo Campos,
Delegado brasileiro à Organização de
Educação, Ciência e Cultura das Nações
Unidas é eleito para o Comité Executivo
dessa Organização.

26 - Noticia-se a inauguração de
uma escola para alfabetização, no En-
genho Novo (Distrito Federal), sob os
auspícios da Ação Social Arquidioce-
sana.

26 - Noticia-se que foi criada a Con-
gregação e o Conselho Técnico Adminis-
trativo do Instituto de Educação do Rio
de Janeiro.

26 - Noticia-se a realização, no Dis-
trito Federal, de uma solenidade come-
moratíva do 90.0 aniversário da Socie-
dade Propaganda das Belas Artes.

26 --Noticia-se a inauguração da Es-
cola Comercial do Instituto Independên-
cia, sito em Vigário Geral, Rio de
Janeiro.
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26 - Noticia-se de Macapá (Amapá)
a inauguração do prédio em que funcio-
nará a primeira escola rural do Terri-
tório.

28 - Parte para os Estados Unidos o
Dr. Francisco Montojos, Diretor da Di-
visão do Ensino Industrial do Ministério
da Educação e Saúde, que participará do
Congresso de Ensino Industrial, a
realizar-se em St. Louis.

29 - Inicia-se .em São Paulo uma
grande campanha financeira em prol da
Universidade Popular Presidente Roose-
"elt.
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3(' - Inauguram-se as novas instala-
ções da Discoteca do Instituto de Edu-
cação do Distrito Federal depois de
sofrer vários aperfeiçoamentos técnicos.

30 - Inaugura-se no Rio Grande do
Sul um Curso de Emergência para Pro-
fessôres de Música, Desenho e Artes
Aplicadas.

Seção de Documentação e Intercâmbio
do Instituto Nacional de Estudos Peda-
gógicos, em 26 de dezembro de 1946. -
Roberto Gomes Leobons, pelo Chefe da .
Seção - Visto: Murilo Braça, Diretor
do I. N. E. P.
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