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Exm.° Sr. Dr. A. A. Borges de Medeiros.

Presidente do Estado.

Cumprindo preceito constitucional, passo ás mãos de v. exa. o 
relatorio das occurrencias do anno de 1926 que devem ser registradas 
nesta Secretaria de Estado.

EXTERIOR

Visitantes illustres — No mez de julho teve o Rio Grande a 
satisfação de receber a visita do exmo. sr. dr. Washington Luís Pe
reira de Souza, presidente eleito da Republica, que percorreu grande 
extensão do Estado, sendo em todos os lugares recebido com o acata
mento devido a tão alta autoridade.

Outro visitante illustre a assignalar, apezar de não ter então 
representação official, foi o ex-chanceller e notável estadista da Alle- 
manha exmo. sr. dr. Hans Luther, que aqui esteve em novembro, 
manifestando o seu apreço ao povo e governo rio-grandense.

Consulados — Nos consulados com jurisdição no Estado veri- 
ficou-se o seguinte movimento: Foi concedido exequatur aos srs. 
Vachet Corbière. consul da França, Carl Ketelholm. consul provisorio 
do Chile, Carlos Ebner, consul da Hungria, F. E. Huhlein, vice- 
consul dos Estados Unidos, Charles Fraeb, gerente provisorio do 
consulado, Curt Fraeb, encarregado provisorio do consulado, Hans 
Cartner, encarregado do consulado da Allemanha, Alberto Ferreyra, 
encarregado do consulado argentino. Hugo Luchsinger, da Suissa, e 
José dos Santos Paredes, Eduardo Alvares, Mario G. Cames, Eduardo 
Gra'a, Baldomero Fernandes, Bindo C. Bavia, cônsules e vice-con- 
sules do E. O. do Uruguay em varias localidades do Estado. Os 
demais consulados mantiveram os mesmos titulares referidos em re- 
latorios anteriores.

Cordiaes relações tem mantido a Secretaria com essas autori
dades, as attendendo com presteza.
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Naturalisaçõcs — Foram encaminhados ao Ministério do Inte
rior 35 pedidos de naturalisações; havendo conseguido 16 requeren
tes as respectivas cartas que lhes foram entregues com as formali
dades regulamentares.

Limites do E stado  — A secular questão de limites com Santa 
Catharina. agitada com intermittencias mais ou menos longas, fica 
ainda pendente de solução.

Permitta v. exa. que, neste relatorio de final administração, sum- 
mariamente recapitule os trabalhos feitos pela Secretaria.

No correr de estudos que delles fiz verifiquei que estava o Es
tado de Santa Catharina occupando uma extensa zona no planalto 
inquestionavelmente rio-grandense, situada entre o rio Pelotas e o 
seu affluente, o rio das Contas. Inquestionavelmente rio-grandense, 
disse, porque ahi não ha ambigüidade de termos nem necessidade de 
interpretação de accidentes de terrenos estabelecidos na lei que assi- 
gnalou os nossos limites. Quando, á revelia do governo do Rio 
Grande, Antonio Correa Pinto, representante do governo paulista, 
collocou o marco da linha divisória sobre o rio das Contas, o fez por 
consideral-o a principal cabeceira do Pelotas, conforme acta então 
lavrada.

Era de data recente a carta regia que fez recuar a linha divi
sória, que era formada pelo rio das Canôas (ou como era denominado 
em mappa antigo Uruguayguassú). para o Pelotas (Uruguay mirim). 
Essa carta regia nenhuma alteração soffreu; a ella reportaram-se os 
actos que crearam as províncias no Im]>erio e os Estados na Repu
blica; ella, por conseguinte, é a determinante da linha divisória.

O territorio situado entre os rios Araranguá e Mampituba esteve, 
até a primeira decada do seculo 19, ora sob a jurisdição do Governo 
do Rio Grande, ora sob a do de Santa Catharina. Nessa época foi 
estabelecida a linha divisória pelo rio Mampituba.

O rio Mampituba, porém, é conhecido com este nome em pe
quena extensão do seu curso; d’ahi a incerteza de linha por falta de 
determinação de qual dos confluentes é o principal curso.

Da confluência do rio Verde com o Sertão é formado o tronco 
chamado Mampituba. Santa Catharina considerou o primeiro prin
cipal curso; o Rio Grande sempre considerou o 2.°; tanto que uma 
das Assembléas provinciaes por elle estabeleceu o limite do 3.° dis- 
tricto de Torres.

Em longo relatorio que tive a honra de apresentar a v. exa. 
acredito ter provado, em face das convenções geographicas, que o 
chamado curso do Mampituba vem da serra com o nome de rio do 
Leão, passa depois a ser o rio do Braço, formado pela confluência 
do Leão com o Bonito, depois Sertão, formado pelo Cachoeira e 
Braço.

Quem actualmente chegar á confluência do Cachoeira com o 
Braço verá que o volume d’agua do 1.° é superior ao do 2.°. Isso 
provém de um phenomeno accidental, occorrido ha cerca de 10 annos, 
proveniente de uma inundação na região, dando-se uma erosão no 
terreno, de sorte que aguas que eram lançadas no rio Verde passaram
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oara o Cachoeira, conforme documentos archivados na Repartição 
Central desta Secretaria; não é, por isso, facto que de qualquer modo 
nossa influir sobre a determinação do principal curso do rio.

Assim, a linha divisória, seguindo os cursos dagua acima enun
ciados, será traçada da principal nascente do rio Leão pelos taimbés 
da serra á principal nascente do Pelotas.

Os dous Estados poderão, entretanto, attendendo aos desejos dos 
habitantes das fronteiras, por accordo, permutarem o territorio si
tuado entre o rio Contas e Pelotas por outro na margem esquerda 
do Mampituba, no territorio situado entre o Araranguá e esse rio. 
Se assim se fizer, mais regular ficará a linha divisória que poderá ser 
reperesentada por insignificante extensão de linha secca.

Congresso medico — Em outubro reimiu-se em Porto Alegre, 
com digna solennidade, o nono congresso medico brasileiro, no qual 
foram apresentados e discutidos trabalhos de real mérito scientifico. 
Nelle tomaram parte summidades médicas brasileiras da capital fede
ral e Estados, que constataram com justiça e favoravelmente exter
naram seus valiosos juizos sobre a nossa cultura scientifica e liber
dade politica. Com prazer aqui deixo registrado o pensamento do 
eminente professor Fernando Magalhães, dito em uma Assembléa 
infensa ao Governo do Estado: “ O Rio Grande é a terra de 
liberdade”.

Eleições — A 24 de fevereiro teve lugar a eleição para a reno
vação da Camara Federal e terço do Senado.

O pleito correu, como de habito, em perfeita ordem, havendo 
as opposições rio-grandenses camparecido ás urnas. Foram eleitos:

Senador o sr. dr. Carlos Barbosa Gonçalves;
deputados — pelo 1.° districto, os srs. drs. Lindolpho Boeckel 

Collor, Carlos Pennafiel, Ariosto Pinto, Alvaro Baptista e Plinio 
Casado;

pelo 2.® — os srs. drs. Firmino Paim Filho, José A. Flores da 
Cunha, Sérgio Ulrich de Oliveira, Oswaldo Aranha e J. Baptista 
Luzardo;

pelo 3.° — os srs. drs. Domingos Mascarenhas, Joaquim Osorio, Jo
sé Barbosa Gonçalves, Ildefonso Simões Lopes e J. F. de Assis Brasil.

Compareceram ás urnas, no primeiro districto, 40.031 eleitores 
republicanos e 4.353 opposicionistas; no segundo, 38.645 republicanos 
e 4.418 opposicionistas; no terceiro, 23.697 republicanos e 5.540 
opposicionistas ou seja um total em todo o Estado de 102.373 
republicanos contra 14.311 opposicionistas.

Nos primeiro e segundo districtos, apezar do voto cumulativo, 
os opposicionistas não teriam eleito os seus representantes se o par
tido republicano houvesse igualmente disputado a representação das 
minorias. Verifica-se, portanto, que o systema do voto cumulativo 
não assegura em toda a sua plenitude a representação das minorias, 
contrastando assim com o chamado systema do voto proporcional ou 
por quociente, que sabiamente fòra praticado no Rio Grande do Sul 
com a lei n.° 153, de 14 de julho de 1913.
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O systema instituído naquella lei, ora revogada pela n.° 328, 
de 15 de dezembro de 1924, em observancia ao estabelecido no accordo 
de pacificação de 1923, consistia no seguinte:

a) determinação do quociente eleitoral, sendo o dividendo a 
somma dos votos de cada grupo e divisor fixo a totalidade dos elei
tores ;

b)  discriminação por meio de grupos das listas ou cédulas que 
contiverem os mesmos nomes e distribuição proporcional dos candi
datos eleitos, mediante applicação da regra do quociente eleitoral;

c) escrutinio de listas ou cédulas contendo tantos nomes quan
tos os dos representantes a eleger em todo o Estado;

d) um unico collegio eleitoral comprehendendo todo o terri
torio rio-grandense;

e) mesas eleitoraes permanentes em todos os districtos munici- 
paes (exposição de motivos da lei 153);

f )  os candidatos não eleitos em cada grupo ficavam como 
supplentes, preenchendo as vagas verificadas no grupo, independente 
de nova eleição.

Si esse fôra o regimen eleitoral consagrado pela legislação fede
ral, os opposicionistas rio-grandenses teriam eleito dois representan
tes, sem favor algum, quando pelo systema em vigôr conseguiram 
fazel-o, por não lhes ter sido disputado pelo partido republicano.

Sinão vejamos: Havendo comparecido ás urnas 102.373 repu
blicanos e 14.311 opposicionistas, sendo deseseis o numero de depu
tados federaes e admittindo uniformidade das votações, temos: 
102.373, numero de eleitores republicanos, multiplicados por 16, nu
mero de deputados a eleger, divididos por 116.648, numero de elei
tores, dando o quociente 14 e um resto de 4.896; 14.311, numero 
de eleitores opposicionistas, multiplicados por 16, numero de deputados 
a eleger, divididos por 116.648, numero de eleitores que compareceram 
dando o quociente 2 e o resto 95.680.

Sendo de dezeseis o numero de deputados a eleger, o partido 
republicano, conforme demonstra o calculo acima, teria feito 14 e a 
opposição, sem favor algum, como disse, teria eleito 2.

O espirito orientador daquella lei, além de promover a adopção 
de tão salutar systema, instituia ainda um unico collegio eleitoral, o 
que redundava em beneficio dos opposicionistas, cujas forças disper
sas poderiam assim concentrar-se, ampliando o voto e, consequente
mente, a proporção.

E para melhor caracterisar a verdadeira representação das mi
norias, aquella lei firmara ainda que os candidatos não eleitos em 
cada grupo passariam a ser supplentes, de maneira a serem todas as 
vagas verificadas no grupo, durante o periodo legislativo, preenchidas 
pelos respectivos supplentes independentes de nova eleição. Por essa 
fórma, as minorias mantinham sempre sua representação no caso 
de renuncia ou morte de qualquer dos seus eleitos.
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Assim, conforme já tive opportunidade de dizer em palavras 
proferidas na cidade de Caxias, é evidente o erro em que cahiu o 
opposicionismo rio-grandense ao pleitear a substituição da nossa lei 
eleitoral pela do voto cumulativo, falho em sua applicação pratica.

O que a experiencia demonstrava ser preciso modificar era o 
processo de exercer o direito de voto, estabelecido na lei para elei
torado de mais disciplinados costumes.

INTERIOR

Assembléa dos Representantes — Por decreto 3.715, de 22 de 
novem bro, foram prorogadas as sessões da Assembléa dos Represen
tantes por trinta dias.

Perdeu, pela morte, a Assembléa, um dos seus mais illustres mem
bros — o dr. Carlos Silveira Martins Leão.

Para o provimento de vagas de deputados fizeram-se eleições 
nos 2.°, 4.» e 5.» districtos, sendo eleitos os srs. Flory Azevedo, 
Osvvaldo Aranha e Firmino Soares de Oliveira.

SECRETARIAS DE ESTADO

Tendo v. exa. me honrado com a incumbência de tratar de al
guns interesses do Estado no Rio de Janeiro, parti, para dar cumpri
mento á ordem, em fim de maio, voltando em outubro; apresentei 
então circumstanciado relatorio do trabalho.

Durante a minha ausência do Estado exerceu, interinamente, a 
funcção de Secretario do Interior e Exterior o dr. João Pio de Al
meida. nomeado pelo decreto 3.546, de 27 de maio.

Havendo solicitado exoneração da funcção de Secretario de 
Estado das Obras Publicas o dr. Sergio Ulrich de Oliveira, foi, por 
decereto 3.715, de 26 de novembro, nomeado, para substituil-o, o dr. 
Augusto Pestana.

M UNICÍPIOS

O municipio de São Pedro foi, por decreto 3.624, de 22 de março, 
creado, formando o seu territorio o 3.° districto e parte do 6.° de 
Santa Maria.

Em 14 de outubro, por decreto 3.697, foram tambem desannexa 
dos de Porto Alegre os 9.°, 10.° e 11.° districtos para formarem um 
novo municipio, que tomou o nome de Guahyba.

Elevavam-se assim, em 31 de dezembro, a 77 o numero de muni
cípios do Estado.

Em 28 de abril foi definitivamente solucionada, por decreto 3.635, 
homologando laudo arbitrai, a questão que havia entre S. Jeronymo 
e Encruzilhada sobre a linha divisória entre os dous municípios.

Soccorros públicos — Fortes chuvas que cahiram no mez de 
setembro causaram no municipio de Porto Alegre grande inundação, 
determinando penúria a mais de 12 mil pessoas, ás quaes forneceu
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o governo, por meio de uma commissão então organizada, soccorros 
materiaes, de accordo com a lei que orçou a despeza extraordinaria 
para o exercicio.

JUSTIÇA

Realizou o Superior Tribunal, no periodo decorrido entre 1.* 
de junho de 1926 a 31 de maio do corrente anno, 152 sessões ordi- 
narias e 5 extraordinarias. Os feitos julgados por ambas as camaras 
em que se acha dividido se elevaram a 682. a saber:

Concursos para provimento de officios de justiça e
juizados de comarca ______________________

Embargos infringentes ------------------------------------  50
Recursos extraordinarios ----------------------------------  8
Appellações e ive is-------------------------------------------- 120
Appellações crim inaes-------------------------------------- 174
Aggravos _______________________________;-------99
Cartas testemunhaveis-------------------------------------- 9
Conflictos de jurisdicção----------------------------------- 9
Habeas-corpus ------------------------------------------------  94
Recursos d iversos-------------------------------------------- 101
Reclamações de antiguidade — -------------------------  2

Deram entrada na secretaria, durante o mesmo periodo, 662 autos, 
assim especificados:

Appellações eiveis -------------------------------------------- 85
Appellações criminaes __________________________ 196
Aggravos ____________ _______________________  134
Cartas testemunhaveis _________________________ 15
Conflictos de jurisdicção _______________________ 7
Habeas-corpus ________________________________ 99
Recursos diversos _____________________________ 6
Reclamações de antiguidade ____________________ 2
Pedidos de successor ____________________ ____2
Concursos para provimento de officios de justiça e

de comarcas ______________________________ 16

O Tribunal julgou habilitados para exercerem os cargos de juizes 
de comarca 3 candidatos, que foram, em seguida, nomeados.

Dos candidatos ao preenchimento de officios de justiça foram 
approvados, em concurso, 13.

Ao Supremo Tribunal Federal, consoante pedidos dos interes
sados e requisição dos respectivos relatores, foram remettidos 7 re
cursos de revisão criminal.

Em virtude de habeas-corpus ou absolvição, foram postos em 
liberdade, por determinação do Tribunal, 65 presos.

As decisões proferidas pelo Superior Tribunal estão publicadas
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até o anno  de 1924. Já se acham quasi promptas as de 1925 e 
organizadas p a ra  impressão as referentes a 1926.

\  bibliotheca continua sendo augmentada com a acquisição de 
livros diversos, possuindo, actualmente, 2.054 obras em 4.470 volumes.

O regimento interno foi alterado, em sessão das Camaras Reuni
das com a suppressão do n.° 4 do artigo 228 e inclusão de um dis- 
nositivo, pelo qual o desembargador que faltar ás sessões perderá a 
gratificação do exercido relativo ás faltas que excederem de duas 
durante o mez.

Conforme se vê no relatorio da Repartição Central, até 31 de 
maio do corrente anno achavam-se vagas as comarcas de Uruguayana, 
Lagôa Vermelha, Vaccaria e Soledade.

Foram feitas, no periodo relatado, 3 nomeações de juizes de 
comarca, 10 remoções e 1 reversão. Concedeu-se aposentadoria a 
um juiz e avulsão a outro. Creou-se mais uma comarca de 1." en- 
trancia, a de Soledade.

O movimento no quadro dos juizes districtaes das sédes foi o 
seguinte:

As nomeações para officios de justiça se elevaram a 28, tendo 
sido exonerados 23 serventuários, declarados avulsos 10 e em disponi
bilidade 6.

Creou-se mais um officio privativo do registro civil em Porto 
Alegre.

O Conselho Penitenciário realisou, durante o periodo de 1.° de 
janeiro a 31 de dezembro do anno findo, 13 sessões ordinarias e
1 extraordinaria, tomando conhecimento de 40 pedidos de livramento 
condicional, emittindo parecer favoravel em 34 delles e opinando 
pelo exame psychiatrico dos liberandos em 6.

Dos 70 liberados condicionalmente, numero dos que entraram 
no gozo da graça desde que aqui no Estado começou a ser posta 
em pratica, apenas dois violaram as condições que lhes foram im
postas; isso mesmo por factos sem gravidade, sendo um por em
briaguez e outro por não fixar residencia no logar determinado. 
Foi cassado o livramento de um, estando o outro aguardando decisão 
do juiz das execuções criminaes.

Acham-se pendentes de decisão desse magistrado 8 pedidos de 
livramento.

Nomeações _. 
Reconducções

118
6
5
1
1
2
2
1

Remoções ___
Exonerações _..
Avulsão ____
Reversão ___
Permutas ___
Aposentadorias
Disponibilidade
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O Manicomio Judiciário vem funccionando regularmente desde 
a data de sua installação. attendendo a todas as solicitações da Justiça.

Em 1.° de janeiro existiam no Manicomio 16 pacientes e du
rante o anno verificaram-se 41 entradas. Obtiveram alta 7 e falle- 
ceu 1.

Foram satisfactorios o estado sanitario e a ordem no estabele
cimento.

A receita proveniente da contribuição dos doentes recolhidos a 
compartimentos especiaes attingiu a rs. 3 :288$000.

Verificou-se na despeza orçada um déficit de 11:947$475, 
principalmente proveniente do excesso do custo dos generos de ali
mentação.

POLICIA

Ordem publica — Bruxolearam ainda em 1926 manifestações 
terminaes de desordem que se seguiu aos movimentos revolucioná
rios de 1923 e 1924.

Na madrugada de 16 de novembro parte da guarnição aquar- 
tellada em Santa Maria revoltou-se, utilizando-se de 12 canhões Krupp. 
uma dezena de metralhadoras pesadas, fuzis e munição bastante, 
manejados por cerca de 700 homens, dirigidos por dous officiaes 
subalternos.

Manteve-se na defeza da ordem força que numericamente era 
representada pela metade dos sediciosos, com armamento de menor 
efficiencia; não obstante, após 24 horas de lucta. eram repellidos os 
desordeiros, que debandaram, abandonando o armamento.

Em São Leopoldo deram-se tambem, em menor proporções, si- 
gnaes de indisciplina.

Seguiram-se na fronteira algumas incursões de grupos armados 
de paisanos que, após pequenas correrias, foram promptamente batidos 
por forças que habilmente dirigidas os alcançaram sem difficuldade.

Deixo neste documento registrado o meu testemunho de apreço 
á superior e serena energia manifestada, com alta videncia patriótica, 
pelo sr. general Eurico de Andrade Neves na repressão de todas as 
tentativas feitas para a implantação da desordem no Estado.

Repartição — Está o Estado dividido em 18 regiões policiaes, 
respondendo por cada uma um sub-chefe de Policia com um delegado 
e sub-delegados districtaes.

Na estatística da criminalidade registraram-se 2.032 delictos, 
sendo 342 homicídios, 5 tentativas, 873 offensas physicas, 324 atten- 
tados ao pudor, 350 attentados contra a propriedade, 15 de incêndios, 
123 delictos diversos. Concorre Porto Alegre com a maior pareella 
do total representada pelo numero 731. avultando nesta pareella, em 
ordem decrescente, lesões corporaes, furtos, defloramentos e roubos.

No quadro geral avultam os homicidios e lesões corporaes com
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um total de 1.215 factos, occupando os primeiros lugares na escala 
os municipios de Erechim, Passo Fundo e os da fronteira.

No gabinete mcdico-lega! foram praticadas 753 deligencias, consti- 
tuidas por autos de corpo de delicto, necropsias, etc.

No gabinete de Identificação e Estatistica proseguem com regu
laridade os serviços, sendo identificados na secção criminal 350 indi
víduos e na civil 2.225, dos quaes 1.437 para carteiras eleitoraes.

Ha archivadas e classificadas considerável numero de fichas 
dactvloscopicas, mantendo o gabinete correspondencia com quasi 
todos os paizes da America e alguns europeus.

Na Casa de Correcção havia, em 31 de dezembro, 565 detentos, 
«endo 422 sentenciados.

No numero dos detentos ha 12 mulheres. Funcciona no esta
belecimento uma escola elementar freqüentada por 50 presos; ha
vendo na casa 135 analphabetos.

F.' uma instituição esta que precisa ser remodelada desde o local 
onde está o edificio construído, que não se presta pela deficiencia de 
espaço, pela fórma e divisões do edificio até a regulamentação interna, 
que precisa muito mais pessoal capaz de bem observar os infelizes lá 
recolhidos e oriental-os de accordo com os seus feitios cerebraes. Em 
relatorios anteriores já consignei observações nesse sentido e em 
synthese, sob o ponto de vista material, affirmei precisarmos de uma 
penitenciaria em terreno sufficientemente espaçoso e abundantemente 
provido de agua.

Nas officinas foi apurada a renda de 562:899$892 recolhida ao 
Thesouro do Estado, mais cerca de 52 contos do que no anno anterior. 
A presos que sahiram da Correcção foi pago o pecúlio de 47 :027$399.

Funccionaram as seguintes officinas: serralharia, marcenaria, 
padaria, alfaiataria, telas de arame, mosaicos, sapataria, uzina electrica. 
Nas verbas votadas deram déficit a da alimentação na importancia de 
10:9508000 e illuminação na importancia de 12:800$000. As demais 
verbas deram o saldo de 170:500$000.

A officina de marcenaria forneceu mobiliário para a Instrucção 
em numero de 1.739 peças, das quaes 1.090 carteiras typo americano.

O serviço medico foi feito com regularidade, registrando-se 
apenas 4 obitos; numero muito pequeno relativo á média do decenio 
que foi» 16. Nesse mesmo decenio o numero menor de obitos havia 
sido em 1924 em que occorreram 11.

São os detentos attendidos, tambem em serviço methodico, por 
competente dentista que praticou 571 obturaçoes, 372 extracções e 
muitas outras pequenas intervenções.

Identificação — Registrou o archivo dactyloscopico:
Fichas de permuta dos gabinetes nacionaes, 361; ditas extran- 

geiras, 40; do registro civil, 2.287; criminal, 457; total das existen
tes, 62.611.

Na estatistica criminal registra o relatorio 994 delictos, sendo 
132 cm Porto Alegre.
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BRIGADA MILITAR

Na directriz de conducta rectilinea continua a Força Publica do 
Estado a merecer consideração e apreço dos bons cidadãos riogran- 
denses e respeito do pequeno numero de turbulentos. Acompanhada 
efficiente e dignamente pelas Forças Auxiliares, tiradas do escól do 
partido republicano em suas classes sociaes, tiveram de agir, como 
antes ficou dito, para reprimir desordens no interior do Estado e o 
movimento revolucionário que se arrastava ainda por Estados do 
norte da Republica.

Por occasião da revolta em Santa Maria havia em armas nos 
varios corpos auxiliares 6.017 homens, numero que foi elevado a 
12.110, com a creação de novos corpos, como previdente medida de 
fazer cessar de vez tão impatrioticos e deshumanos movimentos. 
Essa força, l>em como 2.203 homens da effectiva do Estado, ficaram 
á disposição do Governo Federal.

Em attenção aos relevantes serviços prestados j>elas Forças Au
xiliares, fez o Governo Federal a especial concessão de considerar os 
seus servidores reservistas de 2.* cathegoria. recebendo as respectivas 
cadernetas após prova de ter completado a instrucção da arma.

A organisação da Brigada Militar obedece ao seguinte quadro: 
Estado Maior, Serviços Auxiliares, Serviço de Saúde. 4 batalhões, 2 
regimentos, Escolta Presidencial e Grupo de Metralhadoras, com o 
total de 181 officiaes e 3.030 praças.

Dignos officiaes do Exercito servem como instructores da Bri
gada. prestando relevantes serviços não só como technicos do ensino 
como na guerra.

Um delles, o tenente-coronel Arthur O. Travassos Alves, perdeu a 
vida nos inhospitos sertões do Norte por occasião da acção, como 
acima ficou dito, para reprimir a movimento revolucionário.

Em 1.® de julho reiniciou-se, com um programma provisorio, a 
instrucção technica da força, que havia sido interrompida durante o 
movimento revolucionário.

No quartel das Bananeiras receberam instrucção 152 recrutas, dos 
quaes passaram a promptos 125. Foram arrolados 927 reservistas 
de 1." cathegoria c graduados no posto de 2.°'' tenentes 13 sargentos 
que prestaram serviços de destaque em campanha.

O serviço de saúde foi remodelado, passando a constituir um 
departamento autonomo em um só quadro, com vantagens technicas 
e economicas: tendo as unidades o pessoal de saúde do seu proprio 
effectivo.

Comjjõe-se o serviço de um major, 6 capitães, 4 primeiros te
nentes médicos, 1 dentista, 1 pharmaceutico, 1 veterinário, 3 segundos 
tenentes, sendo 2 dentistas e um pharmaceutico, 22 praças, internos 
do hospital, irmãs de caridade e 27 civis contractados, entre elles espe
cialistas.

Para o preparo de enfermeiros ha uma escola própria e o curso 
de padioleiros, onde ha sempre 2 praças de cada corpo, que, preparados, 
quando não ha vagas no departamento, voltam ao corpo.

Foram julgados incapazes e como taes reformados: um coronel
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u ra d u a d o , um major, um capitão, dois primeiros tenentes e vinte seis 
praças.

O brioso commandante da Brigada, que, com inexcedivel zelo, 
dirige a força, adaptou á Brigada, expedindo instrucções detalhadas 
para a sua execução, os attestados de origem, adoptados já no Exer- 
cjto Nacional, nos casos de traumatismo recebidos em serviços ou de 
doenças contrahidas por occasião de obrigações dos mesmos, desti
nados á apreciação das origens reaes da incapacidade physica. Esse 
documento, que fará parte integrante do processo de reforma, acau- 
tella os interesses do Estado e é defeza dos direitos dos funccio- 
narios.

No quadro de officiaes registraram-se por morte as baixas de 
um tenente-coronel, dous capitães e um segundo tenente.

A pharmacia forneceu ambulancia para os corpos em movimento, 
comprehendidas em 17.011 fórmulas que registrou em sua escriptu- 
ração durante o anno; não só para essas ambulancias como para o 
hospital, postos médicos que funccionaram em cada unidade da capi
tal e familias de officiaes e praças. Os fornecimentos aos corpos 
estacionados fóra da capital é feito por estabelecimentos locaes, me
diante contracto.

Correspondendo ao excepcional movimento de forças, desenvol- 
veu-se a actividade da Assistência do Pessoal e Material de sorte que 
nada deixaram a desejar.

Na auditoria de guerra tiveram lugar 67 conselhos, julgando o 
conselho de appellação 49 processos.

O Estado fez o policiamento, por convênio, em 15 municípios, 
tendo para isso destacado 861 homens. E ’ um serviço esse que con
viria desenvolver, dando-lhe cunho definitivo, tendo para elle praças 
e officiaes especialisados; porque a sua acção é quasi que antagônica 
da que é attribuida a forças combatentes. Além disso, estas, affas- 
tadas por muito tempo das suas unidades, perdem conhecimentos 
militares e hábitos de disciplina.

Tem cada corpo a sua escola para instrucção litteraria e civica, 
concorrendo assim para a alphabetisação geral.

Continuou-se a serie de melhoramentos nos alojamentos das 
praças. Demolido o antigo e anti-hygienico quartel do 1.° batalhão, 
está em construcção edificio capaz, destinado ao commando geral e 
serviços auxiliares.

Na chacara das Bananeiras foram os edificios lá existentes grande
mente reformados e adaptados para esse batalhão, onde ficará magni- 
ficamente installado nas melhores condições de hygiene, havendo mo
radias para officiaes e familias do mesmo modo. Construiu-se edi
ficio proprio para presidio.

Fizeram-se tambem obras de valor, tendo por base uma represa 
de milhões de litros, de sorte a dotar todos os estabelecimentos de 
agua permanente captada em fontes no local e destribuida por enca
namentos. Uma casa para escola de creanças e residencia do pro
fessor ficará terminada no corrente anno. Outra, nas mesmas con
dições, está a completar-se no Crystal.
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O hospital central foi dotado de outro edificio destinado ao 
serviço de cirurgia, que lhe duplicou a capacidade em espaço, feito 
com as regras estabelecidas pela arte, com boas salas para operações 
de indivíduos limpos e contaminados, convenientemente separadas, 
quartos especiaes para recolher doentes, arsenal circurgico maior do 
que o existente, etc.

Ahi foram tratados durante o anno 1.842 doentes, ficando inter
nados 78, em 31 de dezembro.

No quartel do 1.° regimento em Santa Maria foi construído mais 
um pavilhão; apezar. porém, desse augmento, resente-se ainda de es
paço o edificio.

Para servir ao quartel de Livramento foi adquirido por 172:500$ 
uma invernada. sanando-se assim uma falta ha muito apontada de 
um local jjara ter a cavalhada do regimento a campo.

Construiu-se para o serviço do regimento um pavilhão para en
fermaria e um necroterio, aproveitando-se com muita economia o 
pessoal do regimento para a mão de obra.

A deficiencia do fornecimento dagua para o quartel obrigou 
a providencia, em andamento, da construcção de poços semi-surgentes.

Todos os quartéis e mais prédios estão convenientemente limpos
E’ conveniente melhorar a agua fornecida aos estabelecimentos 

do Crystal, actualmente captada no Guahyba, ou por um dos conhe
cidos processos de esterylisação ou fazendo ahi chegar o encanamento 
da hydraulica municipal.

A contabilidade da Brigada registrou um movimento de cerca de 
26 mil contos, dando a verba votada, por circumstancia apontada, o 
saldo de 4.249 contos; convindo notar que na rubrica fardamento 
houve um déficit de 111 contos de réis, apezar de orçada em . . . 
868:816$000 rs.

São as informações que destaco do minucioso relatorio do com- 
mando geral que junto em annexo.

EDUCAÇAO

A lei n.° 399, de 17 de novembro de 1925. fixou para o serviço 
de ensino primário a verba de 6.072:614$650.

Além dessa pareella. o Governo do Estado auxilia com 720:000$ 
os diversos institutos da Escola de Engenharia de Porto Alegre e a 
Escola de Agronomia de Pelotas. Despendeu ainda, pela lei n.° 400. 
de 17 de dezembro do referido anno, 150:000$000 com a construcção 
de edificios escolares; 50:000$000 com os Institutos de Bellas Artes da 
capital e de Pelotas, 20:000$000 para auxiliar o aperfeiçoamento da 
educação artistica dos rio-grandenses que se distinguirem por exce
pcional merecimento na cultura das bellas artes.

Alcança, pois. o total de 7.012:614$650 a verba destinada á 
instrucção primaria e technica ou sejam 11 % sobre a sua despeza.

Publicou o “Jornal do Commercio”, do Rio de Janeiro, a 28 de 
julho do corrente anno. um quadro, organisado pela Directoria Geral 
de Estatistica, comparativo das percentagens de despeza com a Instru-
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cção Publica nos Estados, no qual figura o Rio Grande do Sul em 
ultinio logar com a percentagem de 4,3 sobre a despeza do anno de 
1925.

Ao lado publica quadro semelhante ao total dos municípios em 
cada Estado, dando aos municípios rio-grandenses, em 1923, a per
centagem  de 2,9, baixa taml)em relativamente a dos outros Estados.

Tomando jx>r base o facto, faz commentarios em desabono do 
cuidado dispensado pelos governos á instrucção.

Como em todos os trabalhos de Estatistica ha necessidade de re- 
flectir-se sobre os resultados das operações arithmeticas.

Em 1.° lugar prende a attenção o facto do Estado, classificado 
no extremo infimo da escala, ser, na ordem do volume da verba appli- 
cada. o 3." entre as 22 unidades da União e, quanto a municípios, 
salvo o Districto Federal, o primeiro.

Em 2.° lugar, é facto conhecido que no Rio Grande do Sul, 
apezar das oscillações das percentagens, não se tem diminuído o es
forço em pról do serviço da Instrucção, desde que se proclamou a 
Republica; pelo contrario, se o tem intensificado sempre e o recen- 
seamento federal verificou que era o Estado onde havia menor per
centagem de analphabetos.

Após a data do recenseamento a situação tem progressivamente 
melhorado, o que é facil provar pelo numero de alumnos em nossas 
escolas, crescente em proporção consideravelmente superior á do 
augmento da população e indices de estatísticas, apurados nos regis
tros de cartorios civis e criminaes e em todos os outros registros 
onde ha referencias á instrucção dos actores; como ainda no corrente 
anno foi apurado pela estatistica e consta neste relatorio.

Em 3.° lugar que, acompanhada a i>ercentagem sobre a receita 
no decurso dos annos, verificar-se-á que era ella alta até 1922, data 
em que o Governo rio-grandense, para salvar o descalabro da viação 
ferrea no Estado, tomou, por arrendamento, esse proprio da União, 
de sorte que quasi que duplicou o volume do seu movimento finan
ceiro. Assim de 42.467 em que, no anno de 1922, havia sido orçada 
a sua despeza, foi no anno seguinte orçada, em virtude do serviço da 
estrada de ferro, em 79.528 contos de réis ou mais 53,4 %.

Ora, julgada a dedicação do Estado em pról da Instrucção ba
seada nas percentagens do orçamento da despeza, verificar-se-ia que, 
com a mesma população e maior gasto com a instrucção do que no 
anno anterior, ella ficaria reduzida de 53.4 % e consequentemente a 
absurda conclusão de que daria resultado 53,4 % menor.

Admittamos, por exemplo, que o governo de Minas Geraes se 
encarregasse da administração da estrada de ferro Central; elle, que 
actualmente figura no quadro com a percentagem das mais altas, 
exprimindo a efficiencia relativa do seu serviço, veria cahir a sua 
classificação para o ultimo lugar da escala.

Em conclusão, para se julgar do serviço pelas percentagens de 
despezas, aliás sempre com significação valiosa muito relativa, é pre
ciso adoptar-se o critério que temos observado, isto é, eliminar do
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orçamento as epigraphes applicadas a serviços accidentaes ou apenas 
aggregados ao Estado.

O Governo da União subvenciona no Rio Grande do Sul, com 
336:000$000, 167 aulas primarias, que funccionam em zonas habi
tadas por população de origem immigrantista.

Por sua vez, tambem os municipios gastaram com a instrucção 
publica no ultimo exercicio 2.170:836$700.

Fica, pois, demonstrado que os Cofres Públicos gastaram mais 
ou menos 9.969:478$400 com o ensino primário e auxilios aos esta
belecimentos de ensino technico no Rio Grande do Sul.

Custa cada alumno ao Estado 42$000 rs.
Esboçando a historia do ensino no Rio Grande do Sul, assignalo 

que o seu inicio deu-se por uma provisão regia datada de 17 de julho 
de 1780. auctorisando Manoel Simões Xavier a ensinar a lêr, escre
ver e contar, i>or espaço de seis annos, iniciando lògo a sua nobre 
funcção em nossa terra.

De 1780 a 1789, tambem ensinavam as mesmas matérias os pro
fessores Thomaz Luiz Osorio, José da Silva Braga e Manoel da 
Silva Castro.

Em 1800, nos primeiros dias de janeiro, foram affixados nas 
esquinas das ruas Formosa (Duque de Caxias) e da Graça (An- 
dradas), cartazes onde se lia o seguinte aviso:

“ Antonio d’Avila, recem chegado a este continente, participa ao 
publico que vai abrir na rua da Ponte, perto da Ponte, uma escola 
para ensinar a lêr, escrever e contar, e doutrina christã. As pes
soas que quizerem se aproveitar do seu prestimo pódem trazer os. 
seus filhos para a dita escola. ”

Antonio d’Avila, que era muito rispido para com os seus dis
cípulos, inspirava-lhes verdadeiro terror e era conhecido pelo quali
ficativo de ainança burros.

Outro professor, que taml>em existiu, em 1800, chamava-se An
tonio Paraiso Mariano e era conhecido pela autonomasia de “Tico- 
Tico”.

A escola do professor Antonio d’Avila, para meninos, começou 
a funccionar no dia 8 de janeiro de 1800.

No dia 25 de outubro de 1801, foi creada a primeira escola para 
meninas.

O padre João de Santa Barbara instituiu, em 15 de fevereiro 
de 1821, na igreja da Matriz, uma aula publica de philosophia; em 
1831, a 1.° de junho, iniciou a 1.” aula de geometria.

Antonio Alves Pereira Coruja, cujo nome é até hoje conhecido, 
installou sua aula em 2 de agosto de 1827.

Em 1845 cogitaram de instituir um Lyceu onde se reuniriam as 
escolas secundarias officiaes então existentes, as quaes eram as se
guintes : 1 de latim com 30 alumnos; 1 de geometria e arithmetica com
29 alumnos; de francez com 30 e 1 de philosophia com 2 alumnos.

A pedra fundamental do Lyceu D. Affonso foi collocada no dia
1.° de fevereiro de 1846. em presença do imperador. Foi edificado 
na esquina das ruas General Camara e Riachuelo.
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Tempos depois foi o velho predio demolido e levantado no mes
mo local o bello edificio da Bibliotheca Publica.

Com a extineção do Lyceu “ D. Affonso”, em 1872, foi creado 
0 .\theneu Rio Grandense. que foi mandado fechar pela lei n.° 882, 
de 5 de maio de 1873.

A Escola Normal, creado por acto de 5 de abril de 1867, co
meçou a funccionar em 1.° de maio de 1869.

Pelo decreto n.° 634, de 20 de setembro de 1851, foi estabelecida, 
em Porto Alegre, a Escola Militar.

As aulas do Seminário Nossa Senhora Madre de Deus foram 
inauguradas no dia 15 de fevereiro de 1879.

O relatorio de 1879 registrava para a Provincia do Rio Grande 
do Sul o seguinte movimento:

Escolas primarias 315 (178 masculinas e 137 femininas), com 
10.898 alumnos matriculados.

Havia tambem escolas particulares, freqüentadas por 5.092 
alumnos de um e outro sexo.

Escola Normal: frequencia 42 alumnos e 118 alumnas. O en
sino secundário era ministrado só por estabelecimentos particulares.

O de 1888 ministra as seguintes informações:
Em officio de 23 de setembro do referido anno informava o 

sr. dr. Director Geral que se achavam providas e funccionando 361 
aulas publicas sendo: 161 do sexo masculino, 97 do sexo feminino 
e 103 mixtas.

A totalidade das aulas creadas era de 560, existindo 199 vagas. 
Da estatistica feita em vista dos mappas recebidos, vê-se que freqüen
taram as aulas publicas 16.840 alumnos, sendo 9.873 do sexo mas
culino e 6.967 do feminino.

Pelos dados colhidos existem recebendo ensino em estabelecimen
tos particulares: 7.247 alumnos, sendo 4.921 do sexo masculino e 
2.326 do feminino.

Assim, pois, toda a população escolar, quer em aulas publicas, 
quer em particulares, é calculada em 24.087, sendo 14.794 do sexo 
masculino e 9.293 do feminino.

Despende a Provincia *4 parte de sua renda com a manuten
ção do ensino publico. A percentagem do analphabetismo é segura
mente 70 %.

O enorme sacrifício que faz a Provincia é sem comparação.
“ Do exame detido das ausências dos professores chega-se á con

clusão de que na média as aulas publicas isoladas apenas funccionam 
cinco mezes no decurso do anno.

— E ’ urgente, dizia o vice-presidente da Provincia, pôr entraves 
á perversora vadiagem a que vive entregue uma grande parte do 
professorado, a quem a Provincia tem liberalisado garantias excepcio- 
naes e sufficiente bem estar. ”

A provincia orçava a sua despeza para a Instrucção Publica ao 
proclamar-se a Republica em 400:000$000 rs. para uma matricula de 
14.500 alumnos. Em 1904 já o Estado a elevava a 2.399:242$000 rs. 
para matricula de 57.215 alumnos: finalmente, no anno que relato a
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despeza foi de 6.072:614$650 rs. para 197.424 alumnos. Tal tem 
sido o desenvolvimento da despeza na Republica.

Em 1901 installou-se o primeiro collegio districtal na capital, 
seguindo-se em 1902 e 1903 os de Santa Maria, Cruz Alta, São João 
do Montenegro, Taquara, Cachoeira, São Gabriel, Livramento, Uru- 
guayana, Rio Pardo e Cruz Alta.

Não deram esses collegios o resultado esperado.
Os municipios iam, na medida de seus recursos pecuniários, con

correndo com o Estado no empenho de incrementar o ensino publico.
Em 1910, começavam a apparecer os resultados práticos da edu

cação na Escola Complementar e em mais nove collegios elementares, 
funccionando em diversos municipios.

A frequencia subiu a 53.969 nas aulas publicas e 28.459 nas 
particulares.

Em 1912, o numero de collegios elementares elevava-se a 15; 
todos os collegios e muitas aulas isoladas tinham já o antigo mobiliário, 
sem condições de hygiene e esthetica, substituido por outro excellente, 
moderno, systema em uso na America do Norte, de onde o importou, 
em numero de 10 mil carteiras, o Governo do Estado, determinando 
a fabricação do mesmo typo nas officinas da Casa de Correcção.

Em 1913, além da Escola Complementar com a matricula de 1.145 
alumnos e a frequencia média de 985, funccionaram 21 collegios ele
mentares com a matricula de 4.321 e frequencia de 3.092.

A necessidade de multiplicar o numero de escolas em zonas ru- 
raes suggeriu o systema de provel-as com professores municipaes 
subvencionados pelo Estado, os quaes ensinam leitura, oj)erações ele
mentares -de arithmetica, noções de geographia e historia. Aulas 
particulares, mediante auxilio de material, obrigam-se a receber certo 
numero de alumnos gratuitos. Assim, podemos levar a instrucção 
a lugares onde não se poderia por outro modo chegar.

Elevava-se em todos os estabelecimentos de ensino a matricula 
a 79.723 alumnos com a frequencia média de 60.899.

Em 1916, passaram a ter effectividade no magistério as alumnas 
mestras que demonstrassem competencia technica, no exercicio do 
magistério, após as provas de habilitação theorica.

Em 1919 funccionavam, no Estado, 1 Escola Complementar. 34 
collegios elementares, 8 grupos escolares, 465 escolas isoladas, 1.178 
subvencionadas, 167 com auxilio fixado pela União, 1 aula especial 
em um toldo de indios na Lagôa Vermelha. Total da matricula 
97.823 alumnos.

O relatorio da Secretaria, publicado em 1925, registrava as ma
trículas nos annos de 1923 e 1924. respectivamente, de 171.992 e 
180.937 alumnos com uma differença de 15.015 a mais de frequencia 
no ultimo anno.

O relatorio do anno p. p., publicando a matricula e frequencia 
do anno anterior, assignala, respectivamente, os números de 185.054 e 
168.001 alumnos.

Finalmente, em 31 de dezembro ultimo, funccionavam 1 Escola 
Complementar com um curso elementar annexo, 45 collegios elemen
tares, 28 grupos escolares, 345 aulas estaduaes, 1.307 aulas subven
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cionadas pelo Estado, 968 aulas municipaes, 158 aulas subvencionadas 
pelo governo federal, ás quaes o Estado fornece casa e material, 932 
aulas de ensino particular primário, collegios secundários e estabele
cimentos de ensino technico e superior — ou sejam 3.785 aulas sin~ 
gulares ou reunidas, com a matricula total de 197.424 alumnos, sendo 
a frequencia média de 170.232.

Está. pois, bem comprovado o progresso ininterrupto do ensino 
publico no Estado, com accentuado vigor após a proclamação da 
Republica.

Por decreto 3.838, de 5 de maio do corrente anno, foram creadas 
221 aulas com subvenções especiaes, que serão installadas nos povoa
dos cuja população garanta uma frequencia minima de 30 alumnos.

Para o provimento dessas aulas são submettidos a provas de 
exame os candidatos, já havendo algumas providas.

No relatorio da Repartição Central encontram-se detalhes em mi
nucioso quadro sobre os dados estatísticos acima enunciados.

Acabo de submetter á deliberação de v. exa. um novo regula
mento da Instrucção Publica com a exposição de motivos, a qual 
peço permissão para aqui reproduzir, como complemento ao summario 
historico que acabo de fazer.

“ O regulamento da Instrucção Publica, elaborado ha 21 annos, 
tem sido subsequentemente alterado por actos e decretos expedidos 
em varias datas em que a experiencia ou necessidades do serviço os 
foram inspirando. A administração para deliberar tem de consultal- 
os em varios volumes da legislação. Se, para funccionarios com tra- 
quejo. tal pratica não offerece difficuldade, para outros, porém, isso 
não succederá e até mesmo poderá leval-os a erros de decisão.

Assim não me parece uma questão de nonada consolidal-as em 
novo regulamento, que submetto á approvação de v. exa. com algumas 
alterações accrescidas que passo a enumerar, para reduzir o prejuizo 
de tempo a tomar a v. exa. na pesquiza entre os artigos alterados,

Projx>nho:
a) o restabelecimento do cargo de director geral da Instrucção 

Publica:
b) fórma parallela de concurso para ingresso no magistério;
c) a faculdade do Secretario do Interior determinar por por

taria o perimetro das escolas;
d) não designar séde de aula na nomeação dos professores effe- 

ctivos;
e) a creação de escolas para o serviço das grandes fabricas, 

com a possibilidade de annexal-as a creches;
f )  formação de grupos e collegios ruraes;
g) supprimir para professores subvencionados ou contractados 

as vantagens de licença com ordenado;
h) substituição da denominação de conselho escolar por dele

gacias escolares, mas discriminando as attribuições;
i) critério para a classificação de delegados.
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Dirigido o serviço superior e minuciosamente por v. exa., tendo 
assim delle conhecimento em suas minimas particularidades, summaria 
exposição de motivos apenas farei cumprindo dever regulamentar.

a) O considerável augmento do expediente affecto ao Secretario 
do Interior, ligado aos varios departamentos do serviço por sua super- 
intendencia difficultam, mesmo a quem muita pratica tenha, o necessá
rio estudo das múltiplas questões cujas resoluções importam na bôa 
marcha da instrucção. E ’ necessário que o Secretario acompanhe o mo
vimento de cada estabelecimento, estude as causas do seu deficiente des
envolvimento, resolva, com proveito para o ensino, questões suscitadas 
no seu corpo docente, leia cada relatorio de inspecções ou para sanar 
males, já oriundos de faltas do professorado, já de fiscalisação, ou 
corrigir, fazendo ampliar a acção dos inspectores, intervenha em for
necimentos, etc. Isso e muitos outros factos constituem as jiequenas, 
mas numerosíssimas parcellas da enorme somma de serviços diários 
que, pouco cuidados, darão o descalabro do ensino como succedeu 
com as tentativas expressas nos collegios districtaes e escolas com- 
plementares, aliás com bons programmas creados.

Essa deve ser a acção do director geral da Instrucção, funccio- 
nario que é preciso seja escolhido entre homens que, ao lado do gosto 
por esse genero de trabalho, tenham competencia e dediquem-se ex
clusivamente a elle.

b) Não tem dado a Escola Complementar numero bastante de 
professores para as necessidades do ensino. E ’ possivel que a exi- 
gencia regulamentar de provas seriadas do concurso difficultem o 
ingresso no magistério; por isso estabelece o regulamento uma só 
prova theorica equivalente ao programma da Escola, como uma 
modalidade do concurso. Simplificar essa prova, de modo algum 
convém, porque eqüivalerá a baixar o nivel intellectual do magistério, 
ninguém mais fazendo o curso complementar. Havendo necessidade 
de uma providencia de emergencia, melhor será continuar no pro
cesso adoptado, de contractar pessoas extranhas que sirvam até pro
vimento regular do cargo por quem completas provas de habilitação 
der já pelo curso da Escola Complementar, já pela outra modalidade 
de concurso. E ’ tambem um estimulo, para os contractados se aper
feiçoarem, a preferencia que adquirem para nomeação effectiva em 
caso de concurso.

c) Modificar o processo adoptado para a organização do quadro 
annual.

Estabelece o actual regulamento que os professores sejam por 
decreto localisados em suas cadeiras com determinação de perimetro. 
E’ freqüente verificar-se durante o anno que nesse perimetro falta 
casa ou outra circumstancia qualquer que impida a localisação da aula. 
Novo decreto é necessário para transferir o professor ás vezes de 
uma rua para outra próxima.

Parece-me nenhum inconveniente haver em que o decreto, esta
belecendo alterações no quadro, fixe apenas o numero de aulas por
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municipio, fazendo-se as alterações ou localisações dentro dos muni- 
cipjos por meio de portarias do Secretario.

d) Supprime do titulo de nomeação a séde da aula.
São actualmente os professores nomeados, constando no titulo 

de nomeação a escola onde vão servir. Parece-me melhor que o titulo 
de nomeação, documento definitivo, estático, não designe o local que 
hoje é aqui e amanhã alli, acto provisorio sujeito a mutação. O pro
fessor é nomeado por decreto, a sua localisação é feita por portaria.

Não é raro verificar-se a oscillação na frequencia dos collegios 
determinando entrada ou retirada de professores.

e) Creação de escolas junto ás grandes fabricas.
As crescentes necessidades da vida têm levado as mães de familia 

de operários a, com os respectivos chefes, irmanarem-se no serviço, 
deixando os domicilios abandonados durante o dia.

Fabricas ha cujos dirigentes de orientação social adiantada esta
rão promptos a se associarem ao Estado para a educação e defeza 
dos filhos dos seus operários.

Assim justifica-se a creação dessas escolas com horários espe- 
ciaes, acompanhando aos dos trabalhadores das fabricas, durante os 
quaes os cuidados maternaes, ausentes, são substituidos pelo das edu- 
cacionistas.

f )  O ensino rural foi sempre considerado de menor importan
cia do que o urbano, exigindo-se até dos respectivos professores me
nor conhecimento do que para as aulas urbanas; entretanto, se o 
operário da cidade precisa aprender, mais precisa o da zona rural.

Com os grupos, já dous installados, sob a direcção de profissio- 
naes formados em agronomia pela Escola de Engenharia de Porto 
Alegre, sendo um dos grupos no municipio de Cruz Alta e outro no 
de Caxias, não estabelecimentos propriamente technicos, mas orien
tando pelo ensino elementar a creança para a vida dos campos, inau
gura o Governo de v. exa. o que deve ser o ensino rural elementar. 
Ao lado da alphabetisação da creança, ella aprenderá que para ter 
successo na profissão, precisa ter saúde, indicando-se-lhe o caminho; 
ella, que não vai aprender a analysar a terra, serviço de technico, para 
saber que adubo precisa, aprenderá, todavia, que, para melhor resul
tado da colheita, ella precisa seleccionar a semente e o adubo procu
rando quem o saiba fazer; com as noções de zootechnica, associadas 
ás de agricultura, ella ficará apta para transformar a monotonia da 
vida rural em encantadora profissão tão interessante ou mais do que 
as praticadas na attrahente vida urbana.

g) Propuz que os professores subvencionados ou contractados 
não tenham licença com ordenado; mas que tenham a faculdade de 
no triennio affastarem-se dos seus cargos por espaço de tres mezes, 
deixando no exercicio delles pessoa idonea, a juizo da autoridade 
escolar local.

Parece-me que o favor da licença, com ordenado, cabe de direito
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só aos funccionarios chamados dos quadros das repartições. Com 
a providencia a adoptar, menos interrupção haverá no exercicio das 
aulas.

h) Substituir a designação de membros do conselho escolar por 
delegados e subdelegados escolares, correspondendo o titulo de dele
gado ao de presidente do conselho e subdelegado ao de membro.

Justifico pela má sonancia do termo e por sua falta de expressão. 
De facto não ha conselho algum.

Proponho tambem a faculdade de nomear-se mais um subdele
gado por districto, porque ha municipios que têm districtos muito 
extensos e nos quaes o subdelegado, que exerce um cargo não esti- 
pendiado, não póde percorrel-o sem despeza e d’ahi a deficiencia da 
fiscalisação actual.

i) Por fim o critério para a classificação dos collegios.
Acompanhando a classificação das escolas isoladas, a actual legis

lação escolar dá 3.“ entrancia aos collegios da capital, de Rio Grande 
e Pelotas, tendo os professores desses estabelecimentos maiores 
vantagens materiaes. Não me parece justificado o critério local para 
dar logar a essas vantagens; pelo contrario, sobretudo, tratando-se 
da capital, onde em regra os professores têm mais conforto e vida 
menos dispendiosa do que no interior do Estado, salvo a região colo
nial, e principalmente nas fronteiras onde funccionam professores de 
merito não inferior aos que exercem a profissão aqui.

Além dessa circumstancia, occorre a de que grande numero em
penha-se por lugares aqui sem augmento de vencimentos, o que, de 
accordo com sabida lei de economia politica, deveria, em vez de en
carecer, baratear a funcção. Havendo conveniencia na manutenção 
de entrancias, proponho outro critério para se estabelecer, é o da fre
quencia do collegio, expressivo de dedicação ou merito do corpo do
cente. frequencia verificada durante 6 mezes e mantida. Assim o 
collegio cuja frequencia fôr superior a 400 alumnos será de 3.® 
entrancia. entre 3(X) e 400 será de 2.» e entre 200 e 300 será de 1.*; 
tendo os primeiros oito docentes no quadro, os segundos seis e os 
últimos cinco; fóra os professores addidos necessários.

Seria, talvez, opportuno discutir aqui a vantagem ou desvantagem 
do regimen seguido de nomear, em commissão, os professores nos 
collegios, divididos em 2 cathegorias: do quadro e addidos com van
tagens materiaes differentes.

Sob o ponto de vista pratico verifica-se que não ha incentivo 
maior para a inactividade, a lei do menor esforço, do que inamovi- 
bilidade. Se ha, felizmente, grande numero de excepções que tenho 
observado entre professores, a regra, todavia, é a diminuição do re
sultado quando falta o estimulo do accesso ou da possibilidade da 
perda de vantagens, se o esforço não é continuado. Aos dedicados 
o regimen em nada prejudica, porque são mantidos na commissão, a 
grande numero dos menos dedicados tambem não, porque o receio 
de perder o lugar os obriga á dedicação; áquelles, porém, cuja negli
gencia supera a ambição de conservar melhor posto, estes são dis-



pensados e vão servir em lugares onde a sua acção é menos nociva, 
relevancia do serviço de educação justifica a excepção.

Quanto á divisão dos professores em 2 grupos, justifica-se pela 
fluctuação de frequencia nesses estabelecimentos, a conveniencia de 
manter o estimulo e a de elevar ao quadro de docência, como premio. 
os addidos que revelarem capacidade completa para o exercicio do 
cargo.

O limite do numero de docentes do quadro explica-se pela con
veniencia de melhor retribuir materialmente o serviço desses profes
sores, ligada á necessidade de previamente fixar-se na lei do orça
mento a despeza.

Admittida a média de 50 alumnos por professor, dei oito para 
os collegios de 400 alumnos, seis para os de 300 e cinco para os de 
200: porquanto quatro professores seria para o collegio numero que 
não se prestaria a conveniente elasticidade no serviço.

São, sr. Presidente, as modificações que proponho no projecto, 
juntando as ultimas considerações em apoio da disposição já ado- 
ptada relativa á classificação dos professores nos collegios”.

E’ o professorado rio-grandense. em sua grande maioria, instruido, 
dedicado, fazendo da profissão sacerdocio. A retribuição material 
que recebe do seu serviço fica muito longe de uma equitativa compen
sação. Ha alguns que, após os labores regulamentares, vão exponta- 
neamente educar os contractados, fazendo cursos de aperfeiçoamento 
em tempo de férias, e não são raros os cursos nocturnos para anal- 
phabetos.

A dedicação ao culto civico, nos estabelecimentos de ensino, vem 
constantemente a publico pela descripção de commemorações das 
datas celebres da nossa historia, feitas tendo por centro esses esta
belecimentos, quando não são elles os unicos a commemoral-as nas 
localidades.

Apraz-me deixar aqui consignado este testemunho, escudado em 
observação de longo e apurado estudo que delle tenho feito.

A nossa vasta extensão territorial, obrigando o poder publico a 
multiplicar o numero de escolas, é insuperável diíficuldade para me
lhorar a situação material do professorado. O que aqui succede 
repete-se nos Estados da União. De um ligeiro estudo comparativo 
das ultimas leis do orçamento em seis dos principaes verifica-se que 
o Rio Grande é o que melhor paga aos professores de aulas isoladas, 
como se vê do quadro:
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Inspecção escolar — Está entregue aos conselhos escolares e a 
inspectores extraordinarios, agindo os primeiros permanentemente, 
tendo por principal objectivo constatarem a assiduidade, pontualidade 
e qualidades civicas do professor, bem como a frequencia dos alumnos; 
aos segundos a technica do magistério, a bôa distribuição das escolas 
e as suas condições hygienicas.

Aos primeiros compete a responsabilidade dos documentos para 
a percepção dos vencimentos dos professores, devendo encaminhar 
ao Governo todos os papeis da escola que subam a despacho, conve
nientemente informados. Aos segundos, além das attribuições enun
ciadas, compete dirigir inquéritos, presidindo a processos resultantes 
de faltas do professorado.

Os inspectores extraordinarios não têm zonas fixas de trabalho, 
devendo todos successivamente percorrrer o Estado.

Caixas escolares — Não tem ainda tido o conveniente desenvol
vimento o estabelecimento das caixas escolares, em alguns collegios, 
apesar de recommendações constantes da Secretaria, aconselhando-as 
como meio de dar desenvolvimento á educação, já sob o ponto de vista 
social, visando altruismo e habito de escolherem os alumnos a quem 
deleguem poderes para os representar, já para incutir nelles hábitos 
de previdencia.

O pecúlio das Caixas é formado pela contribuição dos socios, 
vendas de todos os trabalhos manuaes executados nos collegios após 
a exposição de fim de anno, excepto os que, por qualidades excepcio- 
naes, merecerem ser conservados no museu do collegio. A applicação 
delle só póde ter lugar para indumentaria dos alumnos pobres, salvo 
autorização especial do secretario do Interior.

Na Escola Complementar uma outra fonte de renda para a 
caixa parece-me viavel; é a de uma taxa de matricula, creada só 
para os alumnos filhos de familias ricas. Essa taxa deverá ter o fim 
especial de manter alumnos pobres que tenham terminado o curso 
em collegios elementares dos outros municipios para frequencia na 
referida escola.

E’ taxativa a gratuitidade, nos estabelecimentos públicos, para o 
ensino elementar; não o complementar.

Material escolar — Foi com regularidade e cuidadosamente for
necido o material escolar aos estabelecimentos públicos; não obstante 
verificou-se que a verba votada para esse fim foi deficiente.

O material é distribuido em face de pedido para cada estabele
cimento que o faz, tendo em vista as sobras e a matricula de alumnos 
pobres.'

O considerável e rapido augmento do numero de estabelecimentos 
de ensino e frequencia dos que vem funccionando de annos anterio
res. tem determinado necessidades de mobiliário acima da producção 
possivel pelas officinas da Correcção, de sorte que se torna necessá
rio aquisição de moveis para o fornecimento.
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BIBLIOTHECA PUBLICA

De anno a anno, mais cresce o numero dos que freqüentam as 
salas de leitura deste modelar estabelecimento. 15.009 leitores, em 
1925. elevou-se. em 1926. a 26.898, o que denota uma dif feretiça para 
niais de 11.889. As obras consultadas foram em numero de 35.237. 
A Bibliotheca foi enriquecida com 256 obras, sendo 104 adquiridas 
por compra e 152 doadas, perfazendo um total de 281 volumes. 
Realizaram-se, durante o anno, na sala para esse fim destinada, sete 
conferencias, sendo 4 por membros do Instituto Historico e Geogra- 
phico e as restantes pelos drs. Fernando Magalhães. Fernando Osorio 
e Plinio Olinto. A Bibliotheca foi ainda honrada com a visita, a 
8 de junho, do sr. Presidente da Republica, dr. Washington Luis, que 
teve palavras de elogios para esse “verdadeiro templo de saber, de 
arte e de civismo.” segundo as suas próprias expressões.

MUSEU JU LIO  DE CASTILHOS

Proseguem os trabalhos de remodelação por que está passando 
este departamento, afim de que melhor preencha os seus fins, con
tinuando fechado, por esse motivo, á visitação do publico. Grande 
tem sido, entretanto, o numero de objectos preciosos offertados ao 
Museu e destinados ás diversas secções em que se acha dividido.

THEATRO S. PEDRO

Teve regular movimento este proprio do Estado, tendo ahi ha
vido 160 espectáculos nocturnos e 23 vesperaes.

Ahi funncionou, em temporada official, uma bôa companhia lyrica 
além de companhias de operetas, dramatica, concertos e festas civicas.

Foram executadas no edificio obras de valor que muito melho
raram a sala dos espectadores, séde da musica que passou para plano 
inferior ao da platéia e bastidores.

Um Ijello panno de Ixxxa de scena trabalhado com applicações 
em velludo completou a refoma do theatro.

HYGIENE

Serviço organisado pela Republica no Estado tem tido ininter
rupto e progressivo desenvolvimento.

O que era na monarchia foi registrado pelo primeiro relatorio 
da Secretaria do Interior nos seguintes termos: “ O serviço de 
hygiene do Estado, póde-se dizer, ainda não foi creado; a deficiencia 
de orçamento, a falta de autonomia que tinham as inspectorias das 
provincias eram naturalmente a causa desta lacuna. A Inspectoria 
de Hygiene, que precisa, para seu uso, de um edificio espaçoso, fun- 
ccionava em um canto de sala emprestada, tendo como moveis uma 
mesa com alguns objectos de escriptorio em casa do inspector e um 
pequeno armario na alludida sala, com uma prensa de copiar sobre 
um banco tosco. Um archivo desorganisado, uma collecção muito
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incompleta de Diários Officiaes, varios exemplares do regulamento 
sanitario de 3 de fevereiro de 1886 e de 18 de janeiro de 1890, 2 
livros em branco, um livro para registro das cartas de medico e phar
maceutico, dous outros da antiga matricula d’esses profissionaes, 3 
copiadores de officios, 9 talões para vaccina, 48 in folios contendo 
leis e resoluções do governo, as seguintes obras referentes a hygiene: 
Legendre et Lepage, Traité dautopsie (2 volumes) Van Ermegem; 
Manuel de microbiologie, Fomagrines; Hygiene alimentaire, Almeida; 
analyse medico-pratica de generos alimentícios, formavam todo o ma
terial da Hygiene”.

Actualmente comprehende diversas secções. convenientemente 
apparelhadas para attender as modalidades impostas pelas suas va
rias e extensas attribuições:

Com o dever primordial de acção medica curando da saude pu
blica, já impedindo o desenvolvimento de doenças que se possam 
tornar epidemicas, já aconselhando meios de melhorar a salubridade 
local, isto é, pondo em pratica a hygiene defensiva e aggressiva, 
intervem tambem na elaboração de productos de exportação do Es
tado, ora estudando aperfeiçoamentos para o respectivo preparo, 
ora impedindo a sahida dos que pódem prejudicar o critério das 
industrias.

Tem para este effeito, além do laboratorio central de chimica, 
secções desse laboratorio em varios pontos do Estado, servidas por 
pessoal idoneo, onde as necessidaes da fiscalisação e educação se 
fazem sentir

No exercicio relatado augmentou v. exa. o pessoal de algumas 
secções com mais chimicos bromatologistas, permittindo assim excur- 
sionar pelas zonas productoras de matéria prima não só os enologos 
agronomos como os technicos chefes das secções.

Durante o governo de v. exa. providencias de incalculavel resul
tado pratico no presente e ainda superiores no futuro foram tomadas; 
refiro-me ás installações feitas em varias cidades dos serviços de aguas 
e exgottos, ao saneamento rural, ao dispensário da prophylaxia e 
tratamento da lepra e moléstias venereas.

O disjjensario foi estal>elecido em convênio com o governo federal, 
pelo qual deveria o mesmo concorrer com verba egual á que despende 
o Estado para o serviço; entretanto, apuradas as despezas, verifica-se 
que a feita pelo Estado é muito maior.

Creou v. exa. o laboratorio de bacteriologia com as suas depen- 
dencias, ao qual póde bem caber o titulo de instituto.

Concorre ao mesmo tempo para aperfeiçoar a educação dos 
funcdonarios, tendo aproveitado facilidade offerecida pela Rockfeller 
Foundation para mandar uni dos médicos fazer um curso technico nos 
Estados Unidos, com real proveito, pois esse profissional ahi está 
revelando capacidade; e actualmente, no Rio de Janeiro, encontra-se 
outro medico da repartição fazendo o curso especialisado no Departa
mento Nacional da Saúde Publica. Tanto para um como para outro 
mantiveram-se durante o tempo do curso os vencimentos integraes.

São bôas as condições sanitarias do Estado, póde-se mesmo 
affirmar que melhorando sempre, baseados no coefficiente de morta-
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lidade que é a craveira por onde melhor se as avaliam. Foi de 9,89 
I)0r mil habitantes a porcentagem dos obitos, tendo sido no decenio 
a média de 11,66. 011 11,27 se excluirmos o anno de 1918, no qual 
a epidemia de grip]>e a fez anormalmente subir a 15,22. No decennio 
anterior foi a média de 12.41, sendo o numero mais baixo repre
sentado pelos algarismos 10,38.

Infelizmente o coefficiente de nascimentos não segue marcha 
animadora. A média do decenio é representada pelo numero 27,75 
por mil e o coefficiente do anno foi 25.34, tendo alcançado a média 
do decenio anterior o coefficiente de 30.03; de sorte que se fossemos 
julgar das condições sanitarias, estabelecendo a porcentagem de obitos 
sobre nascimentos, seriamos levados a erro, pois a natalidade vae di
minuindo em relação ao numero de habitantes.

Houve no Estado 23.344 obitos, 59.753 nascimentos, donde se 
conclue o natural crescimento da população representado pelo numero 
36.409.

A tuberculose concorreu com a pareella de 2.362 e a febre ty- 
phoide com 587 casos para o obituario.

Nenhuma epidemia registrou-se. Varios municipios foram visi
tados pelo alastrim. dando insignificante mortalidade de um por cento.

Alguns casos de peste apparecendo, em Cruz Alta, no anno de 
1925 e começo de 1926, foi para essa localidade destacado um dos 
auxiliares da Directoria de Hygiene. que ahi permanecendo por tempo 
de seis mezes. com o objectivo de eliminar o mal e impedir a dessi- 
minação pelo Estado, deixou a localidade limpa. Observaram-se 
tambem em alguns armazéns do porto do Rio Grande casos da mesma 
doença, determinando prompta e energica acção das autoridades 
sanitarias, que conseguiram a extineção completa do mal com pro
videncias de efficaz expurgo.

A tuberculose aqui, como em toda a parte, é a doença que mais 
prejuizos causa; em relatorios anteriores tenho me externado sobre 
a sua prophylaxia difficil e de limitados resultados.

A lepra, que em outros Estados tem tomado alarmante desen
volvimento, é aqui ainda limitada; segundo cuidadosa pesquiza feita, 
ha 104 casos existentes em vinte e um munidpios. Não obstante 
determinou v. exa. que fossem tomadas providencias no sentido de 
intensificar-se a respectiva prophylaxia.

Aproveitando os serviços de uma dedicada associação creada com 
esse objectivo. está encaminhada a construcção de uma leprosaria. 
Esse estal>elecimento deve ser localisado proximo a lugar liem pro
vido de recursos e facil accesso.

O receio de contagio á população da visinhança deve ser banido, 
porque os doentes, convenientemente cuidados e educados, não são 
vehiculos de contaminação de moléstia; não se tendo verificado em 
parte alguma, onde funccionam leprosarias, o apparecimento da lepra 
na circumviziuhança.

No dispensário de lepra e moléstias venereas foram attendidas 
/ 711 pessoas: elevando-se a 21.956 o numero dos consultantes desde 
a installação do serviço.

As verminoses continuaram a ser combatidas pelos postos da
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Directoria de Hygiene, conforme methodos, aqui iniciados pela Rock- 
fellcr Foundation. Ao mesmo tempo que se intervem pela therapeu- 
tica, curando os doentes, o que é facil problema a resolver, faz-se a 
educação hygienica por intelligente propaganda, utilisado-se a pala
vra, o cinematographo, etc.

Funccionaram no anno postos nos municipios de Cachoeira, Via- 
mão e Santo Antonio, um sub-posto em Conceição do Arroio, sob a 
direcção cada posto de um medico, com guardas auxiliares instruídos, 
operador do cinematographo e serventes.

No posto de Cachoeira, cujos trabalhos foram encerrados em 
junho, foram attendidas 26.840 pessoas desde 1923. Foram consta
tados 83,2 % de verminoses nos individuos examinados, dos quaes 
62,2 % o estavam por uncinariose. Elevou-se a despeza no posto a 
127:720$000 desde a sua installação, quando ainda parte do custo 
corria por conta da Foundation, tocando a pareella de 98:148$000 
ao Estado.

O posto de Santo Antonio, installado em junho de 1925, recen- 
seou 18.899 pessoas, tratando 13.369, das quaes tiveram alta curadas 
5.269. Attendeu o jx>sto tambem ao serviço relativo á pequena epi
demia do alastrim e casos de febre typhoide.

Em Viamão começaram os trabalhos em agosto, sendo atten
didas, até 31 de dezembro, 3.409 pessoas. Os primeiros 672 exames 
praticados deram 503 resultados positivos, quanto a verminoses em 
geral, dos quaes 356 tinham uncinariose.

No sub-posto de Conc‘eição do Arroio houve 1.253 consultantes, 
dos quaes 830 tiveram alta curados.

Mantem o Estado convênio para a applicação do regulamento 
de hygiene, sob a superintendencia da directoria, com os municipios 
de Rio Grande, Pelotas. Uruguayana, Santa Maria, Alegrete e Ca
choeira, no corrente anno accrescido com o municipio de Livramento. 
Convem estender a outros municipios a providencia que com menos 
dispendio é de mais efficazes resultados. Com excepção das duas 
ultimas municipalidades citadas, mandaram as outras exposições dos 
serviços realisados, as quaes vão annexas ao relatorio do director de 
Hygiene.

A estatistica demographo-sanitaria dá impressionante quadro da 
mortalidade infantil na cidade do Rio Grande, reclamando dos pode
res públicos providencia especial para sanar tão grande mal. A 
Associação de Caridade, que com critério e efficiencia age no muni
cipio, pretende ahi crear uma maternidade modelo com escola 
de educação materna; tal iniciativa, merecedora de todo o apoio do 
Governo, será, com dispensário para tratamento da syphilis, a efficaz 
providencia.

Tem se encarregado a mesma Associação do custeio do serviço 
de isolamento, a ella estando entregue a conservação do respectivo 
hospital.

E ’ expresso pelo alto numero de 29,40 % o coefficiente da mor
talidade da cidade; excedendo apenas de 55 unidades o numero de 
nascimentos sobre o de obitos.

Esse coefficiente, porém, é calculado para uma população de
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47.000 habitantes, numero inferior ao que deve representar de facto 
a população actual da cidade, calculada pela Repartição de Estatistica 
em 50.000 habitantes. Assim sendo, é o coefficiente de facto repre
sentado por 25,64 por mil.

A municipalidade de Pelotas dispõe de um bom instituto de 
hygiene com varias secções, entre as quaes destacam-se as de chimica, 
sorologia, antiophdica. antirabica e veterinaria, sob a direcção de com
petente profissional. Despende annualmente com o instituto mais de 
cem contos de réis.

Dos relatorios dos outros municipios consta a organisação inicial 
dos serviços de hygiene, dirigidos por médicos, com pessoal auxiliar 
e pequeno laboratorio para exames bromatologicos de uso corrente 
nas mãos de fiscaes.

Em Porto Alegre a progressiva baixa da mortalidade, observada 
de anno a anno, vem attestando os effeitos das providencias de ordem 
hygienica, adoptadas pelos governos do Estado e do municipio.

Os melhoramentos da cidade têm se intensificado, entre os quaes 
ha a destacar: prolongamento da rêde de exgottos e distribuição de 
agua pelos arrabaldes; a filtração pelo processo Rapid sand Filtorc 
com uma installação accessoria de esterylisação pelo emprego da 
chlorina; melhor ventilação pelo alargamento de vias publicas e 
estabelecimentos de avenidas; mais facilidade de limpeza pelo me
lhoramento nos calçamentos.

Em relatorio de 1925, commentando a salubridade da capital, 
escrevi: “ Os casos de febre typhoide (109) procedem quasi todos 
das zonas suburbanas e ruraes não servidas pela canalisação da liy- 
draulica municipal.

A inspecção de uma carta topographica da cidade, onde a repar
tição de hygiene assignalou as casas em que moravam as pessoas ata
cadas de febre typhoide, dá a conhecer pela confluência do pontilha
do a parte não attingida pela canalisação da agua”.

Ora, é sabido que o terreno adubado para a febre typhoide é o 
mesmo onde brota o grupo de moléstias que caracterisam as más 
condições de hygiene; dahi resalta o valor das providencias que estão 
sendo adoptadas, na capital, e concomitantemente por uma dezena de 
cidades, sédes de municipios.

No quadro da estatistica foram registrados 4.250 obitos em Porto 
Alegre figurando na zona urbana e suburbana 3.992 e 258 na zona 
rural e 5.215 nascimentos.

A população da cidade (zona urbana e suburbana) tendo por 
base o recenseamento organisado pelo municipio e o crescimento orga- 
nisado pelo processo exposto no relatorio citado, era em 31 de dezem
bro de 283.475 habitantes, sendo 244.649 para a zona urbana e 38.826 
para a suburbana; d’onde o coefficiente de mortalidade 14,08 ex
pressão de uma cidade de boas condições hygienicas.

Laboratorios — No laboratorio de chimica houve a média diaria 
de 370 exames: elevando-se a 31.292 o numero de guias extrahidas. 
O movimento do laboratorio tem tido o seguinte desenvolvimento no 
triennio:
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1324 1925 1926
Guias extrahidas..................... 11.545 23.955 31.292
Analyses de vinhos..................  3.020 3.874 9.713

” banha .......... . 2.846 3.160 13.651

Da fiscalisação ininterrupta e severa resulta o cuidado do fabri
cante não deixar sahir das fabricas senão productos bem preparados, 
de sorte que se reduz a 1,45 % a porcentagem da banha multada, 
inutilisada ou taxada, incorrendo na ultima das penas o genero cujo 
volume não attinge a peso exacto.

O vinho teve 0,45 de porcentagem de condemnações.
Está o laboratorio elaborando analyses com o intuito de estabele

cer typos especiaes de vinhos rio-grandenses, o que mais voluniará o 
producto e facilitará as transacções commerciaes.

Os vinhos da safra foram prejudicados pela grande secca que 
assolou as regiões productoras da uva; não obstante pela secção do 
laboratorio em Caxias passaram 13.071.790 litros de vinho, mais 1 
milhão do que no anno anterior. Ahi foram inutilisados 34.260 
litros.

Na secção de Bento Gonçalves tambem foi registrado o sensivel 
augmento, sobre o anno anterior, de 923.780 litros de vinho tinto e 
56.186 de vinho branco.

Na secção de Marcellino Ramos foram apprehendidos por qua
lidade inferior 35.640 kgrs. de banha e taxadas por peso fraccionado 
90.600 kgrs.

Foram tambem apprehendidos 16.000 litros de vinho e 4.480 
inutilisados por inaproveitaveis.

Muitos outros generos passaram pela inspecção de laboratorio e 
suas secções, conforme consta dos annexos do relatorio da Directoria 
de Hygiene.

O Laboratorio de Bacteriologia, installado no edificio da Directo
ria de Hygiene, occupou varias salas do 1." andar e compartimentos 
ao rez do chão; dotado do necessário material tem preparado soros 
e vaccinas que reclama o serviço, bem como procede as analyses ne- 
cessarias a esclarecimentos de diagnosticos. Õ material dos serviços 
accessorios foi augmentado e melhorado. Os apparelhos do desin- 
fectorio estão todos em boas condições de servir. Foi substituída 
uma caldeira da estufa e os carros de desinfecção e remoção de 
doentes que eram de tracção animal foram tambem substituídos por 
automoveis.

H O SPITAL S. PEDRO

Este estabelecimento, bem como o Manicomio Judiciário, se acham 
subordinados á Directoria da Assistência a Alienados, em virtude do 
decreto de 5 de novembro ultimo.

Em fins de dezembro do anno anterior approvou v. exa. o regu
lamento do hospital que tive a honra de apresentar-lhe com a seguinte 
exposição de motivos: “ Tenho a honra de passar ás mãos de v. 
exa. o projecto de regulamento do Hospicio S. Pedro, substitutivo
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t|o que foi approvado por decreto 595, de 7 de fevereiro de 1903, e 
decreto 636, de 8 de junho do mesmo anno.

Refundi um projecto do director interino, que junto, acceitando 
algumas suggestões apresentadas, das quaes as principaes são: a mo
dificação do nome da instituição, a creação de logares de internos, de 
unia escola de enfermeiros e de um laboratorio para pesquizas clinicas.

Recusei outras de creações de logares e sobre a marcha dos ser
viços, as quaes se me afiguram como complicadoras dos mesmos sem 
utilidade pratica.

O projecto é calcado tio decreto que regulou a Assistência de 
Alienados no Rio Grande do Sul.

Estabeleci, consolidando em parte o que estava feito, 3 secções: 
a technica, referente ao tratamento dos doentes; a do expediente; e 
a de contabilidade; as duas ultimas intimamente ligadas, podendo os 
funccionarios que trabalham em uma servir na outra, conforme as 
necessidades de occasião.

Na secção de contabilidade ficaram firmadas regras de sorte a 
prender o administrador a esta e esta ao administrador. Assim todo 
o movimento de fundos dá lugar á intervenção de ambos com neces
sário registro.

Proponho a applicação da renda do patrimonio á despeza extra- 
ordinaria ou ordinaria do estabelecimento: liem como a contribuição 
das municipalidades, que desde muito tempo vem sendo applicada ao 
augmento do patrimonio. Como se estava fazendo visava-se augmen- 
tar rapidamente este, de sorte que no menor praso tivesse o estabele
cimento renda para a própria manutenção; mas com pesada carga 
para os contemporâneos.

Estabelece o projecto que o augmento do patrimonio se faça com 
legados, donativos, etc. para esse fim destinados por quem os fizer.

Retirei do administrador a funcção de entender-se com os for
necedores directamente, liem como do recebimento e pagamento, salvo 
casos excepcionaes, de quantias fóra do estabelecimento e que justi
ficavam frequentemente a ausência desse funccionario. Assim per
manecerá elle mais no hospital, além de outras vantagens para a fis
calisação dos interesses da casa.

Firmei o dever de ir o medico chefe de secção, diariamente, ao 
estabelecimento, ahi permanecendo por 2 horas no minimo e a elle 
commetti o tratamento das doenças communs de pathologia interna 
de que sejam atacados os doentes da sua secção. Não vejo motivo 
para que elle passe a outro profissional o seu doente, quando não 
póde deixar de ter competencia para esse serviço e só lucro póde 
haver para o doente, que continua a ser observado sob o ponto de 
vista da moléstia mental, quando um phenomcno perturbador póde 
até dar causa para esclarecimento da especialidade.

Actualmente, desde que o internado apresente signaes de qual
quer moléstia intercurrente, passa aos cuidados de outro medico, per
dendo o alienista o contacto com o seu doente.

Outro inconveniente do modo actual, é que o medico designado com 
o nome de encarregado do tratamento das moléstias somaticas não
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póde convenientemente cuidar dos casos de gynecologia, que são fre
qüentes, porque fica com o seu tempo tomado para attender a todos os 
doentes do hospicio atacados de moléstias communs.

Assim, proponho que fique esse medico com a designação de ci
rurgião gynecologista. encarregado só do serviço de cirurgia e gyne
cologia, sem que, mesmo assim, o chefe da respectiva secção perca 
contacto com o seu doente attendido pelo especialista, porque fica 
obrigado a assistil-o e auxilial-o.

O nome hospicio que dá a idéa de deposito de inválidos, inca
pazes, deixa no individuo lá internado uma especie de mancha inde- 
level que o torna para sempre suspeito á sociedade; é por isso que 
a generalidade das familias prefere uma casa de saúde, onde nem 
sempre o doente é attendido coir. a mesma competencia que seria no 
hospicio, só por causa do nome. Além disso, com o progresso da 
sciencia, hoje o tratamento do louco é outro e o nome hospital fica 
melhor, e mais adequado ao estabelecimento.

Muito lucrará o hospital com a admissão de estudantes para o 
serviço de internato, estudantes que tenham provado conhecimento 
das matérias ensinadas nos cursos de medicina até a 5.“ série medica. 
O interno é um excellente auxiliar do medico e ao mesmo teni]X) o 
estimula ao desenvolvimento scientifico. Com o serviço do interno 
o estabelecimento terá, durante toda a noute, um profissional prompto 
para attender aos communs serviços clinicos, e formam os internos 
uma sementeira de futuros profissionaes competentes.

As vantagens de casa e alimentação ficam estatuidos com clareza, 
para evitar reclamações dellas decorrentes.

A escola de enfermeiros, que aqui mesmo no Estado tem dado 
tão uteis resultados, não carece ser justificada.

Outras alterações de menor vulto que proponho no regulamento 
justificam-se pelo seu simples enunciado”.

Dando cumprimento ás disposições regulamentares, a comj>etente 
direcção do hospital reorganizou com muito proveito o serviço clinico. 
Ficou elle dividido em secções, sendo uma para os doentes em obser
vação reentrados, donde são convenietemente encaminhados ou para 
as secções dos casos agudos ou para as dos chronicos.

Deixa a desejar ainda a acção dos enfermeiros que, em regra, 
ficam no hospital emquanto não encontram mais commodo meio de 
vida. Penso que bem se ficaria, adoptando o alvitre que já propuz 
da construcção de habitações em terreno do estabelecimento para se
rem alugadas ao pessoal por baixo preço. Não obstante esse serviço 
melhorou com a providencia adoptada de especialisal-o em funcções; 
dividindo os enfermeiros em 4 grupos, sob a responsabilidade cada 
um de um chefe; ficando cada grupo encarregado de uma secção, in
clusive a da clinotherapia.

A organização de fichas de doentes, convenientemente collocadas 
no fichario, obriga o mais vigilante cuidado da parte dos enfermeiros, 
porque o medico da secção, por uma rápida inspecção do movei, con
stata a localisação dos doentes.

Foi creado o serviço de circurgia de capital importancia, poden
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do-se dizer que, até então, nada havia estabelecido. Não havia 
nem cirurgiões, nem local, nem material. Tem actualmente um espe
cialista em gynecologia, um cirurgião, mobiliário e instrumental com
pleto, obtido em fabricantes da Suissa, Altemanha e França, 2 salas 
de operações (séptica e aseptica), salas de lavatorio, de esterylisação, 
de anesthesia, vestiário e vasto hall central. As peças recebem abun
dante luz e á noute são illuminadas por apparelhos de luz scyalitica 
que focalisam sem calor.

Sem receio de contestação, podemos af firmar que a secção de 
cirurgia está organizada como as melhores que o forem e terá poucas 
no paiz que a igualem.

Estão em conclusão as obras de renovação das installações sani
tarias que tão defeituosas eram ; recebendo agora o hospital agua 
abundante e permanentemente. Todos esses trabalhos, de alto custo, 
foram postos em pratica graças á providencia adoptada de applicar 
as rendas do patrimonio em beneficio immediato dos doentes.

Da Secretaria das Obras Publicas requisitei obras complemen- 
tares, interessando á hygiene e conforto dos doentes, que são uma 
installação especial para aquecimento das enfermarias e cosinha e 
lavanderia a vapor.

Era de 776, sendo 500 mulheres e 276 homens, o numero de 
doentes em 1.° de janeiro, effectuando-se, durante o anno, 462 ad
missões, 251 homens e 141 mulheres, e 83 readmissões, 43 homens e 
40 mulheres.

As altas se elevaram a 451, sendo 289 homens e 162 mulheres, 
inclusive 84 homens e 55 mulheres que falleceram, 37 homens transfe
ridos para a Colonia Jacuhy e 16 homens e 7 mulheres para o Mani
comio Judiciário.

A população do hospital, ao findar o anno, era de 800 interna
dos, 519 mulheres e 281 homens.

Na Colonia Jacuhy existiam, em 1.° de janeiro, 109 doentes, 
elevando-se, em 31 de dezembro, a 129.

Nas enfermarias de moléstias intercurrentes transitaram 595 
doentes, entre homens e mulheres, verificando-se, destarte, uma diffe- 
rença, para menos, de 110 pacientes sobre o mo\imento do anno 
anterior, exprimindo sem duvida melhoria do estado sanitario do 
estabelecimento.

Tanto nos homens como nas mulheres ainda se observaram leves 
surtos epidemicos de dysenteria bacillar, com menos intensidade, é 
certo, dos manifestados em annos anteriores. Os casos de febre 
typhoide foram raros. O maior factor de morbilidade coube á grippe 
e a cifra maior de lethalidade á tuberculose, nos dous sexos.

A pharmacia aviou 20.007 formulas, sendo 19.265 para o hospital, 
163 para a Colonia Jacuhy e 579 para o Manicomio.

O gabinete dentário funccionou regularmente, com grande copia 
de trabalho.

As diversas officinas do estabelecimento continuam prestando 
serviços, notadamente os “ateliers” de costura dirigidos pelas reli
giosas e que são um meio permanente de occupação de grande numero 
de enfermas, o que nos mais modernos e adeantados hospitaes de



insanos constitue um methodo therapeutico valioso das moléstias 1 
mentaes.

Elevou-se a 493:680$784 a receita do hospital durante o exer- I 
cicio relatado, montando a 1.224:850$192 a despeza.

Por esses dados, verifica-se que foi apenas de 731:069$408 o J 
dispendio effectivo com o custeio do estabelecimento.

A uzina electrica produziu 41.973 kilowatts de energia, que foi 
distribuída pelo Hospital. Isolamento de São José, Quartel das Ba
naneiras e Manicomio Judiciário.

O patrimonio. que era em 31 de dezembro de 1925, de . . . .  1 
3.939:422$504, elevou-se a 3.939:922$504, com uma doação a elle 
destinada.

Na Colonia Jacuhy foi de 29:514$600 o valor total da pro- 
ducção.

A despeza attingiu com o seu custeio a 95:473$745, sendo . . . 1 
24:507$265 rs., com vencimentos do pessoal.

Possue essa secção da Assistência a Alienados, em caderneta do j 
Thesouro do Estado, 14:792$804, que faz parte do seu patrimonio. j

ESTATISTICA

Os importantes serviços a cargo desse departamento tem tido j 
sempre um regular desenvolvimento, apezar dos óbices naturaes que 
encontram.

Attendendo ao crescente desenvolvimento do Estado e na pre- | 
occupação de melhor apparelhar o orgam apurador da vida política, i 
economica e demographica, foi a Repartição de Estatistica reorgani- | 
zada, obedecendo a um critério pratico de adaptação ao nosso meio, j 
dos mais modernos serviços dessa especialidade.

Desde logo se apresentou, como definitiva, a necessidade de 
colher in loco as informações precisas a um estudo honesto e pratico. 
Para tal, foram creadas as delegacias municipaes, attendidas por i 
empregados do Estado, escolhidos em provas de capacidade e depois 1 
de um interregno de aprendizagem na repartição.

Ficou, assim, organizada uma completa rêde apuradora de infor- ! 
mações, com um critério unico, obtendo nas próprias fontes os dados 
que a repartição reune, estuda e critica.

A proposta para um convênio com os municipios, feita pelo Es
tado, foi bem acceita, tendo-se lavrado os respectivos termos com 
quasi todas as municipalidades.

Nesse convênio ficaram estabelecidas as obrigações do Estado e ' 
dos municipios; as destes, resumindo-se no auxilio monetário propor- j 
cional ás suas rendas; as do Estado, constantes de todas as responsa
bilidades de organização, manutenção, etc. dos serviços de estatistica. j

Para a contribuição dos municipios foram creadas 7 cathegorias, I 
de accordo com as rendas verificadas no anno anterior.

Hoje, as delegacias da estatistica funccionam com regularidade, ] 
prestando bons serviços, apezar de se tratar de uma organização nova, J 
que tem parte do pessoal ainda não bem adestrado.

XXXII
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São em numero de 85 os delegados em exercício, distribuídos 
por 73 municipios, que são o.s que adheriram ao convênio.

O decreto n.° 3.731, de 27 de dezembro, estabeleceu definitiva
mente essa reorganização, dando regulamento á Repartição de Esta
tistica do Estado.

Os municipios que adheriram ao convênio de Estatistica estão 
assim distribuídos:

Catbegorias MUNICIPIOS
1.*
2.'

3.'

4.*

5.*

7.*

Porto Alegre ..................... ..............................
Municipios cuja receita ultrapassa d e ...

1.500:000$ — Pelotas e Rio Grande 
Municipios cuja receita é superior a 

1.000:000$ e inferior a 1.500:000$ — 
Bagé, Cachoeira, Livramento, Santa
Maria e São Leopoldo—__ _________ __

Municipios cuja receita é superior a 
500:000$ e inferior a 1.000:000$ — Ale
grete, Bento Gonçalves, Caxias, Cruz 
Alta, Dom Pedrito, Guaporé, Ijuhy, La- 
geado, Lagoa Vermelha, Montenegro, 
Passo Fundo, São Gabriel, São Sebas
tião  do Cahy, Taquara e Uruguayana 

Municipios cuja renda é inferior a . . .  
500:000$ e superior a 300:000$ — Al
fredo Chaves, Encantado, Estrella, Ere- 
chim, Garibaldi, Itaquy, Jaguarão, Qua- 
rahy, Rosário, Santo Angelo e Santa
Cruz ________________________________

Municipios cuja renda é inferior a ___
300:000$ e superior a 150:000$ — Ar
roio Grande, Conceição do Arroio, P ra
ta, Rio Pardo, Santa Victoria, Santia
go do Boqueirão, Santo Antonio, São 
Borja, São Francisco de Assis, São 
Francisco de Paula, São Jeronymo, 
São José do Norte, São Lourenço, São 
Luiz Gonzaga, São Vicente, Soledade 
Taquary, Vaccaria, Venancio Ayres
Julio de Castilhos e Palm eira ...............

Municipios de feceita inferior a . . .  
150:000$ — Antonio Prado, Bom Je 
sus, Caçapava, Cfendelaria, Cangussd 
Dores de Camaquam, Encruzilhada 
Gravatahy, Herval, Jaguary, Lavras 
Nova Trento, Pinheiro Machado, P ira 
tiny, Santo Amaro, Sâo João de Cama 
quam, São Sepé, Torres, Triumpho
Viamão, São Pedro e Guahyba.... ......

Total_____________

Contribuição
Parcial Total

50:000$000

15: 000$ 30:000$000

8 : 000$ 40:000$000

7:000$ 105:000$000

5:000$ 55:000$000

4:400$ 92:400$000

3:600$ 79:200$000
451:600$000
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Com a reorganisação, tornou-se necessário ampliar o quadro do 1 
pessoal da repartição, que, pelo referido decreto, ficou assim consti- I  
tuido:

Director
1.a secção (expediente) — 1 chefe, 1 inspector geral, 1 1.° offi- I 

ciai. 1 archivista. 2 dactylographos, 1 cartographo, 1 praticante.

2." secção (estatistica economica) — 1 chefe, 1 1.° official, 1
2.° official, 1 3.° official, 2 praticantes.

3.a secção (pólitica e moral) — 1 chefe, 11.° official, 1 2.° dito, '
1 3.°, 1 praticante.

4.a secção (demographia) — 1 chefe, 1 1.° official, 1 2.°, 1 3.°, 1 
praticante.

Portaria — 1 porteiro, 1 continuo, 3 serventes.

Esses cargos estão todos providos.
Tem a repartição 3 secções: a Economica, a Politica e a Demo-j 

graphica.
Em reorganisação o serviço, todavia, já alguns trabalhos aprecia- j 

veis foram apresentados.
Pela secção Economica verifica-se augmento da pecuaria nas] 

especies bovina, equina, ovina e suina; sommando o gado maior e 
menor encontra-se o numero de 25.372.610 unidades, quasi que egual-j 
mente repartidas em 2 parcellas para uma e outra cathegoria de gado, 
destacando-se em quantidade: o gado bovino com mais de 10 milhões 
de cabeças: com numero superior a 6 milhões o ovino e quasi o 
mesmo numero de suinos. Em 1.752.088:820$000 é orçado o valor ' 
desses rebanhos.

Em 20 annos subiu progressivamente o numero de cabeças: de j 
bovinos de 6.199.410 a 10.585.610, sendo respectivamente os valores! 
de 193.426 contos e 1.185.588; de suinos de 1.161.229 a 5.917.580 | 
nos valores de 23.224 contos e 222.435; de ovinos observou-se do \ 
mesmo modo 2.445.748 a 6.734.140 no valor de 14.313 contos e 
164.090.

No gado equino, muar e caprino, de relativa importancia menor, 
o movimento foi semelhante, salvo para o muar e caprino no qual 
o crescimento não se accentua com o mesmo indice.

Nos quadros relativos ao consumo de carne verde pela população, j 
verifica-se reducção progressiva na porcentagem de carne dos bovi
nos ; pequeno augmento na carne de ovinos e augmento na razão in
versa da diminuição de bovinos, da de suinos. A producção de 
xarque e o seu consumo interno elevou-se tambem de modo consi
derável, subindo o valor do producto exportado de 23 mil contos a 
69 e no producto consumido de 4 mil contos a 17 mil.

A exportação de banha elevou-se nesse periodo de 5.887.618



XXXV

j«rr a 44.035.001, correspondendo ao valor de 7.416:105$000 rs. a 
75.258:6671000.

Ao mesmo tempo o genero consumido era representado em kgr. 
por 16.056.249 para subir a 22.364.200.

A producção de lã foi tambem progressivamente crescendo de 
3.913.197 a 10.774.630, da qual 2 terços foi exportada.

A producção agrícola elevou-se a cerca de 1 milhão de contos, 
representando o milho em cifra redonda 285 mil, fructas e legumes 
172 mil, herva matte 100 mil, arroz 67 mil, feijão e trigo 54 mil, 
vinho 34 mil e outros.

Do movimento de ljancos e casas bancarias que fazem commer- 
cio no Estado apura-se. no activo de 5 bancos nacionaes e uma casa 
bancaria por operações habituaes a importancia de 2.068.817:575$743.

Nas filiaes de 4 bancos extrangeiros attingiram as operações a 
somma de 36.951:800$980 rs.

Na Junta Commercial foram archivados contractos na importan
cia de 52.480:350$074 rs. e distractos na de 16.298:370$336 rs.

O movimento de navios que transpuzeram a barra do Estado 
attingiu a 1.419 unidades com 2.807.765 toneladas de registro, repre
sentando o ponto mais elevado da linha graphiaa que assignala as 
nossas communicações marítimas com o exterior; aliás, essa linha, 
traçada desde 20 annos passados, faz a curva regularmente ascen
dente com a perturbação apenas dos annos da guerra mundial. Com 
bandeira brasileira foram 849 navios, seguindo-se na ordem de quan
tidade de navios a ingleza com 182 e a allemã com 144.

Na Secção Política é registrado o numero de votos conseguidos 
pelos eleitos nas ultimas eleições para provimento em cargos electivos 
na representação federal e estadoal.

Registraram-se interessantes dados relativos á divisão adminis
trativa e judiciaria, principaes núcleos de populações de 45 munici
pios do Estado; bem como a estatistica predial dos mesmos munici
pios com discriminação das construcções.

A estatistica judiciaria revela o crescimento do trabalho do Su
perior Tribunal do Estado, representado, em 1910, pelo julgamento 
de 283 feitos e em 1925, ultimo anno apurado, por 721. Appellações, 
aggravos, habeas-corpus e recursos formam as pareella» da somma 
expressiva do crescimento.

Da divisão territorial consta minucioso quadro referindo, por mu
nicipio, o numero de districtos, superfície, população, densidade, 
comarca a que pertence, região policial, districto telegraphico, districto 
eleitoral e distancia da séde á capital.

Encontram-se ainda na secção dados relativos a bibliothecas, 
sociedades litterarias, desportivas e recreativas, companhias de segu
ros, Caixa Economica. associações beneficentes e soccorros mutuos, 
assistência hospitalar e a inválidos, delinquencias. suicídios e imprensa 
periódica. i

Na Secção Dcmoyraphica faltaram informações de elevado nu
mero de serventuários do Registro Civil; isso explica a differença de



325.683 habitantes, registrada a menos na população em 1926 do que 1 
a calculada pela Repartição Geral de Estatistica.

A repartição do Estado estabelece os coefficientes sobre uma ] 
população de 2.358.000, dando para a mortalidade 9,89 e para nasci- I 
mentos 25,34. Esses coefficientes, apezar de representarem números I 
abonatorios para as nossas condições sanitarias, seriam ainda um ] 
pouco melhores se a apuração fosse completa, porquanto os elementos I 
que faltam são da zona rural, onde a proporção entre o numero de 
nascimentos sobre obitos é sempre maior do que na zona urbana. 
No semestre frio, cotnprehendido de 1.® de junho a 30 de novembro, 1
o obituario registrou 10.801 unidades; de 1.® de dezembro a 31 de ] 
maio 12.543. Foram apurados 59.753 nascimentos, 23.344 obitos e ’ 
16.381 casamentos, dando para crescimento vegetativo 36.409. A 
densidade da população por km2 é no Estado de 8,89, subindo do j 
anno anterior 0,26.

O municipio de menor densidade é o de Bom Jesus, onde é j 
representada a densidade por 2,29.

No numero dos noivos verifica-se que 13.325 sabiam lêr e 3.056 
eram analphabetos; das noivas eram, respetivamente, os números i 
12.189 e 4.192, no anno anterior o numero foi 26.648; porcentagens 
relativamente lisongeiras para a nossa cultura, tanto mais considerada 
em sua evolução que demonstra o decrescimento da porcentagem de 
analphabetos de anno a anno.

Comparada com a do anno anterior, verifica-se que neste as por- j 
centagens foram de 13.171 para 3.516 e 11.943 para 4.747, o que I 
dão, respectivamente, para 1925 e 1926 os números de 21,07 e 18,66 
para homens e 28,43 e 25,59 para mulheres. Nos municipios onde j 
a porcentagem alcançou melhores resultados foram nos coloniaes de 
origem germanica Estrella, São Leopoldo, Lageado, onde as porcen- j 
tagens alcançaram o minimo de 4,94 — 5,43 e 5,94 para homens c j 
para mulheres 4,94 — 4,91 e 5,51.

Do registro de nascimentos verifica-se que o maior numero de 
nascimentos de paes extrangeiros é fornecido pela nacionalidade , 
italiana com 457 números, seguindo-se os russos com 401 e os alle- 
mães com 241.

XXXVI

JUNTA COMMERCIAL

No decorrer do anno, a Junta Commercial realizou 104 sessões. 
Registraram-se 299 firmas commerciaes: 155 sociaes e 144 individuaes. 
Archivarani-se 481 declarações de firmas estabelecidas fóra desta 
capital, 586 contractos sociaes, com o capital de 55.775:118$510, 
261 distractos com o de 32.681:818$850, 150 alterações de contractos 
com o de 20.461:873$280 e 26 prorogações.

Nos livros do registro publico foram registrados 38 documentos 
diversos.

Os emolumentos arrecadados se elevaram a 101:264$800, mais 
35:579$ 100 do que no exercicio anterior.



XXXVII

ARCHIVO PUBLICO
■

Organisei para a repartição novo regulamento, que mereceu a 
«provação de v. exa.. consolidando actos que a pratica foi intro

d u z in d o  e modificando o basilar serviço da repartição — a cataloga
do dos documentos existentes.

A grande collecção de documentos sem catalogo transforma-se 
eni amontoado de papeis inserviveis, com catalogos máos ou incom- 
oletos quasi o mesmo qualificativo recebe, com catalogos difficeis 
J]e manejar-se torna-se incommoda e onerosa, porque exige pessoal 
-jn grande numero para attender a quem recorre ao estabelecimento 
e não póde ser promptamente satisfeito.

Não é trabalho que possa ser entregue a pessoa sem preparo 
especial, o serviço de catalogação, por isso foi organisada uma turma 
de funccionarios auxiliares da justiça para fazel-o, fóra do horário 
ordinário do expediente.

Não deu, porém, o resultado desejado o alvitre, por isso foi 
creada a secção especial de catalogação com as attribuições determi
nadas desde o chefe até os 3.°" officiaes, secção que se encarrega 
de conferir os documentos que recebe a repartição, seleccional-05, 
classifical-os, catalogal-os e finalmente guardar e manusear o catalogo, 
dando ás outras secções as indicações relativas á existencia de docu
mentos e a sua local isação nos depositos pàra a extracção de certidões.

O catalogo em vez de ser escripturado em livros indices é feito 
em fichas moveis, guardadas em armarios apropriados; de sorte que 
cada titulo novo é intercallado no lugar exacto onde deve ser pro
curado.

O inconveniente desse catalogo, resultante da possibilidade de 
extraviar-se a ficha movei é sanado pela -matricula especial dos docu
mentos quando dão entrada no estabelecimento. • • •

Havendo papeis que nenhum valor tem, estabeleceu o regula
mento em seu capitulo VII art. 39 alinea XXIV a incineração, após 
audiência do Secretario do Interior, sendo comtudo registrados em 
resumo em livro especial que se denominará "Registro de documentos 
incinerados”.

Consolidou-se a providencia, que já -por deliberação da Secretaria 
vinha sendo adoptada ha mais de 3 annos, de obrigar a parte, quando 
requer a certidão, a depositar em sello o valor approximado da despeza. 
Essa pequena providencia veio acautelar interesses do Estado, por
que não era raro um individuo requerer uma certidão e depois veri
ficando que não lhe aproveitava, deixal-a na portaria do Archivo. 
Como providencia complementar estatuio o regulamento que quando 
a parte não procura a certidão, passados 3 mezes, é ella remettida 
ao Thesouro, com indicação individuada, acompanhada do saldo em 
sello por ventura existente.

Outras pequenas alterações na ordem do serviço foram estabe
lecidas de menor relevo, mas o facilitando.

A reforma trouxe, como consequencia, o accrescimo de 3 lugares 
de terceiros officiaes, mas com reducção de despeza na tabèlla, tendo 
em vista a supressão da gratificação dada á turma de catalogadores.
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Pelas informações dadas pelo director da repartição, verifiea-s 
que é cada vez maior o seu movimento.

Durante o periodo que este relatorio abrange, extrahiram-se 6.14XV 
certidões,, consultaram-se 205 autos e 443 livros diversos. Por de.; 
terminação desta Secretaria reencetou-se o serviço de recolhimento de 
archivos judiciários, tendo sido remettidos, até 31 de dezembro, 4.0171 
autos, entre inventários, testamentos, habilitações para casamento 
etc., 476 livros diversas e 184 pacotes com guias, conhecimento 
alvarás, certidões, traslados, etc. O Archivo recebeu, por doação do 
dr. Oscar Rothfuchs, diversos autos antigos, dois dos quaes com ma 
de cem annos de duração. Fizeram-se 36 annotações e averbaçc 
em livros do registro civil. A officina de encadernação continua pres 
tando bons serviços. Proinptificou ella, durante o anno, 218 obras] 
Foi adquirida para essa officina uma guilhotina, necessaria ao desJ 
envolvimento dos trabalhos, tornando-se imprescindível a compra de| 
uma machina grampeadora. O exhaustivo serviço de buscas continuj 
cada vez mais desenvolvido. A existencia dos archivos legislativos 
e administrativos, que era, em 1925, de 51.501 livros e 7.292 maço 
de papeis avulsos, passou a ser, em 31 de dezembro findo, de 51.Í 
livros e 7.327 maços de pa])eis. A renda de certidões attingiu a] 
46:634$400.

REPARTIÇAO CENTRAL

Servida por dedicados funccionarios, ainda que em numero já 
se resentindo de deficiencia pelo volume do expediente, vae a Repar
tição Central cumprindo o seu dever. Tem á sua frente como di- 
rector geral competente jurista, que muito facilitou as resoluçc 
desta Secretaria, emittindo a tempo judiciosos pareceres sobre ques
tões technicas proj>ostas.

Apresentando a v. exa. neste exordio as notas que me suggerio 
a leitura dos relatorios dos chefes de serviços, tenho prazer em dei
xar consignado o meu testemunho de apreço ao seu merecimento.

24—8—927.
(assi) Protasio Alves.



RELATORIO
DA

REPARTIÇÃO CENTRAL
1926



Porto Alegre, 6 de julho de 1927.

Exm.° Sr. Secretario de Estado dos 
Nego cios do interior e Exterior.

Tenho a honra de apresentar a V. Exa., no cumprimento de
I preceito regulamentar, o relatorio dos serviços da Repartição Cen- 
í trai. correspondente ao anno proximo findo.

Saúde e fraternidade.

João Pio de Almeida



GOVERNO DO ESTADO

Secretaria dos Negocios do Interior e Exterior. — Pd  o decreto 
3646, de 27 de maio, o sr. Presidente do Estado designou o director- 
geral desta repartição, bacharel João Pio de Almeida, para, durante 
a ausência do titular effectivo, dr. Protasio Antonio Alves, exercer o 
cargo de Secretario dos Negocios do Interior e Exterior.

Secretaria dos Negocios das Obras Publicas. — Pelo decreto 
n.° 3715, de 26 de novembro, o sr. Presidente do Estado nomeou o 
engenheiro Augusto Pestana para exercer o cargo de Secretario dos 
Negocios das Obras Publicas, vago com a exoneração concedida, a 
23, ao bacharel Sergio Ulrich de Oliveira.

ASSEMBLÉA DOS REPRESENTANTES

Prorogação das sessões. — Pelo decreto 3713, de 22 de novem
bro, foram prorogadas, por trinta dias, as sessões da Assembléa dos 
Representantes.

Eleição de representantes. — Tendo renunciado aos seus manda
tos, os drs. Gaspar Saldanha e Sergio Ulrich de Oliveira, represen
tantes dos 2.° e 5.° districtos, respectivamente, foram eleitos, em 
substituição, a 15 de fevereiro, o dr. Flory Azevedo, advogado, resi
dente em Julio de Castilhos, pelo 2.” districto, e o major Firmino 
Soares de Oliveira, militar, residente em S. Gabriel, pelo 5.°

A 11 de novembro, em virtude da vaga occorrida com o falleci- 
mento, a 30 de outubro, do dr. Carlos Silveira Martins Leão, foi 
expedido o decreto n.° 3707 designando o dia 15 de dezembro para a 
eleição de um representante pelo 4.° districto eleitoral, tendo sido 
eleito, nessa occasião, para preenchel-a, o dr. Oswaldo Aranha, advo
gado, residente em Alegrete.



CORPO CONSULAR

Foram reconhecidos, em 1926, em virtude de “exequatur” conce
dido ás respectivas nomeações:

— Vachet Corbière. no caracter de consul da França nesta capi
tal, com jurisdicção em todo c Estado, em 7 de janeiro;

— Charles Fraeb. como gerente provisorio do Consulado Alle- 
mão na cidade do Rio Grande, em 21 de janeiro;

— Hans Kartner, como encarregado da gerencia do Consulado 
Allemão nesta capital, em 30 de janeiro;

— Carl Ketelholm. no caracter de consul provisorio da Repu
blica do Chile neste Estado, em 12 de fevereiro;

— Alberto M. Ferreyra, no caracter de encarregado provisorio 
do vice-consulado da Republica Argentina na cidade do Rio Grande, 
em 8 de abril;

— Carlos Ebner, no caracter de consul da Hungria neste Estado, 
em 29 de abril;

— Curt Fraeb. como encarregado provisorio do Consulado da 
Allemanha na cidade do Rio Grande, em 6 de maio;

— José Santos Paredes, no caracter de vice-consul da Republica 
Oriental do Uruguay em D. Pedrito, em 19 de maio;

— Fred E. Huhlein, como vice-consul dos Estados Unidos da 
America nesta capital, em 19 de maio;

— Eduardo Alvarez, no caracter de consul da Republica Orienta! 
do Uruguay em Bagé, em 14 de junho;

— Mario Garcia Cames, no de consul do mesmo paiz na cidade 
do Rio Grande, em 14 de junho;

— Hugo Luchsinger. no de consul da Suissa nesta capital, em
24 de julho;

— Eduardo M. Grana, no de vice-consul do Uruguay em Santa 
Victoria do Palmar, em 30 de outubro;

— Baldomero B. Fernandez. no de vice-consul do mesmo paiz 
em Tupaeeretan, com jurisdicção nos municipios de Julio de Casti- 
lhos e Santa Maria, em 30 de outubro; e

— Bindo Corradi Bavio, no de consul igualmente do Uruguay 
em Sant’Anna do Livramento, em 30 de dezembro.

Com referencia ainda á representação consular, foram rece
bidos, em 1926, os seguintes avisos e officios:

— N.° 2, de 6 de janeiro, do consul argentino, nesta capital, 
communicando a sua partida para a Republica Argentina, por motivo 
de moléstia, e informando ficar encarregado do consulado o respe
ctivo chanceller, dom Salvador Francisco Oliva.

— S/n.°, de 8 de janeiro, do consul norte-americano, communi
cando ter nomeado o Sr. E. L. Taylor para exercer o cargo de agente 
consular de seu paiz na cidade do Rio Grande, durante o impedimento 
do Sr. A. L. Bowen.

N.° 344/1, de 6 de fevereiro, do Ministério das Relaçõ 
Exteriores, communicando ter sido removido para Genova o chan
celler do consulado argentino nesta capital, sr. Enrique Pirola.



N.° 346/2, de 6 de fevereiro, do Ministério das Relações 
Exteriores, communicando a exoneração do Sr. Guilherme Masson 
Lugones do cargo de vice-consul da Argentina em Uruguayana.

" N.° 360/3, de 9 de fevereiro, do Ministério das Relações Exte
riores, communicando ter sido removido para Uruguayana o chan- 
celler da Republica Argentina em Villazon, dom Ismael Pereyra.

— N.° 2, de 20 de março, do vice-consul suisso, nesta capital, 
communicando ter sido encarregado de exercer as funcções de consul, 
enl virtude da'demissão do sr. Paul Luchsinger Wunderley.

N.° 701/6, de 12 de março, do Ministério das Relações Exte
riores. communicando a renuncia do Sr. Agostin Fernandez ao cargo 
de vice-consul do Uruguay em Bagé.

N.° 1151/11, de 17 de abril, do Ministério das Relações Exterio
res. communicando ter-se ausentado, em goso de licença, o sr. Vivian 
Wigg. consul da Suecia na cidade do Rio Grande, ficando encarregado 
da gerencia do consulado o sr. Cecil Wigg.

N.° 2258/22, de 20 de julho, do Ministério das Relações Exterio
res, communicando ter sido removido para Olivas (Argentina) o con
sul da Republica do Uruguay em Santa Victoria do Palmar.

N.° 2238/21, de 28 de julho, do Ministério das Relações Exterio
res, communicando que da jurisdicção do Consulado da Allemanha 
nesta capital foi tirada, passando para a do consul na cidade do Rio 
Grande, a parte do territorio deste Estado ao sul do 31° de latitude.

N.° 3733/28, de 25 de novembro, do Ministério das Relações Ex
teriores, communicando ter o sr. Vivian Wigg reassumido o cargo de 
consul da Suecia na cidade do Rio Grande.

QUADRO DO CORPO CONSULAR NESTE ESTADO EM 31 
DE DEZEMBRO DE 1926

PAIZES NOMES CARGOS RESIDENCIA

Allemanha Dr. Heinrich Daehnhardt Consul Porto Alegre
Hans K artner Encarregado Porto Alegre

II Curt Fraeb Encarregado Rio Graudo
Argentina — Horaclo Bossi Caceres Consul geral Porto Alegre

n Alberto M. Ferreyra Encarregado Rio Grar.de
*» Horaclo Rovira Consul Uruguayana

-- Ismael Pereira Chanceller Uruguayana
n Argentino Br. Bossani Consul Pelotas
» Edmundo Diles Chanc. enc. do

K * , * . — vice-consulado Itaquy
— Manoel P. de Casas Vice-consul S. Borja
— Rodolpho J. Nones Cason Consul auxiliar R. de Janeiro
— René Correa Lima Encarregado R. de Janeiro

B elg iea___ Feliciano Longrée Consul geral S. Paulo
W Jean Lahorgue Consul Porto Alegre

---- Mareei Guidoux Consul Rio Grande
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PAIZES NOMES CARGOS RESIDENCIA

Bolivia

Chile

Dinamarca...
»

Equador 
E. Unidos .

Finlandia 
França __

G. Bretanha

Grecia __

H esp an h a ...

Hollanda

Honduras
H ungria _

ff

Italia  ____

Adolpho Dias Romero 
Eduardo Secco 
Ernesto Heitmann 
JuIio de Campos 
Edmundo Eichenberg 
Carl Ketelholm 
Oscar C. Paetzel 
Sinclair Robinson 
Luiz N. Dillon 
A. John R. Bradley 
Fred. E. Huhlein 
Robert Harold Floyd 
A rthur L. Bowen 
Oscar R. da Costa 

Vachet Corbière 
Lazare Debise 
Vietor M. Michel 
Jean Zacouteguy 
Paul A. Meyselle 
Dr. Thomaz C. Dillon 
Vivian Wigg 
Augustin F. de la Pena 
Agapito Gonz. Esteban 
Indalencio de la N. Cruz 
José Carballido 
Dr. Jorge Marcopoulos 
J. Maria T. y 0 ’Donnel 
Julio Bozano 
Indalencio de la N. Cruz 
Juan Diaz de la Rocha 
Agapito Gonz. Esteban 
Dr. Eduardo Ogayer 
Guilh. S. M. Dominguez 
G. A. Menalda 
Cedric Wigg 
Robert J. Kinsmann 
Guillaume Filliger 
Charles Ebner 
Giovanni B. G. Bozano 
Giovanni delia Ragione 
Giovanni Ricardo 
Luigi Brundi 
Pasquale Manera 
Frederico A. Trebbi 
Gubiano Giacomo 
Mario Garron

Consul geral
Consul
Vice-consul
Consul geral
Consul
Consul
Consul
Encarregado
Consul geral
Consul
Vice-consul
Vice-consul
Agente consular
Consul geral
Consul
Ene.* consulado 
Agente consular 
Agente consular 
Agente consular 
Consul 
Vice-consul 
Enc." consulado 
Enc.° consulado 
Enc.* consulado 
Enc.° consulado 
Vice-consul h.“ 
Consul geral 
Vice-consul 
Vice-consul 
Vice-consul 
Vice-consul 
Vice-consul 
Vice-consul 
Consul 
Vice-consul 
Consul 
Consul 
Consul 
Vice-consul 
Agente consular 
Agente consular 
Agente consular 
Agente consular 
Agente consular 
Agente consular 
Agente consular

Belem
Porto Alegre ' 
Porto Alegre | 
S. Paulo 
Porto Alegre j 
Rio Grande '] 
Porto Alegre 
Rio Grande 
R. de Janeiro 
Porto Alegre 
Porto Alegre 
Rio Grande 
Rio Grande 
R. de Janeiro] 
Porto Alegre I 
Porto Alegre ] 
Rio Grande 
U ruguayana1 
Pelotas j 
Porto Alegre 
Rio Grande 
Porto Aleg 
Livramento 
Pelotas 
U ruguayana! 
Rio Grande 
S. Paulo 
Porto Alegr 
Pelotas 
Rio Grande 
Livramento 
S. Borja 
Bagé
Porto Alegr 
Rio Grande 
R. de Ja n e ir  
S. Paulo 
Porto Alegr 
Porto Alegr 
Caxias 
Rio Grande 
Sta. VictorV 
Bagé 
Pelotas 
Uruguayana 
Al f. Chaves



PAIZES NOMES CARGOS RESIDENCIA

Itália ------- Cazapina Vitellio Agente consular Livramento
» Constante G. Batocchio Agente consular B. Gonçalves

■ » Julio Lorenzoni Enc. ag. consular B. Gonçalves
t t Dr. Nicola Turi Agente consular Santa Maria

Japão -------- Sukeyuki Akamatsu Consul geral S. Paulo
ri Kaknreei Kasuga Vice-consul S. Paulo

Mexico ... ..... Damian Alarcon Consul geral R. de Janeiro
** ___- Carlos Fontoura Consul Porto Alegre

Montenegro_ Antonio Jannuzzi Consul geral R. de Janeiro
Noruega — Erich Colban Consul geral R. de Janeiro

** João Baade Ger. int.° v. cons. Porto Alegre
n Cedric Wigg Vice-consul int.” Rio Grande

paraguay ..._ Manoel M. de Castillo Consul geral R. de Janeiro
»» D. Francisco Nunes Jr. Consul Pelotas
»♦ Pedro Nicolas Ciancio Consul Uruguayana

Perú .-------- Othon Leonardos Junior Consul geral R. de Janeiro
"  ....... Mario Guastini Consul S. Paulo

Polônia ----- Kazinnerz Glouchwski Consul Curityba
Portugal — Eduardo Carvalho Consul Porto Alegre

11 Amadeu Alegria Chanceller Porto Alegre
n Miguel José de Araújo Vice-consul int.° Rio Grande
n Lino S. de Oliveira Vice-consul Pelotas
w  ______ Joâo J. Gonçalves Ger. in t.“ v. cons. Jaguarão
”  __ Antonio P. Estrella Sob.” Vice-consul Sta. Victoria

__ Camillo Guedes Azevedo Vice-consul Caxias
n José Dias de Souza V ice-consul Santa Maria

S. Salvador Dr. Sisto Padilha Consul geral R. de Janeiro
Dr. Felix Locarmi Enc." consulado R. de Janeiro

Suecia------- Johan Theodor Paues Consul geral R. de Janeiro
« Johannes W. G. Linau Vice-consul Porto Alegre
11 Vivian Wigg Consul Rio Grande

Suissa ....... Alberto Gertsch Consul geral R. de Janeiro
”  ___ Charles Redard Encarregado R. de Janeiro
11 Hugo Luchsinger Consul Porto Alegre
»♦ Eugene Hohl Encarregado Rio Grande

T u rq u ia___ Munir Sureya Bey Consul S. Paulo
J l Georges Bassila Encarregado S. Paulo

Uruguay __ Florencio Ribas Consul geral Porto Alegre
n Antonio di Pasca Consul Porto Alegre
n Raul Valdez Garcia Vice-consul Pelotas
11 Leon Ytté Consul Quarahy
n Rafael Alvarez Consul D. Pedrito
"  __ José Santos Paredes Vice-consul D. Pedrito
n Cecilio Irigaray Consul Jaguar&o

* t i Francisco G. Gimenez Vice-consul Uruguayana
n Juan D. Ferreira Vice-consul B. Quarahy



PAIZES NOMES CARGOS RESIDENCIAl

.

Uruguay __ _ Eduardo M. Grana Vice-consul Sta. Victoris
” ..._ Mario Garcia Canes Consul Rio Grande
” ___ Bindo Corradi Bavio Consul Livramento
” .... Eduardo Alvarez Vice-consul Bagé
** Baldomero B. Fernandez Vice-consul Tupaceretan

Oswaldo Yara Lenzi Vice-consul Itaquy
” __ Medardo R. Sanz Consul P. Fundo

V enezuela_ Emilio Barros Consul geral R. de Janeiro
” Eduardo Gomes Ribeiro Consul Porto Alegre

Pedro Azevedo Machado Consul Rio Grande

NATURALIZA ÇÓES

Solicitaram naturalização brasileira, em 1926, sendo os seus pedi
dos encaminhados ao Ministério da Justiça e Negocios Interiores, devi
damente informados, os seguintes extrangeiros:

— Germano Lembert, allemão, residente em Pelotas;
— Dr. Yunossuque Nemoto, japonez, residente nesta capital;
— Juan José dei Pino, uruguayo, residente nesta capital;
— Belmiro Novas Caldellas e José Joaquim da Costa Sá, portu- 

guezes. residentes em Rio Grande;
— Pedro Irdanoff, búlgaro, residente em Pelotas;
— Pedro Dobrowolski, polonez, residente nesta capital;
— Frederico Eggler, suisso, residente em Lageado;
— Frederico Germano Prüfer, allemão, residente nesta capital;
— Rudolí Walter Broig, allemão, residente nesta capital;
— Alvaro Martinez, uruguayo, residente em Caxias;
— Carlos Emilio Serna, tchecoslovaco, residente nesta capital;
— Moszek David Leyzorowscz, jxjlaco, residente em Rio Grande;
— João Klinger, allemão, e sua mulher, Maria Klinger. russa, am

bos residentes nesta capital;
— Arnold Frankel. austriaco, residente nesta capital;
— Antonio Francisco dos Santos, José Felippe Ramos, Manoel 

Francisco Cosello, José Lourenço Casanova, Pedro Thomaz Bicho e 
Thomaz Francisco dos Santos, portuguezes, residentes em Rio Grande;

— Arnulf Hugo Erben, tchecoslovaco, residente nesta capital;
— Antonio Felippe Ramos, portuguez, residente no Rio Grande; '
— Joaquim Carlos da Silva, Matheus da Costa Marques, Franc isco 

Fernandes da Silva, Antonio Francisco Marques da Rosa. Thomaz da 
Silva Laranja, Manoel André, Abel Felippe Ramos e João Francisco 
Cosello, portuguezes. residentes em Rio Grande.

— Antonio Felippe Ramos, portuguez, residente em Rio Grande;
— Maximiliano João Franzke, allemão, residente na villa do 

Guahyba;
— Castiglia Rocco, italiano, residente nesta capital;
— Germano Bartel, allemão, residente nesta capital.



Elevou-se a 16 o numero de extrangeiros naturalizados durante 
,i mesmo |>eriodo, conforme titulos expedidos pelo Ministério da [ustiça 
e Negocios Interiores, sendo elles os seguintes:

NOMES
N aturali

dade Residencia
Naturalizado 
por titulo de

Juan José dei Pino Uruguayo Pelotas 27- 2-1926
gel miro Novas C alde llas_____ ___ Portuguez Rio Grande 20- 4-1926
José Joaquim da Costa Sá Portuguez Rio Grande 6- 5-1926
Frederico Eggler Suisso Lageado 14- 6-1926
Rudolf W alter Broig ...................... Allemão Porto Alegre 3- 9-1926
Pedro Dobrowolski Polonez Porto Alegre 4- 9-1926
Carlos Emilio Serna .................. .. Tchecoslov. Porto Alegre 15- 9-1926
Moszek David Leyzowicz................ . Polonez Rio Grande 20- 9-1926
Frederico Germ. P rü f e r _________ Allemão Porto Alegre 28- 9-1926
Manoel Franc." Cocello ............... Portuguez Rio Grande 8-12-1926
Thomaz Franc.” dos Santos Portuguez Rio Grande 8-12-1926
Arnold Frankel Austriaco Porto Alegre 11-12-1926
José Felippe R a m o s------------------- Portuguez Rio Grande 11-12-1926
Antonio Franc." dos Santos ___ _ Portuguez Rio Grande 27-12-1926
Thomaz da Silva Laranja Portuguez Rio Grande 30-12-1926
Matheus da Costa M arques............. Portuguez Rio Grande 30-12-1926

A I>>H\ ISTRAÇÕES MI NICIPA KS

Creação de municipios — Crearam-se mais dois municipios no 
anno de 1926: o de S. Pedro, constituído com o territorio do 3.'’ dis
tricto e parte oeste do 6.° de Santa Maria, pelo decreto 3624, de 22 
de março, e o do Guahvba. constituido com o territorio dos 9.°, 10.° e
11.° districtos de Porto Alegre, pelo decreto 3697, de 14 de outubro.

Nessas mesmas datas foram expedidos decretos provendo sobre 
a administração provisória dos novos municipios e nomeados os in
tendentes. recahindo as nomeações no cidadão João Francisco Viola 
e no bacharel João Pompilio de Almeida Filho, respectivamente.

A escolha do local destinado á séde do segundo dos municipios 
creados foi feita mediante plebiscito, de conformidade com o decreto 
3673. de 17 de julho, pelo eleitorado dos tres districtos.

O pleito se realizou, debaixo de grande enthusiasmo, a 20 de se
tembro, tendo obtido maior numero de suffragios o 9.° districto, séde 
da povoação de Pedras Brancas.

Limites entre, Encruzilhada e S. Jeronymo — () Sr. Presidente 
do Estado, i>elo decreto 3635, de 28 de abril, homologou o laudo ar
bitrai do jierito escolhido pelas intendencias e approvado |>elos con
selhos municipaes de Encruzilhada e S. Jeronymo sobre a linha di
visória entre esses municipios cujos limites ficaram assim estabele
cidos : “a partir da barra do arroio Xavier e por este aguas acima até 
a estrada geral situada entre os dois municipios; |)ela estrada geral
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até frontear as nascentes do arroio Capivary; dahi, por uma linha 
recta, até as referidas nascentes, considerado taes o galho de maior 
volume dagua. que tem origem nas fraldas do serro do Azambuja, 
nas proximidades da casa de negocio de Demetrio Teixeira da Silva”.

QUADBO DOS INTENDENTES MUNICIPAES EM 81 DE 
DEZEMBRO DE 1926

MUNICIPIOS INTENDENTES

1 Alegrete _____________
2 Alfredo Chaves .... .......
3 Antonio Prado
4 Arroio Grande ... .........
5 Bagé .... ................. .........
6 Bento Gonçalves
7 Bom Jesus ............... .....
8 Caçapava __________—
9 Cachoeira ___________

10 Oandelaria __________
11 Cangussú ___________
12 C a x ia s_______________
13 Conceição do A rro io ...
14 Cruz A l ta ___________
16 D. Pedrito ___________
16 Dores de Camaquam
17 Encantado __________
18 Encruzilhada ________
19 E re c h im .....................
20 Estrella ______ ____
21 Garibaldi ___________
22 Gravatahy __________
23 Guahyba .........................
24 Guaporé .......... ...... ........
25 Herval ___ _______
26 Ijuhy ... .......... ................
27 I ta q u y ....... ...... ..............
28 J a g u a rã o ... ........ ............
29 Julio de Castilhos __
30 Lageado ................... .....
31 I^goa Vermelha ____
32 L a v ra s___________ _
33 L iv ra m e n to _________
34 M ontenegro......... .........
35 Nova T re n to ________
36 Palm eira __________
37 Passo F u n d o ......... .... ..
38 Pelotas .......................

Dr. Oswaldo Aranha 
Dr. Cezar Pestana 
Caetano Reginato 
João Felix Soares 
Carlos Mangabeira 
João Baptista Pianca 
Joaquim Marques Acauan 
Coriolano Alves de Oliveira e Castro 
Dr. João Neves da Fontoura 
Albino Lenz 
Orlando Cruz 
Dr. Celeste Gobbato 
José Augusto Gründler 
Dr. José de Vasconcellos Pinto 
Dr. Herophilo C. de Azambuja 
Adylles de Araújo Peixoto 
Antonio de Conto 
Honorio F. de Carvalho 
Pedro Pinto de Souza 
André Marcollino Mallmann 
Jacob Nicolau Ely 
Demetrio Alves da Silva 
Ignacio Quadros 
Manoel Francisco Guerreiro 
José Bonifácio de Abreu 
Alfredo Steglich 
Roque Degrazia 
Domingos S. Rodrigues 
Lahyre Bastos 
Carlos F ett Filho 
Alberto Marques Berthier 
Chrispim Raymundo de Souza 
Francisco Flores da Cunha 
Dr. Maximiliano Schimitz 
Joaquim Mascarello 
Dr. Frederico Westphalen 
Dr. Armando de Araújo Annes 
Dr. Augusto Simões Lopes
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MUNICIPIOS INTENDENTES

3#
40
41
42
43
44
45 
4« 
47
4S
45*

50
51
52
sr.
54
56 
M
57
58 
58 
«6 
«1 
<2 

13 
M 
(5 
4(1 
17 
•8 
«S
70
71
72
75 
74 
Jfi
76
77

Pinheiro M achado____
p i r a t tn y ----------------—
Porto Alegre -------- ----
Prata ------ l.---------------
Quarahy ............. ............
Rio G ra n d e _________
Rio P a r d o ___________
Rosário ....... ....................
Santa Cruz ....................
Santa M aria ... ................
Santa V ic to r ia___ ___
Santiago do Boqueirão
Santo Amaro _______
Santo A n g e lo ________
Santo A n ton io_______
S. Borja .................... .....
S. Francisco de Assis _ 
S. Francisco de Paula
S. G ab rie l___ s___ -___
S. Je ro n y m o _________
S. João de Camaquam
S. José do N o r te _____
S. Leopoldo __________
S. Lourenço ...... .............
S. Luiz G onzaga______
S. Pedro _____________
S. Sebastião do Cahy
S. S e p é ---------------------
S. V ic e n te ___________
Soledade_____________
Taquara __________ —
Taquary _____________
T o rre s_________  _—
T rium pho____________
Uruguayana __________
V accaria______
Venancio Ayres
Viamão _______ _
J a g u a r y .... ..._ _

Hypolito Ribeiro Junior 
Paulo Avila Pinheiro 
Dr. Octavio Francisco da Rocha 
Dr. Felix Engel Filho 
Dr. Ascanio Tubino 
Dr. João Fernandes Moreira 
Dr. Pedro Alexandrino de Borba 
Garibaldi Tommasi 
Felippe Jacubus Filho 
Celso Penna de Moraes 
Dr. Mario Teixeira de Mello 
Dr. Sylvio Wallace Duncan 
Trajano Patricio de Azambuja 
Dr. Carlos Kruel 
Marcellino Soares Netto 
Dr. Protasio Vargas 
Dr. Ramão Fioravante Trois 
Odon Cavalcanti C. Monteiro 
Antonio Cândido da Silveira 
Dr. José Maria de Carvalho 
José Domingues Carvalho Basto* 
Dr. Roque Aita Junior 
João Correia F erre ira  da Silva 
Américo F erre ira  da Silva 
Virgilino Coimbra 
Antonio Luiz Müller 
Ernesto Noll 
Percival Brenner 
Justo Antonio da Luz 
Dr. Alvaro Rodrigues Leitão 
João Manoel Corrêa 
Manoel Ribeiro Pontes Filho 
José Guilherme Raupp 

Laurindo Luiz de Avila Netto 
João Baptista Arregui 
Theodoro Camargo 
Thomaz José Pereira Junior 
Antonio Caillar Barreto Vianna 
Sylvio Marchiori

CARTA ROGATORIA

Devidamente cumprida, foi enviada ao juiz districtal do 1.® dis
tricto desta capital a carta rogatoria que expediu ás justiças da Repu
blica Oriental do Uruguay para obter certidões de actos constantes de 
Kvros recolhidos aos archivos de repartições publicas daquelle paiz.



CARTAS PRECATÓRIAS

Ao juiz de comarca de Pelotas foi remettida uma, em 14 de ou
tubro, enviada a esta Secretaria pelo Juizo Privativo de Menores de 
Curityba, Estado do Paraná.

Ao sr. governador do Estado de Santa Catharina foi encami
nhada, em 26 de outubro, uma expedida pelo juiz de comarca de 
Passo Fundo ao juiz de direito de Campos Novos, naquelle Estado.

EXTRA DICÇÕES

Ao Sr. Ministro da Justiça e Negocios Interiores foi solicitada, 
em diversas datas do anno, a extradicção de varios criminosos, dois 
homisiados na Republica Oriental do Uruguay, um na Republica 
Argentina e um no Rio de Janeiro.

Em 30 de agosto foram solicitadas providencias ao sr. Gover
nador de Santa Catharina no sentido de ser preso e remettido para 
esta capital um individuo condemnado em Bento Gonçalves como 
incurso nas penas do artigo 303 do Codigo Penal e que se acha resi
dindo naquelle Estado.

A pedido daquelle governo foram recommendadas providencias á 
Chefatura de Policia afim de ser preso e enviado para Santa Catha
rina um individuo que desertou da força publica dalli.

A’s autoridades uruguavas foi entregue o reu Athanagildo Pirez, 
autor da morte de Athayde dos Santos, crime perpetrado em Canel- 
leira, municipio de Livramento, em 20 de janeiro de 1925.

Com o officio 722, de 12 de agosto, foi feita a entrega ao juiz 
de comarca de Bagé do reu Casemiro Peres, que assassinou, alli. na 
noite de 15 de abril de 1926, a Laudelino Rosa e que se achava de
tido em Rivera.

REPARTIÇÃO CENTRAL

Regimento interno. — Attendendo á conveniencia da distribuição 
dos serviços entre as directorias da Repartição Central, o Sr. Presi
dente do Estado, por decreto de 18 de janeiro, resolveu alterar, em 
parte, o respectivo regimento. De conformidade com esse decreto, 
passou a competir á 2.* directoria o expediente indicado no ar
tigo 6.°, § 2.°.

Licenças. — Foram concedidas as seguintes:

30 dias, em 20 de janeiro, ao 2.° official Joaquim Guerreiro 
Chaves;

10 dias, em 22 de janeiro, ao 2.“ official Christiano Frederico 
Buys Filho;

30 dias, em 29 de janeiro, ao 1.® official João Sant’Anna;
51 dias, em 5 de abril, contados de 5 de março, ao 2.® official 

Christiano Frederico Buys Filho;



4 mezes, em 25 de maio, ao mesmo funccionario;
3 m ezes. em  31 de maio, ao chauffeur Pio Leocadio da Con

ceição ;
30 dias, em 31 de julho, á 2.* dactylographa Adelaide Meirel- 

■f» de Carvalho;
.30 dias, em 25 de agosto, contados de 1.° do mesmo mez, ao 1.® 

official Leonidas Fortuna Garcez;
8 dias. em 26 de agosto, contados de 12 do mesmo mez, ao 2.® 

official Christiano Frederico Buys Filho;
30 dias. em 4 de setembro, á dactylographa Adelaide Meirelles de

Carvalho;
13 dias. em 29 de setembro, ao 1.® official Leonidas Fortuna

Garcez;
60 dia.', em 29 de setembro, ao chauffeur Pio Leocadio da Con

ceição ;
30 dias, em 19 de outubro, á 1* dactylographa Isolina Moreira 

G u te rre s ; e *
60 dias, em 12 de novembro, contados de 23 de outubro, ao 

archivista Otto Müller.

Exonerações. — Foram exonerados, a pedido:
em 9 de janeiro, das funcções de 2* dactylographa, dona 

Ernestina da Rocha Lavis;
— em 27 de fevereiro, do cargo de 1.® official, o bacharel José 

Fagundes de Oliveira Freitas.

Deste/nações. — Foram designados:

em 1.® de fevereiro, para substituir o director do Archivo 
Publico, durante o seu impedimento, o  director da 2* directoria, sr. 
Edmundo Gonçalves de Carvalho;

— em 24 de março, para substituir o archivista. durante as suas 
férias, o 2.® official Joaquim Guerreiro Chaves;

— em 1.® de outubro, para servirem na Commissão de Soccorros 
Públicos, o sub-director da 2.* directoria Nelson Leivas Cardia e o
2.® official da 3.* Poli Marcellino Espirito.

Dispensa. — Por portaria de 11 de dezembro foi dispensado o 
servente José Carlos Rodrigues dos Santos..

Promoções. — Por acto de 23 de março foram promovidos, por 
antiguidade, a 1.® official o 2.® Aristóteles Paz e a 2.® o 3.® Poli Mar- 
ceüino Espirito.

Transferencias. — Foram transferidos:
em 18 de fevereiro, da 1* para a 2.* directoria e desta para 

aquella os sub-directores Nelson Leivas Cardia e Antonio Gonçalves 
de Moura Monteiro, respectivamente;



— em 24 de março, da 3." para a 1* directoria. o 2.® official 
Buys Filho.

Nomeações. — Foram feitas as seguintes:

do cidadão Cassiano Aguiar, para exercer as funcções de 3.* 
official, provisoriamente, em 21 de junho;

— do cidadão João Achilles dos Santos, para exercer, provisória- 
mente, as funcções de chauffeur, em 15 de outubro; e

— do cidadão Oscar Oliveira, para exercer, provisoriamente, as j 
funcções de servente, em 15 de dezembro.

Contracto. — Foi contractada, em 2 de março, dona Santuzza 
Pinto Mennet para exercer, provisoriamente, as funcções de dactvlo- ( 
grapha.

ASSISTÊNCIA A ALIENADOS

Por decreto de 5 de novembro, o Sr. Presidente do Estado, con
siderando conveniente unificar a direcção dos serviços públicos da 
Assistência a Alienados, extinguiu os logares de director do Hospital 1
S. Pedro e do Manicomio Judiciário e creou o de director da Assis- j 
tencia.

Para o novo cargo foi nomeado, por titulo da mesma data, o 3 
dr. Jacintho Godoy Gomes.

DIVERSOS

Commissão de Soccorros Públicos. — Esta commissão foi con
stituída pelo Governo do Estado em 30 de setembro para soccorrer 
as victimas pobres da ultima enchente verificada nesta capital.

A mais de doze mil pessoas foram fornecidos generos de pri
meira necessidade, tendo sido prestados, tambem, a grande numero 
dellas, serviços médicos.

As despesas montaram a 60:411$963.
Relatorios das repartições subordinadas. — Foram uniformiza

das as disposições constantes dos regulamentos das repartições su
bordinadas á Secretaria do Interior e Exterior sobre o periodo que 
comprehendem e data em que devem ser apresentados os respectivos 
relatorios annuaes por decreto de 17 de junho. De conformidade 
com esse decreto, os relatorios das repatições subordinadas serão 
apresentados até o ultimo dia de fevereiro e comprehenderão o perio
do decorrido de 1.° de janeiro a 31 de dezembro do anno anterior.

Contracto — Foi prorogado, até 31 de julho de 1927. o contra
cto firmado em 1.° de agosto de 1910, entre a Faculdade de Medicina 
e o Governo do Estado, para o tratamento gratuito da hydrophobia.



QUADRO DO PESSOAL DA REPARTIÇAO CENTRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DO 
INTERIOR E EXTERIOR EM 31 DE DEZEMRRO DE 1926

Ordem de antiguidade nos cargos Directoria Data do actual Data da prim i OBSERVAÇOES
■

provimento tiva nomeação

DIRECTOR GERAL,

Dr. João Moraes Pio de Almeida..

DIRECTORES 

Cyrillo Ferreira Soares (add.°)

Edmundo Gonçalves de Carvalho

Carlos Thompson Flores Filho----
Dr. Eduardo Marques Junior

José Bonifácio da Silva....................

SUB-DIRECTORES

Jacintho Guedes Pinto..... ................

Nelson Leivas Cardia 
Julio Lebrun
Antonio G. de Moura Monteiro.

PRIMEIROS OFFICIAES

Carlos Augusto Mennet........... ..........
João Sant’A n n a ... ..... ...... ..................
Leonidas Fortuna Garcez 
Aristóteles Paz .................

DACTYLOGRAPHA 

Dalila Granja da Silva

ARCHIVISTA
Otto Müller

PORTEIRO

Gabriel do Amaral Oestreich...

CONTÍNUOS

Leonel de Oliveira Bandeira

CORREIOS

Francisco Solano da Silva 
João Garcia Moreira----- ---------

SEGUNDOS OFFICIAES

Dr. Christiano F. Buye Filho 
Joaquim Guerreiro Chaves..
Dr. Alvaro de Moura e Silva.....
Poli Marcellino Espirito.

4 “
3.'

l . «

4.*

2.»
3.*
l .«

4.'
2.*
1.*
3.*

1.*
4.*
2.*
3.*

3.*

15 — 3 — 1924

22 — 8 — 1919

30 — 8 — 1920

16 — 9 — 1921 
30 — 5 — 1923

21 — 1 — 1924

26 —12— 1921

30 — 5 — 1923 
2 — 4 — 1924 

20 — 6 — 1924

26—12— 1921 
2 — 4 — 1924 

20 — 6 — 1924 
23 — 3 — 1926

2 — 4 — 1924
3 — 6 — 1924 

20 — 6 — 1924 
23 — 3 — 1926

8 —12— 1925

9 — 5 — 1924

1 — 3 — 1924

14 — 6 — 1911

1 — 7 — 1904 
4 — 5 — 1925

14 — 3 — 1924

30 —10— 1886 Apos. em 1-3-23,  reverteu em 30 - 5 - 25.
J Serve, em comm., no Arch. Publico.

27 —10— 1885

19 — 9 — 1895 
1 —11— 1910

31 — 1 — 1898

Apos. em 8 - 2 - 923, reverteu em 8 - 6 - 25. 
Exerce, em caracter provisorio, o cargo de 
director do Archivo Publico.

Serviu na Insp. Ger. da Instr. Publ. de 
8 - 4 -0 7  a 30-10-1910.

27 — 1 — 1916 Nom. aux. prov. do Arch. Publ. em 
15-12-1911.

15 — 7 — 1920 
20— 6 — 1921 
19 — 8 — 1919

19 — 2 — 1921 
11 — 9 — 1923 
26 —12— 1921 
15 — 9 — 1921

Nom. 2.° 
4 -1  -1908.

off. do Arch. Publ. em

Serviu na Ad. 
15-9-21.

do Porto de 21-7-21 a

12—11— 1923 1 
2 — 6 — 1921 
2 — 6 — 1924 

20 — 6 — 1924

8 — 2 — 1922

19 — 4 — 1924

1 — 3 — 1924 Serviu no Museu Julio  de Castilhos em 
1905, na Escola Complementar e no Gab. 

i| da Pres. do Estado.

4 — 4 — 1903

1 — 7 — 1904
2 — 5 — 1912

19 a 22

Servem ne«ta repartição, em 
relles de Carvalho, Luiza Müzell 
como dactylographos.

caracter provisorio: Athos Damasceno Ferreira, Isolina Moreira Guterres, Adelaide Mel- 
de Caetro, José Proença e Santuzza Pinto Mennet, o prim eiro como 3.° official e os demais
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INSTRUCÇÃO PUBLICA

Nas forças da verba de 6.072:614$650, votada pela lei n.° 399, 
j7 de dezembro de 1925, o Estado ministra a instrucção publica em

Escolas isoladas 
Grupos escolares 
Collegios elementares 
Escola Complementar.

Subvenciona, ainda, aulas em zona rural, a cargo de professores 
c o n tra c ta d o s  pelas municipalidades e escolas de ensino particular pri
mário, de conformidade com os decretos ns. 1481, de 27 de maio de 
1909. e 1895, de 23 de dezembro de 1912.

Quadro distribuitivo da referida verba:

Inspecção e sco la r-----------------------------------------------  33 :848$350
Escola Complementar -------------------------- ----- --------  300:900S600
Collegios e lem en ta res .................... ............................. .... 1.417:823$200
Grupos escolares------------------------------- --- ------------- 3 4 :992^000
Auxiliares de e n s in o ................................. ................... ... 561:932$800
Professoras de trabalhos manuaes ____________ ___  4 2 :838$400
Profesores add idos---------------------------------------------- 246:8405000
Porteiros e serventes ----------------------------------------- 7 7 :740$300
Professores de aulas isoladas_____ ______________ 1.975:303$000
Gratificação da 4 * parte-------------------------------------- 174:900$000
Subvenções escolares ___________________________  818:496$000
Material escolar -------------------------------- ---------------  387:000$000

Total da verba ordinaria___ __ _____ 6.072:614$650

Além dessa pareella, o Governo do Estado auxilia, com 
720 KXX)$000, diversos institutos da Escola de Engenharia de Porto 
Alegre e a Escola de Agronomia e Veterinaria de Pelotas.

Pela lei n.° 400, de 17 de dezembro de 1925, despende ainda o 
Estado 150:000$000 com a construcção de edificios escolares; 
50:000$000 com os Institutos de Bellas Artes da Capital e de Pelotas, 
20:000$000 para auxiliar o aperfeiçoamento da educação artística dos 
rio-grandenses que se distinguirem por excepcional merecimento na 
cultura das bellas artes.

Perfaz, pois, o total de 7.012:614$650 a verba destinada á 
instrucção primaria e technica no corrente anno ou sejam 11% sobre a 
despeza ordinaria, excluida a verjra destinada á Viação Ferrea, pro- 
prio da União.

Por sua vez, as municipalidades despenderam com suas escolas a 
quantia de 2.170:836$757, conforme se verifica pelo quadro abaixo 
discriminado. O Governo da União subvenciona 167 aulas locali- 
sadas em zonas de população extrangeira, com a importancia de 
336:000$000, destinada ao pagamento dos respectivos professores,
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cabendo ao Governo Estadual o custeio das alludidas aulas, auxiliando 
ainda, com 450:000$000, diversos estabelecimentos particulares. Está, 
pois, demonstrado que os cofres públicos gastaram mais ou menos 
9.969:478$407 com o ensino primário e auxilios aos estabelecimentos 
de ensino technico no Rio Grande do Sul.

VERBA VOTADA PELOS MUNICIPIOS PARA A MANUTEN
ÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS AULAS

MUNICIPIOS
Verba destinada 
ás aulas muni- 

cipaes

1
2
3
4
5
6
7
8 

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 

21 

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Alegrete ___________
Alfredo Chaves ____
Antonio P ra d o ---------
Arroio G ra n d e _____
Bagé ----------------------
Bento Gonçalves ___
Bom J e s u s -------------
Caçapava __________

( C a n d e la ria_________
) C ach o e ira__________

Cangussú __________
í C a x ia s_____ _______
; Conceição do Arroio
j Cru* A l t a ---------------

Dom Pedrito ..._____
I Dôree de Camaquam
i Encantado _________
| Encruzilhada ______
] Erechim ___________

E strella ___________
' G a r ib a ld i__________
i Gravatahy .............. ....
j Guahyba ......... .............

G u a p o ré ___________
! Herval ... ......... ,.... _ ...
j I ju h y ----------------------
I I ta q u y ... .......................

não

Jaguarào ... ... .........
Jaguary _________
Julio de Castilho»
Lageado _________
Lagoa Vermelha ....
Lavras ... ....__........
L ivram ento ______
Montenegro ..... .......
Nova T re n to _____

consignada 
13:500*000 
13:300*000 
4:000*000 

69:229*500 
53:640*000 
8:000*000 
4:450*C 
4:560*000 

71:135*657 
17:000*000 
95:197*500 
3:000*00 

14:310*009 
17:000*00* 

5:725*0 
24:596*268 
11:731*100 
11:350*000 
15:426*950 
24:600*000 
12:000*000 
1:375*000 

51:360*00* 
7:000*0 

63:500*0 
17:268*9 
20 : 000*000 
14:400*00* 
29:080* 
24:000* 

8 :274*00* 
9:601*4 

118:786*0 
43 :500*000 
22:027*5!
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Verba destinada
MUNICIPIOS ás aulas muni-

cipaes

37 Palm eira ................. ...................................... 19:485*000
38 passo Fundo ............ .............................  ... .......... 12:739*500

39 pelotas ................... . ............... -.......... ...... ...... 270:052*000

40 pinheiro Machado ... ....................... .. 9:000*000
41 piratiny  ................. _....... _ — ....................... 4:560*000
42 Porto Alegre - ................  ....... não consignada
43 Prata ........................................... .............-...................... 8:037*000
44 Quarahy .......................... — ...................................... 21:982*353
45 Rio Grande ............................ . .... ...................... ..... 207:490*668
46 Rio Pardo ........................ . ......... ....................... ....... 22:260*000
47 Rosário ... ...........................—  —  ...... 53:583*498
48 Santa Cruz ..............................  ... .............  ........ 16:377*890
4» Santa Maria ........ .................... —  .............................. 32:040*000
50 Santa Victoria ........................... 38:750*000
51 Santo Amaro ................... . —.................................... 1:930*000
52 Santo Angelo ............... ................. ...................... 90:612*500
53 Santo Antonio ............................................................. 6:054*000
54 São Borja ................................ . ............................ 17:555*600
55 S. Francisco de A ssis.................................................. 35:442*600
56 S. Francisco de Paula............................................... .... 18:000*000
57 São Gabriel ........... ...... —..... ......................... 60:000*000
58 S. Jeronymo ................... .......................................... 3:130*000
59 S. João de Camaquam................................................... 10:640*000
60 S. José do Norte........................................................... 25:000*000
61 S. Leopoldo ........... ........ 60:660*000
62 São Lourenço ....................... ......._............... ................ 5:000*000
63 S. Luiz Gonzaga ............... . .................................... 12:000*000
64 São Pedro ... .............................—................................ 5:870*000
65 S. Sebastião do Cahy....... .......................................... . 17:480*000
66 São Sepé ........ ...........  ................................................... 6:200*000
67 Santiago do Boqueirão........................................ . 7:200*000
68 São Vicente .............................................. ........... 5:500*000
69 Soledade ............................. ............................ ............. 24:339*200
70 Taquara ........................................................................... 12:000*000
71 Taqnnry , 10:919*300
72 Torres .......... ......................................... ....................... 10:956*916
73 Triumpho ........... . ..... .................................................. 4:000*000
74 Uruguayana ................... ................................................ 50:793*900
75 Vaccaria _ ................_....................... ......... . 9:270*000
76 Venancio Ayres 4:000*000
77 Viamão .......................... 16:000*00»

2.170:836*757
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Synthese da verba gasta com o ensino primário e auxilios con
cedidos aos estabelecimentos de ensino technico no Estado do Rio 
Grande do Sul pelos Governos Estadoal, Municipaes e Federal. 1

Governo Estadoal ensino prim ário_____ ____ 6.072:614*650
auxílios a estabelecimentos 940:000*000 7.012:641*650

Municipal i d e m ___________________  2.170:836*757 2.170:836*757
Federal subvenções a 167 aulas___  336:000*000

Auxilios ________________ 450:000*000 786:000*000

Total................. .... .................  9.969:478*407

MATRICULA GERAL E FREQUENCIA MEDIA

No anno transacto a matricula escolar registrada era de 197.424 
alumnos; houve, portanto, um accrescimo de 12.370 alumnos sobre a 
anterior, apurada em dezembro de 1925.

A frequencia passou a 170.232, accusando, pois, um augmento 
de 2.596 alumnos.

Matricula Frequencia

1 Escola Complementar — curso complemen
ta r  ....................................................................... 628 610

1 Curso annexo e aulas destinadas á  pratica
das alumnas m eetras...................................... 2.215 1.674

45 Collegios elem entares...................................... 19.053 14.178
28 Grupos escolares installados........................ 5.038 3.956

345 Aulas isoladas estadoaes providas.............. 13.800 11.912
1307 Aulas subvencionadas pelo Governo do

Estado ............................................................... 41.824 39.619
968 Aulas municipaes prim arias e secundarias. 33.880 30.468
158 Aulas eetaduaes subvencionadas pelo Go

verno Federal providae.................................. 5.530 5.109
932 Estabelecimentos de ensino primário, se

cundário. technico e superio r...................... 75.456 62.806

3785 197.424 170.232



OUADRO GERAL DA MATRICULA E FREQUENCIA DAS 
XULAS PUBLICAS E PARTICULARES DISSEMINADAS 
pF.I.O TERRITORIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

POPULAÇÃO 1926 1926

MUNICIPIOS
Geral cal

culada

Escolar

31-12-26

Matr. Freq. Matr. Freq.

1 Alegrete ................ 31.900

2 Alfredo Chaves___ 22.900

3 Antonio Prado___ 10.460

4 Arroio Grande. . . . 10.500

5 Bagé ........................ 52.180

6 Bento Gonçalvee.. 23.630

7 Bom Jesus.............. 7.430

g Caçapava .............. 20.980

9 Candelaria ............ 10.950

10 Cachoeira .............. 59.350

11 Cangussíl .............. 34.530

12 Caxlao .................... 28.410

13 Conceição do Arroio 20.600

14 Cruz A lta ................ 42.400

W Dum Pedrito.......... 17.340

1* Dor. de Catnaquam 12.120

17 Encantado ............ 24.300

18 Encruzilhada ___ 28.920

19 Erechim ................ 47.600

JO Estrella .................. 27.500

i i  Garibaldi .............. 17.500

12 Gravatahy ............ 20.800

13 Guahvbn ................ 19.900

14 Guaporé. . . 43.800

14 Herval . 10.050

O  Ijuhy ...................... 34.020

*7 Itaquy .................... 14.360

í* Jag u a rão ................ 12.830

39 Jaguary ................ 16.380

*0 Julio de Castilhos. 27.400

31 Lageado ................ 43.320

32 Lagoa Vermelha.. 37.720

33 Lavras .................. 10.350

34 Livramento .. . 36.900

36 Montenegro .......... 47.450

36 Nora Trento.......... 8.650

37 Palmeira ................ 47.200

38 Pasao Fundo.......... 86.400
39 Pelotas .................. 92.000

6.284 2.806 2.497' 2.576 2.336

4.694 1.859 1.624 1.819 1.600

2.123 1.438 1.259 1.288 1.225

2.045 968 753 568 44>9

9.966 5.310 4.872 5.154 4.730

4.985 3.345 3.186 3.228 2.880

1.486 364 254 317 239

4.265 1.008 896 1.350 1.197

2.146 437 386 não :reado

11.454 5.524 4.703 5.466 5.14 S

6.836 802 473 607 564

5.880 5.367 4.362 4.209 3.959

3.894 1.429 974 1.395 1.311

8.861 4.296 3.056) 2.812 2.451

3.589 958 758; 1.003 984

2.436' 425 383 383 339

4.860 2.173 1.846 1.859 1.672

5.553 1.138 809 2.086 1.812

9.710 3.301 2.088 2.071 1.844

5.857 3.043 2.7411 2.514 2.319

3.552 2.436 2.189 1.765 1.611

1.638 892 UAD 1.440 1.249

3.880 693 577 não :reado

9.042 I 2.811 2.192 3.089 2.942

2.041 354 289 578 490

7.040 4.009 3.481 4.281 3.847

2.986 1.506 1.212 1.316 1.167

2.283 1.005 807 1.197 1.070

3.276 1.364 1.153' 1.824 1.652
5.534 2.680 2.137 2.430 2.147
8.923 3.735 3.226 3.579 3.348
7.694 1.089 849 932 826

2.152 466 414 1.080 894

8.675 2.647 2.124! 2.991 2.678
9.964 5.346 4.628 5.382 5.063

1.790 1.424 1.242J 1.842 1.701
10.620 1.057 928 1.716 1.638

19.094 4.108 3.437 3.619 3.209

15.640 10.067 8.49ll 9.984 8.77»



POPULAÇÃO 1926 1925

MUNICIPIOS Geral cal- 

culada

Escolar

31-12-26

Matr. Freq. Matr. Freq. 1 

------ i

40 Pinheiro Machado. 12.050 2.434
1

687 496
1

389

... __ 1

327

41 P ira t in y .................. 15.020 2.958 258 209 678 63$

12 Porto Alegre.......... 225.000 35.100 25.223 24.989 18.310 14.784

43 Prata ...................... 16.650 1 2.388 1.046 829 1.300 1.115 j

44 Quarahy ................ 15.000 3.105 829 548 889 709]

45 Rio Grande............ 58.350 9.044 5.238 4.7S9 5.964 5.441'

46 Rio Pardo.............. 23.880 4.561 1.557 1.072 2.586 2.228 (

47 Rosário .................. 20.950 4.462 1.441 1.005 1.516 1.384,

48 Santa Cruz............ 40.100 7.906 4.829 4.282 3.927 3.516:

49 Santa Maria.......... 48.000 S.688 6.491 5.530 6.132 5.352j

50 Santa Victoria........ 12.650 2.340 1.059 748 945 8041

51 Santo Amaro.......... 7.650 1.461 443 309 604 575 ]

52 Santo Angelo........ 49.150 10.927 5.309 4.314 3.110 2.821]

53 Santo Antonio. . . . 40.410 7.941 2.064 1.579 2.967 2.60S*

54 Sâo Rorja................ 25.770 5.385 1.177 935 1.137 972"!

55 S. F. de Aseis. . . . 19.730 4.143 664 586 429 394?

56 S. F. de Paula. . . . 26.500 5.406 900 719 1.124 917

57 São Gabriel............ 28.360 5.473 2.303 1.989 1.846 1.53M

58 São Jeronymo........ 23.760 4.728 757 604 961 740,

69 São J. Camaquam. 15.000 3.015 751 523 1.130 1.0MJ

60 São José do Norte 14.000 2.422 496 320 370 294

61 São Leopoldo........ 50.320 9.711 12.426 11.733 11.832 10.8531

62 São Lourenço........ 22.350 4.581 3.092 2.733 2.252 2.023!

63 São Luiz Gonzaga. 40,530 8.795 2.989 2.087 2.100 1.9221

<4 São Pedro.............. 12.200 2.196 780 668. não creado 1

65 São Seb. do Cahy. 40.750 8.272 2.832 2.110 2.900 2.514;

66 São Se(pé................ 14.360 2.943 818 660. 524 413

67 Sant. do Boqueirão 22.330 5.024 702 540 1.007 902

68 São Vicente............ 17.300 3.338 789 57b 570 472;

69 Soledade ................ 50.700 11.154 1.688 1.482 2.120 1.84«|

70 Taquara ................ 41.560 8.478 3.432 2.594 3.256 2.897

71 Taquarv .................. 30.870 6.081 2.680 2.379 2.579 2.206

72 Torres .................... 12.150 2.405 1.135 932 1.090 1.0091

73 Triumpho .............. 9.580 1.896 658 480 1.139 887

74 Uruguayana .......... 33.270 6.620 1.311 1.02ll 2.395 2 .0 il

75 Vaccaria ................ 30.220 6.467 1.980 1.533 1.968 1.747

76 Venancio Ayree. . . 20.520 4.165 2.144 1.816 1.725 1.512

77 Viamão .................. 14.980 2.966 716 568

i

1.001 S69

Total................ 2.358.000 464.727 ^197.424 170.2321185.064 167.63<;



■OPULAÇÀO TOTAL E ESCOLAR DO ESTADO DO RIO 
' GRANDE DO SUL. CALCULADA EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 1926

MUNICIPIOS

POPULAÇÃO

Geral 

em 31-12-2$

Escolar 

7-14 annos

alegrete ..................................................................... 31.900 6.284

Ufredo Chave*......................................................... 22.900 4.694

10.460 2.123

10.500 2.045

52.180 9.966

3ento Gonçalves......................................................... 23.ii.VJ 4.985

Bom Jesufi................................................................... 7.430 1.486

Caçapava ..................................................................... 20.980 4.265

Cachoeira .............. ..................................................... 59.350 11.454

Candelaria ................................................................. 10.950 2.146

Canguesú ........................................................... .. 34.530 6.836

Caxia* ......................................... ............................... 28.410 5.880

Conceição do Arroio................................................. 20.600 3.894

42.400 8.861

D. Pedrito.................. ................................................. 17.340 3.589

Dores de Camaquam........ ",...................................... 12.120 2.436

Encantado ................................................................. 24.300 4.860

28.920 5.553

Brechim .................................................................... 47.600 9.710

Htarella ....................................................................... 27.500 5.857

fíarihaldi ................................................................... 17.500 3.552

Iravatahy ................................................................... 20.800 4.638

íhiahyba ..................................................................... 19.900 3.880

fluapore ..................................................................... 43.800 9.042

Herval ......................................................................... 10.050 2.041

Ijuhv ............................................... , ......................... 34.020 7.040

ítaqny ......................................................................... 14.360 2.986

Ja^uarâo .................................................... 12.830 2.283

í&guary ..................................................................... 16.380 3.276

.'alio de CaBtilhos..................................................... 27.400 5.534

Lageado ..................................................................... 43.320 8.923

Lagoa Vermelha......................................................... 37.720 7.694

Lavras .................... 10.350 2.152

Livramento ................ 36.900 8.675

Montenegre ........................ 47.450 9.964

Xova Trento............................................................... 8.650 1.790

Palmeira .................. 47.200 10.620

Pa«so Fundo......................................................... 86.400 19.094



MUNICIPIOS

POPULAÇAO

Geral 

em 31-12-26

Escolar 

7-14 annos

Pelotas ..................................

Pinheiro Machado................

P iratiny ................................

Porto Alegre..........................

Prata ......................................

Quarahy ................................

R io Grande............................

Rio Pardo..............................

Rcsario ..................................

Santa Cruz............................

Santa Maria..........................

Santa Victoria......................

Santiago do Boqueirão........

Santo Amaro........................

Santo Angelo........ ..............

Santo Antonio da Patrulha.

S. Borja.................................

S. Francisco de Assis........

S. Francisco de Paula---

S. Gabriel..............................

S. Jeronymo........ ...............

S. João de Camaquam

S. Joeé do Norte................

S. Leopoldo..........................

S. Lourenço.. . . ' .................

S. Luiz Gonzaga..................

S. Pedro................................

S. Sebastião do Cahy........

S. Sepé.................................

S. Vicente..............................

Soledade ..............................

Taquara ..............................

Taquary ..............................

Torres ..................................

Triumpho ............................

Uruguayana ........................

Vaccaria ..............................

Venancio Ayree................

Viamão ................................

92.000 15.640

12.050 2.434

15.020 | 2.958

225.000 35.100

11.650 2.38S

15.000 3.105 j

58.350 9.044

23.880 4.561

20.950 4.462

40.100 7.906

48.000 8.688

12.650 2.340

22.330 5.024 1

7.650 1.461 "

49.150 10.927

40.410 7.941

25.770 5.385 '

19.730 4.143

26.500 5.406

28.360 5.473

23,760 4.728

15.000 3.015

14.000 2.422

50.320 9.711

22.350 4.581

40.530 8.795

12.200 2.196

40.750 8.272

14.360 2.943

17.300 3.338

50.700 11.154

41.560 8.478

30.870 6.081

12.150 2.405

9.580 1.896

33.270 6.620

30.220 6.467

20.520 4.165

14.980 2.966

2.358.000 464.727



ulâçào esc o/dr compgrac/õ é  to ta l
Cd/cufec/ó em 3/ c/e Dezembro c/e 1926.

2.35Ô.OOO

hdbitõntes



ESCOLA COMPLEMENTAR

ESCOLAMPS ANTSR—1 — A 15 de fevereiro foram abertas as inscri- 
pções para exames de segunda época, bem como convidados os candi
datos a effectuarem. até 28 do mesmo mez, a matricula nos diversos 
cursos, os quaes começaram a funccionar a 2 de março.

O encerramento das aulas no Curso Complementar teve logar a 
14 de novembro, para a 16 terem inicio os exames que se prolonga
ram até 31 de dezembro findo.

No Curso Elementar encerraram-se as aulas á proporção que se 
realisavam os exames, os quaes tiveram inicio a 17 de dezembro e 
terminaram a 24 do mesmo mez, começando o periodo de férias.

5d—LAN eA fvr AiST— — A 2 de março deu-se começo aos exames 
de segunda epoca que se prolongaram até 27 do mesmo mez.

O resultado foi o seguinte:

ANNOS Approvações j Reprovações

157 78

61 39

 ̂• ” ..................................................... 58 18

93 0

Total.......................................................

369 135

ESPECIFICAÇÃO DO RESULTADO

MATÉRIAS

Anno

I

Anno

I I

Anno

I I I

Anno

IV

app. rep. app. rep. app. rep. app. rep.

Mathematica ........ 16 12 19 17 9 6 8 0
Portuguez .............. 20 26 7 9 4 5 6 0

Francez .................. 13 22 7 9 4 0 6 0
Psychologia .......... 14 0 — — 4 0 —

Sciencios................ 15 0 1 0 2 0 — —

Geographia .......... 11 1 2 0 2 0 — —

H istoria .................. 15 0 1 1 3 0 — —

Desenho.................. 14 0 4 0 5 0 42 0

Musica .. 17 4 6 0 4 3 17 0

Gymnastica .......... 16 3 6 3 5 1 — —

Trabalhos manuaes 6 0 7 0 11 0 — —

Eecripturaçâo ___ — — 1 0 1 3 — —

Pratica ............ 12 0

Total___ 157 78 61 39 58 18 93 0
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\liCO demonstrativo das approi/açoes
c/o

| curso comp/ementar
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Quanto á idade

Quanto á côr

de 10 a 14 annos

Qanto á nacionali

dade dos paes

de côr branca-...

de côr preta.

de paes brasil.

de paes extrang.

masc. ____ 8

fem. . . _ __ 135

masc. ____ 6

fem. ........... 479

masc.......... 14

fem............ 600

masc. ____ 0

fem............ 4

masc.......... 12

fem .______ 539

masc............ 2

fem............. 75

total

total

total

total

total

total

Matricula geral

Frequencia media

Total

- ......í
(” Curso Complementar

Curso elementar

f Curso Complementar

Curso elementar

_

Q matricula

A 31 de dezembro de 1925

frequencia ________ ...

Q matricula __________

frequencia _______



Distribuição c/os â/umoos c/o curso comp/<?merttdr
d õ

ãsco/â C om p/em en târ

Quanto cio dd/antemento



Distribuição dos atumnos do curso elementar 
an nexo a' üscoia Comp/ementar

Quanto eo &c//&nfomento



CURSO ELEMENTAR — QUANTO AO CORPO DOCENTE

PROFESSORAS
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Ondina G. Gomes ------- 12- 8-1896 2.* Sup. 72 55 30 13

Leopolda Barnewitz ---- 15- 4-1894 3.* H 90 72 32 11

Anna Heit ----------- 5- 1913 1.* n 62 56 13 13

Alvina Lehmann 1914 1.* n 62 45 12 9

M. José de S. e C u n h a--- 5-1913 1.» tt 30 23 13 13

Maria Vargas ............. .......... 28- 5-1909 1.* Med. 62 48 17 17

Marinha N. de Freitas--- 1- 9-1884 3.* tt 59 55 33 4

Carmeila d’A loya------- 5-1912 1.* tt 60 48 14 14

Miguelina V. da Rocha____ 15- 5-1912 1.* tt 55 43 10 9

Lydia O. Sá e Cunha ....... 30- 9-1912 1.* tt 68 56 13 13

Davina Medeiros ................ 8- 3-1909 1.* Int. 71 58 17 14

Marina Neves ..................... 2-1915 1.» »» 73 60 11 10

Nelly Rezende ..................... 4-1918 1.* H 65 50 8 6

Angelina Limongi ....... ...... 29- 5-1912 1.* ” 57 40 14 5

Francisca Murillo ..... ........ 6-1914 1.* tt 69 54 12 6

Alayde Silveira ..... ........... 15- 5-1912 1.* 3.* D. 63 50 14 9

Hilda Masson _r__________ 6-1913 1.* 55 42 13 13

Marina V. Pires .............. 6-1919 1.* n 82 60 10 4

Alice Heit 1916 1* tt 70 54 10 2

Amada X. da Costa .......... 4-1921 1.* tt 84 76 4 3

Consuelo Costa ................... 6-1921 1.* 2.* D. 52 46 6 5

Ilsa Schumann .................. . 4-1916 1.* ” 56 47 10 9

Maria Luisa Soares______ 4-1918 1.* " 79 60 8 6

Dora Petersen 2-1919 1.* tt 64 56 7 2

Alayde C. Pereira .............. 4-1922 1.* tt 80 50 4

Eva Rosa dos Santos _____ 5-1919 1.» tt 49 27 7 1

M. Zulmira G. Gomes ____ 3-1916 1.* 1.* D. 46 36 10 10

Wanda Gaelzer 26- 5-1919 1.‘ 52 44 7 2

Cecy Coimbra 20- 3-1916 1.* n 70 35 10 1

Sibylla Carvalho 1915 1.* tt 97 42 11 1

Zelia S. da Silva 5-1920 1.* tt 66 45 6 1

Lidroneta S. Rosa 1- 8-1920 1.* * 66 40 26 1

Eugenia Brinco 11- 8-1921 1.» n 86 62 5 1
Carlota Meyer 5-1917 1.* tt 33 30 9

M. Rita Ribeiro __________ 5- 2-1903 i

i

íão tem secçã0 defi

1

aida

1
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Quanto ao adianta

mento

1.* classe

2.* classe

3.* classe

fem.

fem.

fem.

469

total

781

143

total

506

30

total

286

Quanto á idade

de 7 a 10 annosJ

de 10 a 14 annos

fem.

fem.

de mais de 14 [ masc. 

annos J

fem.

338

572

292

847

12

154

total

total

total

Quanto á côr

de côr branca __J

de côr preta

masc. 

fem. _ 

masc. 

fem. _

587

1495

55

78

total

total

Quanto & naciona

lidade dos paes

de paes brasil. -

de paes extrang.

tem.

fem.

564

1382

78

191

total

total

DISTIR BRUÇÃIOBR — Foi o seguinte o movimento das caixas es
colares no anno findo.
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I Carteira benefi

cente

I I  Carteira econo-, 

mica

Socios alumnos j

Socios profes

sores

Importancia re

cebida

Importancia

gasta

Saldo em 

31-12-926

Socios alumnos

Importancia de

positada

f curso complementar 

j curso elementar____

I curso complementar. 

curso elementar____

1 curso complementar_

curso elementar_____

3 curso complementar

I curso elementar____

3 curso complementar_

| curso elementar____

curso complementar_

curso elementar____

curso complementar.—. 

curso elementar_____

105 (media) 

150 (media) 

24

7—

_  1:826$991 

_  1:169)933 

89J0O0 

1151000 

_  1:737*991

..  1:054$933

101

290

136J264

275$286

ICaCrtei bn nfiancoif  — No anno findo o batalhão de escoteiros 
foi constituido de 101 alumnos.

A 18 de novembro, presentes todos os escoteiros, a nova turma 
jurou á Bandeira.

-oC,Crtif amCmSCnf — Foram confeccionados no anno findo 1.195 
trabalhos no curso complementar e 1.169 no curso elementar.

A exposição dos mesmos teve logar nos dias 20 a 30 de dezembro. 
A venda produziu a quantia de 137$000, que foi depositada na Caixa 
Beneficente.

smaonlC bn acaSrif — A turma de alumnas mestras de 1926 con
vidou para paranympho o director Alcides Flores Soares, devendo rea
lizar-se a ceremonia da entrega dos titulos em março proximo, época 
em que pretendem terminar o curso algumas alumnas que deixaram de 
prestar exames na primeira epoca.

urSjmCf jnfaoCf bn  1926 — Terminaram o curso no anno findo 
as seguintes alumnas mestras: Consuelo da Fontoura Palmeiro, Inah 
e Nelly Fróes de Oliveira, Ilsa Krausneck, Ignez Kliemann, Lucia 
Sperb, Lygia Ubatuba de Faria, Martha Helm, Analia Antunes Feijó, 

lAlencarina Silveira, Alice Alves Pacheco, Dóra de Araújo Bastos,
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Delia Santiago, Christina Queiroz, Cenira Leal, Constança de Mora 
Fernandes, Celina Martins, Esther Stabel, Eugenia Budiansky, J( 
Galperin, Helena Mallmann, Hilaria Dillenburg, Maria Guedes — 
Cunha, Maria Ferreira Soares, Maria de Lourdes Azambuja, Noejj 
Taufer, Renata Telles Fusquine, Rita Ferrão Teixeira, Hilda Baptj 
ta, Annita Bohrer e Maria do Carmo Almeida.

MOVIMENTO ESCOLAR DO "CURSO COMPLEMENTAR” DA ESCOM 

COMPLEMENTAR DESDE A ULTIMA REFORMA, EM MARÇO DE 19̂

-̂ 5

ANNOS Alumnos matriculados N.° de diplomados 1

1907 ......................... ......... 63 nenhum

1908 ................................... • 3  128
nenhum

1909 ........................... ^  109 17

1910 .................................. 103 14

1911 .................................. 103 nenhum

1912 ................-....... .. ... 88 20

1913 ..............................  . 116 28

1914 ................................. 130 13

1915 .............. ........ ....-..... 171 2

1916 ................................... 180 15

1917 ........... ....................... 240 15

1918 ................................ 332 23

1919 ........................ -..... 354 nenhum

1920 ............................ ...... 400 20

1921 ......................... ....._... 369 30

1922 ................... ...... .... 400 32

1923 ............................... 436 30

1924 ................................- 552 33

1925 ................................... 554 33 1
1926 ................................. 628 34

T o ta l___________ 5456 359

Verifica-se, pois, sobre uma matricula de 5456 candidatos a pro
fessores, apenas 359 que cursaram a Escola conseguiram diplomar-se,
0 que representa a percentagem de 6,5 8D

eliaSn tS go,in CStihrhsQin  — Em 7 de agosto de 1926, sok 
a presidencia do Director, esteve reunida a Congregação como mem

bros da commissão permanente que deve julgar as obras pedagogicW 
apresentadas.

Foram elaborados 4 pareceres e julgadas 4 obras.

ug,Cg itaszsnL,iLsçg — O corpo administrativo da Escola Com
plementar é composto de
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] director — Bacharel Alcides Flores Soares 
I secretaria — Corina Canuto Cardoso 
1 dactylographa — lida L. Terra
4 zeladoras — Gloria Haag Peixoto

Magdalena Lacroix Galam!
Rosa Marques 
Celanira Lope.-.

9 serventes.
—39]dire]c to Baihdo hoc ldoA]ccod]c — A 11 de maio foi con- 

•ractado o professor Mario Pereira Pinto Galvão para auxiliar o 
G jno de francez nesta Escola. Assumiu o exercicio do cargo a 

20 de maio.
A 10 de junho foi removida a professora Carlota Mever. do 

LpQegio elementar de S. Leopoldo, para servir como addida nesta 
pscola Assumiu o exercicio do cargo a 1.° de julho.

A 10 de agosto foi tornada effectiva para o Curso Elementar 
jnnexo a esta Escola a remoção da professora do collegio elementar 
Souza Lobo, Maria Rita Ribeiro. Entrou em exercicio no dia 
11 do mesmo mez

Por acto de 21 de agosto foi declarada avulsa no magistério 
publico a professora de 1.* entrancia Hilda Bernd. addida a esta 
Escola

MOVIMENTO NOS COLLEGIOS ELEM ENTARES E GRUPOS 
ESCOLARES NO D EC O RRER  DO ANNO DE 1926

Em 31-12-925 Em 31-12-928

COLLEGIOS ELEMENTARES

Matr. Freq. Matr. Freq.

.1" ]t9ditsFi
— .

Porto Alegre 

Fernandq Gomes 529 285 362 225

8ouza Lobo .............. 647 439 672 488

Voluntários da Patria 503 333 505 465

StaI  de Maio 693 462 919 525

Arraial da Gloria ...... 529 389 380

545

227

. " do Parthenon 542 366 503

Pelotas

Felii da C u n h a .................................. 926 578 820 621

Cassiano do Nascimento .. ............ ......... ........ 610 432 596 413

Rio Grande

Juvenal Miller

Bibiano de Almeida.............. ..............................
468

426

457

328

471

428

431

350

2 R. I.
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COLLEGIOS ELEMENTARES

—4  0C—OLCEGL

Bagé ................................. 382 315 340

Itaquy .................................................................... 321 283 354

Livramento .......................................................... 512 420 545

Uruguayana ...................................................... . 357 263 520

São Borja ....................... .............. 332 252 342

Dom Pedrito ........................................................ 385 296 401

Alegrete 280 260 295

São Luiz Gonzaga 359 274 320

Quarahy ................................................................ 287 208 301

Santa Maria 516 399 463

Cruz Alta 625 469 516

Passo Fundo ...................................... ......... _..... 800 592 780

Jaguarão .............................................................. 219 209 240

Sâo Gabriel ........................................................ 317 241 323

Arroio Grande .................................................... 244 169 172

Santa Victoria ................................................. 326 256 330

/.* 0C—OLCEGL

Cachoeira 

Santa Cruz 

Taquary ....

Montenegro _____________

Caxias _________________

São Leopoldo ......... .........

Bento Gonçalves _______

Taquara ________________

Rio Pardo ______________

Caçapava ----------- -

Viamâo _________________

Est rei 1 a _________________

Encruzilhada ___________

V a c c a r ia _______________

Sâo Sebastião do Cahy...

São João do Camaquam

Santo A n g e lo ............. .....

Conceição do Arroio---

Julio de Ca8tilhos______

Em 31-12-925

Matr.

Em 31-12

Freq. I Matr.

262 199 360

247 175 340

232 172 202

309 230 285

346 271 296

312 246 552

274 253 270

598 481 567

225 206 201

265 196 300

275 250 248

212 198 224

303 214 225

307 228 294

199 156 204

148 146 292

460 400 536

270 160 251

333 263 345

16.357 13.088 19.053

2

14.



piãgrámmdó comparativos c/os col/egios
elementares c/d capital

Qudnto 3 freçuenc/d
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GRUPOS ESCOLARES

Em 31 

Matr.

•12-925 | 

Freq.

Em 31-12-926

I
j Matr. | Freq.

gjo Jeronymo ................................... — ... 233 142 191 125

Ijuhy ----------- -.....-.......- .................. - ■ 220 130 300 248

Can?nssíi 160 136 174 147

Quatorze de Julho-------------------- 197 160 221 174

gj0 Francisco de Paula 132 97 154 125

SggBO de São Borja 129 117 127 47

Alfre<í o Chaves ...—*-------------------- 118 54 146 130

fr iu n ip h o ---- ------------------ ---- 150 98 170 120

Torrei .—......................................... ....................... 140 129 124 111

gantiago do Boqueirão..................................... 215 170 185 160

São Pedro ......... ........ ........-............................... 310 177 234 171

Gr*vatahy --------------------------- 181 157 231 193

Lagôa Verme: ha 135 109 123 83

Santo Antonio da Patrulha............................. 192 141 192 124

Bom J e s u s -----  ------------------ 167 104 185 117

Venancio Ayres ........................................ . 115 95 134 106

Santo Amaro 118 72 106 70

Harquez do Herval .............................. .......... 142 129 171 162

Nova Trento 162 87 185 165

Saaport- — — 128 104

Herval ............................................................. 142 130 118 104

Sâo Lourenço — — 303 237

Sâo Francisco de Assis.................................... — — 189 152

Tupaceretan ........ ......................... ...................... — — 210 190

Villa do Guahyba ................... .. — — 244 176

São Vicente — — 193 165

Garihaldi ........ . .......................................... ....... — — 160 135

Plratiiiy não installado

Antonio Prado .................................................... — — 140 115

4.208 3.186 5.038 3.956
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RELAÇAO DOS COLLEGIOS ELEMENTARES DE 3.H 
ENTRANCIA

1 —  TREZE DE MAIO

Creado pelo decreto n.° 2.316, de 6 de fevereiro de 1918. Tejj 
no decorrer do anno o seguinte movimento escolar:

Matricula geral 919, matricula real 718 (excluindo os eliminj 
dos), frequencia média 525 alumnos.

—42R4 E4LAÇOAD
Docentes — Luiza Wiedmann Borges Fortes, directora 

S íescilla Alves de Paula Duarte 
Amenaide de Souza Jobim 
Isolina de Carvalho Eder 
Honorina Lima 
Judith Lima Martins 

Addidas — Dinorah Maya Gisckow 
Celia Pacheco 
Ercilia Duarte 
Corina Paz
Josephina Bonnet Henburg 
Cecilia Torres da Rosa 
Marilia Silva 
Balthazar dos Santos Paz 

Trabalhos manuaes — Alice de Araújo Flores.

—42R4 ECGLAÇOAD
N.° de alumnos na 1.* classe............. ...........  345

99 99 99 »  2  fl >» 2 9 2

99 99 99 *9  3  a  "  3 2

” ” classe supplementar _______________  49 — 718 alumi
Foram matriculadas durante o anno lectivo 521 crianças an 

phabetas, das quaes 176 foram alphabetisadas.

—ICMI NAÇATCLAÇOA — Total das quantias recebidas 936$500. ' 
deposito 2 :009$000.

O corpo docente mantém a Associação denominada “Pão 
grado”, distribuiu pelas creanças pobres a quantia de 280$000 em ]

Enviou ao Pão dos Pobres a quantia de 60$000, ás victima 
inundação de setembro 50$500, á familia do inditoso director do oo 
gio elementar de Viamão 233$000.

32INI.H4G 1IÇZIAG — Foram confeccionados 219 trabalhos 
nuaes; ainda não concluídos 194; total 413.

—411L142IreLG LCaCLIG — Todos os dias consagrado* a Patl 
Brasileira foram brilhantemente commemorados. A prelecção civk» 
feita por um dos professores previamente escalado.

Os hymnos patrioticos são entoados pelos professores e altinm
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2 —  SOUZA LOBO

Creado pelo decreto n. 1917, de 20 de janeiro de 1913. Teve
0 decorrer do anno o seguinte movimento escolar:

Matricula: 672 alumnos, sendo 279 do sexo masculino e 393 
x ,  sexo  feminino. Frequencia 488 alumnos.

43—2S OSUZALUB
Docentes — Diva Pereira de Souza — directora 

Julia Rosa
Emilia Martins d'üliveira 
Maria José Marques da Cunha 
Altina da Costa Silveira 
Olinda Lehmann.

Addidas — Almerinda Mairesse Lemmertz 
Addy Jobim Gaspary 
Dalila H. Saenger 
Affonsina Tufvesson 
Vera Simch 
Rita Dutra Job 
Cora Rodrigues 
Maria Antonieta Bauerfeld 
El frida K. Cunha 
Alcina das Chagas Taborda.

4S—2S OCrUZALZB
N0 de alumnos da 1 .* classe......... ...............  390

” 2.“ ” _____________  271
” 3." " _____________  11 — 672 alumnos

I Em 1.° de abril havia 205 crianças analphabetas, em 1.® de 
aposto 75.

;r 4eCae dZAZoCUZALZ — São socios todos os alumnos do collegio. 
mas a contribuição recolhida mensalmente é facultativa. A imix)r- 
tancia recebida foi 187$900. a gasta 195Ç900.

' Foram fornecidos 50 fatiotas, 13 vestidos e calçados aos alumnos 
pobres. A venda dos trabalhos manuaes muito tem auxiliado a refe
rida instituição.

f 4eCae ZUSASpCUe — Foi recolhida aos depositos populares a im
portancia de 504$000.

f  4SlcCZACS—etnZr UCcCZer — Na vespera reunem-se os alumnos 
pumia das salas para ouvirem a prelecção feita pela professora esca
lada de accòrdo com as instrucções em vigor.

■  _ .1—ZOCC9 — E’ de propriedade do Estado: continua em condições 
fchvgienicas muito boas, as salas são amplas e bem illuminadas.



Creado pelo decreto n." 2315, de 31 de janeiro dc 1918.
Teve no decorrer do anno o seguinte movimento escolar:
Matricula 505 alumnos, sendo 280 do sexo masculino e 225 

sexo feminino. Frequencia -165.

Crear droplcpt

Docentes — Beatriz H. de Oliveira — directora 
Alayde de Lima Louzada 
Fanny Barnewitz 
Arzelinda Lacerda 
Lydia Fialho 
Alice Neves 

Addidas — Laura Cunha 
Wanda Weise 
Julia Decavata 
Helia Carvalho 
Luiza Le Rose

3 — VOLUNTÁRIOS DA l>A’i RIA

Crear dn.oplcpt
N.° de alumnos na 1.* classe-----------  301
c" cc cc cc 2 ® 22 129

”  ”  ”  ”  3.* ” _____________  35 — 465 alumnos
O numero de alumnos analphabetos em 1.° de abril foi de 30dj 

passando a 150 em 1.® de agosto.

C3n13 5plp"noplcp — O numero de alumnos socios alcançou J  
352, sendo nove as professoras contribuintes.

As imjx>rtancias recebidas, incluidas as provenientes das veni 
de trabalhos manuaes, foram de 1:182Ç000. O saldo em caixa, ea
22 de dezembro, foi de 358$000.

,e353jir. 93l83p.  — Em numero de 400, foram expostos,] 
alguns vendidos, apurando a importancia de 1701000.

T3c3. l3onrl3p.  — As datas nacionaes são commenioradas ■ 
accôrdo com os preceitos regulamentares.

vepdnr — O predio, de propriedade do Estado, encontra-se 1
boas condições hygienicas.

4 —  ARRAIAL DA GLORIA

Creado pelo decreto n.° 3.258, de 1,° de fevereiro de 1924., 
Teve no decorrer do anno o seguinte movimento escolar: 

Matricula 380. Frequencia 227 alumnos, sendo 94 do sexo nia| 
culino e 133 do sexo feminino.
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lo ioe Cecoe bo bCxxCe C iorpdcp i  p:TdC sCbpCa bTdr xCdd
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 p Cxp  C:axdoe
PobCx Td C T:TcCioe  C:axdoe  bp bo Cioe  dlo rox Cbprpd

io  ox :pcCbCx o rabeo  C:axdoe

Predio n  bpiTo px map adrrTodC o ro::p To  ip bo bTp
iCip CbcTra:Cb  C:a Cio ob t  xpdeCpe xpiTCdcp rodcbCrco ip
 Cddoe  TdTrTCio C  ip p pbpTbo ip 

n  n



5 —  F E R N A N D O  (iO M F .S

Creado )x:lo decreto n. 1917. de 20 de janeiro de 1913. T 
no decorrer do anno o seguinte movimento escolar :

Matricula 362 alumnos. Frequencia 225. sendo 97 do sejt 
masculino e 128 do sexo feminino.

O numero de analphabetos era de 71 em 1.® de abril, 58 ^ 
1.° de agosto e 21 em 1.® de dezembro.

5—FE— R—NADOA (

Docentes — Ivo Affonso Corseuil — director
Antonio Joaquim Teixeira Netto 
Marieta Lobo
Margarida Porto da Fonseca 
Georgina Gomes Moritz 
Virgilia Taurino de Rezende

Adyles Ribeiro 
Edilia Alcaraz Lacerda 
Arminda Corrêa
Euphrosina Euridice Porciuncula
Luiza Godinho Valdez — trabalhos manuaes.

5iM.i ASN—CiF — A caixa beneficente deu um saldo de 507$5 
recolhido ao Thesouro do Estado. ■

rFieiCa—S diDoiAS — Foram confeccionados 329 trabalhos ra
nuaes.

5—ddAd—Fii )AS NMxMNiS — As datas nacionaes são commetnJ 
radas com a possivel solemnidade.

:.idAS  — Apresentaram-se ás provas finaes 167 alumnosJa 
provados 165, inhabilitados 2. deixaram de comparecer 47.

lFARM— — O predio em que funcciona o collegio é de prupr 
dade do Estado, é o mais confortável de todos.

O collegio elementar do Arraial do "Parthenon” foi creado p 
decreto n. 3048, de 8 de novembro de 1922.

O numero de matriculados, no corrente anno. foi de 565. a I 
quencia media foi de 503 alumnos.

Addidas — Consuelo Godoy Gomes

5—FE— RMSNADOA (

N.® de alumnos na 1.“ classe 201
124
37 — 362 aluinn

6 — PART H ENON



Q u d c /r o  c o m p â r õ tiv o  

d o s  c o l/e g io s  e /e m e n tâ r e s

de
J fe n tr d n c /ã

P E L O T A S  - R / O  6 R A N D E  

Ç u õ n to  ê  f r e q u e n c /à

f f c O X o A a / t y y

p e lo ta s  

621

C reân çd s

fcO XfoAa/

431

CrednçdS

\

^ t r í A L  t y ^ r í  L « «  « « 4 3 0 % . ,

^  o//» PELO  r ĵnc ' ^  PELOTAS

413

C rednçdS

o \ ^ 0 0 E

RIO GRAHD£

35 0

CrednçdS



47

O numero de analphabetos era de 184 em abril, 228 em agosto,
1 eni dezembro. O numero de alphabetisados foi de 68 alumnos.

47On7 u7meroe d
f  • Docentes — Serafina de Sá e Silva

Virginia Baptista de Oliveira 
Maria Ignez Garibaldi 
Esther Cunha 
Jovelina Lima Aveline 
Idalina Agra de Lavra Pinto 

Addidas — Constança Vargas de Aguiar 
Branca Regina Lenzi 
Vitalina Teixeira 
Francisca Xavier da Cosia 
Maria Fialho Pereira 
Adelina Dutra de Castro

al4n7 uphmeroe b

" de alumnos na 1/ classe ....... .............  432
» -> ” ” 2.* ” _______ __ _ 51

B r ” ” ” 3." ” .......... .............  20 — 503 alumnos

tsd18 ehm7i,O  -- A caixa beneficente apresentou, em dezembro. 
I  2p saldo de 130$000. A importancia gasta foi de 92$000, sendo 
I r 50$000 j>ara auxiliar o enterro de uma alumna pobre.

4 gO,z,i.7h s,rf,eh  — Foram confeccionados 344 trabalhos nw-
I  nuac>

ia 6•,seh  — Apresentaram-se aos exame* finaes 255 alumnos.
J[  foram approvados 184. reprovados 71 alumnos, deixaram de com-
I parecei 253.

I  i t7sses7O,Dceh mp—pm,h — Os dia» nacionaes conimemoram-se
I r com prelecçôes sobre a data e canto de hyninos civicos.

■ SOeup7 — (> predio em que funcciona o collegio é de proppe-
II  -dade particular, sendo o aluguel mensal de 500$000
I O contracto termina em fevereiro de 1927.
I As condições hygienicas do predio são regulares. sendo, i>oréni,
I  [ «ranhado para o numero de alumnos.

I  7 — FELIX DA CUNHA

1 Sei7o,h

■  Creado pelo decreto n.° 1935, de 15 de fevereiro de 1913. O
I  nutnen> de alumnos matriculados durante o anno foi de 941, sendo



369 do sexo masculino e 572 do sexo feminino. A frequencia* 
de 621 alumnos. 11

O numero de analphabetos. em 1.® de abril, era de 224, nassaJ 
a 87 em 1° de agosto e finalmente a 39 em 1.® de dezembro.

369d6 o6sexme a

Docentes — Anna Velloso da Silveira — directora 
Braulinda Fernandes 
Ondina O. da Cunha 
Maria da Gloria Fortes 
Joaquina Petrucci 
Adelaide Torres de Aguiar 

Addidas — Clotilde Vieira Maahs
Femandina Voges Brunet 
Edith Gerlach 
Zelinda Rodrigues 
Maria dos Anjos R. Ferreira 
Cecilia Agra de Lavra Pinto 
Maria da Gloria Pancinha 
Alzira Ferreira da Silva 
Celina Leivas
Noemia Fernandes — trabalhos manuaes.

Auxiliares
de ensino — Lucy da C. Molina 

Sylvia Mello.

369d6 ocusexme a

N.® de alumnos na 1* classe .....____________  445
M l* » »* £ • M ____________  154

” ” ” ” 3." ” ________ -_____ 22 — 621 alur

A Caixa beneficente teve o seguinte movimento :
Numero de socios 147, sendo 130 alumnos. A importancia gas

ta 518$900, tinha em deposito 806$155.
Saldo, em 31 de dezembro 728$178.
A Caixa economica constou de 59 socios alumnos que têm em 

varias cadernetas a importancia total de 592SOOO.

i9n5n726u fnx.neu  — Foram confeccionada e exposto* 1983 
trabalhos manuaes. O encerramento da exposição foi solemne. pro
nunciando o discurso official o Exm.® Sr. Dr. Joaquim Luiz Osot*

Aus6mec96u — Desde 1924, funcciona o grupo de escoteiros q® 
contou 55 alumnos.

— 48 —

36ffef69nrqeu sc*csnu  — As commemorações dos dias nacMj 
naes são feitas por meio de sessões civicas de caracter festivo.



— 49 —

—49Aos — Aos exames finaes apresentaram-se 618 alumnos, 
* do appr0vac*°s 484- reprovados 134, deixando de comparecer 202

alumnos.

—esxea m9 fxsianx9 — O ensino da historia é ministrado ás clas- 
jnferiores por meio de quadros da Historia Patria. Os alumnos, 

b os cuidados da professora Fernandina V. Brunet, deram bri
lhante demonstração da excellencia desse methodo.

pnomxa — As condições hygienicas do predio são boas.

pnrAxa — Coube ao alumno Dinoh Ramos, escoteiro, a meda
lha de ouro com que a Loja Maçonica “Fraternidade” galardôa, cada 
t9-a6 os estudantes mais distinctos dos estabelecimentos de ensino 

da cidade.

8 — CASS1ANO DO NASCIMENTO 

po1ai9s

Creado pelo decreto n.° 1935, de 15 de fevereiro de 1913. Teve 
no decorer do anno o seguinte movimento escolar :

Matricula 596 alumnos. Frequencia 413, sendo 191 meninos, 
222 meninas.

Em 1.° de abril o numero de analphabetos attingiu a 244. nas- 
sindo a 108 em 1.“ de agosto e a 72 em 1." de dezembro.

8anla mauoeio ,
Docentes — Orfila Nascimento — directora 

Alice Moraes d’Avila 
Helena Pillmann 
Maria Clementina F. Ponzi 
Ottilia Lopes 
Mauricio Rodrigues 

Addidas — Martha Gonçalves Nunes 
Laura Amorim 
Santuzza Lemos 
Wilma Gerlach
Elisabeth Pires de Souza — trabalhos manuaes. 

Auxiliar de ensino — Svlvia Fillipozi.

8anla mxsuoeio ,
N.° de alumnos na 1* classe
M tt tt 9  a f>

6t ** ti it d a 00

89x49 osua19n — A Caixa beneficente arrecadou a importancia 
de 475$100, que foi gasta em proveito dos alumnos pobres do esta
belecimento.

481
95
20 — 596 alumnos



A carteira economica accusou a importancia de 1 :200$000.

Acarateio namuaso  — Foram confeccionados nas diversas an|J 
599 trabalhos manuaes que foram expostos ao publico na ultima U  
mana do anno lectivo.

podi1s:cio  — No grupo de escoteiros tomaram parte 108 altyJ 
nos. tencionando a directora crear um grupo de escoteiras.

2ucoi mid1ucmi — O curso nocturno gratuito conta 15 alumnJ 
sendo de 10 a frequencia media. r

2innsnica0$so d:.:dao  — Os dias* nacionaes são commem il 
dos com sessões civicas solemnes. algumas na Bibliotheca, outras j)0 
Theatro.

—  50 —

p—anso — Apresentaram-se ás provas finaes 464 alumnos, sen, 
do approvados 328 e reprovados 138.

Fcsf:i  — O predio é de propriedade do Estado; as condições 
hygienicas sâo satisfactorias. O valor approximado do mobiliafio 
escolar pertencente ao Estado é de 9:000$000. ™

v |  JU V EN A L M ILLER  

J:i 5camfs

Creado pelo decreto n.° 1935. de 13 de fevereiro de 1913. J
O numerò de matriculados durante o anno foi de 471 e o I  

freqüentes attingiu a 374. sendo 165 do sexo masculino e 209 vlo 
sexo feminino.

Foi de 124 o numero de analphabetos matriculados em 1.° de 
março, reduzido a 83. em julho, e a 53, em dezembro.

2ic9i fidsm1s b

Docentes — Helena Carrigan Small — directora 
Leontina Calvet Fernandes 
Maria Maximilia da Rosa 
Cecilia Teixeira Gonçalves 
Marieta Costa 

Addidas — Ida Silveira
Elisabeth Oliveira 
Dulce Parohé Schmidt Silva

2ic9i f:odsm1s b

N.“ de alumn<» na 1* classe .......................- 374
l h » ” 2.* ” ______________  82
>* l h h 3 » ” _________ ____  15 — 471 ;iluninc



— 51 —

—51A5 carte5i — A carteira beneficente conta 153 socios; as im- 
r )rt;,ncias recebidas alcançaram a 224X800, que foram gastas em rou- 
-P0 talça'los, passagens cie bond para escolares necessitados.
!«'•

bi5n5efta o53s5ca  — Foram confeccionados 388 trabalhos ma- 
constando de guardanapos, almofadas, quebra-luzes, quadros, 

jf^Jhas de chá. vestidos de uso. camisas, encostos de cadeiras, pan-
—51 cosinha. 1 mappa <lo Brasil em organdi. bordados sobre tull,

jlOS u
cerzidos, etc.

;artmc1ita  — No grupo de escoteiros tomam parte nos exerci- 
^  84 alumnos. distribuídos em grupos de 7 escoteiros e chefiados 
_|os Collega.s eleitos j>elos proprios alumnos dentre os mais velhos 
f ,|e melhor conducta.

Foi tambem creada a “Liga da Bondade”, destinada a desen
volver no espirito das crianças as virtudes que formam o caracter. 
Sáu registrados em um livro especial denominado "Livro de boas 
acções" todas as boas acções praticadas não só durante a sua perma
nência no collegio. como em sua casa. na rua. etc.

—siat 3trmsi3t  — Matricularam- no curso nocturno 91 adultos, 
,|o sexo masculino e 23 do sexo feminino.

;3a13t r1-1rt — O ensino civico é ministrado por meio de attra- 
áivos festivaes civico-litterarios, para commemorar as grandes da- 
5a nacionaes e estaduaes. e de prelecções semanaes sobre preceitos 
,Jt moral, de hygiene. etc.

;A5oca  — Foi de 346 o numero de alumnos que se apresenta
ram a exames, sendo de 224 o numero de promovidos, 122 os repro
vados e 143 os que não compareceram.

)ic,1t  — () predio em que funcciona o collegio é de proprie
dade do Estado. Em 25 de setembro foram concluídos os trabalhos 
ie caiaçâo. pintura, renovação, concertos e mais melhoramentos neces
sários á sua conservação.

10 —  HlHIANO 1)E ALMEIDA 

d1t li53,c

Creado pelo decreto n.° 1.935, de 15 de fevereiro de 1913.
I eve no decorer do anno o seguinte movimento escolar:

Matricula 428. Frequencia 350. sendo 154 do sexo masculino 
e 196 do sexo feminino.

( 1 numero de analphabetos. em 1." de abril, era de 133, em 
acosto 155 «* em dezembro 145 alumnos.



Corpo docente:
Corpdcpe n to:o iosap xolpElm Tobpe n hElprcol

uhpçEm hm õEçPm xodcpElo 
aE m Ed me o p 
aE m laeeEae hp õoa m 

iEcm merEbpdco p:pe
uhhEhme n xmlEdm xodrolPo õomlpe

ar  mllEd m õbmçç
ioem pllpElm hp meclo lmeEç

Corpo discente: 
 hp mçabdoe dm  rçmeep

 n  mçabdoe

Caixa escolar n u rmlcpElm pdp Erpdcp rodcm  eorEoe rodclE  
aEdcpe

u hpe p m pEcm pb loPpEco hoe mçabdoe o lpe mccEd Ea m Eb 
olcmdrEm hp  o emçho PplE Ermho  pb  hp hp pb lo  plm 

hp 
u rmlcpElm prodobErm cpb  eorEoe  epdho m Eb olcmdrEm hp oeEcmh  

hp  

Exames n ob mlprplmb moe p mbpe Edmpe  mçabdoe  o
lmb m loPmhoe  epdho hp  o dabplo hp lp loPmhoe  d:o rocd ç 
mlprpdho  mçabdoe

Trabalhos manuaes n olmb rod prrEodmhoe  clm mç oe Edm 
dampe sap olmb p oecoe mo a çEro dm açcEbm epbmdm ho mddo  
çprcEPo

Escoteiros n  adrEodm ab la o hp perocpEloe olbmho hp  
mçabdoe   almbpdco  mdhpElm lpmçEemep do hEm  hp doPpb E

Commemorações de datas n  u robbpbolm :o hp hmcme dmrEoç 
dmpe  pEcm ol bpEo hp lpçpr pe  lprEcm :o hp opeEme p rmdcoe mE 
clEocEroe

Prelecções n ue lpçpr pe epbmdmpe eo lp oe bmEe PmlEmhoe 
pbme lpçmcEPoe  pharm :o bolmç p eErm e:o pEcme pb cohoe oe 
m mhoe

lpmho pço hprlpco d   hp  hp bmEo hp 
pPp do rollpdcp mddo o ep aEdcp boPEbpdco peroçml  xmclErE 

lpmç  mçabdoe  lpsapdrEm  mçabdoe
 dabplo hp mçabdoe mdmç m pcoe  pb  hp m lEç  plm  

 m  hp hp pb lo 
olmb pçEbEdmhoe do hprollpl ho mddo  peroçmlpe  epdho 

ol bocEPo hp bahmd m p  epb hprçmlm :o

 n  uT



Quâdro compârâtivo c/os co/feçíos c/e £f'entrânciâ

Quanto â m âtricu  lâ

Passo fu n d o  

L iv ra m e n to  

U ruoudyand

C ruz M *  

S antõ M â rid  

D. Pe c/ri  to

itâQuy
5. B o rjâ  

Bõge  

Sdntà Vicéor/ó  

5. O á ò r /e i

r í .  r í .

Q u õ ró h y

/1 /eçre te*

J à g u â rê o  
i7rro/o Õrúnc/e



—  53 —

Melanie Granier 
Idalina Soares Lisboa Reggio 
Maria Josepha Nunes de Camargo 
\lbertina Schiling Schmitt 
Julia Costa Taborda

—53M5 elani5G — A caixa beneficente conta 141 socios.
O saldu apresentado, em 1." de dezembro, accusou a importancia

Forain fornecidos aos alumnos pobres roupas de abrigo e calçado.

—n3rrIednG5Soel a3s3a5l — Os dias nacionaes foram condigna- 
meute commemorados.

LG5b5iRnl d5rg5el  — Foram confeccionados no decorrer tio 
anno 140 trabalhos manuaes.

JlanIe3Gnl — O batalhão de escoteiros é formado por 90 alumnos.

JM5del  — Aos exames finaes compareceram 200 alumnos. 
Deixaram de comparecer 125.

pGeh3n — As condições hygienicas do predio, que é propriedade 
do Estado, são excellentes. E' bem ventilado, dispondo de innu- 
meras aberturas. A salubridade do edificio é perfeita. Recentemente 
foi caiado e pintado.

Creado pelo decreto n.° 1.935. de 15 de fevereiro de 1913.
Teve no corrente anno o seguinte movimento escolar: Matricula 

354 alumnos, frequencia 288, sendo 133 do sexo masculino e 155 
Ho sexo feminino.

Foram eliminados durante o anno 66 alumnos.
O numero de analphabetos em 1.° de abril era de 120, em 1.® 

de agosto 90 e em 1.® de dezembro 35.

—nGNn hnaerIeu
Docentes -— Dinah Gomes Capiotto — directora interina 

Candida Autran de Carvalho

Addidas — Herma Soyaux
Ruth Landell 
Thereza Ravazoli 
Maria do Carmo Lima.

CnI Nn h3laerIeu
V de alumnos da 1." classe

” 2 * ”
........................... ....  ”

222
98
20 — 340 alumnos

,le 594S875.

12 — ITAQUY



Corpo discente:
Cor pd iscent: ni aox lsi::d

Tbehnpi mbce utbbçi 
Tpphpi õ vdbi:hni pd Tsedhpi Chdpdbicdb 

TcEhshibd:
ltnPbilPipi: õ  ustPhspd vtn is d: p shi

stbhnpi mdsstet 
Tedshi tbPt dbdhbio

õ   õ

Caixa escolar õ  uibPdhbi dnd hldnPdo  pd a  t :ish  
cd :d il i bdlts hpt de lipdbndPi ni d:i pd dnpi: pt :Pih

dl dbie cnh tbed: a  iscent: t bd:  btc i: pd hn dbnt ei 
 iscent:o

Trabalhos manuaes õ tbie ltn dllhtnipt:  Pbi is t 
eincid:o

Commemorações civicas õ tpt: t: dbhipt: nilhtnid: : t Pd:P 
ipt: lte :tsdenhpipdo

Exames õ Tt: dEied: hnhlhipt: de  pd pd de bt lteibdld 
bie  iscent:o tbie i bt ipt: aa  hn i hshPipt:  d bd n 
ipt: o isPibie  bt i d:lbh Pi  d  tbis o

Predio õ  bdpht pd bt bhdpipd ibPhlcsib d:P  de e : l 
ph d: hdnhli:o  isc cds  pd  edn:id:o

ubdipt dst pdlbdPt nor ao a  pd  pd indhbt pd aao  
d d nt ltbbdnPd innt t :d chnPd et hednPt d:ltsib  eiPbhlP  

 bd cdnlhi  iscent:o shehnipt: a  tb ibht: etPh i  
iPbhlcsibie :d a  inis i dPt:  de pd de bt t ncedbt th 

bdpc hpt i ao

 õ  T C

Corpo docente:

tldnPd: õ dpbt pd sh dhbi cnhtb õ phbdlPtb
:P db pd tbdn h ilhds 
Cihb pd tbdn h ilhds 
Tbil  vtphn t

Tpphpi: õ Tnni mt: bd h:in
cshdPi Tbi t
Ctbedsci pd tbdn h ilhds 
Tbhtlhspi hs dhbi 
udshni pd T d dpt 
cshi Ts d: pi hs i

TcEhshibd: õ ib  pd T bdc hei 
cl  pd T bdc heio



Quâdro com pardtii/o des co/fegios de 2 f  entranc/ã

Quanto d freçu enc/d

Pâsso /une/o 

Cruz ÓYt<? 
Sântd P/driõ
Livramento
Uruçuayana

665
496
450
373
37/

5.luiz 3/5
itdçuy 288
Ale çre/e 282
O. Pec/r/to
d õ Ç i

275
2 7 4

d

5.3o.'r/ç9 264
d TSrGdbr/eZ

Quara/ry
253
23/

ES

Santa IT/ctoria 22/

Jag>uarao 2/4 U
7/rro/o úrjnc/e 104



discente:
ddi

21
sc e dnd t:Caxol

Caixa escolar e r Ttbht muxuçbTuxõu tTTCloC o luvCbxõu aoEbP 
p uTubõt s sssc  ul ut i i  tlltx o t t s n 

u cc  Cu  uCxb o to u s  xo Et:o  u in s p 
õt:blt t ba o õtxTbt u s ds c p t Ct: lu tT t u olbõt t xt 

Eçult u ux tl o lõt op

Trabalhos manuaes e o ta ToxçuTTboxt ol Tu Tt u d  õ t
: o  atxCtul Et bt ol  tm txvux o õo t t lu bu o ov taatp

Commemorações civicas e t lullul Toaauao tõbEtl xol btl 
çu bt ol  Toxlõtx o u u:uT ul  uTbõtõbEol u Ttxõol u axolp

p p Ensino da moral e  uxlbxo t ao t: u vbuxu  uluxEo:Eb  
uxb t:ulõ tl tol ltmmt ol Toa t ulux t u õo o o To o oTuxõu u
blTuxõup

 Exames e  oab t uTu ta tol uhtaul c  t:Caxol  lux o di 
t oEt ol Toa blõbxu o   :uxtauxõup n  lba :ulauxõu  dn u
oEtolp sdd ubht ta u Toa t uTu p

Predio e  u bo  u o bu t u o lõt op
o motl tl lCtl Tox b ul vbuxbTtlp  lu uC bxbTbo  t:hP 

blt o o Etlõo tõuop Cu lu  t oEubõt o tt uhu TbTbol to t  
Eup

ut o u:o uT uõo xp  sp sn  u  u txub o u ssdp
uEu xo To uxõu txxo o luvCbxõu aoEbauxõo ulTo:t   tõ bTC:t 

 t:Caxol  ç u CuxTbt dns  lux o sn auxbxol u s  auxbxtlp
r atõ bTC:t çob ltõblçtTõo btp x o omlõtxõu o çCxTTboxtauxõo 

Ca To::uvbo aCxbTb t: t t u: t o u õo ol ol u:uauxõol xuTull
bol to uxlbxo  :oTt:blt o ua oxõo Tuxõ t: t Tb t up

Corpo docente:
 xCau o u txt: tmuõol çob u s  ua sp u tm b:p sn  ua 

s u tvolõo u  ua sp u u uam op
oTuxõul e Cõ  xulõbxt b::txoEt t ub t e b uTõo t

sc e  r r r

o bxt Eub t
oxlCu:o ol txõol t u: tl

rChb:bt ul e ulCl p rao ba
t bt tuau  Cbat ul 
:tEbt t  t b:Et 
t t t u: tl 
bõ  Cbat ul



—  56 —

—56N5 .°dealuam
N.° de alumnos na 1."

2.*
3.”

classe. 306
61
4 371 alun

—n°on ade5sn6 — A carteira beneficente apresentou o segt 
movimento: numero de socios 329, sendo 320 alumnos e 9 profes.] 
soras. A importancia arrecadada accusa um total de 2 :652$396.

Foi despendida a quantia de 1:341$100 na acquisição de roup 
e calçado para alumnos extremamente pobres.

A carteira economica accusa o effectivo de 320 socios; a itnp 
tancia recolhida ao deposito monta em 1:335$000.

26n*ns35d ulnl”nad — Foram confeccionados nas diversas d j 
ses 206 trabalhos manuaes em cera, pintura, bordados de varias es-| 
pecies. etc.

—5ccac56n01ad e°4°end — As datas nacionaes são comrnen 
das na forma regulamentar com prelecções aos alumnos seguidas de 
hymnos adequados, poesias, etc.

7oncad  — Apresentaram-se aos exames finaes 260 alumn 
havendo sido approvados 118. Deixaram de comparecer 111.

A6a.°5 — O predio é de propriedade da Sociedade Hespanh 
e de condições hvgienicas soffriveis.

15 — SÃO BORJA

Creado pelo decreto n.° 1935, de 15 de fevereiro de 1913. 
Teve no corrente anno o seguinte movimento escolar: mat 

cuia 342 alumnos, frequencia 264, sendo 118 meninos e 146 menin 
O numero de analphabetos. em dezembro, era de 62 alumn

—56N5 .5ealuam
Docentes — Tacito Pires — director 

Adalgiza Bandeira Pires
Auxiliares
contractadas — Magnolia Costa Fernandes 

Elsa Bomfim de Castro 
Mariana Manna 
Herminia Guilhembernard 
Dora Camargo — trabalhos manuaes.

—56N5 .°dealuam
N.° de alumnos na 1." classe..

♦ » >» >> »  2  K rt

iu *» ** 3 M ”

283
57
2 — 342 alumn
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P redio  — As condições do predio, que é de propriedade do Es-
■ ggo relativamente excellentes quanto ao ar e á luz, soffriveis, 
—Asc quanto ás installações sanitarias e hydraulicas. A Secretaria 

^  Obras Publicas já foi autorisada a providenciar a respeito.

20 — CRUZ ALTA

Creado pelo decreto n.° 1935, de 15 de fevereiro de 1913.
Teve no decorrer do anno o seguinte movimento escolar: 

Matricula 516 alumnos. frequencia 446, sendo 198 meninos e 

248 meninas.
O  numero de analphalietos em 1." de abril era de 152, passando 

a 92 em 1 ° de dezembro.

on—dn inçõepõr
Docentes — Margarida Pardelhas — directora 

Lydia Jaeger 
Isaltina Pilar 
Orphila M. M. Silveira 
Guilhermina Krug 
Maria Amorim 

Addidas — Cecilia Vargas 
Anadyr Coelho 
Elsa Viriato da Rocha 
Hilda de Castro Jobim 

Auxiliares — Delphina Telles Fusquine 
Isabel Lia 
Rranca Azevedo 
Celia Amaro Alves.

on—dn i,qçõepõr

N.° de alumnos de 1.* classe
2 .» ”  
3.» ”

440
55
18 — 516 alumnos

ou,éu õqçnau— — A Caixa beneficente conta 347 socios contri
buintes.

A receita foi de 1 :455$891 e 3 despeza proveniente de benefícios 
a 74 alumnos pobres. 888S900. O saldo, em 1.° de dezembro, era 
de 566$991.

E—u-ua■nq susgpõq — Foram promptificados 542. ficando incom
pletos 53. Constaram de costuras a mão. bordados brancos e a côres. 
pintura, de agulha, crochet. etc.

l,uq euç,nsçq  — São commemorados por meio de festivaes le
vados a effeito no cinema local.
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/ /<*'—'/—Todsi  </*' aTc/i aTn*/<Tsi  — Todos os dias consagrados 
.5, .  iemhrad»v> com prelecções nas aulas feitas por seus pro-

á patna
fr-sore-.

grT'si 5*<Tsi  — Apresentaram-se a exames 637 alumnos. 346
t„ram approvados e 63 reprovados.

e—sm*/ — E' de propriedade particular.
h \ssembléa dos Representantes votou, em dezembro, a verba 

^00 000$000 para a construcção do collegio elementar que terá capa 

[-idade para 000 alumnos.

22 — SÃO GABRIEI.

Creado pelo decreto n.° 2315, de 31 de janeiro de 1918.
Teve no decorrer do anno o seguinte movimento escolar: 
Matricula 323 alumnos, frequencia 253, sendo 126 meninos e 

127 meninas.
O numero de analphal>etos. em abril, eia de 58, passando a 38 

riu 1.° <1e agosto.

»/—e/ m/ns<vs>
Docentes — Antonio Guedes Rodrigues Coutinho — director 

Florinda Barão 
Alice Alves Ramos 
Anna de Menezes e Silva 
Celina Pyot das Neves 
Adelia Theodosio Gonçalves Coutinho 

Addida — lsolina da Silva Goulart.

»/—e/ m*ins<vs>

\\" de alumnos da 1." classe  — 291
......................... plç "   24

” 3* ”  _______ _______ _______ 8 — 323 alumnos

õ—TuTcf/i 'T<tTsi  — Foram confeccionados 228 trabalhos 
manuaes.

| »T*rT sin/cT— — A Caixa beneficente conta 27 socios contri- 
lmintes. as importançias íecebidas foram de 1275500, a gasta de 
32$0(X). A caixa economica tem 87 socios, as importançias eonomisa- 
'iav são de 879X327.

-—scsnodsi — Foram feitas 29 prelecções aos meninos no decor
rer do anuo.

grT'si 5*<Tsi  — Apresentaram-se a exames 182 alumnos, sendo 
aprovados 146 e reprovados 36. Deixaram de comparecer 71 alumnos.

— 63 —
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— 65 —

—6—5 d̂ ealumn5mo
^ de alumnos na sc classe ................... ...... 113

E  .• ” ” 3." ______________  15 — 172 alumnos

. 13aE3 mlud•3— — A beneficente conta 35 socios, sendo de 503$700 
Bimooitancias recebidas e 419$600 a gasta. O saldo apresentado 
a '"l • de dezembro era de 84$ 100.
K Ã carteira economica teve 20 socios e as importançias recolhidas 
attingiram a 31$100.

”353l n3uadn3ml — Commemorarani-se por meio de prelecções e 
ssões civicas, não tendo passado data alguma despercebida.

E xatnes "an3ml — Apresentaram-se 90 alumnos, sendo approva-
48 e reprovados 42. Deixaram de comparecer 80 alumnos.

_—mead — O predio em que funccionam as aulas é de propriedade 
l>articular. sendo o aluguel mensal de 150$000.

25 — SANTA VICTORIA DO PALMAR

Creado pelo decreto n.° 2315, de 31 de janeiro de 1918.
Teve no decorrer do anno o seguinte movimento escolar: 

Matricula total 330 alumnos, matricula real 293, frequencia media 

221 alumnos.

7n3•2A3bm5dl — O numero de analphabetos era, em 1.° de abril, 
de 38, passando a 80, em 1.® de agosto e a 40. em 1.° de dezembro.

1d—2d edumn5mo

Docentes — Tancredo Frederico Blota — director 
Maria Jacques 
Clarinda Lopes 

Auxiliares — Almerinda Closs 
Dalila Closs 
Hilda Silveira 
Wandelina R. Alves.

1d—2d ealumn5mo

f N.° de alumnos de 1.* classe ______________  235
” ” » >> 2 » ” 47

” 3.* ” _____________  11 — 293 alumnos

E . .  CW-trfl mlud•3— — A carteira beneficente constou de 78 socios. 
A importancia recebida foi de 105$000. A carteira economica conta 50 
•ilun nos com a importancia de 795$000.
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Quddro compârativo dos co//eç/os de / f  entrânc/d

Quânto <?,mâtricu/â

T â a u d ra  

Sâ~o le o p o ld o  

Sânto Â nge lo  

C achoeira  

J u lio  c/e Câsti//705

567
552
556
360
5 4 5

Õõntd Cruz
Cdçapd\/a 300
CdxiõS 296
Vdcc<c r /  a

Q uântn  c/o CàmdQuam 

M o n te n e c/ro  

Conceição c /o /J rro /o

V iõ m 5 o

Bento õonçàlves
*

Encruzilhada 
E s tr e ia

*    

S io . P $ rd o

294
292
§ 85
251
2 4 8

225
224
204
202
201
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N.° de alutnnos na 1.* classe ...............
»» »» D it a NN
NN NN NN NN . • ”
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30 MONTENEGRO

Creado pelo decreto n. 1479, de 26 de maio de 1909. 
Matricula 285. Frequencia 200.

°dead ldutnNto  

Docentes

Addidas

— Delphina Dias Ferraz — directora 
Thereza Schmitz
Georgina Neves de Campos Netto 
Emiliana Silveira de Freitas 
Antonio Machado Rosa

— Gasparina de Andrade Goulart 
Anna Rubina dos Santos Pereira 
Alice Becker.

°dead ls1utnNto

N.° de alumnos na 1." classe
t t  t t  t t  »  2  a

N* NN NN c » DD

229
45
11 — 285 alu:mnoj

31 — CAXIAS

Creado pelo decreto n.° 1826, de 8 de março de 1912. 
Matricula 296. Frequencia 242.

°dead ldutnNt o 

Docentes

Addidas

— Maria Luiza Rosa — directora 
Herotides Porto
Marieta Cidade 
Antonieta A. yeronesi 
Anna Maria Rath Queiroz

— Ar.tonia Segatto
Dolores da Silva Cruz 
Odithe Silla.

°dead ls1utnNto

N.n de alumnos na 1*
tt tt tt tt 2 a

tt tt tt tt ^  a

classe 199
77
20 — 296 alunttH

32 —  SÃO LEOPOLDO

Creado pelo decreto n.° 1917, de 20 de janeiro de 1913.
Matricula 552. Frequencia 483.
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Addidas — Consuelo Aveline Duarte 
. Erna Feiden 

Irene Schumann 
Alma Volkart Schmidt 
Emilia da Silva Martins 
Docelina Cattani 
Julia Freire 

Contract. — Alice Aveline de Azevedo.

35 —  R IO  PARDO

Creado pelo decreto n.° 1479 de 26 de maio de 1909. 
Matricula 201. Frequencia 165.

Adiad sd—ConC: 
Docentes

Auxiliares
Contract.

— Carlinda Eugenia de Amorim — directora 
Celina Avelina Menna Barreto
Amelia Kraemer de Quadros

— Clotilde Alves de Oliveira
— Marina de Souza Lima

Alzira Abreu da Silva — trabalhos manuaes.

Adiad sue—ConCl
N.° de alumnos na 1* classe

tt tf tt >> 9  »

ft tf tf >* ^  | >♦

127

— 201 alu

38 — CAÇAPAVA

Creado pelo decreto n.° 2351, de 19 de junho de 1918. 
Matricula 300. Frequencia 152.

Adiad sd—ConC l
Docentes — Lucinda Medeiros — directora 

Januaria Carvalho Leal 
Addida — Lygia Carvalho Leal 
Auxiliares — Esther Marques Garcia 

Donatilla Moraes 
Nadyr Menezes Gorga.

Adiad sue—ConC:
N.° de alumnos na 1.* classe

ft tt it tt 2 a 99

tt tt tt tt ^  „ M aluiu

37 —  VIAMÃO

Creado pelo decreto n.° 2073, de 30 de março de 1914.
Matricula 248. Frequencia 186.



—  71 —

Addida

Auxiliar

Apollinario Alves dos Santos — director 
Ilza Molina 
Dulce Pinho 
Rita Abrilina Corrêa 
Anna Zita Teixeira

■ Lygia Silveira 
Antoninha A. Fortuna

- Carmelita Curtis.

—71A7 diauxlrxp 
v o de alumnos na 1“ classe 
N- ac ,, >• o « o2 *

3.*

200
41
7 — 248 alumnos

38 — ESTRELLA

Creado pelo decreto n.° 2525. de 15 de março de 1920. 
Matricula 224. Frequencia 177.

—71A7 d7uxlrxp 
Docentes

Auxiliar

— Rita Ribeiro de Almeida — directora 
Idalina Porto
Mathilde Butler Maciel 
Jenny Martins Ribeiro

— Maria da Conceição M. da Fontoura.

—71A7 diauxlrxp
N.° de alumnos na 1.*

• .........................................................  .
>i >• >> ”  ^  a

classe 143
53
28 — 224 alumnos

39 ENCRUZILHADA

Creado pelo decreto n.° 1479, de 26 de junho de 1909. 
Matricula 225. Frequencia 165.

—71A7 d7uxlrxp 
Docentes

Auxiliar

— Gomercinda Dornelles — directora 
Anna Maria Brigante

Juvenilia F. da Silveira 
Selma G. Becker 
Laila Porciuncula

— Nair S. Porto.

—71A7 diauxlrx:
N.° de alumnos na 1.

” ” 2 ” 
” V»

S R. I.

classe 201
75
30 — 225 alumnos



40 — VACCARIA

Creado pelo decreto n.° 2919, de 17 de janeiro de 1922. 
Matricula 294. Frequencia 290.

40—V0 A0CRIrR e
Docentes — Hortencia Braga — directora 

Bemardina Rodrigues Padilha 
Victoria Quintella da Silva Lv 
José Fernandes de Oliveira 

Auxiliares — Nair Marques Pereira
Ormelina Lutteroti dos Santos.

40—V0 AadCRIrRe
N.° de alumnos na 1.* classe ______________  240

99 99 99 99 9 a f t  /|g

” ” 3 • ” ZZZZZZZ 6 -  294 a lo j

—  72 —

99 99

41 — S. SEBASTIÃO DO CAHY

Creado pelo decreto n.° 1479, de 26 de maio de 1909. 
Matricula 204. Frequencia 170.

40—V0 A0CRIrR e
Docentes — Maria Angelina Dutra — directora 

Cecilia Fisch 
Josephina Tschiedel 
Alayde Cidade 
Virginia Di Lorenzo 

Auxiliar — Irene Ribeiro.

40—V0 AadCRIrRe
N.° de alumnos 11a 1." classe .............. ........ . 165

99 99 99 . 99 ^ j  99

” ” ” ” 3« ” ZZZZZZZ 11 — 204 alura|

42 — S. JOÃO DO CAMAQUAM

Creado pelo decreto n.° 2205, de 21 de agosto de 1918. 
Matricula 292. Frequencia 226.

40—V0 A0CRIrRoe
Docentes — Ottilia lisa Cassei

Maria Gusmão Britto — directora.
Maria Luisa Maraninchi 

Auxiliar — Herminia Bittencourt.

40—V0 AadCRIrRe
N.° de alumnos na 1* classe ______________  200

9> 99 99 99 9 a 99

” ” ” ” 3* ” ......................... 27 — 292 aluirt



fluâdro compârdtivo dos co//eçios de /ferfrdnc/d

Quanto a freçu e/rc/a

'do / eopo/do
Santo rfnçe/o
T a q u a ra

C achoeira

Jutio c/e Casti/hos

483
420
4 /5
3/2
309

Santa Cruz 300
Vaccar/a 290
Bento õonçalves 270
Conce/cao </o/?rroio 243
Ca. 242
S. João c/e Camaç/uam 226
Monte.\negro 200
l/ / ;la r n a o f8 6
£stre//a

Qu&<7u.ary
S.Seòast/éb c/oCahy
R/o Pa rc/o
B ncruz ///7ac/a 
Caçapava
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43 — SANTO ANGELO

Creado pelo decreto n.° 3295, de 14 de março de 1924.
Matricula 536. Frequencia 420.

Anna Lopes da Rosa — directora 
rheodora Gomes 
Arthur Calgan

Olga Soares Pinto 
Maria Antonia Meister 
Elmira Vaz de Medeiros 
Dalila Loureiro da Silva 
Sylvia Barone.

—7347 SANTOGEOL
M» de alumnos na 1* classe --- ----------456
» » ” ” 2* ” _________________63
» ” ” ” 3.* ” _________________17 — 536 alumnos

44 — CONCEIÇÃO DO ARROIO

Creado pelo decreto n.° 3276, de 23 de fevereiro de 1924. 
Matricula 251. Frequencia 243.

—7347 S7TOGEOL
Docentes — Maria Thereza V. de Castilhos — directora 

Clotilde Steffens
Auxiliares
contract. — Vicentina S. Bastos 

Olga Furtado Franz 
Idalina Pereira Xavier.

—7347 SANTOGEOL
N.° de alumnos na 1* classe

tt t t  f t  t t  2 a EC
*t t t  t t  t t  i  n  t t

45 —  JULIO  DE CASTILHOS

Creado pelo decreto n.° 412, de 17 de junho de 1924. 
Matricula 345. Frequencia 309.

—7347 S7TOGEO:

Docentes — João Didonet Neto —  director 
Maria da G. Rocha 
Rosalia Tognotti 
Antonina Pereira

177
68
6 —  251 alumnos

—7347 S7TOGEOr 
profes

Auxiliares

contract.
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Auxiliares 
contract. — Aurelia Tognotti

Alice Outeiral dos Santos.

—74A7 uxilareas
N.° de alumnos na

tt tt tf ft

tt tt tt tt

l.a classe 
2 « » 

3* ”

281 
48
16 —  345 alun

Matricula 191. 

—74A7 u7lareas

GRUPOS ESCOLARES

46 — SÃO JERONYMO 

Frequencia 125.

Amalia F. Porto Alegre 
Adelina M. da Cunha 
Emilia Silveira

—74A7 uxilareas
N.° de alumnos na

ff tf tt ff

ft tt tf tt

l.a classe 
2 a ” 
3.a ”

Matricula 300. 

—74A7 u7larea s

47 —  XJUHY 

Frequencia 248.

Theresa Maranini 
Consuelo Ribeiro 
Luiza de Lemos Couto 
Jenny Cony 
Alda Saldanha 
Marieta Frota.

—74A7 uxilareas
N.° de alumnos na

ft tt 

ti tt

1.* classe
2 .* ” 
3.a ”

Matricula 174.

—74A7 u7lareas

146
33
12 —  191 alnmj

216
73
11 — 300 alumnO

48 —  CANGUSSU’ 

Frequencia 147.

Bernardo Figueira Filho 
Georgina Duarte Quadros 
Amalia Schrõeder.
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—  75c c 'a » e -----------

»> '  3.» ” _______________  13 — 174 alumnos

49 _  SANTA ROSA —  COLONIA 14 DE JULHO 

Matricula 221. Frequencia 174.

t a»ea -->> Raphaela Barreto Guimarães.
Herminia Oliveira 
Ida Zanellato.

3.»”. _14lumnu o
vo de alumnos na 1* classe------------  123

„ „ ». 2.» ” ....... ................  88

” ” 3.” ” _______________  10 — 221 alumnos

50 — S. FRANCISCO DE PAULA

Matricula 154. -Frequencia 125.

3.»”. _.lumnuo
Hilda Bohrer Weber 
Antonia de Mattos 
Marietta Santos Braga 
Zayra A. Severo 
Esther Mattos.

3.»”. _14lumnuo
N.° de alumnos na 1.” classe
f t  t t  t t  f t  -O ,| f t

117
29
8 — 154 alumnos

51 — PASSO DE SÃO BORJA 

V Matricula 127. Frequencia 47.

3.»”. _.lumnu :

Magdalena V. Guilhembernard 
Branca Rosa Martins 
Cesar Pittoni.

3.»”. _14lumnu :
N.° de alumnos na l.a classe 113

14
0 —  127 alumnos
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52 —  ALFREDO CHAVES

Matricula 146. Frequencia 130.

—7657 27ALFRLE

—7657 2DOALFRL E

Manoel Martins Mano 
Julieta M. R. Dourado 
Lucila Finger Lenzi 
Hilda Rezende Chagas 
Elvira Giordani.

N.° de alumnos na 1.* classe..
»  »  t t  t f  2  a 99

RR RR RR RR 3 a RR

109
32
5 —  146 alur

53 — TRIÜMPHO

Matricula 170. Frequencia 120.

—7657 27ALFRLE
Fulvia Bertolacci 
Natercia Borba d’Angelo 
Orlandina Silva 
Carlota Knieling 
Marcos Machado Coelho.

—7657 2DOALFRLE

N.° de alumnos na 1.“ classe
t t  t t  t t  t t  2  a 99

t t  t t  t t  t t  ft t t

54 — TORRES

81
65
24 — 170 nlum

Matricula 124. Frequencia 111.

—7657 27ALFRL E
Justino Alberto Tietbohl 
Maria da Gloria Gageiro 
Mercedes Lopes de Oliveira.

—7657 2DOALFRLE

N.° de alumnos na l.a classe
t t  t t  t t  t t  2  a "

t t  t t  t t  t t  o  n  t t

55 — SANTIAGO DO BOQUEIRÃO

75
36
13 — 124 alu

Matricula 185. Frequencia 160.
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—78N7 .°dealuam
N.° de alumnos na 1 .* classe.
*> u u  n n  n n ^ a

nn nn nn nn ^ a nn

61 
50
12 — 123 alu

59 — SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Matricula 192. Frequencia 124.

—78N7 .7ealuam
Odyla Angélica dos Santos 
Anna Lopes Vianna 
Maria Candida dos Santos 
Noemia Nova 
Bertha Helm 
Mathias Steffens.

—78N7 .°dealuam 
N.° de alumnos na 1 .* classe.

2."
3.»

131
59
2 192 alir

60 — BOM JESUS 

Matricula 185. Frequencia 117.

—78N7 .7ealua:
Maria Ignez Ramos 
Maria Irene Ramos 
Julieta Ramos.

—78N7 .°dealuam
N.° de alumnos na 1* classe______ ____
f f  f f  f f  t f  ^ a , f

nn nn nn nn 3 a nn

97
75
13 185 alu

61— VENANCIO AYRES

Matricula 134. Frequencia 106.

—78N7 .7ealua:
Reynaldo Tocchetto 
Jacob Becker 
Eronita A. Teixeira 
Olinda O. dos Anjos.

—78N7 .°dealuam
N.° de alumnos na l.a classe..

f f  f f  f t  » 2  a 99

f f  f f  f f  f f  3  f f

94
36
4 —  134 alum



r
- 7 9 -

62 — SANTO AMARO

\latricula 106. Frequencia 70.

ímma Flores Guimarães 
Amelia Alves Baptista 
Maria Curtis.

alumnos na 1 * classe---
K. „ )> 9 a »

r-7962—6S
65
23
18 —  106 alumnos

63 — MARQUEZ DO HERVAL 

Matricula 171. Frequencia 162.

ANTOMT rT962—6R\
Saturnino Moreira Alves 
Donatilla Villanova 
Tudith Reck.

NTOMT r-7962—6S
ÍM» de alumnos na 1.“ classe

» » >> 2.® ”
i.w N »’ la 3 a »

132
30
0 162 alumnos

64 — NOVA TRENTO 

Matricula 185. Frequencia 165.

NTOMT rT962—6S
Pedro Emmanuel Simon 

Aracy Lima 
Ignês S. de Mello 
Alda Andrade.

I NTOMT r-7962—6S
t i\c de alumnos na 1 “ classe 

2 o
t t  f f  ^  a f ft* f t

131
28
6 —  165 alumnos

65 — GUAPORÉ

Matricula 128. Frequencia 104. 

u-1TOMT rT962—6S

1 .ahidy Zapp 
José Ponzi 
Idalina Marroni.



— 80 —

—80N8 .°dealuam
N.° de alumnos na 1.* classe________________ 96

f f  f f  f f  f t  2 f  t t  32
” 3." ” _______________  0 — 128

66 —  HERVAL 

Matricula 118. Frequencia 104.

—80N8 .8ealua m
Minervina Rodrigues da Silva 
João Pereira da Rosa 
Castorina Antunes.

—80N8 .°dealuam
N.° de alumnos na 1.® classe------------  76
»> » » >» 2 » ” 28 

” 3." ”   0 — 104

67 — SÃO LOURENÇO

Matricula 303. Frequencia 237.

—80N8 .8ealuam
Margarida Carrigan 
Alayde Centeno 
Helena Stein Stoll 
Ignacio Frederico Stoll 
Marina Maia 
Sibvlla Maia.

—80N8 .°dealuam
N.° de alumnos na l.a classe--------------259
ft tt tt tt 2  a 99 25

” ” ” ” 3.® ” 17_________________ _19 — 303

68 — SÃO FRANCISCO DE ASSIS 

Matricula 189. Frequencia 152.

—80N8 .8ealua m
Arthur Antão Corrêa 

Oraides Guimarães Carpes 
José Firmino da Cunha 
Esther de Azevedo Vianna.

—80N8 .°dealuam
N.° de alumnos na 1." classe --- 159
tt tt tt tt 2  a 99 30

” ” ” 3.« ”   o — 189



69 — TUPACERETAN

Matricula 210. Frequencia 190.

69—TUPU Marieta Ribeiro de Almeida
Diva Lavra Pinto 
Alayde Lampert.

157 
47
6 — 210 alumnos

70 — GUAHYBA

ACATE RNMatCTtr

“' « r 05 “  cl“ “2.*
” 3*

Matricula 244. Frequencia 176. 

ACAiE REatCTtr
Affonso Cândido dos Santos 
Honorina Dutra de Carvalho 
Adyr Lima Ribeiro 
Maria Romalina de Mello.

6EAcE RNMatCTtr
m» de alumnos na 1.“ classe --------  118

” 2.* ” _______________  46
»• u ” ” 3.1* ” ________________ 12 — 176 alumnos

71 — SÃO VICENTE 

Matricula 193. Frequencia 165.

6EAcE REatCTtr
Maria Cony 
Ernestina Carvalho 
Navr Monteiro Kriiger.

6EAcE RNMatCTtr
N.° de alumnos na l.a classe------- --- - 99
" » »> « 2.» ” _______________  94

” 3.» ” _______________  0 — 193 alumnos

72— GARIBALDI

Matricula 160. Frequencia 135.

6EAcE REatCTtr
J. M. Menna Barreto Neto 
Adyles Aveline Pacheco 
Vicentina Carvalho Cotta * 
Dinah Breton 
Addy Sobrosa.
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—82N8 .°dealuam
N.° de alumnos na 1." classe...... ....... ............ 112
«  t t  t f  >» 2  a »

t i  t t  t t  »   ̂a ”  .

73 — ANTONIO PRADO

— 160 alu

Matricula 128. Frequencia 115.

—82N8 .8ealua:
José Fialho de Vargas 
Florencio José da Silva 
Magdalena Meneguzzo 
Adolfina Wisintainer.

—82N8 .°dealua:
N.° de alumnos na 1* classe_____________

2.a

3.*

75 
53
0 —  128 alur

CAIXAS ESCOLARES

O quadro abaixo discriminado demonstra o movimento da 
Beneficente quanto ás quantias recebidas e gastas no decorrer 
anno de 1926.

ESTABELECIMENTOS
N.° de 
socios

Quantias
recebidas

1 Escola Complementar.............. 105 1:826*900

2 Curso annexo............................ 150 1:169*900

3 Treze de Maio......................... indeterm. 936$500

4 Souza Lobo................................ 450 187$900

5 Voluntários da Patria.............. 352 1:182$000

6 Arraial da Gloria....................... 90 880*000

7 Fernando Gomes .................... indeterm. 507*500

8 Parthenon ..................................
l

130*000

9 Felix da Cunha........................... 130 S06*200

10 Cassiano do Nascimento_____ indeterm. 475*100

11 Juvenal Miller... . 153 224*800

12 Bibiano de Almeida................ 92 1:614*900

13 Bagé ..................................  _ 141 594*900

14 Itaquy ........................................ indeterm. 1:280*500

15 Livramento .............................. . 11 1:111*400

16 Uruguayana .............................. 320 2:652*400

17 São B orja .................................. indeterm. 1:747*200

18 Dom Pedrito.............................. 277 1:258*000

19 Alegrete .............................. indeterm. 641*000

20 Sâo Luiz Gonzaga.................. . 170 799*200

21 Cruz Alta .................................. 347 1:455*900

Q uan f
-asta*

89

45*

28«l

185;'’
824$

479$"

nenhu

92$

518»
476a
t!24$~

i:!98$

594*

1:12H 
668*  

1:341« 

633f 

3601 

34*1 

463| 

8889
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— 8 3 N . — ° — d eS — 0 3 C 8
N.° de
S0CÍ08

Quantias
recebidas

Quantias
gastas

400 2:436$900 nenhuma
——

passo Fuuuo
27 127$500 32*000

—8
S»o Gabriei

503*700

105*000

2:935*000

392*500

419*600
—3

jagu*rã<>
Santa Victoria do Palmar--- 78

153

105*000

1:594*000

190*000Í Í
Cachoeira---

177
!7

Santa t-rua .......~»
186 1:602*700 597*300

841*700

nenhuma

i*
Taquary

245 1:177*700
19

Jíontenepri
51 322*000

SO Caxias — ...... ..............------
305 2:506*400

SI
48 437*600 59*600

1:160*600
32

132 2:160*200
ss

36 894*000 894*000
S4

7 53*000 20*200
Si*

38 831*200 679*300
Sb

1:099*200 nenhuma
—N.

82 1:046*600 120*000
ss

a Qphflstião do Cahy................. 631*700 155*000

4«

41

42

43

44

46 
«|

47

48

45

50

51

s?

S João de Cainaq ua m 4 472*700 nenhuma

130 616*200
°

125 2:902*200 360*000

Julio de Castilhos 226 570*000 300*000

90 763*000 689*400
__ 150*000 150*000

S. Francisco de Paula ............

Passo (le São Borja 

Alfredo Chaves

52 135*500 90*400

indeterm. 313*500

126*000

20*900

126*000

108 223*100 95*100

102 245*000 124*500

229 989*100 434*600

119 543*400 193*800

SI 47 86*700 11*700

54 Bom Jesus .............................. 47 697*100 647*000

55 Yenancio Ayres ........................ 73 232*600 93*100

w Santo Amaro ................... -..... 279*200 _

57 São Lourenço .......................... 190 450*000 48*000

5K S. Francisco de Assis.............. 130 72*400 45*400

59 Tupaceretan 134 140*000 _

«ft Garihaldi .................... 126*500 126*500

SI Antonio Prado 58 721*800 570*800

TOTAL................... 6.506 51:601*400 22:030*000

Pelo quadro supra verifica-se que as quantias recebidas attingi- 
•am a 51:601$400 e as gastas em beneficio dos alumnos pobres a 
22.030$000. Houve, pois. um accrescimo de 18:533$820 quanto ás 
iiTípottancias recebidas e um de 2 <X)1$440 sobre as despendidas com 
>ins nhilantropicos. no anno findo.
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M OVIM ENTO NO M AGISTÉRIO

—84MOVIEN84 —  Foram designados em 1926:

A alumna mestra Antoninha de Azambuja Fortuna para af 
liar o ensino no collegio elementar de Viamão, em 16 de jan<à 

a professora da 5." aula mixta, do Passo do Tigre, em Itari 
Candida Rabello Autran de Carvalho, para o collegio elementar 
Itaquy, como addida, em 16 de janeiro;

a alumna mestra Maria Kraemer Guimarães para auxiliar o ensj 
no collegio elementar de Passo Fundo, em 19 de janeiro;

a alumna mestra Rosa Ferreira de Castro Brasil para atixif 
o ensino no collegio elementar de Passo Fundo, em 19 de janeir 

a alumna mestra Sylvia Barone para auxiliar o ensino no 
legio elementar de Santo Angelo, em 21 de janeiro;

o bacharel Jorge Jobim para inspector escolar, em 1.® 
fevereiro;

o professor da 5* aula do sexo masculino, da cidade de í  
lotas, Bernardo Figueira Filho, para o grupo escolar de Cangr® 
onde accumulará as funcções de director, em 2 de fevereiro;

a alumna mestra Marina Souza Lima para auxiliar o ensi 
no collegio elementar de Santa Maria, em 2 de fevereiro;

a alumna mestra Adelina Mesquita da Cunha para auxiliar 
ensino no grupo escolar de S. Jeronymo. em 2 de fevereiro; l  

a professora da 19.® aula mixta de 1.“ entrancia, da Barrai 
Ribeiro, municipio da Capital, Fernandina Voges Brunet, para 
collegio elementar “ Felix da Cunha” de Pelotos onde servirá addi 
em 3 de fevereiro;

a alumna mestra Dolores Aviléz Ortiz ]>ara auxiliar o ensi 
no collegio elementar de Passo Fundo, em 12 de fevereiro;  ̂

a alumna mestra Dorothéa Bornhorst para auxiliar o ensi 
no collegio elementar de Uruguayana, em 16 de fevereiro; j 

o professor da 13.“ aula do sexo masculino da villa de Gari- 
baldi, Àdelmar José Sion para servir addido ao grupo escolar.
18 de fevereiro;

a professora da 4.® aula mixta de Garibaldi Adyles Aveli 
Pacheco para o grupo escolar como addida. em 18 de fevereiro, 

a alumna mestra Dinah Breton para auxiliar o ensino no grU) 
escolar de Garibaldi, em 18 de fevereiro;

a professora Guilhermina Krug para o corpo docente do «ç 
legio elementar de Cruz Alta, em 18 de fevereiro;

o professor da 3.® aula do sexo masculino da Barra do Ribeir 
municipio da Capital Affonso Cândido dos Santos para o gruf 
escolar de Pedras Brancas accumulando as funcções de director 
em 25 de fevereiro;

a professora da 1.® aula mixta de Pedras Brancas, Honorina Du 
tra de Carvalho para o grupo escolar, em 25 de fevereiro;

a professora da 2.® aula do sexo masculino de Pedras Brancas 
Vicentina Carvalho Cotta para o grupo escolar, em 25 de fevereiro 

a professora Adyr Lima Ribeiro do collegio elementar de Santa
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oncie servia como addida, para o grupo escolar de Pedras 

|iUri3' em 25 de fevereiro;
Bra’lC a’|unina mestra Sylvia Filipjxjzzi para auxiliar o ensino no
r j . o eienientar "Cassiano do Nascimento”, de Pelotas, em 26 
rolle£,‘ ’
. fevereiro.
E  alumna mestra Maria Manoela Kocha para auxiliar o ensino
■  ooUegi° elementar de Santa Maria, em 27 de fevereiro;

K i Qjj-ios Wortmann. inspector escolar, para inspeccionar as aulas 
t — e subvencionadas do municipio de Alfredo Chaves, em 27

—8 fevereiro;
fr alumna mestra Alayde Centeno para auxiliar o ensino no 
kLdo eScolar de S. Lourenço. em 27 de fevereiro;

profesora Honorina Lima do collegio elementar "13 de Maio”, 
SLjje Servia como addida. para o corpo docente do mesmo, em 8 de

março:
a professora Anna Maria Rath de Queiroz, addida ao colle

gio elementar de Caxias, para o corpo docente do mesmo, em 10 de 

firço;
a alumna mestra Adolphina Wisintainer para auxiliar o ensino 

no grupo escolar de Antonio Prado, em 12 de março;
a alumna mestra Juracy de Abreu Lima para auxiliar o ensino 

no collegio elementar de Livramento, em 16 de março;

a alumna mestra Genesy de Abreu Lima para auxiliar o ensino 
no collegio elementar de Livramento, em 16 de março;

a alumna mestra Donatilla Moraes para auxiliar o ensino no 
collegio elementar de Caçapava, em 16 de março;

a alumna mestra Esther Marques Garcia para auxiliar o ensino 
no collegio elementar de Caçapava, em 16 de março;

a alumna mestra Nadyr Menezes Gorga para auxiliar o ensino 
no collegio elementar de Caçapava, em 16 de março;

a professora da 10* aula mixta de Tuparahy, em Itaqtiy, para 
o collegio elementar. Magdalena Vieira Guilhembemard, como addida, 
•■ni 16 de março;

o bacharel Jorge Jobim para inspeccionar os collegios eletnen- 
taie- da Capital, em 18 de março;

a directora Serafina de Sá e Silva, do grupo escolar de Par
thenon, |>ara eguaes funcções no collegio elementar recem elevado, 
em 22 de março;

a professora Maria Ignez Garibaldi para o corpo docente do 
collegio elementar do Parthenon, em 22 de março;

a professora Jovelina Lima Aveline para o corpo docente do 
collegio elementar do Parthenon. em 22 de março;

a professora Virginia Baptista de Oliveira para fazer parte do 
collegio elementar do Parthenon, em 22 de março;

a professora Esther Cunha para o corpo docente do collegio 
elementar do Parthenon, em 22 de março;

a professora Eugenia de Araújo Capparelli para o corpo docente 
do collegio elementar do Parthenon, em 22 de março;

a professora Hilda Bohrer Weber. do collegio elementar de S.
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Leopoldo onde servia como addida para o grupo escolar de S. p 
cisco de Paula, accumulando as funcções de directora, em 27 de 

a professora Idalina Agra de Lavra Pinto para o corpo di 
do collegio elementar do Parthenon, em 29 de março;

a alumna mestra Noemia d’Avila para auxiliar o ensino no I  
legio elementar de Alegrete, em 29 de março;

a alumna mestra Maria Gouvêa para auxiliar o ensino n0 J  
legio elementar de Rio Pardo, em 31 de março;

o bacharel Jorge Jobim para inspeccionar o collegio 
“Voluntários da Patria”, em 31 de março: <f

a alumna mestra Sylvia Mello para auxiliar o ensino no < ■■ncJ  
elementar “ Cassiano do Nascimento’’, em Pelotas, em 3 de abrjjf 

a alumna mestra Flavia Vaz da Silva para auxiliar o t-nsij 
no collegio elementar de Uruguayana, em 5 de março;

o professor da 3.“ aula do sexo masculino, da estação Catfl 
Barbosa, em Garibaldi, para servir no grupo escolar accumulando )■ 
funcções de director, em 7 de abril;

o professor da 11.* aula, do sexo masculino de Garibaldi, f l  
Ponzi para o grupo escolar, em 7 de abril;

a alumna mestra Idalina Marroni para auxiliar o ensino 9  
grupo escolar de Guaporé, em 7 de abril;

a alumn»# mestra Lahidy Zapp para auxiliar o ensino no grtml 
escolar de Guaporé, em 7 de abril;

a alumna mestra Isabel Lia para auxiliar o ensino no coilegia 
elementar de Cruz Alta, em 7 de abril;

a professora Margarida Porto da Fonseca para o corpo docenJ 
do collegio elementar “ Fernando Gomes”, onde servia como addida,] 
em 7 de abril;

a professora Laila Dornelles Porciuncula para o corpo docente do] 

collegio elementar de Encruzilhada, onde servia como addida, em 7  ̂
de abril;

a alumna mestra Iracy Martins para auxiliar do grupo escolar i 
de Torres, em 9 de abril;

a alumna mestra Adylles Souza para auxiliar o ensino no colle
gio elementar de Arroio Grande, em 10 de abril;

o inspector escolar Fernando Gama para proceder a inquérito na! 
aula do professor Manoel Miiller de Miranda, em 10 de abril; I  

a alumna mestra Cecilia Leopoldina Feiten para auxiliar o en-l 
sino no collegio elementar de Alegrete, em 12 de abril;

o inspector escolar Alfredo Aveline para inspeccionar as aulasl 
estadoaes, subvencionadas e federaes dos municipios de Rio Pardo (fl 

Candelaria, em 13 de abril;
a professora addida do collegio elementar de Viamão Rita Abri- 

lina de Souza Corrêa para o corpo docente do mesino, em 13 f l  

abril:
a professora da 2." aula do sexo feminino de Antonio PradM 

Magdalena Meneguzzo para ter exercicio no grupo escolar, em JH  

de abril;
o profesor da 1.* aula do sexo masculino da villa de Autoniol 

Prado para o grupo escolar, Florencio José da Silva, em 14 de abrilrl



f professora addida Adelia Theodosio Gonçalves Coutinho do
a. eienientar de S. Gabriel para servir 110 corpo docente do

W ^p ro fe s s o ra  da 6." aula, mixta, de 2." entrancia da cidade de 
Maria, Gerasina de Almeida Niederauer, para o grupo de S. 

S^H^te 0nde accumulará as funcções de directora, em 15 de abril; 
B f i g  professora da 8 .“ aula mixta da Costa do Miraguava, em S.

:0 da Patrulha, Anna Lopes Vianna, para servir addida ao 
A ", escolar da villa, em 16 de abril;

professora addida ao collegio elementar de Santa Victoria dó 
Clarinda l^opes para fazer parte do corpo docente do mesmo.

I «n 23 de abril;
f p a alumna mestra Alice Outeiral dos Santos para auxiliar o ensino
I collegio elementar de Julio de Castilhos, em 23 de abril;
I  alumna mestra Amelia Tognotti para auxiliar o ensino no colle-
I  i elementar de Julio de Castilhos, em 30 de abril;

a professora addida Aracy Godinho do collegio elementar de Li-
1 <jUncnto para fazer parte do corpo docente do mesmo, em 30 de

abril; . . .
a professora addida Nair De Lorenzi Maciel do collegio elemen-

I ter de Livramento para o corpo docente do mesmo, em 30 de abril; 
a alumna mestra Antonieta Neves de Oliveira para auxiliar o 

ensino no collegio elementar de Cachoeira, em 5 de maio;
a alumna mestra Nair Marques Pereira para auxiliar o ensino 

no collegio elementar de Vaccaria, em 8 de maio;

a alumna mestra Herminia Bittencourt para auxiliar o ensino 
no collegio elementar de Camaquam, em 10 de maio;

a alumna mestra Elsa Bornhorst para auxiliar o ensino no colle
gio elementar “Juvenal Miller”, do Rio Grande, em 11 de maio;

a alumna mestra Rosa de Castro Brasil para auxiliar o ensino 
no collegio elementar Bibiano de Almeida, na cidade de Rio Grande, 
em 11 de maio;

a professora da 2.” aula mixta da villa de S. Francisco de Assis, 
Oraides Guimarães Carpes, para servir no grupo escolar, em 11 de 
maio;

a alumna mestra Emilia Silveira para auxiliar o ensino 110 grupo 
escolar de S. Jeronymo, em 12 de maio;

a alumna mestra Consuelo Santos Pardelhas para auxiliar o en
sino no collegio elementar de Uruguayana, em 14 de maio;

a alumna mestra Alice Outeiral dos Santos para auxiliar o ensino 
no grupo escolar de S. Pedro, em 14 de maio;

o inspector escolar Fernando Gama para inspeccionar os collegios 
elementares e grupos escolares de Garibaldi, Alfredo Chaves e Bento 
Gonçalves, em 20 de maio;

a professora addida Maria da Gloria Rocha para o corpo docente 
do collegio elementar de Julio de Castilhos, em 2 de junho;

a professora Laura Azambuja para accumular as funcções de di
rectora do collegio elementar de Cachoeira, em 12 de junho;

a professora Lydia Brutschin para servir no grupo escolar de 
' Guaporé, accumulando as funcções de directora, em 14 de junho;
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a professora addida Josephina Bonnet Heinburg para se 
addida ao collegio elementar “ 13 de Maio”, em 17 de junho; ‘ 

a professora Minervina R. da Silva para o grupo escolar 
Herval, accumulando as funcções de directora. em 23 de junho;

o professor João Pereira da Rosa para servir no grupo esco] 
de Herval, em 23 de junho;

a professora Magdalena V. Guilhenibernard para o grupo escoJ 
do Passo, em S. Borja, accumulando a direcção, em 25 de junhol 

a alumna mestra Alice Outeiral dos Santos para auxiliar o cnsiJ 
no collegio elementar de Julio de Castihos, em 30 de junho;

o inspector escolar Fernando Gama para inspeccionar as au 
estadoaes, subvencionadas estadoaes e federaes e collegios dementa: 
de S. Sebastião do Cahy e Montenegro, em 23 de julho:

o inspector escolar Alfredo Aveline para inspeccionar os collegij 
elementares, grupo escolar, aulas estadoaes e subvencionadas estadoa* 
e federaes de Santo Amaro, Taquarv, I .ageado e Estrella;

a professora addida Antonina Pereira dos Santos para o lorpo] 
docente do collegio elementar de Julio de Castilhos, em 16 de agostfl 

o professor Arthur Antão Corrêa para servir no grupo escolar 
de S. Francisco de Assis, accumulando as funcções de director, em
17 de agosto;

a alumna mestra Maria Romalina de Mello para auxiliar o en
sino no grupo escolar de Pedras Brancas, em 27 de agosto;

a alumna mestra Addy Sobrosa para auxiliar o ensino no grunil 
escolar de Garibaldi, em 28 de agosto;

a professora da 28.a aula mixta dos suburbios de Cachoeira para 
servir addida ao collegio elementar, Antonieta Gouvêa, em 31 de agostoj 

o inspector escolar Fernando Gama para inspeccionar as lulas] 
publicas do municipio de Santa Maria, e, no seu regresso, as do de 
Cachoeira, em 11 de setembro;

a professora Anna Maria Brigante para accumular as funcções 
de directora do collegio elementar de Encruzilhada, em 14 de se
tembro ;

o inspector escolar Fernando Gama para verificar si não ha pre
juízo na mudança da 28.* aula, de 3.a entrancia, da rua Venancio Ayres 
para a Garibaldi n.° 1299.

a alumna mestra Darcy Pereira para auxiliar o ensino no collegio 
elementar de Santa Victoria do Palmar, em 30 de setembro;

a profesora addida Maria Elna Tufvesson para servir no corpo 
docente do collegio elementar de Cachoeira, em 14 de outubro ;J| 

a professora addida Andréa Cecy Sá Brito para o corpo docente 
do collegio elementar de Bento Gonçalves, em 23 de outubro;

o professor Justino Alberto Tietbõhl para servir no grupo escolar 
de Bom Jesus, accumulando as funcções de director, em 23 de outubroj 

a alumna mestra Maria Lima Ribeiro para auxiliar o ensino no 
collegio elementar de Alegrete, em 27 de outubro;

a professora addida Consuelo dos Santos Pardelhas, para o corpo 
docente do collegio elementar de Uruguayana. em 4 de novembroâ

o dr. Emilio Kemp para exercer provisoriamente as funcções — 
inspector escolar com os vencimentos marcados em lei. em 16 de no-̂  
vembro;



I  dr Emilio Kemp para inspeccionar o collegio elementar de S. 
Rppoldo e as axilas isoladas do mesmo municipio, em 17 de no-

vemti r 0 o£essor j ustino A. Tietbõhl para servir no grupo escolar de
K * c  a c c u m u l a n d o  as funcções de director, em 23 de novembro;

Tof-  jnSpector escolar Alfredo Aveline para inspeccionar a aula fede- 

CÍl do Ri° Pardo' 110 ^ 'nc^° (1’EI Rey, e syndicar sobre irregulari- 
ídes do professor, em 10 de dezembro.

IdrEmidl  — Foram feitas as seguintes remoções, em 1926: 
aux ilia r  de ensino do collegio elementar de Camaquam Diva 

Lavra Pinto para o da Vaccaria, em 19 de janeiro;
a professora addida Cecilia Agra de Lavra Pinto, do collegio

•  m e n t a r  de Santa Cruz para eguaes funcções no collegio elementar 
"Cassiano do Nascimento”, de Pelotas, em 20 de janeiro:

a professora Vitalina Teixeira, do collegio elementar “ Felix da 
rtpiha”. em Pelotas, para servir addida ao “Juvenal Miller”, do Rio 
Grande, em 21 de janeiro:

a professora addida Marieta Villanova, do collegio elementar 
“ Souza Lobo”, para idênticas funcções no do arraial da Gloria, em 

23 de janeiro;
o professor da 5 a aula da cidade de Pelotas Bernardo Figueira 

Filho para a direcção do grupo escolar de Cangussú, em 2 de fe
vereiro ;

a professora addida Cecilia Agra de Lavra Pinto para o collegio 
dementar “Felix da Cunha” e não para o “Cassiano do Nascimento”, 
ambos em Pelotas, em 3 de fevereiro;

o professor Pedro Emmanuel Simon, do grupo escolar de Santa 
Rosa para o de Nova Trento, accumulando tambem as funcções de 
director, em 16 de fevereiro;

o professor João Manoel Menna Barreto Neto da direcção do 
grupo escolar de Santo Amaro para a do de Garibaldi, em 18 de 
fevereiro;

a profesora Rita Dutra Job, addida ao collegio elementar “Vo
luntários da Patria”, para idênticas funcções no “ Souza Lobo”, em
18 de fevereiro;

o professor José Fialho de Vargas, da direcção do collegio ele
mentar de Caçapava para eguaes funcções no grupo escolar de Antonio 
Prado, em 25 de fevereiro;

a professora Lucinda Medeiros do corpo docente do collegio ele
mentar de Rio Pardo para o do de Caçapava, accumulando as fun
cções de directora, em 25 de fevereiro;

o professor Apollinario Alves dos Santos, director do grupo 
escolar de Nova Trento para idênticas funcções no collegio elementar 
de Viamão, em 27 de fevereiro;

o professor Ignacio Frederico Stoll, do corpo docente do collegio 
elementar de Caçapava, para servir no grupo escolar de S. Lourenço, 
em 27 de fevereiro;

a professora Helena Stoll, do corpo docente do collegio elementar 
Caçapava, para o grupo escolar de S. Lourenço, em 27 de feve

reiro;
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a professora Maria dos Anjo» Ruiz Ferreira, addida ao coll 
elementar “ Felix da Cunha”, de Pelotas, para o grupo escolar 
S. Lourenço, accumulando as funcções de directora, em 27 de J  
reiro;

o professor Adelmar José Sion do grupo escolar de Gari' 
para o de Alfredo Chaves, onde accumulará as funcções de dire 
em 27 de fevereiro;

a auxiliar de ensino Alda Saldanha do collegio elementar de Ç 
ceição do Arroio para o grupo escolar de Ijuhy, em 8 de marrj 

a professora addida Julieta Fonseca Araújo do grupo escolar J  
Parthenon para idênticas funcções no collegio elementar de I j L j  
mento, em 11 de inarço;

a auxiliar contractada Maria Lages do collegio elementar 
Julio de Castilhos para auxiliar o ensino no grupo escolar de TurJ 
ceretan, em 11 de março;

a professora Idalina Soares Lisboa Reggio do corpo docente <fl 
collegio elementar de Bagé, para o “Juvenal Miller”, do Rio GratJ 
como addida, em 11 de março;

a professora Marilia Bueno da Costa do corpo docente do co], 

legio elementar de Livramento para o do de Quarahy. em 16 j  
inarço;

o professor Francisco Pinto de Azambuja Neto do corpo docente, 
do collegio “Juvenal Miller”, do Rio Grande, para o de Itaquy, onde! 
accumulará as funcções de director, em 25 de março;

a professora Branca Regina Lenzi do corpo docente do collegfl 
elementar de Itaquy para o do Parthenon, como addida, em 13 de 
abril;

a auxiliar de ensino Hilda Silveira do collegio elementar de 
Conceição do Arroio para a de Santa Victoria do Palmar, em 13 
de abril;

a auxiliar contractada Maria Cony do collegio elementar de 
Santo Angelo para servir no grupo escolar de S. Vivente, em 15 de 
abril;

a professora Hortencia da Silva Braga do corpo docente do 
collegio elementar de Bento Gonçalves para o do de Vaccaria, accu- 
mulando as funcções de directora, em 15 de abril;

a professora Andréa Cecy de Sá Brito da direcção do collegio 
elementar de Vaccaria ]>ara servir addida ao de Bento Gonçalves, 
em 15 de abril;

a professora addida Arminda Corrêa do grupo escolar do Par
thenon para servir em eguaes funcções no collegio elementar “Fer
nando Gomes’’, em 15 de abril;

a professora Elsa Viriato da Rocha addida ao collegio elementar 
de Cachoeira ]>ara, em idênticas condições, servir no de Cruz Alta* 
em 17 de abril;

a auxiliar de ensino Sylvia Mello do collegio elementar "Cas  ̂
siano do Nascimento” para o “ Felix da Cunha”, ambos na cidade 
de Pelotas, em 17 de abril;

o professor Arthur Calgan, director do grupo escolar do Passo, 
em S. Borja, para servir addido ao collegio elementar de Santo Angelo, 
em 24 de abril;
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professor Francisco Pinto de Azambuja Neto, director do col- 
L  elementar de Itaquy, para idênticas funcções no de Jaguarão,

de m aio;
B *  _ professor Manoel Martins Mano, director do collegio elementar 
L jaguarão, para o de Itaquy, onde exercerá as mesmas funcções,

7 de maio;
a professora Luisa Silveira Netto, do corpo docente do collegio 

Em entar de Julio de Castilhos para o de Passo Fundo, onde servirá 
Í J o  addida. em 7 de maio;

a professora Dora Silva, do corpo docente do collegio elementar 
\le;rrete para servir addida ao de S. Gabriel, em 21 de maio;

P -  a professora Carylde Meyer do collegio elementar de S. Gabriel 
" t a r a  0 de Alegrete, etn 21 de maio;

o professor Manoel Martins Mano do collegio elementar de 
Itaquy para idênticas funcções no grupo escolar de Alfredo Chaves, 

em 25 de maio;
a auxiliar contractada Francisca Araújo Garcia do collegio ele

mentar de São Borja para o de Passo Fundo, em 28 de maio;
a professora Marieta Ribeiro de Almeira do collegio elementar 

de Cruz Alta para a direcção do grupo escolar de Tupaceretan. em

2 de junho; .
a auxiliar de ensino Diva Lavra Pinto do collegio elementar de 

Vaccaria para o grupo escolar de Tupaceretan, em 2 de junho;
a professora Carlota Meyer do collegio elementar dt S. Leopoldo 

para a “ Escola Complementar." como addida, em 10 de junho;
a auxiliar de ensino Francisca Xavier da Costa do collegio ele

mentar de Taquara para servir addida ao collegio elementar do Par
thenon. em 18 de junho;

a professora addida Maria Rita Ribeiro do collegio elementar 
"Souza Lolx>” para o "Voluntários da Patria”, em 4 de agosto;

a professora Vera Simch do collegio elementar “Voluntários da 
Patria’’ para o “ Souza Lobo”, em 4 de agosto;

a auxiliar de ensino Maria Gouvêa do collegio elementar de Rio 
Pardo para o de Cachoeira, em 7 de agosto;

a professora addida Maria Rita Ribeiro do collegio elementar 
“Souza Lobo” para o curso elementar annexo á “Escola Complemen
tar”, como addida, em 10 de agosto;

a auxiliar de ensino Maria Fialho Pereira do collegio elementar 
de Cachoeira para o do Parthenon, na Capital, em 10 de agosto;

a professora Ernestina Carvalho do collegio elementar de Santa 
Victoria do Palmar para o grupo escolar de S. Vicente, em 12 de 
agosto;

a professora Ottilia Neff Rosa do collegio elementar de D. Pe- 
lirito para o de Passo Fundo, onde servirá como addida. em 21 de 
agosto;

a professora Gerasina de Almeida Niederauer das funcções de 
directora do grupo escolar de S. Vicente para servir addida ao collegio 
elementar de Itaquy, em 23 de agosto;

a professora Helia Carvalho do collegio elementar “Juvenal Mil
ler’’, do Rio Grande, para o “Voluntários da Patria”, onde servirá 
como addida. em 27 de agosto:
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a professora Vicentina de Carvalho Cotta. do grupo escolar 
Pedras Brancas para o de Garibaldi, em 16 de setembro;

a auxiliar de ensino Addy Sobrosa do grupo escolar de —' 
baldi para o de Pedras Brancas, em 16 de setembro;

a professora Margarida Carrigan do collegio elementar de Sar 
Victoria do Palmar para o grupo escolar de S. Lourenço, onde j? 
mulará as funcções de directora, em 30 de setembro;

a professora Adelina Dutra de Castro do grupo escolar de 
Jeronymo para o collegio elementar do Parthenon, como addida,
5 de outubro;

a professora Alice Becker do collegio elementar de Montenegí 
para o de S. Leopoldo, onde continuará, como addida, em 16 
novembro;

a professora Guiomar Pessoa do collegio elementar de S. | 
poldo, como addida, para o de Montenegro, em 16 de novembro 

a professora Uza Schumann da “ Escola Complementar'' para 
collegio elementar de Taquara, como addida, em 29 de dezembro 

a professora Irene Schumann do collegio elementar de Taqua- 
para a "Escola Complementar”, em 29 de dezembro.

92aprofes2a sem Vii2pcn — Tornaram-se sem ef feito as seguinte* 
designações: :̂ K

da alumna mestra Rosa Ferreira de Castro Brasil para auxiliar]
o ensino iio collegio elementar de Passo Fundo, em 10 de março;® 

da professora Eugenia de Araújo Capparelli para o corpo d «  
cente do collegio elementar do Parthenon, em 29 de março;

da alumna mestra Iracv Martins para auxiliar o ensino no 
grupo escolar de Torres, em 15 de abril;

da alumna mestra Alice Outeiral dos Santos para auxiliar á  
ensino no collegio elementar de Julio de Castilhos. em 30 de abriB 

do professor da 3.* aula do sexo masculino da estação Carlos 
Barbosa, em Garibaldi. Jacintho Silva, para dirigir o grupo escolar 
de Garibaldi, em 11 de maio;

da alumna mestrá Elsa Bornhorst para auxiliar o ensino no 
collegio elementar Juvenal Miller, de Rio Grande, em 25 de maio; I 

da auxiliar contractada Carminha Bittencourt para o grupw 
escolar de S. Vicente, onde deve accumular interinamente as funeçõe*] 
de directora, em 27 de agosto.

tnocdfVcna —  Foram contractados:
Othon Aristão Gonçalves de Almeida para reger a 12.® aula do 

sexo masculino, localisada em Cacequy, municipio de S. Vicente, em 
27 de fevereiro;

Dalila Ooss, alumna do 4.° anno, para auxiliar o ensino no col
legio elementar de Santa Victoria do Palmar, em 4 de março;

Dalila Loureiro da Silva, alumna do 4.° anno, para uxiliar 
ensino no collegio elementar de Santo Angelo, em 5 de março;



Olga Franz. alumna do 4.° anno, para auxiliar o ensino no col-
■ elementar de Conceição do Arroio, em 8 de março;
H r  fjgrminia Guilhembernard, alumna do 4.° anno, para auxiliar o 
f .  jn<) no collegio elementar de S. Borja. em 16 de março;

■  ̂ O th ilia  Ferreira, alumna do 4.° anno, para auxiliar o ensino no
elenentar de D. Pedrito, em 8 de abril;

Idalina Pereira Xavier, alumna do 4.° anno, para auxiliar o 
t sino no collegio elementar de Conceição do Arroio, em 10 de maio; 
E Mario Pereira Pinto Galvão para auxiliar de francez na Escola 

Complementar, em 11 de maio;

Esther de Azevedo como auxiliar de ensino do grupo escolar 

' de S. Francisco de Assis, em 11 de maio;
■  T João Luiz Job para dirigir o grupo escolar de São Francisco 

[, de Assis, em 14 de maio;

Sara Pardelhas. alumna do 3." anno, para auxiliar o ensino no 
KoUegio elementar de Uruguayana. em 15 de maio;

Nina Moncorvo para auxiliar do grupo escolar de S. Pedro, em

i 15 de maio;
Alayde Lampert para auxiliar o ensino no grupo escolar de Tupa

ceretan. em 2 de junho;

Castorina Antunes para auxiliar o ensino no grupo escolar de 

Herval. em 14 de junho;
Ida Zanellato para auxiliar o ensino no grupo escolar de S. An

gelo, em 14 de junho;

Aracv Soares Rocha para servir como auxiliar no grupo escolar 

, de S. Pedro, em 30 de junho;
Maria da Conceição Medeiros da Fontoura para auxiliar o en

sino no collegio elementar de Estrella, em 16 de julho;
Edith Guimarães para auxiliar o ensino no collegio elementar de 

Uruguayana, em 8 de julho;

Amelia Schrõeder para auxiliar o ensino no grupo escolar de 
Gangussú, em 30 de julho;

Nair Sperb Porto para auxiliar o ensino no collegio elementar de 
Encruzilhada, em 3 de agosto;

Francisca Frota Gomez para auxiliar o ensino no grupo escolar de 
Santiago do Boqueirão, em 5 de agosto;

Normelia Funck para auxiliar o ensino no grupo escolar de San
tiago do Boqueirão, em 5 de agosto;

Xair Monteiro Kruger para auxiliar o ensino no grupo escolar 
de S. Vicente, em 16 de agosto;

Carminha Bittencourt para auxiliar o ensino no grupo escolar de 

S. Vicente, em 19 de agosto;
José Firmino da Cunha para auxiliar o ensino no grupo escolar 

de S. Francisco de Assis, em 20 de agosto;
* Carminha Bittencourt para accumular interinamente as funcções 

de directora do grupo escolar de S. Vicente, em 21 de agosto;
Mercedes de Oliveira Lopes para servir como auxiliar de ensino

• no grupo escolar de Torres, em 31 de agosto;



Marina Maia para servir como auxiliar de ensino do grupo 
de S. Lourenço, em 14 de setembro;

Wandelina R. Alves para auxiliar o ensino 110 collegio eleinçL 
de S. Victoria do Palmar, em 15 de setembro;

Donatilla Villanova para auxiliar o ensino no grupo escolaJ 

Colonia Marquez do Herval, em Conceição do Arroio, em MM 
setembro.

arinpise vr necomunoei—  Com Anna Luisa Pillmann para auxir 

de ensino no giupo escolar de Venancio Ayres, de accôrdo aom 
art. 54 do Regulairento Geral, em 29 de março;

com Aida Castro para auxiliar de ensino do grupo escolar 
“Passo”, em S. Borja, em 7 de maio;

com Donatilla Villanova para auxiliar de ensino do grupo escolj 
da Colonia Marquez do Herval, em 31 de agosto.

arxeldri irx rggnpoe  — Foram tornadas sem effeito as >eguint*J| 
remoções:

de d. Maria Lages auxiliai contractada do collegio elementar 
Julio de Castilhos para o grupo escolar de Tupaceretan, em 5 de abril 

de Justino A. Tietbõhl para servir no grupo escolar de M  
Jesus, em 23 de novembro.

S .Lç , S1 ç41taS1 b ; ç 4SWS1 Ra;A411;aS1  
4AA40tVP S1

NOMES 

Bertlia Helm 

Noemia Nova ........

Data da nomeação 

13 — 1 — la»;1 

18 — 1 — 192* 

6 — 2 —' 1921] 

22 — 2 —  192* 

27 — 2 —  192l| 

4 — 3 —  1926 

4 — 3 —  1926

Anadyr Coolho _________

Maria do Carmo Lima

Clarinda Lopes ______ _____ ....

Lygia Carvalho Leal ..........

Lygia S i lv e ir a .......................

Nair De Lorenzi Maciel ..... 15 —  3 — 1921

La ura Amorim ............... .......

Antonina Pereira dos Santos 

Celina de A zevedo........... .........

29 — 5 — 192*

2 — 6 — 1926

21 — 6 — 192*

22 —  6 — 1921Odithe Silla ....... ......

Santuzza Lemos ... ..

Guiomar Pessoa---

Lucy de Abreu Lima

__  28 — 6 — 1926

29 — 6 —  192* 

13 — 7 — ,192* 

13 — 7 —  192*Yary de Abreu Lima

Clotilde Steffens .. .............—

Ignês Silveira de Mello ...—

Georgina Duarte Quadros —

Hilda de Castro Jobim  ......

Celina Leiva6

Olinda Oliveira dos Anjos _.

22 — 7 —  1926

26 — 7 — 192*j

30 —  7 — 192*

31 — 7 —  192* 

9 — 8 —  1926

13 _  8 — 192*



20 — 8 — 1926

2 — 9 —  1926

2 —  9 —  1926 

17 —  9 — 1926 

27 —  9 —  1926 

27 — 10— 1926 

20 — 12— 1926

20—81967A 20 —8109 —  Alteraram o nome:

_ p  Orcalinda Nunes da Silveira, da 27.* aula da Ilha da Pintada, 
Orcalinda Nunes da Silveira Pinali, em 27 de fevereiro;

20 — Dagmar Volkmer, do collegio elementar de Santa Cruz, para 
rwmar Volkmer Dourado, em 31 de maio;

d Amélia Ferreira da Silva, do collegio elementar de S. Borja, 
a Amelia Porto Pereira, etn 11 de junho; 
d. Laura de Azambuja, directora do collegio elementar de Ca

choeira. para Laura Azambuja Marques, em 18 de agosto;
d. Alice Collaço Veras, do collegio elementar de Arroio Grande, 

ara Alice Collaço das Neves, em 22 de setembro;
d, Elly Freyler, do collegio elementar de Cachoeira, para Elly 

Frevler Wilhelm, em 9 de outubro;
"d. Maria Lages, do collegio elementar de Julio de Castilhos, para 

.Maria Lages de Moraes, em 16 de outubro;
d. Judith Lima, do collegio elementar 13 de Maio, para Judith 

Lima Martins, em 17 de dezembro.

67Altera09 — Deixaram o exercicio de seus cargos, por terem sido 
jubilados. conforme requereram, os professores:

Carolina Ruschel Berwanger, em 23 de fevereiro;
Ignacia Machado da Silveira, em 4 de março;
Isabel de Albuquerque Gama, em 4 de março;

, Possidonio Rodrigues de Lima, em 8 de maio;
Almerinda Vasconcellos Neves, em 19 de maio;
Xila Pedroso, em 2 de junho;
Roberto Roeber, em 2 de junho;
Olympio B. Falcão da Frota, em 11 de junho;
Rita Cassia Paranhos, em 11 de junho;
Mercedes Alves da Silveiia e Souza, em 10 de agosto; 
Catharina Clotilde Linck, em 13 de agosto;
Jovina Furtado dos Santos, em 3 de setembro;
Candida Ruiz de Lemes, em 3 de setembro;
Gomercinda Dornelles, em 10 de setembro;
Anna Candida Alvim, em 25 de setembio;
Frederico Mailaender, em 28 de setembro;
Anselmo Bernardes Pires Cerveira, em 9 de outubro;
Margarida Trocourt, em 9 de outubro;
Heduwiges Rosa dos Santos, em 26 de outubro;
Luiz Vieira Braga, em 27 de outubro;
Maria da Soledade Grainho, em 27 de dezembro.
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í  picada Vinagre, 5." districto de Lageado, para Canudos, no 

■ C r ic to , em 31 de julho;
.»■"ciI' ^ rro Branco para Varzea do Meio, no municipio de Cachoeira, 

com a professora d. Bertha F. Abreu Lima, em 3 de
juntawente v.

a?0'st'j>a' y arzea do Meio para Tres Vendas, no municipio de Cachoeira, 
f r e n t e  com a professora d. Isaurina Salmon, em 3 dc agosto.

I  —97ípi9c  — Foram removidos os seguintes professores:

Doracy Azevedo Benitz, da aula de S. João do Deserto para a
— Estanciã Velha, em S. Leopoldo, em 19 de janeiro;

- Afarjlia Bonarrigo, de S. Jacob para Porto da Palmeira, no 5.° 

fcgtricto de S. Leopoldo, em 19 de janeiro;
. Ottilia B. Weber, de Bóa Vista, em Montenegro, para Nova Pal

meira. em S. Uopoldo, em 19 de janeii o ;

B T«Ueta de Moraes Casanova, de Padilha para Garibaldi, ambas 

no municipio de Taquara, em 19 de janeiro;

Bernard ina  Vieira Baptista, da Picada Café para Vinagre, no 

municipio de Taquara, em 19 dc janeiro;
Edith Precht, de Arroio Grande para S. Jacob, no Lageado, em

19 de janeiro;
Antonio Ignacio Netto, de Arroio Bonito para Cahy, ambas no 

municipio de S. Sebastião do Cahy, em 5 de fevereiro;

Antonieta Cidade, de Cahy para Arroio Bonito, em S. Sebastião 

do Cahy. em 5 de fevereiro;

Edith Clelia G. de Almeida, de Nova Palmyra para Faria Lemos, 
ambas em S. Sebastião do Cahy, em 22 de fevereiro;

Almerinda P. Alegre, de Vinagre, no 5.° districto de Lageado, 
para o povoado Marques de Souza, no mesmo municipio, em 26 de 

fevereiro;

Laura Cardoso, de Pinheiral para Linha Santa Cruz, ambas no 

municipio de Santa Cruz, em 10 de março;

Celia Olinto, da Linha Santa Cruz para a de Pinheiral, em Santa 
Cruz, em 10 de março;

Aracy de Mello Tinoco, de S. Benedicto, 3.° districto de Mon
tenegro, para a da Linha das Pedras, no de Cachoeira, em 29 de 
matço;

Annita Garcia Machado, da Linha Catharina, em Montenegro, 
para a de Matto Alto, em Santa Cruz, em 16 de abril:

Maiia Adelaide Vieira da Cruz, de Matto Alto, em Santa Cruz, 
para a da Linha Catharina, em Montenegro, em 16 de abril; 

ir* Flcra de Mcraes Fernandes. doSitio, em Santa Cruz, para a de 
S. Benedicto, em Montenegro, em 18 de maio;

‘ Elisa Nunes, do Cortado, em Cachoeira, para a da Picada Màhller, 
fni Lageado, em 21 de maio;

Kfolila Merg, da Picada Harmonia, em S. Lourenço, para a do
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Arroio Grande, provisoriamente em S. Jacob, no de Lageado, eJ| 
de maio;

Elvira Coelho, de Rio Pequeno, em Santa Cruz, para a do i 
lombo, no municipio de S. Leopoldo, em 17 de julho;

Irene Porto Schütz, da Forquetinha para a de S. Caetano, anJ  
no municipio de Lageado, em 13 de dezembro;

Rosalia de Castro Freitas, de Quevedos, em S. Lourenço, i,an 
de Rio Pardinho, no municipio de Santa Cruz, em 23 de dezemh

—98AroiA9G —  Foram contractados:
Luiz Kern para a aula de Pinheiros, em S. Lourenço, ein 8 1 

fevereiro;

Adalgisa Flores de Azevedo para Bóa Vista, em Montenegro j
8 de fevereiro;

Rosalia Kuhn Precht para Passo do Cahy, em S. Sebastião — 
Cahy, em 22 de fevereiro;

José Ten Cate para Julio de Castilhos, municipio de S. 98Aroi 

do Cahy, em 5 de abril;

Alzira Finger para a aula da Linha Patricio, em Cachoeira,!
19 de maio;

Eugenia Wüst para Fazenda Fialho, no municipio de Taqu 
em 29 de maio;

Maria de Lourdes Santos para a aula federal de TrombudoJ 
Cachoeira, em 29 de maio;

Aracy de Mello Tinoco para Linha Cortado, municipio de 
choeira, em 16 de agosto;

Isabel d» Costa Santos para Tucános, no municipio de Taqu 

em 8 de setembro;
José Arthur Maria para Arroio Grande, municipio de Vena 

Ayres, em 14 de setembro;
Edith Precht para Quilombo, em S. Leopoldo, em 25 de setembrij

anGidGenG ,n i98AroiA9G —  Foram rescindidos os seguintes 
tractos:

com Antonio Ignacio Netto, da aula federal de Cahy, em 18 1 
fevereiro;

com Marina Pinto Fernandes, da aula de Marques de 
no lageado. em 23 de fevereiro;

com Virgilio Rodrigues da Silva, da Picada Facão, no municip 
de Santa Cruz, em 29 de março;

com Noemia Xavier Ferraz, de Rincão do Carijó, em Rio Pard 
em 17 de abril.

pdGvn8GoG — Foram dispensados:
Edmundo José Pedro da Silva, da aula de Faxinai de Dentro, 

Santa Cruz, em 11 de janeiro;
Alzira Finger, da aula federal da Linha das Pedras, no 6.® 

tricto de Cachoeira, em 23 de janeiro;



Uruquâvane



. comandes Soares, da Picada Sebastopol, em S. Sebastião, 
&del»á * er,!a

fevereno,
Eli Gloria Gonçalves da Silva, em Fazenda Fialho. 110 2.°

T a q u a ra , em 12 de março;
jjgtrirt0 . . r nurdes Santos, de Trombudo, em Cachoeira, em 13
• Maria oe

de precht. da aula de S- Jacob, no municipio de Lageado, em

j9 de ju^ j ’ nores Cunha Oliveira, da aula de S. Caetano, no La- 
Maria a*13

em 19 de junho;
f**kucili3 W. Sperb. da aula de Quilombo, em S. Leopoldo, em 8 

j e j11'*10’ Mello Tinoco, da aula da Linha das Pedras, em Cachoeira,
J \ T 3 . C y

g de julho;
..  \nna Ribeiro Rieger, da aula de Tucanos, municipio de Taquara, 

14 de julho;
1 Diva Gonçalves Agra, da aula de Arroio Grande, em Venancio 

Enes em 19 de setembro;
M a gma Walter, da aula de Rio Pardinho, municipio de Santa 

coman em 22 de setembro;
B  Celia Olinto, da aula de Pinheiral, em Santa Cruz, em 27 de

setembro; .
Maria Candida Jacintho da Silva, da aula da Colonia S. Miguel, 

municipio de Cachoeira, em 11 de outubro.

M udanças de msSe— Mudaram de nomes as seguintes professoras: 
Marina Maia para Marina Maia Vargas, em 18 de março;
Jenny de Oliveira Flores para Jenny Flores Braga, em 5 de maio.

MOVIMENTO DO ENSINO  PUBLICO E PARTICULAR 
D ISTRIBUÍDO PELOS M UNIC IP IOS

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE

Conta uma população total de 225.000 habitantes, calculada em 
[ 31 dedezembro ultimo, e uma escolar de 35.100 crianças de 7 a 14 
I '  annos.

A area superficial é de 2.219 kms.J, inclüsive os antigos 9.°, 
11.® districtos que constituíram o municipio de Guahyba.

^  O ensino primário, secundário, profissional, commercial e supe- 
§r é ministrado na seguinte forma:



ESTABELECIMENTOS

ESTABSTL

Curso annexo á Escola Complementar

Collegios elementares _________________

Grupo escolar T r is te za _______________

Aulas estaduaes_______________________

” subvencionadas estadoaes...........

” municipaes _____________________

” p a rticu la re s__________ _________

CIMNOuBSTL

Aulas de preparatorios ________

” commerciaes ____________

Escolas profissionaes technicas

CNrISTLS

Faculdade de Medicina _________

de D ir e ito ___________

MUNICIPIO DE PELOTAS

Conta uma população total de soannn habitantes calculadwm 
31 de dezembro ultimo, e uma escolar de 15.640 crianças de 7 a 14 
annos. A area superficial é de 2.787 kms.2

A instrucção publica tem tomado o incremento desejado nessf 
municipio. Todos os esforços têm sido envidados para levar-* 
avante o plano geral de instrucção municipal.

Creou-se a Directoria da Instrucção Publica. Em edificios pró
prios e apparelhados foram inaugurados 3 grupos escolares de instru
cção primaria. Está se construindo um predio de 200:000$00(JB 
nelle funccionar o grupo escolar “Dr. Joaquim Assumpção”.

O  quadro abaixo discrimina as escolas:
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ESTABELECIMENTOS N." Matr. Freq.

—100EST1A E0EB ELCIMEA

mU Cu,‘llí*
^ i a n o  do Nascimento 

ggoolas estadoaes 
k .  municipaes

subvencionadas

' » particulares

Ensino superior ----------
» secundário 

.  artístico

| » profissional

Total ..........

1 341 621

1 53G 413

14 1.737 1.362

26 1.888 1.032

22 - —

67 3.831 3.54C

3 59 46

1 130 130

332 332

453 409

143 ' 10.067 8.491

N receita e a despeza foram orçadas em 4.489:859$920, sendo 
de 89:880$ÜCÜ a destinada á instrucção primaria municipal, excluidas 
—1 verbas de 67:2005000 e 112:972$000 em favor da Escola de Agro
nomia Velerinaria e Gymnasio Pelotense. O Governo Estadoal sub
venciona 23 aulas primarias com a quantia de 13:800$000, o Insti
tuto de Bellas Artes com 20:000$000 e a Bibliotheca e gabinete medico 
legal da Faculdade Livre de Direito com 15:000§000.

MUNICIPIO DE PASSO FUNDO

0 Conta uma população total de 86.400 habitantes; a escolar foi 
calculada em 19.094 crianças de 7 a 14 annos; a area superficial 
do municipio é de 11.300 kms.2

A Instrucção Publica está ministrada do seguinte modo:
Escolas ruraes: 23 aulas subvencionadas pelo municipio, locali- 

. sadas: no 1.° districto, 4; 3.° districto, 2; 5.° districto, 3. A matricula 
destas aulas é de 1.020 alumnos e a frequencia de 836.

Das 35 aulas subvencionadas pelo Estado, disseminadas pelos 
■$ districtos. accusaram uma matricula de 1.295 alumnos e a fre

quencia de 1.027.
A instrucção na cidade é ministrada pelo collegio elementar que 

teve uma matricula de 780 alumnos e uma frequencia média de 665. 
além destas escolas publicas, varios collegios particulares.

Hg^ A matricula total registrada no referido municipio foi de 4.108 
| #hm®os e a frequencia de 3.437.



A receita e a despeza do municiipio foram orçadas etn 
1.970:377S472, sendo de 12:7395500 a despendida com a instruJ  
publica municipal.

O Estado subvenciona 37 aulas, gastando, para isso, a verba A 
rr :200$000. O  Governo da União subvenciona uma aula em “f>3 
xinho”, a qual está, actualmente, vaga. 1

MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Conta uma população total de 59.350 habitantes, calculada' 9  
31 de dezembro do corrente anno. A escolar foi de 11.454 crianrJ 
de 7 a 14 annos.

A area superficial é de 4.422 kms.2

A instrucção publica acha-se diffundida por todo o municipj 
Elevou a municipalidade de 58 para 66 o numero de aulas munida 
paes que, com as estadoaes, subvencionadas federaes e particularj 

attingem, actualmente, ao numero de 148, assim especificadas^^

ESCOLAS Matricula FretiuenclJ
e

1925 1926 1925 19»

Municipaes ................................................... 1.849

873

476

32

1.939

1.966

912

506

40

2.100

1.460

705

375

22

1.843

1.8»

731

4»

»

1.8W

Estadoaes .......................................................... .

Subvencionadas federaes .......................... .

Inter-municipaes ........

Particulares ........................................................

Total.............................. 5.169 5.524 4.405 4.7M

O collegio elementar, principal instituto de ensino mantido pel# 
Governo do Estado, graças aos esforços da directora, d. Laura a  
Azambuja Marques, teve a sua matricula elevada em cerca de 
De 273 em 1924, passou a 526 em dezembro.

A receita orçada foi de 1.054:763$956 e a despeza em . 
1.024:204$723. ;A quantia despendida com a Instrucção Pubfl 
Municipal foi de 71:135$657.

O Governo do Estado dispendeu 16::800$000, o F ede r^^^  
30:600$000, excluindo o aluguel das salas onde funccionam as !j| 
aulas subvencionadas federaes.
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P ' unia população total de 58.350 habitantes, sendo a escolar
I V u  crianças. A area superficial é dc 3.007 kms.1 

de

MUNICIPIO DO R IO  GRANDE

LrABELECIM ENTOS DE ENSINO N* Matr. 1 Freq.

E ......  .......................................  I I

—1003P'1u 303n3iapo3u

Juvenal Miller 1 471 431

Bibiano de Almeida -- — ----- - 1 428 350

Aula  ̂ «stadoae^ 8 239 203

l ç i 'ã 'tp3u

flymnasi" Lemos Junior ........................ 1 259 245

Ilanicipa*'’ —.......-.............................................. 21 936 929

Aula* ........................................... ..........
22 3.105 2.631

Total 54 5.238 4.789

A receita e a despeza foram orçadas em 3.653 :461$000. A des
pendida com a Instrucção Publica Municipal foi de 207:490$668 ou 
sejam 6%. O Governo do Estado, além da manutenção de 2 collegios 
elementares, subvenciona 17 aulas com a importancia de 10:200$000, 
auxilia, outrosim, a Ribliotheca Rio Grandense com 15:0008000, 
annuaev

MUNICIPIO DE BAGE’

Conta uma população total de 52.180 habitantes e uma escolar 
de 9.966 crianças. A area superficial do municipio é de 7.114 kms.2

A instrucção publica vae em crescente desenvolvimento. Tem 
augmentado, consideravelmente, a frequencia nas aulas municipaes 
que, hoje, accusam uma matricula de 1.164 e uma frequencia de 972 
alumnos.

Actualmente, existem 32 escolas municipaes Além destas e das 
subvencionadas pelo Governo do Estado ,em numero de 14, a munici
palidade subvenciona as escolas parochiaes de S. Sebastião e de S. 
Pedro, de Santa Elisabeth e as de d.d. Maria Francisca Nunes Gra- 
mer, Olivia Romero e Alice Rego. O collegio elementar apresentou, 
®  corrente anno, uma matricula de 340 e uma frequencia de 274 
alumnos.

4 R. I.
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A receita e despeza foram orçadas em 2.328:075$131 e a «w 
pendida com a Instrucção Municipal foi de 69:229$500 ou sejam —10 
O Governo do Estado despende 8 :400$000 subvencionando 14 a if l

MUNICIPIO DE SOLEDADE

Conta uma população total, calculada em 31 de dezembro ultimo, 
de 50.700 habitantes, sendo a escolar de 11.154 crianças de 7 a 14 
annos. A area superficial é de 7.027 kms.2

O ensino primário continua sendo ministrado do seguinte modo:

4A r0eeA —  4 aulas estadões, nas quaes estão matriculadas®70 
crianças de ambos os sexos, com a frequencia média de 100 alumnos. 
Funccionam, tambem, 3 collegios particulares, subvencionados pelo 
municipio, cuja matricula attinge a 208 crianças de ambos os sexos, 
com a frequencia de 175 alumnos.

4ci t0iad0saci dpdAzi —  Continuam funccionando nos districtos 
ruraes 30 aulas que recebem subvenção do Estado e do municipio t
10 aulas que recebem subvenção somente do municipio. Nelles es
tão matriculadas 1.123 crianças de ambos os sexos, com a frequenàj 
de 792 alumnos. Além dessas, funccionam ainda 3 aulas estado)® 
com a matricula de 107 crianças e a frequencia de 68.

Eleva-se, pois, a 1.688 o numero total de crianças matriculada 
nos diversos estabelecimentos de ensino no referido municipio.^

A receita do municipio foi orçada em 368:201$460 e a despea 
em 363:393$990. A verba destinada á Instrucção Publica foi dC 
24:339$200 ou sejam 7% sobre a despeza total. A subvenção estadM 
a 30 aulas foi de 18:000$000.



MUNICIPIO DE ERECHIM

FM nta unia população total de 47.600 habitantes e uma escolar 
crianças. A area superficial é de 6.500 k m s .J 

^  O magno problema da instrucção não desmereceu a attenção da

. tfij/.ipal idade.

I  UN estabelecimentos de ensino existentes no municipio accusa- 
neste anno, o seguinte resultado:

ANNOS Matr. Freq.

1924
_ __ 1.601 1.3761

2.601 2.256
1925

3.301 2.088
1926 1

Discriminando por categorias de aulas tem-se:

Matr. Freq.

53 aulas subvencionadas pela Intendencia Munici

pal 1.651 1.521

!0 aulas subvencionadas pelo Estado, por inter-

medio da Commissão de Terras 701 640

2 aulas estadoaes, na villa ................. 122 101

1 aula subvencionada federal, em Marcellino Ra

mos 92 74

6 collegios particulares ............. 735 «52

84 estabelecimentos funccionando com crianças de 

7 a 14 annos............................................................ 3.301 2.988

A receita e despeza orçadas foram de 411:318$464, sendo de 
11:350$000 a despendida com a Instrucção Publica Municipal ou 
sejam 3%. O Governo do Estado, por sua vez, despende 13:200$000 
subvencionando 22 aulas.
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MUNICIPIO DE MONTENEGRO

Conta o municipio a população total de 47.450 habitantes 
escolar de 9.964 crianças.

A area superficial do municipio é de 1.542 kms.2 

O ensino está distribuído do seguinte modo:

ESTABELECIMENTOS N.° Matr.
F rel  1

Collegio Elementar i 285 200 j 

132 —
5341 

>4* 1

Aulas estadoaes 16 550

” subvencionadas estadoaes 22 | 622

federaes 20 577

” municipaes 32 767

” particulares
...  1

37 2.545 2 378 |...... 1

Total...................... 128 5.346 i 4 628 j

A despeza total effectuada foi de 1.416:4545175. a despend 
com a Instrucção Primaria Municipal foi de 43:500$000. O  Goven 
do Estado, além da manutenção do collegio elementar, gasta 13:2 
subvencionando 22 aulas e o da União despende 36:000$000 com ; 
subvenção dada a 20 aulas localisadas em zonas coloniaes.

MUNICIPIO DE GUAPORÉ’

Conta uma população total de 43.800 habitantes e uma e-.co 
de 9.042 crianças. A area superficial do municipio é 1.537

O ensino primário, mormente num municipio como Guapori 
cuja população em sua grande maioria descende de paes extrangeir 
onde se fala mal a lingua materna, é indubitavelmente um assump 
de relevancia que, felizmente, foi cuidado com especial carinho. T

O numero de aulas em todo o municipio é de 84 das quaes 
recebem a subvenção do Governo do Estado.

\ matrú ula total das aulas subvencionadas attingiu. em 
setembro findo, a 2.811 alumnos, sendo 1.486 do sexo masculino | 
1.325 do sexo feminino e a frequencia média, na mesma data, 
de 2.192 de ambos os sexos. O  grupo escolar da villa registrou w 
matricula de 128 alumnos e uma frequencia de 104.

A receita e a despeza foram orçadas em 405 :070$000. gastá
o municipio 51:360$000 com a instrucção municipal ou sejam 12,7

O  Estado, por sua vez, além da manutenção do grupo esco  ̂
despende 23:400$000 ou sejam 5,8%.
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MUNICIPIO DE LAGEADO

Hvmta unia população total de 43.320 habitantes, sendo a escolar 
E q 23 crianças. A area superficial do municipio é de 2.250 kms.2 

Mereceu a instrucção publica especial attenção dos poderes mu-

"'C*'p̂ xistem disseminadas, por todo o municipio, 7 aulas estadoaes,
I  - funcionadas pelo Governo da União, 20 subvencionadas j>elo 

45 municipaes, 14 particulares e um grupo escolar.

Quadro do movimento escolar

— 1 0 7 M U 1

g g ta d u a e s-- --------------

Sobv. pelo Governo Federal

pe*° Governo do Estado.

■ Jlonicipaps
Sgrtlculares .......... ......................—

TOTAL

O MATRICULA FREQUENCIA
<p
s
3
z M F T M F T

.
7 200 120 320 153

1
971 250

18 240 181 421 173 136Í 309

20 354 304 658 298 2481 546

45 858 798 1656 798 738! 1536

14 376 304 680 353 232 585

104 2028 1707 3735 1775 1451 3226

A receita e a despeza foram orçadas em 450:000$000. A verba 
destinada á instrucção publica municipal foi de 24:000$000 ou sejam
5%. O Governo do Estado despende 12:000$000 e a União..........
?2:400$000 com as subvenções escolares.

M U N IC IP IO  DE  S. SEBASTIÃO DO CAHV

Conta uma população total de 40.750 habitantes e uma escolar 
de 8.272 creanças.

A area superficial do municipio é de 1.320 kms.2.
Funccionam entre estaduaes, particulares, subvencionadas pela 

União, pelo Estado e pelo Municipio 79 aulas, sendo 13 no 1.° dis
tricto. 9 no 2.°, 8 no 3.°, 20 no 4.°, 15 no 5.°, 9 no 6 .°, e 5 no 7.°, 
com uma matricula total de 2.628 alumnos e uma frequencia de 
1.940, de ambos os sexos.
, Além dessas aulas, funccionam, na villa, um collegio elementar, 

que teve 204 alumnos matriculados e a frequencia media de 170 ; 
; collegio de freiras e uma escola evangelica. Elevou-se, pois, a 
2^32 a matricula total, sendo de 2.110 a frequencia media.
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A receita e a despeza foram orçadas em 464:227$100 
de 17:480$000 a gasta com a Instrucção Publica Municipal. 
verno do Estado despende 11:400$000 subvencionando 19 anUJ 
Governo da União 36:400$000 com a subvenção a 20 au la s^H  
sadas em zonas habitadas por immigrantistas. rJCa6-

M U N IC IP IO  D E  SANTO A N T O N IO  DA PATRULHA

Conta o municipio a população total de 40.410 habitantes, t*,*. 
a escolar de 7.941 creanças. A area superficial do municinió — ", 
1.759 kms.«.

O ensino é ministrado do seguinte modo :
Um grupo escolar, na villa, com a matricula de 192 alutta^

er*

e a frequencia de 124. Sete aulas estaduaes com a matric 
262 alumnos e a frequencia de 204; nas 2 subvencionadas fedc_ 
a matricula foi de 97 e a frequencia de 75; nas 20 subvencionai 
pelo Estado, a matricula foi de 627 e a frequencia de 497; e |3
23 municipaes a matricula foi de 811 e frequencia de 629. J 

Existem tambem 3 aulas particulares com a matricula de n 
alumnos e a frequencia de 51; estas aulas percebem um auxilio 1  
30$000 mensaes do municipio.

ESTABELECIMENTOS Numero Matricula Frequench

—

Grupo escolar ........................... 1 192 124
Aulas estaduaes ...................... 7 262 204

” subv. estaduaes ............ 20 626 497
” federaes ........................ 2 97 75

municipaes .................... 23 811 628

particulares subvenc. ..---- 3 76 51

TOTAL___  __ 56 2064 1571

A receita e a despeza foram orçadas em 216:428$250, sendo de 
6:054$000 a despendida com a Instrucção Publica Municipal. :■ 
Governo do Estado subvenciona 20 aulas com a iniportancj^B 
12:000$000, e o Governo da União dá 2 subvenções na inqxjrtancÜM 
tal de 3 :600$000.

-

M U N IC IP IO  DE  LAGOA V ERM ELH A

Conta uma população total de 37.720 habitantes, e uma escoh» 
de 7.694 crianças. A area superficial do municipio é de 6.688 k111̂  

Ha no municipio, além do grupo escolar que conta uma niatfr
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F  123 alumnos e uma ^recluenc>a de 83, 3 aulas estaduaes, loca- 
(ola ('e 3 oj 4.“ e 9.° districtos. As aulas municipaes são 35, 
lisad** 1 ~ 25 subvencionadas pelo Estado. A matricula total al-

1 e jQgg alumnos e a frequencia a 849.
‘ĝ -gita e a despeza foram orçadas em 228:137$645, sendo 

—10? nara a Instrucção Primaria Municipal a quantia de........
a f f g K
^ — 1 0 ? F 2 F 3 a l F u a u m  concorreu com a importancia de 3:374$000 

n 2  o m 1 s u m la e ^ s  do antigo edificio da Intendencia, apropriando-o 
laru “'novo destino, installação do Grupo escolar.
» iet! > spende, além disso, a quantia de 1 :200§000, como gratifica- 

' snT d.' Normelia Saraiva, esjjosa do sr. director do grupo 
çá° a jos serviços prestados como professora do referido grupo. 
^  O Governo do Estado despende 15:000$000 proveniente da sub-

■ âo concedida a 25 aulas subvencionadas estaduaes.

— 1 0 ?F 23?a  l u  m n o s n e ^

Conta o municipio uma população total de 30.870 habitantes, e 
F  escolar de 6.081 crianças. A area suj>erficial do municipio é 

—1 752kms.: .
1 ^  Além do collegio elementar que teve uma matricula de 202 
fatuiiino: e uma frequencia de 171, funccionam ainda os seguintes
estabelecimentos :

l rc m e r> m d c
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1.* 1 8 10 2 | 1

1* — 3 9 3 | 3

*.• ...... — 1 2 6 1
I * ______ — — 4 2 ~

TOTAL 1 12 25 13 ! 5

Eleva-se, pois, a 56 o numero de aulas funccionando regular
mente no municipio. A  matricula total registrada foi de 2.680 e a 
frequencia media de 2.379 alumnos.

A receita e a despeza foram orçadas em 326:659$452, sendo 
fie 10:919$300 a destinada á Instrucção Publica além da importan
cia de 15:000$000 fornecida pelo Estado a 25 aulas subvencionadas 
estaduaes.

M U N IC IP IO  D E  EN CRU ZILH A D A

A  eS°nla ,uma população total de 28.920 habitantes e uma escolar 
■^3.553 crianças. A area superficial é de 5.100kms.*.

A instrucção publica, nesse municipio, está regularmente diffun-



dida. Na villa funcciona, em um predio municipal, o colleo 

mentar que teve, no corrente anno, uma matricula de 225 a 
e uma frequencia media de 165. As 18 aulas subvencionadas* 
nicipaes e estaduaes tiveram a matricula total de 498 alum no.í 
frequencia media de 378. As 2 aulas estaduaes registraram 1 
matricula de 76 alumnos e uma frequencia media de 58 alu»! 
Freqüentaram as 9 escolas das Sociedades Agricolas S. P-nj 
339 alumnos, sendo 181 meninos e 158 meninas, a frequqSH 
de 308. Desses alumnos 77 são filhos de paes brasileiros, ltoj 
paes naturalisados brasileiros e 63 são filhos de paes estrai^S 

Eleva-se, pois, a 1.138 o numero de alumnos que se matricu 
ram nas aulas do municipio, sendo a frequencia media de 809. T 

A receita e a despeza foram orçadas em 196:330$791, «fl 
de 11:731$100 a despendida com a Instrucção Publica Municiprfj 
sejam 6%. O Governo do Estado desande 9 :OOOSOOO comTW<* 
venção de 15 aulas subvencionadas estaduaes.
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M U N IC IP IO  D E  ESTRELLA

Conta uma população total de 27.500 habitantes, sendo a escot 
de 5.857 crianças. A  area superficial é de 724 kms.2.

Existem, actualmente, no municipio, 68 aulas assim represa 
tadas: — um collegio elementar e uma isolada mantidos pelo Go. 
vemo do Estado; onze municipaes mantidas pelo municipio; deze#j 
particulares subvencionadas pelo municipio; treze particulares 
subvencionadas e treze estadoaes subvencionadas pelo Governofe. 
deral. _

O total das matrículas destes estabelecimentos eleva-se a 3.0431 
alumnos com uma frequencia media de 2.741.

DESCRlM INAÇÃO

N
.°
 

de
 

au
la

s 
1 

p
ro

v
id

a
s MATRICULA

i í I
M | F í T

Frcquenei*':]

Collegio elementar ............................... 1 125 112 237 19»

Aula estadoal ...................................... 1 11 17 28 27

Aulas federaes .................................... 13 229 192 421 37)

Aulas subv. .pelo Governo do Estado 13 272 229 501 455

Aulas municipaes ................................. 11 250 218 468 425

Aulas particulares subv. pelo Mu

nicipio .................................................. 16 354 440 794 7SI

Aulas particulares não subvencio

nadas .................................................... 13 339 255 594 524

TOTAL............ .................. 68 1580 1463 3043 2741

A receita e a despeza foram orçadas em 361:924$030, 
cipalidade despendeu 15:426$950 e o Governo dQ Estado 7 
com a subvenção distribuída a 13 aulas.
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j  ta uma população total de 27.400 habitantes e uma escolar .% crianças. A  area superficial do municipio é de 5.000 knis.*. 
"r\i'tem actualmente, prestando relevantes serviços á Instrucção 

® os seguintes estal)elecimentos de ensino : Collegio elemen- 
l*villa. Grupd escolar, em Tupaceretan, séde do 2.° districto; 

t»r 113 i j j  estaduaes ruraes das quaes 23 o municipio taml>em auxi- 
esCca(la lirn dos respectivos professores com a quantia de 360S000 

!'a a Vnente, e aos de 2 outras com a quantia, tambem annual, de 
HSJqq. subveniiona. além disso, 11 escolas municipaes. Existem

i m os collegios particulares de São Luiz em Nova Udine, séde

districto. °  de Jary’ no 3,0 districtTX
A população escolar elevou-se, no corrente anno, a 2.680 ma

cu lados e 2.137 freqüentes.
\ receita e despeza do municipio foram orçadas em................

RL»/jofãooo. sendo de 2 9 :080$000 a despendida com a Instrucção 
" ,,;ca oU sejjam 13%. O Governo Estadoal gastou 15:000$000 com 

5Ubvenções estaduaes concedidas ao referido municipio.

—1jtatutm p o  l ç ã de  p o  2 7 . 4 dã 0 e .

M U N IC IP IO  DE ENCANTADO

Conta o municipio uma população total de 24.300 habitantes, 
sendo a escolar de 4.860 creanças.

Acham-se actualmente providas de professores 37 aulas das 50 
municipaes. creadas para a zona rural.

Acham-se tambem funccionando normalmente 15 aulas subven
cionadas pelo Governo do Estado, 2 collegios regidos pelas Irmãs de 
Caridade, 2 aulas gratificadas, as quaes apresentaram o seguinte mo
vimento escolar :

A U L A S Matricula Frequencia

Aulas municipaes. gratificadas e particulares 1547

589

1308

514

Aula estadoal da v illa ............................................ 37 24

TOTAL ................... 2173 1846

A receita e despeza foram orçadas em 379:815S999, sendo de 
-4;396|265 a gasta com a Instrucção Publica Municipal, ou sejam —1jta

Governo do Estado, por sua vez, despende 9 :000$000 subvencio
n o  15 aulas.



Conta uma população total de 23.880 habitantes e unia e 
de 4.561 crianças.

A area superficial do municipio é de 2.845 kms.*.
Acham-se providas em todo o municipio : no 1.* di.strict0 

no 2.° 16, no 3.° 5, no 4.° 10 e no 5.° 6 . A matricula dessas (3 
é de 1.167 alumnos e a frequencia media de 757.

Funccionam na cidade os seguintes collegios: o elementar 
uma matricula de 201 alumnos e uma frequencia de 165, o GyjJ 
N. S. do Rosário, com uma matricula de 130 e uma frequencia 
110, o Collegio Rio Branco, annexo á igreja Methodista, com 
matricula de 59 e uma frequencia media de 40.

Eleva-se, pois, a população registrada a 1.557 quanto á matij 
cuia e 1.072 quanto á frequencia.

A receita e a despeza foram orçadas em 238:600$000. sendo 
22:260$000 a destinada á Instrucção Publica Municipal ou sei* 
9,75%. O Governo do Estado despende 13:800$000 com a 
venção a 23 aulas estaduaes.
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M U N IC IP IO  DE R IO  PARDO

M U N IC IP IO  DE CAÇAPAVA

Conta o municipio uma população total de 20.980 habitanteá 
uma escolar de 4.265 crianças. A area superficial do municipio é C 
4.422 ks.*.

Com a intensificação do ensino foi despendida a importanaH 
12:850$000. Dessa despeza coube ao municipio a quota de.,'...1 
4 :450$000 com que o mesmo concorre para auxilio a 14 aulas subv® 
cionadas estaduaes. A instrucção nesse municipio ministrada pek 
collegio elementar teve uma matricula de 300 alumnos e um 
frequencia de 152. As subvencionadas estaduaes accusaram a ma 
tricula de 382 alumnos, de ambos os sexos, e a frequencia meda 
de 249. Além dessas aulas, funccionam ainda 3 estadual 
com a matricula de 143 alumnos e a frequencia de 109.
1.° districto ha ainda a registrar o futiccionamento de 3 aulas far- 
ticulares com a frequencia media de 183 alumnos.

Eleva-se, pois, a 1.008 o numero de alumnos matriculados nos 
differentes estabelecimentos de ensino publico e particular. 1

A receita e a despeza foram orçadas em 161:560$670 e » 
despendida com a Instrucção Publica Municipal de 1 :4 5ns000 fl 
sejam 3%.

M U N IC IP IO  DO R O SÁ R IO

Conta uma população total de 20.950 habitantes e uma escd 
de 4.462 crianças. A area superficial do municipio é de 4.517 kms 

No corrente anno foram creados dois grupos escolares inunK



§ eJKi0 um do sexo masculino e outro do sexo feminino; como 
'lixtas suburbanas, uma aula nocturna e tres aulas ruraes, que 

jccrescimo das já existentes attingiram a um total de 30 
Cl,n'i lecimentos de ensino primário, inclusive as aulas estaduaes, e, 
*sta,' .-ve a Escola Municipal de Commercio, creada. para o ensino 

*-ripturaçâo mercantil e contabilidade commercial. 
tl* 6 Essa* escolas accusam, presentemente, uma matricula de 1.441

__ j e ambos os sexos e uma frequencia media de 1.005.
alUI1\s aulas municipaes são em numero de 26. sendo 12 ruraes sub- 
L*áonadas pelo Estado, com a importancia de 7 :200$000. 
vel *A. receita e a despeza foram orçadas para o periodo de 1.® de 
jjneiro a 31 de agosto ultimo, em 530:319$773, cabendo á rubrica 
Instrucção Publica Municipal a importancia de 53:583$498.

M U N IC IP IO  DE CONCEIÇÃO DO A R R O IO

Conta o municipio uma população total de 20.600 habitantes e 
«ma escolar de 3.894 crianças. A area superficial é de 2.373 kms.J.

O ensino no municipio é ministrado por um collegio elementar, 
m villa, que teve uma matricula de 251 alumnos e uma frequencia 
dé 243, um Grupo Escolar "Marquez do Herval”, na séde do 4.® 
districto, que registrou uma matricula de 171 alumnos e uma fre-

I qUencia de 162, 4 aulas estaduaes com a frequencia media de 128 
alumnos. 18 aulas ruraes subvencionadas pelo Estado e 10 aulas ru
raes subvencionadas pelo municipio.

A matricula total de alumnos nesses estabelecimentos é. actual
mente. de 1.429, sendo a frequencia media de 974.

A receita e a despeza foram orçadas em 163 :069S699, a despen- 
f ilida com a Instrucção Publica foi de 3.000S00C ou sejam 2% .

M U N IC IP IO  DE  CA N D ELA R IA

Conta uma população total de 10.950 habitantes e uma escolar 
de 2.146 crianças. A area superficial é de 800 kms.2.

» Muito se empenha a municipalidade para que o problema da 
Instrucção Publica encontre a desejada solução.

A lei orçamentaria do corrente anno consigna uma subvenção 
; annual de duzentos e quarenta mil réis, paga trimestralmente, a dez 
V > s  particulares que ministrem ensino gratuito a cinco alumnos 
■(wes. a iuizo do Intendente Municipal: subvenciona, outrosim.
I doze aulas estaduaes subvencionadas com a gratificação mensal de 

quinze mil réis a cada uma dellas.
F - Funccionam, além destas aulas, tres aulas subvencionadas fede- 

P*scom a importancia total de 5:400$000. O Governo Estadual 
pwvenciona. por sua vez, 4 aulas, com a importancia de 2:400$000



annuaes. F.leva-se a 437 o numero de crianças que se niatri' 
nas 17 escolas publicas e particulares, accusando a frequencia d. 
alumnos.

A receita e a despeza foram orçadas em 134:752$925, sen̂ L 
4:560$000 a despendida com a Instrucção Publica Municipal.' i

M U N IC IP IO  DE BENTO GONÇALVES

Conta o municipio uma população total de 23.630 habitantj 
uma escolar de 4.985 crianças. A area superficial é de 662)9

O numero de aulas existentes actualmente. no municipio i l l  
54, sendo 30 subvencionadas e 24 municipaes, excluidas as paríJ  
lares e collegio elementar.

O numero de alumnos matriculados foi de 3.345, sendo l^ j 
meninos e 1.476 meninas, dando, pois, a media de 39 ahimnogj 
aula.

A verba votada para a Instrucção Publica, no corrente km* 
foi de 53:640$000. isto é, 1/7 da receita ou 13,8%.

O Governo do Estado mantem um collegio elementar que acci 
sou a matricula e a frequencia de 270 alumnos e 30 aulas subvenáv 
nadas estaduaes com as quaes gasta 18:OOOSOOO.

M U N IC IP IO  DE A N T O N IO  PRADO

Conta uma população total de 10.460 habitantes e uma escott 
de 2.123 crianças; a area superficial do municipio é de 404 knn1.

0  ensino primário é ministrado do seguinte modo:
1 grupo escolar com a matricula e frequencia, respectivaijlB 

de 140 e 115 alumnos.
3 aulas estaduaes com 150 alumnos.
27 aulas subvencionadas estaduaes com a elevada matricula è 

822 alumnos de ambos os sexos, e bem assim dois collegios rdigu- 
sos da villa e de Nova Roma, o 1.°, das Irmãs de São José, com a  
meninas, e o ultimo, do Sagrado Coração de Jesus, com a matricÉ 
de 108 e a frequencia de 85 alumnos.

Eleva-se. pois, a 1.438 o numero de crianças que freqüentam! 
33 aulas do referido municipio.

A receita como a despeza foram orçadas, no corrente anno, P 
145 .-OOOÍOOO. sendo de 13:300$000 a despendida com 27 gratiS» 
ções a aulas subvencionadas estaduaes. a um inspector escolar 14  
guel do predio onde funcciona o grupo escolar, ou sejam 9%.

O Governo do Estado despende, além da manutenção do 
escolar, a importancia de 16:200$000 proveniente de 27 subv 
escolares ao referido municipio.
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M U N IC IP IO  DE SAO FRANCISCO DE PAULA

P r  nta a população total de 26.500 habitantes e a escolar de 
L s  crianças. A area superficial é de 6.830 kms.2.

liada a extensa area e a sua população pouco disseminada a 
f  . <j0 ensino primário toma-se difficil. Entretanto, no 1.° dis- 
dit,u' vj||a continua a funccionar regularmente o Grupo escolar, 

do pel° Estado, que apresentou a matricula de 154 alumnos 
n jreqUencia de 125. As aulas isoladas estão assim distribuidas :

tricto 
ma 
< a

MATRICULA FREQUENCIA

— 1 5 M U 1 N M I 5

M M

4

3

4 

2

10

3

2

100| 122 

63! 41

48

39

150

61

37 

251 

124]

521

26' 12

222
104

85

64

274

113

38

89

44

40

27

124

46

24

28 487! 413 900 394

94

33

31

20

98

40

9

325

183

77

71

47

222
86

719

Além da subvenção municipal o Governo do Estado subvenciona 
com a quantia de 8 :400$000 14 aulas.

M UNICIPIO DE ITAQUY

Conta o municipio a população total de 14.360 habitantes, sendo 
a escolar de 2.986. A  area superficial é de 4.867 kms.2.

0  ensino é ministrado do seguinte modo:
1 collegio elementar com a matricula de 354 alumnos e a frequen

cia de 288.
Das 14 escolas municipaes, 8 são subvencionadas pelo Governo 

do Estado. A matricula total verificada em todas as aulas do muni
cípio alcançou a 1.506 alumnos e a frequencia a 1.212.

Foram despendidos pela verba Instrucção Publica, com venci- 
roentos. alugueis e material escolar, de 1.° de janeiro a 15 de outubro 
ultimo, 17:268$900 O  Governo do Estado, além da manutenção do 
collegio elementar, despende 4:800$000 subvencionando 8 aulas.



M U N IC IP IO  DE T R IU M PH O

Conta o municipio uma população total de 9.580 e uma esofl 
de 1.896 crianças. A area superficial do municipio é de 720

O ensino é ministrado do seguinte modo:
a) Subvencionadas municipaes e estaduaes:
1.° districto — 4 aulas —  matricula total 137 alumnos.

trequencia media 108.
2.° ” — 7 aulas — matricula 150— frequencia 93
3.» ” —  5 ” ” 79 ” 65
4.» ” — 3 ” ” 62 ” 47.
b) Estaduaes.
2 aulas providas com a matricula de 60 e a frequencia de 47
c) Grupo escolar que teve uma matricula de 170 alumn" 

uma frequencia media de 120. j ■
Eleva-se. pois, a 658 o numero de alumnos matriculados naj 

22 aulas publicas, apresentando uma frequencia media de 480 alumnot I
A receita como a despeza foram orçadas em 110:200$000, sendo 

de 4:000$000 a despendida com a Instrucção Publica Municipal
3 %. O Governo do Estado despende 10:200$000 proveniente de 17 
subvenções.

Não consta na referida verba municipal a despendida com 
construcção dum predio para funccionar o grupo escolar.
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M U N IC IP IO  DE  Q U A RA H Y

Conta a população total de 15.000 habitantes e a escolar de 3.105 
crianças. A area superficial é de 3.177 kms.2.

São os seguintes os estabelecimentos de ensino existentes no muni
cipio: Collegio elementar, mantido pelo Estado; collegio municipal 
custeado exclusivamente pelos cofres municipaes; e 12 escolas rurae? 
subvencionadas pelo Governo do Estado, sendo 8 no 1.° districto, 2 
no 2.°, e 2 no 3.°.

No collegio elementar a matricula foi de 301 e a frequencia dé 
231 alumnos.

A matricula do collegio municipal attingiu a 241 alumnos. sendo 
107 do sexo masculino e 134 do feminino, a frequencia media ®  
de 124 crianças.

As escolas ruraes registraram uma matricula totrl de 287 crian
ças, com uma frequencia media de 193 alumnos. A matricula tota! 
accusou 829; o numero de crianças que se matricularam nas aulas 
publicas e a frequencia foi de 548.

A intendencia continua a fornecer, gratuitamente, aos alumnol, 
do collegio e escolas municipaes, todo o material de ensino que e 
requisitado pelos respectivos professores.

A despeza com a instrucção municipal attingiu,^até 31 de outubra 
ultimo, a 21:982$353.
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f  yeceita e a despeza foram orçadas em 370:000$000. O Go- 
_ _  * . Estado, além da manutenção do collegio elementar, sub- 
ven10 ° aUlas com a importancia total de 7 :200$000. 
ycnci°na • '

MUNICIPIO DE BOM JESUS

I Conta uma população total de 7.430 habitantes, e uma escolar de 
crianças. A area superficial do municipio é de 3.237 kilometros

quadrad^jno p^mario ^ ministrado por um grupo escolar que conta 

y  . ®atricula de 185 alumnos e uma frequencia de 117. Funccio- 
ajuda 10 aulas mixtas, sendo 7 subvencionadas pelo Estado e as 

B ^ js  unicamente mantidas pelo municipio. assim distribuidas:

no 1.® districto.... .............. 4
no 2.® ” ___________ 4
no 3.® ” ___________ 2

total... ....... 10

Verificou-se a seguinte matricula e frequencia media, nas men
cionadas aulas, durante o anno:

(Matricula........ ................179
Frequencia media_______  137

Matricula total_______________ 364 alumnos.
Frequencia media......................  254 alumnos.

A receita como a despeza do municipio no corrente anno foram 
orçadas em 63:170$000, despendendo-se com a Instrucção Publica 
8:000$000 ou sejam 12% sobre a despeza total.

O Governo estadual, além de manter um grupo escolar, despendeu 
4:200$000 com 7 aulas subvencionadas.

MUNICIPIO DE GRAVATAHY

Conta unia população total de 20.800 habitantes e uma escolar 
de 4.638 crianças. A area superficial do municipio é de 726 kms.2.

A instrucção está distribuída por 16 aulas, sendo 9 subvencio
nadas pelo Estado, 6 mantidas pelo municipio e mais uma particular 
que recebe uma subvenção mensal de 30$000.

As aulas funccionam do seguinte modo: 6 no 1.® districto; 2 no 
2*. 3 no 3.®, 2 no 4.®, 3 no 5.®.

Funcciona além destas aulas um grupo escolar accusando uma 
matricula de 231 alumnos e uma frequencia de 193. As subvenciona
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das estaduaes registraram 379 alumnos, sendo 236 meninos e I45 
ninas; as municipaes 243, sendo 101 alumnos e 102 alumnas. ■ 
particular subvencionada matriculou 39 alumnos, sendo a frçq 
media de 30. Eleva-se, pois, a 892 o numero de alumnos re îstriB 
nas referidas aulas.

Sobem a 152:000$000 a receita e a despeza do municipio i3 
pende a municipalidade 12 :000$000 com a instrucção pub lica 'J  
cipal. O Governo do Estado gasta 5 :400$000 subvencionando 9 j  
ruraes além da manutenção do grupo escolar.

MUNICIPIO DE GUAHYBA

Conta uma população total de 19.200 habitantes, sendo a es<A 
de 3.880 crianças.

A Instrucção Publica é ministrada, na séde, pelo grupo esc<* 
do Guahyba, com a matricula de 244 alumnos e uma freoupn  ̂
de 176.

Existem 3 aulas estaduaes distribuídas pelos 2." e 3.° districtos. ( 
Estado subvenciona, juntamente com o municipio, 11 aulas.

Eleva-se a 693 o numero de alumnos matriculados nos referida 
estabelecimentos, sendo a frequencia de 577.

O  municipio foi creado por decreto n.° 3697 de 14 de outubn 
do corrente anno e o seu territorio ficou constituido pelos 9.°, 10.® e 11.' 
districtos do municipio de Porto Alegre.

MUNICIPIO DE LAVRAS

Conta uma população total de 10.350 habitantes, sendo a escoi 
de 2.152 crianças. A area superficial é de 2.747 kms.2.

Funccionam no municipio vinte aulas. Para o funccioi 
dessas aulas o Estado auxilia com seis contos. Funccionam ainda, alem 
dalgumas particulares, duas escolas estaduaes.

Pleiteam os poderes municipaes a creação dum grupo escolx 
na villa e outro na estação do Ibaré.

A matricula registrada foi de 466 alumnos, sendo 280 alumnoi 

e 186 alumnas, sendo a frequencia de 414 de ambos os sexos
A receita e a despeza foram orçadas em 187:108$480, sendo I 

destinada á Instrucção Publica municipal de 9:601 $460. O Govtfll 
do Estado despende 6:000$000 com a subvenção a 6 aulas.

I
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MUNICIPIO DE JAGUARY

— ullia população total de 16.380 habitantes, e uma escolar 
rvi c r i a n ç a s .  A area superficial é de 2.100 kms.2. 

de ensino primário é muito bem curado nesse mum unicip io:

— 1 9 — M Quan
tidade

Matr. I Freq.

^icipaes i:/6ubvençà0 do Eetado 
Jgntidaí pelo municipio....................

p,rticulari* ..................................

Total..........

5 282 ; 230

9 411 331

13 383 329

4 288 263

31 1364 1153

Despeza pelo 
municipio

5:4001000 

9:0001000

14:400*000

A receita como a despeza do municipio no corrente anno foi 
^  143 000$000, sendo de 14:400$000 a despendida com as aulas mu- 
njdpaes e estaduaes subvencionadas ou seja a percentagem de 10 %.
O Estado despendeu 5 :400$000.

MUNICIPIO DE PIRATINY

Conta a população total de 15.020 habitantes, sendo a escolar de 
2.958 crianças. A area superficial é de 3.595 kms.2.

No decorrer do anno, foram mantidas no municipio quatorze 
aulas ruraes subvencionadas pelo Governo do Estado e uma escola 
municipal localisada no terceiro districto.

A frequencia total, inclusive a da escola municipal, tem sido de 
258 alumnos, de ambos os sexos.

As escolas ruraes estão distribuidas da seguinte maneira: tres no
I o districto. seis no 2.° districto, uma no 3.° districto, duas no 4.° dis
tricto e duas no 5.° districto.

Para manutenção das escolas o Estado tem contribuído com a 
subvenção annual de 8 :400$000 e o Municipio com a verba orçada de 
4:560$000 A receita e a despeza foram orçadas em 70:741$000.

MUNICIPIO DO PRATA

Conta uma população total de 11.650 e uma escolar de 2.388 
crianças. A area superficial do municipio é de 440 kms.2.

Existem funccionando, regularmente, no municipio, 15 escolas mu-



—  120 1nicipaes, 12 subvencionadas pelo Estado e 2 estaduaes. ])a ürî _  
a matricula é de 75 alumnos, sendo 33 do sexo feminino e 42 (w f l  
masculino. Da segunda a matricula é de 34 do sexo masculjí? 
do sexo feminino. Existe tambem na viilla uma aula partic^^B 
gida pela professora d. Bimba Cherubini. A matricula total —1 20n ic 
em todas as aulas do municipio foi de 1.046 alumnos e uma f i ^ ^ H  
media de 829. |Uenci»

A receita e a despeza foram orçadas em 145:935$645 ]
1 7 .....  „ ___ _________ _____: ■ i ‘ 'Gd,8 :037S000 a despendida com a instrucção publica municipal ou

6 %. O  Estado, por sua vez, despende 7:200$000 subvencionana* 
aulas estaduaes. *► *2

MUNICIPIO DE SANTA VICTORIA DO PALMAR

Conta uma população total de 12.650 habitantes e unia escolar d. 
2.340 crianças. A area superficial é calculada em 3.929 k m s .^ ^ B  

Bastante se ha feito, quanto á instrucção publica, nesse inunidrfi 
conforme se verifica pelo quadro abaixo discriminado:

AULAS Matr. Fr*

Collegio elementar. . . 330 !íl
Aulas nocturnas........ 35 I «

” estaduaes........ 70 4!
” subvencionadas estaduaes.. ............ 300 210
” municipaes . . . 250 181
” particulares 74 (t

Total............ 1059 748

Existem, pois, 1059 crianças matriculadas nas aulas ruraes, col
legio elementar e particulares do municipio com uma frequencia meda 
de 748 alumnos.

Não são poucas as difficuldades encontradas em alguns paes anal- 
phabetos que não querem comprehender a necessidade de mandar « 
seus filhos á escola; entretanto, dia a dia, vão diminuindo esses óbices.

A receita e a despeza foram orçadas em 250:000$000, sendo de 
38:750$000 a despendida com a Instrucção Publica municipal. O Go
verno estadual subvenciona 7 aulas com a subvenção annual dt 
4:200$000.

MUNICIPIO DE S. JOSE ’ DO NORTE

Conta o municipio a população total de 14.000 habitantes * * 
escolar de 2.422 crianças. A area superficial do municipio é dtj
3.0% kms.?. -— w»
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P -se para 18 o numero total das aulas distribuidas do seguinte 
__ Pontal, Costa do Oceano, Retiro, Barranco, Barra^^^■Barra, - -

fl1 Retovado, Estreito, Bojurú, Capão do Meio, Tapera. Tavares,
Gr* 1

de. São Simão, Solidão (2) e Barros.
«rdas (2 )>

— 12 cCiona na villa uma escola nocturna mantida pela loja maço
■  * josé. a matricula attingiu a 45 alumnos. O numero de 

'  matriculados nas escolas existentes em o municipio attingiu 
— o da frequencia media a 320.

* P receita e a despeza foram orçadas em 235 :050$147, sendo de 
^ 0«()00 a despendida com a Instrucção Publica municipal.

P  (QiGoverno Estado auxilia 12 aulas com a subvenção de

7:200$000.

MUNICIPIO DE DORES DE CAMAQUAM

Conta unia população total de 12.120 habitantes, calculada em 
tl de dezembro ultimo, sendo a escolar de 2.436 crianças. A area 

superficial é de 1.774 kms.2.
0  ensino primário é ministrado da seguinte forma:
1 grupo escolar em Tapes, séde do 2.° districto.
Funccionam ainda, com toda a regularidade, nos seguintes pontos:

Conceição, Araçá, Bella Vista, Potreiro Grande, Ipé, Alto, Bom Re
creio, P. da Cruz, Brasino e Rio Grande, com uma frequencia media 
mensal de 425 alumnos.

A receita e despeza foram orçadas em 152:282$772. importando 
em 5:725$000 a verba destinada á Instrucção Publica, ou sejam 3,5%.

O Governo do Estado, além da manutenção do grupo escolar de 
Tapes, despende 5 :400$000 com 9 subvenções estaduaes.

MUNICIPIO DE IJU H Y

Conta o municipio a população de 34.020 habitantes e a escolar 
de 7.040 crianças de 7 a 14 annos. A area superficial é de 1.424 kms.*.

O municipio conta poucos analphabetos de entre os habitantes 
de 10 a 30 annos, porque os seus paes não têm se descuidado em 
mandarem seus filhos ás aulas. Existem 55 aulas subvencionadas pela 
municipalidade, inclusive o collegio municipal da villa; 19 escolas sub
vencionadas pelo Governo do Estado e pelo Municipio; duas escolas 
estaduaes; uma subvencionada pelo Governo Federal; um grupo esco
lar na villa e tres escolas regidas por professores particulares e por 
padres protestantes lutheranos.

A matricula total registrada foi 4.009 alumnos e a frequencia 
media geral foi 3.481 crianças.

A receita e a despeza foram orçadas em 400:000$000.
Despendeu a municipalidade 63:500$000 com a gratificação a 70 

Professores.
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O Governo do Estado gasta 11:400$000 subvencionando 19 

além da manutenção do grupo escolar da villa.
O Governo da União subvenciona uma aula com a quantia 

de 1:800$000.

-i.

MUNICIPIO DE VIAMÃO

Conta uma população de 14.980 habitantes e uma escolar de 
crianças de 7 a 14 annos. A  area superficial é de 1.380 kms* 1 

O ensino é ministrado pelo collegio elementar que teve a 
cuia de 248 e a frequencia de 186. Além deste estabelecimento anti 
funccionam as seguintes aulas isoladas: n- I

ESTABELECIMENTOS — DENOMINAÇÃO N.» Matr.

Aulas subvencionadas estaduaes............................... 10 324 

144 |Aulas m unicipaes................ 6

Collegio elementar.................................... 1 248

Total................ 16 716

18»

181

5M

Eleva-se, pois, a 716 o numero de crianças matriculadas nos Kl 
estabelecimentos públicos distribuidos pelo municipio.

A verba destinada pelo municipio para a Instrucção Publica ma-1 
nicipal foi de 16:000$000. a subvenção estadoal foi de 6 :fXX)$O00jf

MUNICIPIO DE LIVRAMENTO

Conta o municipio a população de 36.900 habitantes, sendo — 
escolar de 8.675 crianças de 7 a 14 annos. A area superficial é de
6.864 kms.2.

O ensino é ministrado do seguinte modo: um collegio elementar I 
que accusou a matricula de 545 alumnos e a frequencia de 373. A] 
matricula nas aulas municipaes attingiu a 771 alumnos e a frequencn | 
a 597, sendo que nas aulas estaduaes a matricula attingiu a 112 alun 
e a frequencia media mensal a 75. As 35 aulas particulares accusand 
a matricula de 1.219 e a frequencia de 1.079 alumnos.

Eleva-se, pois, a 2.647 a matricula e a 2.124 alumnos a f requencú 

verificada nas diversas aulas primarias e secundarias do municipio. J
A verba despendida com a instrucção publica primaria foi «J 

118:786$600.
A  receita do municipio attingiu a 961:457$000 e a desp 

1.020:854$200.
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MUNICIPIO DE NOVA TRENTO

r  nta a população total de 8.650 habitantes e a escolar de 1.790 
A area superficial do municipio é de 390 kms.2. 

ensino está distribuído do seguinte modo:

B?gruP° esc0'ar !ia v'" a com a matricula de 185 e a frequencia

165 al«mnos •
11 aulas subvencionadas estaduaes que accusaram a matricula 

—123 alumnos, sendo de 231 meninas e 229 meninos; sendo a  fre- 

t íc ia  media de 407.
MUNI— aulas municipaes que registraram a matricula de 696, sendo

—. particular de São José teve a matricula de 83 e a frequencia de 
'Juninos. Eleva-se. pois, a 1.424 o numero de alumnos matriculados

MCC meninos e 329 meninas; a frequencia media foi de 603. O  col- 

legic
K7«htinnc

jjfferentes estabelecimentos de ensino do municipio, sendo a fre- 

Eocia de 1.242.
■P" ^  receita e a despeza foram orçadas em 162:000$000. Despende 

municipalidade 22:027$500 com a instrucção publica municipal. O 
Governo do Estado gasta 6:600$000 subvencionando 11 aulas.

MUNICIPIO DE DOM PEDRITO

Conta a população de 17.340 habitantes e a escolar de 3.589 
crianças. A area superficial do municipio é 5.384 kms.2.

0  ensino é ministrado do seguinte modo:
Além do collegio elementar que contou, em dezembro, a matri

cula de 401 alumnos e a frequencia de 275, funccionam 16 aulas 
subvencionadas estaduaes e municipaes, que accusaram a matricula de 
356 e a frequencia de 271 alumnos, 5 collegios particulares, o de N*
S.* do Horto, com 125 alumnos do sexo feminino, o de N *  S.* do 
Patrocínio, com 29 alumnos do sexo masculino, e as aulas de d. d. 
Aracv Foques Portella. Ignez Dias da Silva, Bellinha Costa, respe
ctivamente, com 18, 19 e 10 alumnos. Eleva-se, pois, a 958 o numero 
de alumnos matriculados nos diversos estabelecimentos públicos e 
particulares do municipio.

A receita e a despeza foram orçadas em 504:500$000, sendo de 
17<)00$000 a despendida com a Instrucção Publica municipal. O 
Estado, além da manutenção do collegio, subvenciona 16 aulas com o 
auxilio annual de 9 :600$000.

MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

Conta a população de 22.900 habitantes e a escolar de 4.694 crian
ça' de 7 a 14 annos.

A area superficial do municipio é de 707 kms.2.
O ensino é distribuído do seguinte modo:



1 grupo escolar mantido pelo Governo do Estado — mtricvji
—  frequencia 130 alumnos.

2 aulas estaduaes — matricula 76 — frequencia 58.
25 ” subvenc. estaduaes — matr. 961 — freq. 847. ■
10 ” municipaes — matricula 345 — frequencia 296. <

3 collegios particulares: o de S. Luiz Gonzaga, matricula 
frequencia 165; o de São José, matricula 103 c frequencia 84; 
legio Seraphico, matricula 50 e frequencia 44. f

Eleva-se. pois, a 1.859 a matricula total e a 1.624 a frcq j^H  
geral nos differentes estabelecimentos públicos e particulares 
nicipio. n,r'

A receita orçada foi de 225:600$000 e a despeza de 214:200$()M 
A verba destinada á Instrucção Publica attingiu a 13:500$000, conq9 
rendo o Estado com 15:000$000. além da manutenção d o ^ ^ ^ |  
escolar. ^
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MUNICIPIO DE JAGUARÃO

Conta a população total de 12.830 habitantes e a escolar de 2283 
crianças de 7 a 14 annos. A area superficial é de 2.018 kms.2

A Instrucção Publica primaria no municipio teve, no corrente 
anno, um grande accrescimo, quer quanto á matricula, quer quanto á 
frequencia.

O  movimento escolar está assim representado:

N* ESTABELBCIM ENTOS

MATRICULA Freqiiíu. 

cia médlt

H. M T.

1 Collegio elementar .......... ............ 98 142 240 214

1 Aula estadual 3.° districto 23 — 23 15

4 Aulas municip. subv. estaduaes 208 214 422 2"!

1 Collegio Immaculada Conceição 16 104 120 114

1 Escola particular Emmulação — 120 120 80

1 Escola 20 de Setembro............... 78 — 78 70

Escola dona Amelia Rodrigues 19 10 29 20

Aula Antonio Ferreira............ 16 7 23 22

TOTAL................ ..... 458 597 1055 807

A receita e a despeza foram orçadas em 350:000$000- A verb* 
destinada á Instrucção Publica municipal foi de 20:000$000. O Gfl 
verno do Estado, além da manutenção do collegio elementar, despendd 

6:600$000 subvencionando 11 aulas.



MUNICIPIO DE CAXIAS

L  nta a população total de 28.410 habitantes e a escolar de 5.880
S „ 7 a 14 annos. A area superficial do municipio é de 678
criança?

MUNI ensino é ministrado do seguinte modo:
1 collegio elementar que aceusou a matricula de 296 alumnos e

■  _ uencia de 242; 12 escolas estaduaes com 617 alumnos, sendo 311 
a :re'!0s e 306 meninas, a frequencia media total foi de 457 alumnos; 
IPgtilas subvencionadas estaduaes com 1.023 alumnos matriculados,
- meninos e 506 meninas, sendo a frequencia de 811; 13 collegios

culares dirigidos por religiosos accusando a matricula total de 
alumnos e a freqüente media de 1.406; 63 aulas municipaes, re- 

ijlttan d o a matricula de 1.878 alumnos e a  frequencia de 1.446. Ele- 
EfTpois, a 112 o numero de aulas primarias publicas e particulares 
n  C nla tricu la  total de 5.367 alumnos e a frequencia de 4.362.
r  rece ita  orçada fo i  de 938:885$948 e a despeza d e ----- ----
1051-418$925, sendo de 95:197$500 a despendida com a instrucção 
ubüca primaria. O  Governo do Estado, além da manutenção do 

collegio elementar, auxilia 23 aulas com a subvenção de 13:800$000.

MUNICIPIO DE CANGUSSU’

Conta uma população total de 34.530 habitantes e uma escolar 
de 6.836 crianças. A area superficial do municipio é de 4.001 kms.2

Funccionam actualmente no municipio 1 grupo escolar que accusou 
a matricula de 174 e a frequencia de 147; 1 isolada com a matricula de 
64 e a frequencia de 31 alumnos, 20 aulas subvencionadas pelo Go
verno estadual, accusando a matricula de 564 e a frequencia de 295 
alamnos.

Eleva-se, pois, a 802 o numero de alumnos matriculados nas di
versas escolas publicas do municipio, sendo a frequencia media de 473.

A receita e a despeza foram orçadas em 152:973$314, sendo de 
17:000$000 a despendida com a instrucção publica municipal. O Go
verno do Estado, além da manutenção do grupo escolar, subvenciona
24 aulas com a importancia de 14:400$000.

MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO

Conta a população total de 50.320 habitantes e a escolar de 9.711 

crianças de 7 a 14 annos.
A area superficial é de 3.096 kms.2, incluindo a do 2.° districto, 

actualmente municipio autonomo.
Tem sido sempre grande o empenho do Governo Municipal em 

diffundir o melhor possivel a instrucção pelo municipio, o que em 
grande parte tem conseguido, attento aos relevantes serviços que vêm 
prestando á instrucção os collegios: Elementar, São José, São Luiz, 
Centenário e Seminário Provincial na cidade, e mais as 21 aulas esta- 
luaes, 13 subvencionadas federaes, 22 aulas subvencionadas pelo Es



tado e Municipio e 36 escolas particulares que se acham espal 
pelo municipio. Elevou-se a 97 o numero de aulas publicas e 
culares que funccionaiam no decorrer do anno; a matricti]a r._ta 
trada foi de 12.426 alumnos e a frequencia de 11.733 de amb<^| 
sexos. rj!

A receita votada foi de 1.060:044$703 e a despeza de _
1.081:131 $437, sendo de 20:020$000 a despendida com a instrti^H 
publica municipal. O  Governo Estadual, além da manutençãojM 
collegio elementar, subvenciona 16 aulas com a quantia de :6QQk3  

e o da União 14 aulas com a subvenção de 25:200$000.

MUNICIPIO DE URUGUAYANA

Conta a população total de 33.270 habitantes e a escolar de 66*1 
crianças de 7 a 14 annos. A area superficial é de 6.686 kms-2 1 

A instrucção é distribuída do seguinte modo;

1 collegio elementar com a matricula de 520 alumnos e a fr». 
quencia de 371; 12 subvencionadas estaduaes municipaes com 397 J  
matricula e 322 de frequencia; 3 collegios funccionando na cidafc 
sendo um municipal, com 394 alumnos matriculados, sendo a frtqum. 
cia de 328. Eleva-se, pois, a 16 o numero de escolas registradas com 
a matricula total de 1.311 alumnos e a frequencia media de 1.021. 1 

Despende a municipalidade 60:660$000 com a instrucção publia 
municipal, sendo 3 -.OOOSOOO a um inspector escolar, 6 :000$000 a um 
director do collegio Central; 4 professores do referido collegio, 16 pro- 
fessores municipaes e material escolar.

O  Estado, além do collegio elementar, despende 11 :400s000ícom 
a subvenção concedida a 19 aulas municipaes.

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Conta a população total de 48.000 habitantes e a escolar de 8.688 
crianças de 7 a 14 annos. A  area superficial do municipio é de 4573 
kms.2 incluindo a de S. Pedro, hoje autonomo.

A instrucção está disseminada do seguinte modo:
1 collegio elementar que accusou a maticula de 463 alumnos, 

sendo a frequencia de 450; 14 aulas subvencionadas estaduaes torr. 
1.087 alumnos, sendo 502 do sexo masculino e 585 do sexo feminino, 
sendo a frequencia de 970 e 480, respectivamente; 17 aulas particula
res registraram 4.941 alumnos, sendo de 3.110 a frequencia medi»- 
Eleva-se, pois, a 6.491 o numero de alumnos matriculados nas 38 
aulas de ensino publico e particular, tendo sido a frequencia media d 
5.530 alumnos de ambos os sexos.

A municipalidade despendeu com o ensino 32:040|0(fl|
O  Estado subvenciona, por sua vez, 25 aulas com a importancia total 
de 15:0005000, além da manutenção do collegio elementar.
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Conta a população de 49.150 habitantes e a escolar de 10.927 
„ de 7 a 14 annos. A area superficial do municipio é de 

CfÍ3rCa, 2
11 nOO km» . . .
B O s  serviços do ensino ja estão encaminhados para uma solução 

hsíactor'a-
■3 ^onl a divisão do municipio em tres inspectorias escolares, a fis- 
p  cão das aulas poude ser feita methodicamente. 
j.**1 q  nUmero de aulas existentes é de 110, sendo: 1 collegio elemen- 
L r tun grupo escolar, 56 aulas municipaes, das quaes 37 tambem sub- 
P . — 1 2 1 7  pelo Estado. 20 subvencionadas pelo Municipio e pelo Es- 

/Comniissão de Terras), 10 subvencionadas somente pelo Estado 

Tc de Terras), e 22 particulares.
q s alumnos matriculados sobem a 5.309, a frequencia a 

<314 sendo do sexo masculino 2.962 e do feminino 2.347; a frequen-
• é de 2.356 rapazes e de 1.958 meninas. A percentagem de f re
ceia nos meninos é de 79,54 e das meninas de 83,42%. O  numero 

de analphabetos matriculados é de 352 alumnos, porém o dos não ma
triculados deve orçar em cerca de 1.500.

Despendeu a Municipalidade com a instrucção municipal a im
portancia de 90:612$500, assim discriminada:

I A inspectores e pofessores 84-.479$ 100 rs., alugueis de casa para 
escolas. 1:218$000 réis, material escolar 3 :229$600 réis, illuminação 
para as escolas 150$000, serviços diversos 334SOOO réis; auxi

lio», 1:201S800.
O Governo Estadoal subvenciona 37 aulas com a importancia 

annual de 22:200$000; pelas Commissões de Terras 25 aulas (Santa 
Rosa — Guarany) com o auxilio de 15 :000$000.

MUNICIPIO DE TAQUARA

Conta o municipio a população total de 41.560 habitantes, sendo 
a escolar de 8.478 crianças de 7 a 14 annos. A area superficial é de 
1.367 kms.2

O ensino está ministrado do seguinte modo:

MUNICIPIO DE SANTO ANGELO

ESTABELECIMENTOS

.

N\° Matricula Frequencia

Collegio elementar 1 567 415

Aulas estaduaes 20 807 724

Subvencionadas estaduaes................... 20 574 519

Anlas Municipaes ........................... 24 615 555

'ulas subv. federaes 11 202 15S

Aulas fcrticulares _____________t___ 25 667 533

_____ TOTAES 101 3.432 2.904



Despendeu o municipio no decorrer do anno a import^H  
18:384$000 com a instrucção publica municipal. O  Governo 
tado subvenciona 20 aulas com a importancia total de 12 OOOjnáL
o da União 12 aulas com a verba de 21:600$000. ' ^ «

MUNICIPIO DE SAO GABRIEL

Conta a população total de 28.360 habitantes e escolar <je cM  
crianças de 7 a 14 annos. A area superficial do municipio i- 
7.015 kms.2 * *

O  collegio elementar accusou a matricula de 323 alurnno* 1 
frequencia de 253. Elevou-se a 2.303 o numero de alumnos 
culados nas escolas publicas e particulares disseminadas pelo 
cipio, sendo a frequencia media de 1.989 alumnos.

Despendeu o municipio no decorrer do anno a quantia 4. 
60:000^000 com a manutenção do ensino primário. O Estado, n» 
sua vez, além do collegio elementar, gastou 7 :800$000 subve». 
cionando 13 aulas.

MUNICIPIO DE SAO SEPÉ

Conta a população total de 14.360 habitantes e a escolar de 2.943 
crianças de 7 a 14 annos. A area superficial é de 3.081 kms.*í

O ensino primário é disseminado regularmente pelos 5 distri 
ctos. Elevou-se, em dezembro, a 811 a matricula e a 660 a frequen. 
cia nas 22 aulas publicas.

Despendeu o municipio 12 :CC0$C00 com a manutenção do ca
sino primário, o Governo do Estado subvenciona 10 aulas com a 
quantia total de 6 :0G0$000.

MUNICIPIO DE HERVAL

Conta a população total de 10.050 habitantes e a escolar de 2.041 
crianças de 7 a 14 annos. A area superficial é de 2.747 kms.* 3

O grupo escolar da villa accusou a matricula de 171 alumnos, 
sendo a frequencia de 162.

As 10 aulas subvencionadas estaduaes e municipaes registraraÉ 
183 alumnos e a frequencia media total foi de 127. Elevou-se, pois, 
a 354 o numero de alumnos matriculados nas aulas publicas do muni
cipio, a frequencia accusou 289 alumnos.

Despendeu a municipalidade a quantia de 6:200$000 com | 
instrucção publica e o Governo Estadoal, além da manutenção J  
grupo escolar, subvenciona 10 aulas com a importancia de 6 :OOOfOH

M UNICIPIO DE SANTIAGO DO BOQUEIRÃO

Conta a população total de 22.330 habitantes e a escolar de 5.0a 
crianças de 7 a 14 annos. A area superficial é de 4.00Q kms. w

Além do grupo escolar da villa que conta 185 alumnos niatt*
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150 de frequencia media, funccionam, regularmente, 18 au- 
c u l^  lsando a matricula de 702 alumnos por uma frequencia geral 

!»*• 540.
1,1 c i vou-se, pois, a 887 o numero de alumnos matriculados, sendo 

— Jflueneia dc 700.
í in^  çpende a municipalidade com a instrucção publica 7 :200$000. 
BfcnrtsrnoEstadual, além da manutenção do grupo escolar, subven- 

^ Ü°'i; lulas com a quantia de 9 :000f 000.
ciona

MUNICIPIO DE PALM EIRA

' Conta a população de 47.200 habitantes e a escolar de 
liuiras de 7 a 14 annos. A  area superficial é de 11.300 kms.- 

1 2 9  ensino primário foi disseminado do seguinte modo:

10.620

ESTABELECIMENTOS N.° Matricula Frequencia

4 198 136

24 730 680

2 57 47

3 72 66

33 1.057 928

Aula* estaduaes -----

Aulas sub. estad u aes  

Aulas m unicipaes 

Aulas particulares

TOTAES

A verba despendida pelo municipio com a instrucção publica pri
maria foi de 19:485$000, sendo que as 24 aulas subvencionadas pelo 
Estado tambem percel>em gratificação municipal.

O Estado despende 14:400$000 com as referidas subvenções.

MUNICIPIO DE SÂO JERONYMO

Conta uma população de 23.760 habitantes e uma escolar de 4.728 
crianças de 7 a 14 annos. A area superficial é de 2.960 kms.2

Além do grupo escolar que conta 191 alumnos matriculados com 
a frequencia de 125, funccionam ainda 6 aulas no 2.° districto com a 
matricula total de 151 alumnos, sendo 94 do sexo masculino e 57 do 
sexo feminino, com a frequencia de 123; 4 aulas no 3.° districto com a 
matricula de 102 alumnos e a frequencia media de 89; 5 aulas no 4.° 
districto accusando a matricula de 130 alumnos e a frequencia regis
trada foi de 109; finalmente 3 aulas 110 5.° districto com a matricula 
de 183 alumnos e a frequencia de 158. Eleva-se, pois, a 757 o numero 
de alumnos matriculados nas 19 aulas publicas, sendo a frequencia me
dia de 604.

I Despendeu o municipio a quantia de 3:130$000 com a manuten
ção do ensino primário, o Estado despende 6 :000$000 além do custeio 
(*° grupo escolar da villa.
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M UNICIPIO DE VENANCIO AYRES

Conta a população total de 20.520 habitantes, sendo a escofc 
4.165 alumnos de 7 a 14 annos. A area superficial é de 784 km s2<

O ensino é ministrado da seguinte fórma:

ESTABELECIM ENTOS N.° M atricula  Frenn^ J

G rupo esco la r ........................................ 1 134
Aula.s e s ta d u a e s ......................... 3 110
A ulas sub. estaduaes ........... 284
A ulas subv. federaes 12 392
Aula» p a rticu la re s  (subv. m unicipaes

e nüo subvencionadas) 33 1.224

TOTAES 60 2.144

10i
«9

23r. 
340 *

1 .H«5 

1 816

O municipio despendeu 4 :000$000 com a subvenção a 12 profetj 
sores particulares. O Estado despende 6:600$000 com a subvençãoj
11 aulas. O da União 2 1 :600$000 correspondentes aos vencimenu* 
de 12 professores.

M UNICIPIO DE A LEG RETE

Conta uma população total de 31.900 habitantes, calculada em a  
de dezembro ultimo, e uma escolar de 6.284 crianças de 7 a 14 annx| 
A area superficial do municipio é avaliada em 7.533 kms.2

Augmentou-se para o dobro a quantidade de escolas já  em numerl 
de 56, espalhadas por todo o municipio, localisadas em todos os dá- 
trictos, levando o alphabeto, o livro e o exemplo aos limites extreraq 
da campanha.

Funccionam, além das aulas municipaes, um collegio elemenlij 
que accusou, no decorrer do anno, a matricula de 295 alumnos e 
quencia de 282 ; 1 aula estadual, 20 aulas subvencionadas pelo Gf 
verno do Estado.

Elevou-se a 2.806 o numero de alumnos matriculados nas aE 
publicas e particulares do municipio, sendo a frequencia de 2.4» 
A receita do municipio no exercicio do anno findo foi de 
1.547:963$737.

O  relatorio municipal não especificou a verba gasta com a in 
cção publica. O Governo Estadual, além da manutenção do coll 
elementar, subvenciona 20  aulas com a importariítar de 12 J
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Edita a população de 19.730 habitantes, sendo a escolar de 
C°n ‘ s ,ie 7 a 14 annos. A area superficial do municipio é 

_ u3  criais*1 u
,jf 3 (jQ grupo escolar que contou, em dezembro ultimo, 189 
B  unia frequencia de 152, funccionam 11 aulas subvenciona-

jlon''1!’- Q0verno do Estado e 8 municipaes. Elevou-se a 664 o numero 
<>*£Los matriculados nas aulas primarias publicas do municipio, 
I f T f r e q u e n c ia  media de 586

t  oendeu o municipio a importancia de 3 5 :442$600, sendo 
para a construcção do edificio do grupo escolar, subven- 

i l ;9 jg aulas 10:680$000. vencimentos a 2 inspectores escolares 
üvros e utensílios 544$000, prêmios de frequencia 500$000. 

Pg^yerno do Estado subvenciona com 6:600$000. 11 aulas.

M UNICIPIO D E CRUZ ALTA

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS

Hhpota o municipio a população total de 42.400 habitantes e a 
lar de 8.861 crianças, em idade escolar. A area superficial é de

7303 kms.2
I O ensino é ministrado da seguinte fórm a:

ESTABELECIMENTOS N.” M atricula F requencia

Collegio elementar ................ _ . 1 516 496
Aulas sub. estaduaes............................ 21 938 749
Aulas municipaes ................................... 27 1.506 1.252
Aulas particulares ................................. 29 1,336 1.259

TOTAES 4.296 3.756

Despendeu o municipio a quantia de 14:310§000 com a instru
cção publica primaria no anno findo. O  Governo Estadual mantém
um collegio elementar e subvenciona 21 aulas com a quantia de---------
12:600$(XX).

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

Conta uma população de 40.100 habitantes e uma escolar de 7.906 
crianças de 7 a 14 annos. A area superficial é calculada em 1.989 kms.2

Além do collegio elementar “ Julio de Castilhos” , que conta uma 
■otncula <je 340 alumnos e uma frequencia de 300, e 8 aulas publicas 
**Woaes, ha nesse municipio 14 aulas particulares subvenciona- 
•“s pelo Governo do Estado.



Funccionam mais 15 aulas subvencionadas federaes e 52 j
3 collegios particulares. O municipio, por sua vez, subvencioS 
destas aulas particulares; eleva-se, actualmente, a 50 as subvenU» 
das pela municipalidade, todas com boa frequencia.

Matricularam-se nas 143 aulas publicas e particulares esc 
pelo municipio 4.829 alumnos de ambos os sexos, sendo a íreniuJj 
media de 4.282. ' ^

A receita foi orçada em 651:104$378 e a despeza em 625:88Qto 
A despendida com a instrucção publica municipal foi de 16:377*2 
O Governo estadual, adém do collegio elementar, subvenciona 14 j  
com a quantia de 8 :400$000 e o da União 21 aulas com a subv2 
total de 3 7 :800$000. ç

M UNICIPIO DE GARIBALDI

Conta o municipio uma população total de 17.500 habitante  ̂
uma escolar de 3.552 crianças. A area superficial é de 505 km&\

Garibaldi, não, obstante a pequenez do seu territorio, conta com 
elevado numero de 41 aulas publicas, sendo 22 subvencionadas m 
Estado e 19 pelo municipio, cujos vencimentos do respectivo prof« 
sorado ascendem em um anno a Rs. 2 4 :600$000, exccptuadd 
despezas de material escolar que foram orçadas em 2 :4OO$000Tt00 
tamljem com 17 aulas estaduaes.

Dignos de nota são os seguintes estabelecimentos de en» 
funccionando na villa:

O Grupo escolar que registrou a matricula de 160 alumnos t 
frequencia de 135; o collegio de Santo Antonio c°m a matriculai 
223 alumnos e a frequencia de 206, o de São José com a matricu 
de 151 e a frequencia de 124.

Eleva-se a 2.436 o numero de crianças matriculadas nos divers 
estabelecimentos públicos e particulares do municipio, sendo a fr 
quencia de 2.189.

A receita e a despeza total foram orçadas em 328:752$130. j

M UNICIPIO DE VACCARIA

Conta a população de 30.220 habitantes, sendo a escolar de 6.41 
crianças de 7 a 14 annos. A area superficial do municipio é < 
8.526 kms.2.

Além do collegio elementar da Villa que contou, em dezedi 
ultimo, a matricula de 294 alumnos e a frequencia de 290, funcá 
nam ainda 40 aulas publicas e particulares disseminadas pelo mut 
cipio com a matricula total de 1.686, sendo 953 meninos e 733 ma 
nas, e a frequencia geral media de 1.243. Eleva-se, pois, a 1.SI 
o numero de alumnos matriculados, alcançando a 1.533 a freque* 
media.

Despendeu o municipio no exercicio findo 9 :270$000 coto 
Instrucção Publica.

O Governo do Estado despendeu, além da manutenção do cofl 
gio, 25 :200$000 subvencionando 42 aulas.
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MUNICIPIO DE SAO BORJA

a população total de 25.770 habitantes, sendo a escolar de
» C ° n. fie 7 a 14 annos. A area superficial é de 6.563 kms.2. ^ 5  crianças u i ~ .............................
K ni ensino primário publico e particular assim está distribuido:

ESTABELECIMENTOS
r  " "

N.* M atricula

. .  . 

F requencia

1 342 264Collegio elem entar ............-
1 127 47Grapo escolar
1 34 30

Aula ‘solada 14 426 387Aul»s subv. esiaüode»
5 169 148Aula* municipae»
2 79 59Anlas particuiareb

24 1177 935

D espendeu  a municipalidade 17:555$600 com a manutenção do 
ensine primário. O Estado custeia o collegio elementar e o Grupo 
escolar de São Borja e subvenciona 14 aulas com a importancia total 
de 8:400$000.

MUNICIPIO DE TORRES

Conta a população de 12.150 habitantes, sendo a escolar de 2.450. 
A area superficial é de 660 kms.2.

O ensino é ministrado do seguinte modo.
Além do grupo escolar da villa que contou, em dezembro ultimo, 

a matricula de 124 e a frequencia de 111 alumnos, funccionam ainda
4 aulas isoladas estaduaes com a matricula de 139 alumnos, sendo a 
frequencia de 90; 16 aulas subvencionadas estaduaes com 413 alumnos 
de matricula e 382 de frequencia; 18 municipaes com 459 de matricula 
e 349 de frequencia. Eleva-se, pois a 1.135 o numero de alumnos 
matriculados nas aulas publicas primarias disseminadas pelo munici
pio, sendo a frequencia media geral de 932. Desj)endeii o municipio 
10:956$916. O Governo do Estado, além da manutenção do grupo, 
subvenciona 16 aulas com a subvenção de 9:600$000.

MUNICIPIO DE SANTO AMARO

r  . nta 0 municipio a população total de 7.650 habitantes, sendo a 
«colar de 1461 crianças de 7 a 14 annos. A area superficial é de 
*71 kms.2.



O ensino está disseminado do seguinte modo;

ESTA BELECIM ENTO S N.* M atricula
Fre<l0*»(

Grupo escolar ........................................ 1 106 ]
A ulas estaduaes ................................... 4 117

” subvenc. estaduaes ________ 5 139 *7

” particu la res  _________  .. 1 12
i

Total ........................................ 14 443
3*

1—-----

Eleva-se, pois, a 443 o numero de alumnos matriculados q J  
versas aulas espalhadas pelo municipio, sendo a frequencia de 309

Despende o municipio a importancia de 1 :930$000 com a my 
tenção do ensino primário. O Estado, além do grupo escolar da o  
subvenciona 5 aulas com a imjwrtancia de 3:000$000.

M UNICIPIO DE S iO  PEDRO

Conta a população total de 12.200 habitantes e a escolar de 2.1 
crianças de 7 a 14 annos.

A instrucção está espalhada pelo municipio do seguinte modi 
Além do grupo escolar que accusou, em dezembro ultimo, respedn 
mente, 234 e 171 de matricula e frequencia, funccionam ainda vari 
escolas isoladas publicas e particulares.

A matricula total registrada foi de 546 alumnos de ambos 
sexos, sendo a frequencia de 497. Eleva-se pois, a 780 o numero i 
alumnos matriculados, a frequencia é de 668. Despendeu o munic 
pio 5 :870$000 com a manutenção do ensino primário.

O Estado subvenciona annualmente 3 aulas municipaes coo 
quantia de 1 -.800S000, além do custeio do grupo escolar da villa. i

MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE

Conta o municipio a população total de 10.500 habitantes 90 
a escolar de 2.045 crianças de 7 a 14 annos. A area superficial é* 
3.085 kms.5.

O ensino é ministrado do seguinte modo:
O collegio elementar que contou, em dezembro ultimo, a maí 

cuia de 172 alumnos e a frequencia de 104. Existem espalhada® 
municipio 13 aulas municipaes e subvencionadas estaduaes que xB 
saram a matricula de 796 alumnos por uma frequencia de 649. I

Eleva-se, pois, a 968 o numero de alumnos matriculados nâS1 
versas aulas publicas, sendo a frequencia de 753. Despendeu o 
cipio a quantia de 4 :000$000 com o ensino primário. O  GovernOi 
Estado subvenciona 11 aulas com a importancia'cie 6 :600$00ft»
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P o municipio a população total de 15.000 habitantes, sendo 
3.015. A area superficial do municipio é de 2.916 kms.1.

* * i \  do collegio elementar, que contou, em dezembro ultimo, a 
■A j e frequencia. respectivamente, de 292 e 226 alumnos, func- 

nnda 16 aulas estaduaes, subvencionadas estaduaes e munici- 
ci°nanl _  a niatriaila total de 459 alumnos, sendo 285 meninos e 174 
P8*5. t0 A frequencia geral média de crianças matriculadas nas di- 
P ^ tnlas publicas foi de 523.
tírsa:' i)enf|e o municipio a quantia de 10:640$000 com a manuten- 

fcA»erismo primário. O Estado, além do collegio elementar, 
E g^ciona ^  aulas com a quantia de 9:000$000.

M UNICIPIO D E SÃO LOURENÇO

H rbnta a população de 22.350 habitantes, sendo a escolar de 4.581 
■l | de 7 a 14 annos. A area superficial é de 2.284 kms.2.
0 0  Ô ensino  é ministrado do seguinte m odo:
I Um grupo escolar que contou, em dezembro ultimo, a matricula 

t  303 alum nos, sendo a frequencia de 237. Funccionam ainda espa- 
Eja$ pelo municipio 4 aulas estaduaes, 22 subvencionadas pelo Go- 

E n tt do Estado, 4 subvencionadas federaes e 7 particulares com a 
fctricula total de 2.789 por uma frequencia de 2.496. Eleva-se, pois, a 
70Q2 o numero de alumnos matriculados nas diversas aulas publicas e 
tarticulares do municipio, sendo a frequencia de 2.733. Despendeu o 
municipio a quantia de 5 :000$000, o Estado 13 :200$000 provenientes 
de 22 subvenções e a União mantém 9 aulas, sendo a subvenção de 
1:8005000 cada uma.

Pomunuiuc pa l ç ã  toud ecmd1e1

Couta a população total de 40.530 habitantes, sendo a escolar de 
(L795 crianças de 7 a 14 annos. A area do municipio é de 4.918 kms.2. 
( O ensino primário é ministrado por um collegio elementar que 

iccusou. respectivamente. 320 e 315 de matricula e frequencia, 3 aulas 
Boladas estaduaes, 24 subvencionadas estaduaes e 6 particulares com
1 população escolar total de 2.989 alumnos, sendo a frequencia de 2.087. 
Despendeu o municipio a quantia de 12:000$000; o Governo Estadual 
WKS000, subvencionando 11 aulas.

MUNICIPIO D E SÃO VICENTE

Conta a população total de 17.300 habitantes, sendo a escolar de 
*338 crianças de 7 a 14 annos. A area suj>erficial é de 2.800 kms.2.

Q ensino é ministrado por um grupo escolar que registrou, em 
zembro ultimo, a matricula de 193 e a frequencia de 163 alumnos. 

6 R I.

Pomunuiuc p a 5 . 0chc pa n1P1bo1P



Funccionam ainda uma aula estadual, 4 subvencionadas <
9 municipaes e 7 particulares. A matricula total elevou- 
alumnos e a frequencia a 576.

Despendeu o municipio a quantia de 5:500$000. O F s t a « _  
tou 2 :400$000.

M UNICIPIO DE PIN H E IR O  MACHADO

Conta a população total de 12.050 habitantes, sendo a escoai 
2.434. A area superficial é de 2.585 kms.2.

O ensino é disseminado pelo municipio do seguinte modn * 
aulas publicas e 5 particulares. A matricula total registrada foii^® 
alumnos, sendo a frequencia de 496. Despendeu o municipio a 
de 4:560$000, sendo de 7 :800$000 a quantia gasta pelo Estado.

ENSINO SUPERIOR NA CAPITAL

a) FACU LD A D E DE M ED ICIN A

Matricularam-se no curso de medicina, no decorrer do anno 
alumnos e 18 no curso de Pharmacia. Concluíram os cursos de n̂ j. 
cina e de pharmacia, respectivamente, 22 e 5 alumnos.

A Faculdade conta o seguinte corpo docente:

Professores cathedraticos __________________________ I_ 31
substitutos _________________________________3
privativos __________ __-_________________ I__1
jubilados _______________________ ___________4
h o n o rá r io s --------- ----------------------------------- --- 3
em disponibilidade__________________________2

Livre docentes (por concurso) __________________________6
Professores contractados _____________________________ __2 — 5(

Dos alumnos matriculados, 1 é do sexo feminino e 32 são gn- 
tuitos.

Institu to  Pasteur. — Doentes tratados 857. 2 insuccessos. *___
Institu to  Oswaldo Crus — Exames praticados 5.325 sendo: dl 

mica 2.907; Serologia 1.109; microscopia 1.063; parasitologia 208; 1» 
tologia pathologica 38.

b) ESCOLA DE E N G E N H A R IA  E  CURSOS ANNEX0S

A Escola de Engenharia de Porto Alegre é formada por dilf* 
rentes secções de ensino, todas ellas installadas em edificações tfg 
priadas.

O seu programma de ensino conduz o indivíduo do mais mo<kP 
ao mais elevado grau de ensino technico.

Pelas suas installações adequadas, pelo rigor do seu ensino e <** 
petencia de seus professores e technicos, está preparada a forneça' 
mais moderna e efficiente educação technica, profissional e industt» 
baseada em uma real e sã educação primaria e preparatória.
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rada pelos poderes públicos tem ella sabido corresponder a 
AmP3 ‘ n-Q tornando cada vez mais efficiente o seu ensino 

e*52 000 ' iosa appücação dos auxilios que recebe, como tambem in- 
com cr,t[ ggses mesmos poderes públicos na manutenção daquelles 
tereSSa'1 á pela ampliação dos seus laboratorios e gabinetes, para uma 

jjstribuição do ensino experimental, já  fornecendo, annual- 
oiell'01 nnas ^  technicos e profissionaes competentes, e já, final- 
tvfnte' considerando o seu grande patrimonio como um bem publico.
<0entt- tanto assim que nos seus Estatutos encontra-se a seguinte dis-

- «p vem demonstrar essa affirmação e provar o critério e ho- 
jXdè dc seus directores:

De>tl*‘Conskfcrando-se uma mera administradora e zeladora de um 
. __j0 já  communhão Rio-Grandense, é o Estado do Rio Grande 

P'ltr’n! succes s o r  de todos os bens da Escola.
** 0  edificio central, que serve de séde a Escola, passará neste caso.

m unicipio de Porto Alegre.
* O direito do Estado e do Municipio na successão importa, por 

E t e  destes, no dever de applicar esses bens, sem tambem poder 
C * , .  na educação leiga, technica e profissional”.

E em outra disposição:
“Os bens moveis e semoventes da Escola não podem ser doados, 

Kinrcstados. permutados ou alugados a ninguém. Não podem ser 
retirados de suas dejíendencias por quem quer que seja, senão em 
serviço da própria escola. Aos Governos Federal e do Rio Grande do 
Sal podem ser cedidos, por emprestimo, quando requisitados por 
ordem dos respectivos chefes”.

A alta direcção da Escola de Engenharia é exercida pelo Con
selho Universitário composto de 30 membros, todos professores e 
eleitos de dois em dois annos.

E’ o seu orgam legislativo.
O executivo é exercido por um Presidente e um Vice-Presidente 

eleitos de tres em tres annos e auxiliados por tres departamentos por 
onde transitam as ordens emanadas do Presidente.

Assim é que pelo Departamento Central correm todos os assum- 
ptos referentes ao ensino, attestados, certidões, diplomas, provimentos 
de lugares, bibliotheca, archivo e disciplina.

Pelo Departamento Commercial, Industrial e Financeiro tran
sitam todos os actos sobre orçamentos, patrimonio, finanças, contra
ctos, construcções, etc.

Pelo Departamento de Saude, todos os serviços sobre hygiene, 
saude. inspecção escolar, clinica e educação physica.

Cada secção de ensino que tem a denominação de — IN S T I
TUTO —, possue o seu respectivo Director, e, dentro das normas
«tabelecidas pelo Conselho Universitário, esses directores dirigem 
livremente os seus Institutos com a plena responsabilidade de todos os 
*erviços que lhes estão affectos.

^ E s ses Institutos possuem edificações próprias e as installações 
Mctssarias aos seus complexos trabalhos.



—  138 —

Sâo as seguintes as secções de ensino da Escola de Engen 

IN STITUTO  DE ENGENHARIA

E ' a secção destinada ao preparo de engenheiros-civis.
O seu curso é feito em seis annos. ___
Este Instituto dá, ao alumno que termina o terceiro a n 9  

seu curso, o titulo de engenheiro-geographo, por isso que os tt9  
meiros annos são dedicados ao ensino dos conhecimentos ba*üj| 
sciencias abstractas, experimentaes, indispensáveis ao engen*-' 
vil, dando ainda especial attenção á resolução pratica dos profcí 
relativos á Astronomia, Geodesia e Topographia.

Para a obtenção, porém, do titulo de engenheiro-geogr 
candidato é obrigado a apresentar e defender, perante uma coi 
examinadora composta de cinco professores, um trabalho (pr - 
final para obtenção do titulo), de topographia, incluindo os pr 
astronomicos e geodesicos indispensáveis.

A exigencia do projecto final é tambem feita para o canJ! 
que termina o curso de engenharia civil, variando simplesmente 
sumpto que deverá versar sobre um trabalho completo de eng—

O ensino é ministrado, de accôrdo com as necessidades e er* 
cias de determinadas disciplinas, de modo a conduzir o alumno 
principio experimental ou á execução pratica. Annualmente é r 
vado um periodÓ mais ou menos de um mez para trabalhos exclu. 
mente práticos.

Tanto neste como nos demais Institutos da Escola de Eng- 
ria, o estudo de certas disciplinas é feito na secção de ensino onde 
accumulado a maior parte do material destinado ao conhecimento 
mesmas disciplinas.

O estudo de Chimica, por exemplo, é feito no Instituto de 
mica Industrial, e de Astronomia, no Instituto Astronomico, o 
Electro-Technica, no Instituto Montaury e os de Technologia, 
officinas do Instituto Parobé (Technico e Profissional).

IN STITU TO  JU LIO  DE CASTILHOS

O Instituto Julio de Castilhos é a secção de ensino da E» 
Engenharia destinada a proporcionar á mocidade uma educação 
ou fundamental, primaria e secundaria.

Os seus cursos são dois: o primeiro ou elementar e o pre]
Esses cursos são acompanhados de ensino manual, exercidos 

sicos e militares.
O curso primário compõe-se de tres annos.
O  curso preparatorio decompõe-se em duas secções: me 

dois annos, e secundaria de tres annos.
Gozando a Escola de Engenharia de Porto Alegre de uma 

cessão especial por isso que foi reconhecida por uma lei do Cong 
Nacional, o programma deste Instituto não segue estnctamente ao



— 139 —

V  ,.jcja| aCompanhando-o, porém, o tanto quanto possível de 
m3 °. i faitar naquelle qualquer das matérias exigidas neste.
> a 11,1 aSSim que tendo sido, pela nova lei do ensino, creada a ca- 
1antphjiOSophia no programma do Gymnasio Pedro II , a Escola 

dei'3 ,haria, afim de que seus alumnos não fiquem em condições de 
,je Eng1." 'mandou addicionar ao ultimo anno do seu curso de 
iflftrior,0rio,’ aquella disciplina.
pffpar3 jrjormente, attendendo ainda a essas mesmas condições, de- 

■WtÜm aue a finalidade do exame de Instrucção Moral e Civica, 
Iernl‘n< .iffida no segundo anno da secção media, que corresponde, 
j0^e (N^ enoSt ao primeiro anno do programma official. 
ff3Í5 ‘lUjjscoia de Engenharia tem dispensado a essa sua secção de en-

■  erial attenção, pois é delia que saem os candidatos á matricula, 
fino efP* cursos superiores, como tambem a outras Escolas su-

so nos _  .
C ores do Paiz-
V ,  s{U ensino é, pois, feito com a maxima regularidade e conta 

competente e abnegado corpo de professores.
E r  Este Instituto constitue uma Escola de Instrucção Militar, regis- 

, a Directoria Geral dos Tiros de Guerra, com o n.° 91, per- 
JSSndo dessa maneira que os seus alumnos possam adquirir a ca
derneta de reservista do Exercito Nacional.

IN STITUTO  PAROBÉ

O Instituto Parobé é a secção de ensino secundário e superior 
trchnico profissional de mecanica, artes e officios, que se destina a 
preparar mestres e conti a-mestres.

0  ensino em qualquer dos cursos deste Instituto é completamente 
gratnito.

Para matricula é entretanto necessário ser o candidato npprovado 
em exame de admissão que consta de leitura, dictado e as operações 
fntidamentaes.

Este Instituto tem tres cursos distinctos: o diurno que se decom
põe em 4 annos prepai o elementar e de igual numero de annos para o 
preparo technico; o nocturno, em dois annos elementares e dois techni- 
cos e o feminino em 4 annos de ensino elementar e quatro Je ensino 
technico.

No preparo elementar do curso diurno são ministradas a« disd- 
plinas indispensáveis para a piomoção ao curso technico. Nesse pe
riodo elementar é, ainda, iniciada a educação profissional Dela apren
dizagem feita nas officinas, de cartonagem, vime, palha, madeira, e 
metal, modelagem, etc.

Essa aprendizagem tem ainda a conveniencia de orientar .t dire
ção Ho Instituto a vocação do alumno afim de que se possa aconse- 
•nal-o na escolha de qualquer das especialisações ministradas.

A aprendizagem no curso technico é feita pela execução de tra- 
■Ihos irethcdicos indispensáveis a cada officio, como tambem pelos 
trabalhos industiiaes confeccionados nas officinas, os quaes garantem 
ao aluir.no un a porcentagem nos lucros.



Os trabalhos de laboratorios e'gabinetes são feito
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secções de ensino da Escola de accôrdo com a disciplina resi 
e onde se acha accumulado o maior numero de material neo 
para o ccirpleto desenvolvimento pratico de cada matéria. 

Mantém este Instituto as seguintes officinas:
Secção de construcções mecânicos:
Offcinas de moldes de fundição, fundição, forja, serraiv 

mecanica.
Secção de construcções metallicas:
Officinas de latoaria, installações sanitarias, forja e serr

civil.
Secção de construcções em madeira:
Officinas de marcenaria e carpintaria.
Secção de artes decorativas:
Officinas de modelagem, pintura decorativa, estucagi 

culptura.
Secção de artes graphicas:
Officinas de photographia, phototechnica e gravação, ty 

phia, impressão e encadernação; galvanoplastia; esteriotypia, 
graphia.

O alumno que concluir o curso technico receberá o titulo u  
contra-irestre no officio da secção que tiver cursado.

O  titulo de mesti e é conferido ao alumno que, concluido o Os t 
technico, execute, com proficiência, um trabalho individual e umwJ 
jecto sobre o assumpto do officio em que se tiver especialisadoS

O Instituto é considerado, na Directoria Geral do Tiro de Guera 
como Escola de Instrucção Militar, afim de facilitar aos seus alumn» 
a caderneta de resei vista do Exercito.

O Curso Nocturno é mantido pelo Instituto Parobé, para o apc 
feiçoamento de operários, que não possam durante o dia frequentr 
qualquer Escola.

Esse curso acceita tambem meninos que, pelo mesmo motive a 
por outro qualquer, não possam fiequentar o curso diurno.

Os operários, neste curso, podem aperfeiçoar-se em vernacnl̂  
mathematicas. sciencias, technologia e desenho industrial.

E ’ a divisão do Instituto destinada a preparar conductoras 4 
trabalhos dcrr.esticos e ruiaes.

Seu ensino é completamente gratuito.
Além das aluir nas externas mantém um internato para dez »  

ninas, egualmente gratuito, onde, além do ensino, são fornecidos ifr 
mentação, roupa, etc.

No periedo elementar as alumnas desse curso recebem os |P 
meiros conhecimentos que geralmente constituem os de uma esc» 
commum, além dos primei) os rudimentos de trabalhos manuaes, 
nho, musica, pratica de jardinagem, educação physica, etc. >j

Curso Feminino



W ^ rjodo technico são ampliados os conhecimentos de mathema- 
J ?  as sciencias applicadas bem como o ensino theorico e pratico 

pça- 'n miá domestica, arte culinaria, corte, costuras, bordados em 
dí eC°!! -̂of-es femininos, horti e pomicultura.

a €íli todas as demais secções de ensino da Escola de Enge- 
j . ensino é ministrado de fóima a guiar a alumna para o lado 

tihaf>a diversas disciplinas technicas que estuda, 
f p ^ r a '  esse ensino pratico o Instituto dispõe de installações apro- 

c0mo lavanderia manual e mecanica, secção de lacticinios com 
aViario, colméa, criação de pequenos animaes bem como uma

i'»na e v0™ ’ -
IN STITUTO  MONTAURY

K O I n s t i tu to  Montaury é a secção de ensino da Escola de Enge-
• jç  porto Alegre destinada a preparar engenheiros mecânicos 

ÜErfricistas e montadores mecânicos electricistas.
^ Ik la n te m , pois, este Instituto, dois cursos distinctos:

_O de Engenheiros Mecânicos Electricistas e o de Montado-
Mecânicos Electricistas.

Br o  Curso de Montadores Mecânicos Electricistas é completamente
gratuito. , . . . .
F  o  Curso de Engenheiros Mecânicos Electricistas é feito em
quatro annos e subdividido em oito termos.

0  de Montadores Mecânicos Electricistas tambem em igual
período. . .

Para a matricula no primeiro é exigido além dos preparatorios
indispensáveis o exame vestibular.

Para a matricula no segundo é necessário ter o candidato o curso 
elementar do Instituto Parobé.

O Diploma de Engenheiro Electricistà é conferido ao alumno 
que, terminando o curso, apresenta e defende perante uma commissão 
de cinco professores, um projecto completo de Engenharia, sobre uma 
das disciplinas de applicação do curso respectivo.

0  titulo de Montador Mecânico Electricista é conferido ao 
alumno que, terminado o curso technico, executa, com proficiência, 
um trabalho individual e um projecto sobre as artes mecanicas e ele- 
ctro-teehnicas.

Além dos laboratorios de machinas e motores e de electricidade, 
possue este Instituto uma 1>em montada estação Radiotelegraphica e 
Radiotelephonica.
[ossue este Instituto uma l)em montada estação radiotelegraphica e 
zagem des altn  r.cs e para o fornecimento de força ás diversas offi
cinas do Instituto Parobé.

INSTITUTO DE CHIMICA INDU STRIAL

, O Instituto de Chimica Industrial é a secção de ensino da Es- 
cula de Engenharia de Porto Alegre destinada ao preparo de techni-
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cos com os conhecimentos necessários de industrias chimicas, eSn 
mente ás de maior interesse no Brasil e no Rio Grande do Sul,

O  Curso de Chimica Industrial é feito em quatro annos.
Os tres primeiros annos são consagrados ao ensino das sc» 

fundámentaes e auxiliares e aos trabalhos technicos e profissj. 
indispensáveis ao pleno desenvolvimento de Chimica Industrial,!

O ultimo anno é dedicado á especialisação em industria 3̂ 
de reconhecida utilidade.

O ensino é theorico, pratico e profissional.
O  ensino pratico e profissional é ministrado nos Laboràto«» 

Gabinetes e Muzeus do Instituto e em excursões e visitas a ía b rS  
e estabeleciirentos industriaes.

Os laboratorios e gabinetes estão installados de co n fo rm jjJ  
com as exigencias dos mais recentes progressos da chimica e os > 3  
írabalhos são organizados- de accôrdo com os mais modernos conw j 
inentos scientificos, de maneira a permittir ao alumno a rxecuçjgM 
trabalhos analyticos e experimenfaes conforme as exigencias dasJB  
ciplinas do curso.

O titulo de Chimica Industrial é conferido ao alumno que, te 
terminado o curso, apresenta e defende perante uma commissão^ 
cinco professores, um trabalho sobre a especialidade escolhida.

IN STITU TO  BORGES D E M EDEIROS

O  Instituto Borges de Medeiros é a  secção de ensino da Escohi 
de Engenharia de Porto Alegre, que se destina ao preparo de EngH 
nheiros Agronomos e Veterinários, e a effectuar trabalhos espedam 
de Bacteriologia e Zcologia Veterinaria.

Mantém o Instituto Bcrges de Medeiros dois cursos : — ojH 
Engenheiros agronomos e o de Veterinários. Ambos os cursos são fri-1 
tos em quatro annos.

Este Instituto, que está situado no kilometro nove da estrada qat] 
liga a cidade ao Municipio de Viamão, possúe amplos e bem motdja 
dos laboratorios, gabinetes e muzeus para o ensino pratico de*^H 
alumnos. Dispõe ainda de vinhedos, pomares, campos de culturas 
experimentaes, etc. Mantém secções de suinocultura, apicultura, aii- 
cultura e zootechnia. B

Além disso os alumnos deste Instituto fazem estágios nos Insti| 
tutos Experimental de Agricultura e de Zootechnia em VianiãòM  

Para a obtenção de diplcmas, tanto os alumnos de EngenhaiB 
Agronomica ccmo os de Veterinaria, devem apiesentar, depois dt j 
concluido o respectivo curso, um projecto final, que defendem perante 
uma commissão de cinco professores.

IN STITUTO  DE ZOOTECHNIA

O Instituto de Zootechnia é a secção da Escola de I -i nluM 
destinada aos serviços e estudos de todos os assunJCtos-que se refer* 0
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^ _ _ , 0 a0 melhoramento e ao desenvolvimento dos principaes typos 
ác^ ' 1 ,  domésticos e o ensino medio e secundário de agricultura,
*  ^-íinia e vetei inaria.

'ne a c c ô rd o  com o seu regulamento, este Instituto auxilia, no 
dos seus recursos, os criadores do Estado, facilitando-lhes a uti- 

8®llt5 j os seus animaes reproductores, fornecendo productos se- 
^  nados, niini^trando instrucções sobre moléstia, hygiene, alimen- 

L. h a b ita ç ã o  dos animaes, bem como sobre industrias ruraes, cul- 
tí<:aC> foirageiras e methodos de conservação dos seus productos. 
EwÜnde tambem consultas sobre todos os assumptos de seu programma. 
P n  In s t i tu to  mantém um curso feito em tres annos que é o de 

tazes Ruraes.
r O  seu regimen é o de internato, não sendo permittido alumnos
Uternos. #

0  In s t i tu to  de Zootechma está situado em adequado local, sito no
llnnicip'0 de Viamão, distante desta cidade cerca de trinta kilometros.

O ensino e pensionato são completamente gratuitos para tantos 
KLgps quantos forem os municipios do Estado do Rio Grande

** Os tres annos de cuiso estão subdivididos em seis termos.
Para os candidatos que se apresentam sem os conhecimentos neces- 

jgrios á matricula no primeiro anno, mantém ainda o Instituto um 
curso de preparação que é feito em um anno.

Ao alumno que termina o terceiro anno do curso de Capatazes 
Ruraes é conferido o titulo de Capataz Rural.

PATRONATO AGRÍCOLA SENADOR PIN H E IR O  MACHADO

O Patronato Agricola Senador Pinheiro Machado é a secção de 
ensino da Escola de Engenharia destinada ao ensino primário e pro- 
íissional-agricola, que tem por fim preparar operários ruraes.

0  Patronato é destinado exclusivamente a meninos pobres ou 
desamparados, recebendo ahi, gratuitamente, além do ensino, alimenta
ção, roupa, etc.

Para o ensino pratico dispõe o Patronato de uma extensão re
gular de terras, onde se encontram hortas, pomares, vinhedos, etc. 
Dispõe ainda de officinas de ferraria, carpintaria, correaria.

Os alumnos que concluem, com aproveitamento o terceiro anno do 
curso do Patronato, recebem o titulo de operário rural.

Esses alumnos ficam com o dii eito a matricula no curso de Capa
tazes Ruraes do Instituto de Zootechnia em Viamão. onde o ensino é 
tambem fornecido gratuitamente.

INSTITUTO ASTRONOMICO E METEOROLOGICO

|  O Instituto Astronomico e Meteorologico é a secção da Escola 
B t Engenharia que tem por fim os trabalhos astronomicos que in-
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Os serviços deste Instituto são distribuídos em cinco s e c ^ B  
tronomia, Climatologia, Previsão de tempo, Meteorologia 
Hydrometria.

Este Instituto concorre tambem para o ensino das outras 
da Escola, ministrando conhecimentos dos problemas que 
tambem da parte relativa á mecanica de precisão, cuja secçjfo'' 
tem contribuído para que os alumnos dos diver ■ - cursos se H  
liarisem com a construcção e o reparo de toda sorte de apparelh!^' 
precisão.

I
IN STITUTO  EX PE R IM E N TA I. DE AGRICULTURA I

O Instituto Experimental de Agricultura, em Viamão, é a sen*, 
da Escola de Engenharia destinada a estudar todos os assum ptá j 
se prendem á agronomia e á agricultura, especialmente: 1) a « J j  
e chimica do solo, origem e formação dos mesmos, sua classificai 
systematica no Rio Grande do Sul, por meio de inspecção methoS 
executada gradualmente sobre todo o territorio do Estado; 2) g l  
lhoramento das sementes dos cereaes, hortaliças e forrageiras; 3) „ 
planos agricolas capazes de augmentar a producção por hectare, J  
lhorando a fertilidade dos solos; 4) o preparo e beneficiamento 
productos ruraes; 5) os problemas do lar rural.

Todos os trabalhos deste Instituto são executados de modo p* 
dual e progressivo, de accôrdo com os recursos e as necessidades 
meio. Os resultados desses trabalhos são traduzidos em linguaga 
simples e divulgados por meio de publicações gratuitas, entre os apjj 
cultores e criadores do Estado.

Dentro dos limites de que dispõe, este Instituto auxilia os agricri- 
tores, fornecendo-lhes sementes e mudas a preços reduzidos ou res
pondendo, gratuitamente, a quaesquer consultas relativas as suas espe
cialidades technicas.

Este Instituto cooperando no ensino aos alumnos das demais st 
cções, fornece aos estudantes de engenharia agronomica um amplo 
campo de aprendizagem pratica, já  nos seus campos de culturas expai- 
mentaes, laboratorios de selecção de sementes, já na observação e mr 
nejo de suas machinas agricolas.

Os alumnos do Curso de Engenheiros Agronomos fazem ifc 
um estagio, annualmente, de cerca de um mez.

As aulas de chimica analytica e dos solos do Grupo de Capata» 
Ruraes do Instituto de Zootechnia, são dadas, em ambos os termos, 
laboratorios de solos deste Instituto.
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IN STITU TO S PRIM ÁRIOS, SECUNDÁRIOS E S U P E R lQ f t J

CLASSIFICAÇÃO

■3 ! 
r  IIN SeS
£ i

o
b

°  ?

cs
*cca?3cr
1b.

J S  = ,=  
1 =  I Ia S a a
O O tí■a -o g
£ ®
* g.£ &
3 ® 1 H -Z -ol 5ç .§

E o.

In s titu to  de E ngenharia 50 98% 50 24
28In s titu to  Ju lio  de C astilhos S14 97% ?77 37 '  1 *

f  C urso d iu rno  ........ 166 98% 155 11
*1 *

In s titu to  Parobé ■> C urso nocturno  __ 56 96% 83 6 __

«1*
_ C urso fem inino ... 89 98% 54 2 9

C urso de engenhei
ros elec tric istas
m ecânicos .......... 6 100% 6

In s titu to  M ontaury ■« Curso de m onta 
dores mecânicos...
e lec tric is tas  _ 6 100% 6 --- —j T’ C urso de engenhei

In s titu to  Borges de ros agronom os _ 29 100% 29 —
Medeiros C urso de v e te rin á 

rios 5 100% 5
In s titu to  de C him ica In d u s tr ia i................ 8 100% 8 --- 10

-
-  »

In s titu to  de Z ootechnia................................. 63 100% 62 1 21 -  ' 1
P a tro n a to  A gricola Senador P inhe iro  Ma

-

chado 164 100% 160 4 6 *1 1
956 98,9 895 611 1881 U | Í

- L

RELAÇAO DOS ALUMNOS QUE CONCLUÍRAM OS RESPECTIVOS] 
CURSOS EM 1926

In s titu to  de E ngenharia  
In s titu to  Ju lio  de C astilhos
In s titu to  Parobé ......................
In s titu to  M ontaury ...............
In s titu to  de Chim ica In d u s tria i 
In s titu to  Borges de Medeiros 
In s titu to  de Zootechnia ... .............
P a tro n a to  A grícola Senador P inhe iro  Machado

11

13
1
2
1

10

8

6

Total
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CONSELHOS ESCOLARES

• d eco rre r d o  an n o  f in d o  fo ra m  n o m ead o s p a ra  o s  conse- 
^ o l a r e s  os seg u in te s  c id a d ã o s :

NOMES D ata da M unicipio ! 2
nomeação 1 °

Presidente»:

*  Porto-------
C BcniQCÚ ................. ..... .....

J e L r e l  José Luiz NataliclO—
Undolfo Agne ......................—
Artbur Ferreira F ilho  -----------
Antonio C arlos P o rto
joào Koseritz Brasil ....... .........

Vice-presidente*:

C»rlos Antonio C.raeff ..........
Carlos Berger ...........
Cicero Moraes ................. —......—

2—■ 1—926 C andelaria  __
14— 1—926 j  S an ta  M aria
8— 4— 9261 Jag u ary  ____

. 21— 7—926 S an ta  M aria
11— 9—926 
23— 10—926 
2 0 —12—926 
31— 12—926

S. P e d r o __
Bom Jesus 
E stre lla  _
S. F rancisco  de Pauia

2— 1-—926 C andelaria
8— 4—926 J a g u a r y ___

21 — 7—9261 S an ta  M aria

Membros effectivos:

C hristiano  Affonso G raeff ...... ........ ..  2—
ploriano Rodrigues W in ter ------------ 2—
Ui* Beck da Silva ........... ............... 22 -
Otto Engel ........... -  22—
Domingos Caon ..............-.... .................... 16—
Mario de Lemos Machado........... ........  8—
Dr Wolmar Franco ................ ................ I 8—
Ernesto Ignacio P inheiro  .................  12—
Oioriro Mendizabal 12—
Vicente Manoel E spíndola ....... .............12—
Urino Miz d’Avila ..................................  12—
Joào Calixto Quincozes 12—
José Maliska ............................. 17—
Francisco Carlos Peixoto da Silva 21— 
flrmino Antonio de F re ita s  30—- 
Eulalio Nogueira Pavão ...................... , 3—

1—926| C andelaria
1—926
3—9261 S an ta  Cruz
3— 9261 C a x ia s _________
4— 9261 A ntonio P rado
5— 926_j G ravatahy  _____
5—926 Rio Pardo  —
6 -  926 P ira tin y
6—926 ” ..............
6— 926
6—926 ” _______
6—926
6—926
7—926 
7- 926

E rechim
T aquara

|4M . Vivaldino Marques de M edeiros 3—
Jtjrme de Oliveira D uarte .................... 3—
C»P Joaquim Severo P in to  ................ j 3—
Jorge Lampert _ _ 11__
Christiano de Oliveira Castro 
Albino P rlgardler

11M

11—

j  ^*Hcl8co Miguel Massulo 11—
, ®*é Qaldlno Sarm ento 29

Rio Pardo  
9—926 S. F rancisco  de Assis 
9—926 
9—926 
9—926 
9—926 
9—926 
9—926
9—926' S. A nt.11 da P a tru lh a  

10—9261 T aquary  .........................

S. Pedro

1 *
2.
1*

4*
6.*
1.*
2 *
3*
4.*
6 *
7.*
•.»
4.»
2.*
3.’

|4*
6.*
1 *
2.'
3.° 
2.*
4.*



Dispensas — Foram dispensados os seguintes cidadãos^
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NOMES D ata da
nomeação

Municipio

Presidentes:

- ■ - -  ■ ------ -

F o rtu n a to  P io  de A lm eida 
Cam ilio de P au la  P e re ira

__ i 8—  1—926 í S an ta  M aria
__  28— 6— 926 Santo  Am aro

Luiz Guedes da F o n to u ra ____________|20— 12—926 E strella

Membros efjectivos:

Annibal G a rc ia ________ ____
Feliciano da S ilva G oulart.. 
Felippe B arth  F ilh o ... ........ ...

16—  1—9261 P ira tin y  __
13— 4— 9261 R io Pardo
(23— 9— 926 j S. A nt.1 da Patrulh| j.

FORNECIM ENTO ESCOLAR

ucia {Por edital de 11 de janeiro, foi aberta concurrenci* M H  
fornecimento de material escolar aos estabelecimentos de ensino 
mantidos pelo Estado.

Concorreram as seguintes firm as:

J. R. da Fonseca & C.*
Barcellos. Bertaso & C.*
Eleutherio Araújo.

Após o estudo das respectivas propostas, na conformid 
disposição regulamentar, foram todas acceitas, em parte, segu 
vantagens decorrentes do preço e qualidade de cada artigo.

Na mesma occasião procedeu-se tambem á abertura de proposta 
para o serviço de encaixotamento e remessa do material.

Concorreram as duas primeiras firmas supra citadas.
Como mais conveniente, foi acceita a dos primeiros concur
Os respectivos contractos, lavrados a 30 de março, vigoraranlM 

31 de dezembro do corrente anno.
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JUSTIÇA

SU PE R IO R  TR IB U N A L

■ i i d e n t e  —  Desembargador Manoel André da Rocha. 
r nresidente — Desembargador Melchisedeck Mathusalém 

' ,cc_l ' Cardoso.
■Procurador Geral do Estado, interino — Desembargador Floren- 

cio Carlos de Abreu e Silva, 
■ f w e n ib a r g a d o r e s  — Liiiz Mello Guimarães.

Augusto Leonardo Salgado Guarita.
Caio da Cunha Cavalcanti.

José Lucas Alvares Filho.
José Bernardo de Medeiros Junior. 
Armando Azambuja.
Gomercindo Ribas.

COMARCA DE 4.» ENTRANCIA

Jttixes dc com arca: 
t da 1* vara — bacharel Espiridião de Lima Medeiros, 

da 2.4 vara — bacharel João Magalhães, 
da 3.* vara — bacharel Paulino Coelho de Souza, 
da 4.* vara — bacharel Julio Abbott.

Promotores públicos:
j o — bacharel Alberto de Britto.
2." — bacharel Oliverio de Deus Vieira Filho.
3.0 — bacharel Pedro Vergara.
4." — bacharelando Darcy Azambuja.

Ivizes districtaes:
1.® juiz — bacharel Joaquim Borges de Medeiros.
2." juiz — vago.
3." juiz — bacharel Amado da Fonseca Fagundes.
4.° juiz — vago.
Termo de Viamão (séde) —  vago.
Termo do Guahyba (séde) — vago.

COMARCAS DE 3." ENTRANCIA

RIO GRANDE

/nic de comarca:
Bacharel Joaquim Américo Carneiro Pereira.

Promotor publico:
Bacharelando Tacito Torres da Silveira.



Juizes d istrictaes:  
Séde — bacharel A rthur Ferreira Braga.
Termo de S. José do Norte (séde) — cidadão Manoel d» j L

Lopes. rjt

PELOTAS

Juiz de comarca:
Bacharel Samuel Figueiredo da Silva.

Prom otor publico: f l
Bacharel Abdón de Mello.

Juizes districtaes:
Séde — bacharel Alexandre Machado de Mendonça.
Termo de S. Lourenço (séde) — cidadão Natalicio Gralha.

BAGE’ ■
Juiz de comarca:

Bacharel Cezar Dias.

Prom otor publico :
Astor Porto Bandeira.

Juizes districtaes :
Séde — cidadão João Manoel Budó.
Termo de Pinheiro Machado (séde) — cidadão Galdino Bueno 

Silva.

URUGUAYANA

Ju iz de comarca:
Vago.

Prom otor publico:
Bacharel José Sergio Majó de Oliveira.

Juiz districta l:
Séde —  vago.

COMARCAS DE 2.* ENTRANCIA

JA G U A R iO

Juiz de comarca:
Bacharel Alvaro da Costa Franco.

Prom otor publico : 
Vago.
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#7*1 ’
__cidadão Cantalicio Resem.

Term o do Herval (séde — bacharel Martim Soares da Silva.
Arroio Grande (séde) — cidadão Aymoré Soares

Felisberto Baptista Teixeira, 
rancisco de Assis (séde) — cidadão Wenceslau

Bacharel Arcadio L eal.

Juizes districtaes:
Séde — vago.
Termo de Lavras (séde) — cidadão João Luiz Machado.

Juiz de comarca:
Bacharel Dionysio Marques.

Promotor publico:
Cidadão Augusto Cezar Brandão.

Juizes districtaes:
Séde — bacharel Mariano de Siqueira Rocha.
Termo de Candelaria (séde) — João Soares de Oliveira.

Juiz  de comarca:
Bacharel Elzeario Vieira Nunez.

Promotor publico:
Bacharel Evaristo do Amaral Filho.

Juiges districtaes:
K *  6 — bacharel Oscar de Hollanda Cavalcanti.

Termo de Santa Cruz (séde)—cidadão Feüsbino Mendes Borges.

^'"Bacharel Hugo Candal.

Promotor publico:
Cidadão Ely Costa.

A LEG RETE

Nogueira Leiria.

SAO GABRIEL

CACHOEIRA

RIO PARDO



Juiz es dtr cadc:
Racharei João Antonio Alves Nogueira.

oatr tmta Pupbidt:
Bacharel Luiz Mello Guimarães Filho.

SAO LEOPOLDO

Juizsl eilmaidmcsl:
Séde — bacharel Fanor Azambuja de Marsillac.
Termo de Gravatahy (séde) — cidadão João Baptista Lessa. 
Termo de Novo Hamburgo (séde) — vago.

CRUZ ALTA

Juiz es dtrcadc:
Bacharel Jorge Moojen da Rocha.

oatr tmta Pupbidt:
Cidadão Miguel Paiva.

Juizsl eilmaidmcsl:
Séde — bacharel Honorio Azevedo. ____
Termo de Palmeira (séde)—cidadão Homero Pereira dos 
Termo de Julio de Castilhos (séde) — vago.

LIVRAMENTO

Juiz es dtrcadc:
Bacharel Ney da Silva Wiedmann.

oatr tmta Pupbidt:
Bacharel Pedro Nolasco Frazão.

Juizsl eilmaidmcsl:
Séde — cidadão Pery G. Oliveira.
Termo do Rosário (séde) — vago.

SANTA MARIA

Juiz es dtrcadc:
Bacharel Alvaro Leal.

oatr tmta Pupbidt:
Bacharel José Luiz Natalicio.

Juizsl e ilmaidmcsl:
Séde — vago.
Termo de S. Pedro (séde) — vago.
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SÃO BORJA

s de contarca ■ 
Vaga

pro»'útor publico: 
C asses.Attila

■ . jiztfictal '■
]#* _cidadão Arthur Nunes.

SÃO LUIZ GONZAGA

. jg cottiQfCQ'
Bacharel João Pereira de Sampaio.

promotor publico:
João G onçalves Chaves.

juadistnctal:
__cidadão Dinarte Vieira Marques.

ITAQUY

juiz de comarca:
B acharel La Hire Guerra.

Promotor publico:
Vago.

Juiz districtal:
Séde — vago.

MONTBNEGRO

Juk de comarca:
Bacharel Anapio Jobim.

Promotor publico:
Bacharel Adolpho Pastor.

Juizes districtaes:
Séde — cidadão Pedro Carvalho.
Termo de Garibaldi (séde) — bacharel Hormino Silveira. 

PASSO FUNDO .

Imz de comarca :
Bacharel Homero Martins Baptista.

Promotor publico:
Bacharel João Bigois.



Juizes districtaes:
Séde — bacharel Pedro Delduque de Macedo.
Termo de Erechim (séde) — bacharel Crysantho Paula

DOM PED R ITO
Juiz de comarca:

Bacharel Arlindo Pinós Duarte.

Prom otor publico:
Cidadão João Alencio de Azevedo.

Ju iz d istricta l:
Séde — bacharel Rubem Mariano da Rocha.

COMARCAS DE 1." ENTRANCIA

SAO JERONYMO
Juiz de comarca :

Bacharel Edmundo Dantas.

Prom otor publico:
Bacharel Poty Irineu Cachapuz de Medeiros.

Juizes districtaes :
Séde — cidadão Carlos Candal Junior.
Termo de Santo Amaro (séde) — vago.
Termo de Triumpho (séde)—cidadão Marino Josetti de

TAQUARY
Juiz de comarca:

Bacharel Oswaldo Caminha.

Prom otor publico :
Vago.

Juizes districtaes:
Séde — cidadão José de Farias Guimarães Filho.
Termo de Venancio Ayres (séde) — cidadão Seba-tião de Biittl 

Sobrinho.

LAGOA VERM ELHA
Juiz de comarca:

Vago.

Prom otor publico:
Bacharel A rthur Velloso Moreira.

Juiz districta l:
Séde — bacharel Eugênio Antonio Gonçahxes Pires.

—  154 —



—  155 —

TAQUARA

• iie comarca:
J*,s j.aCharel Erasto Roxo de Araújo Corrêa.

tintO? publtCO l
^C id ad ão  Olavo Carvalho de Freitas. 

g  .,. ,  districtaes:
p g é d e __bacliarel Aguinaldo da Silva Leal.

Xernio de S. Francisco de Paula (séde) — bacharel Carlos Heitor 
^  ^evedo. em commissão.

UjHtido ào promotor:
B acharel Carlos Koseritz Brasil.

SANTO ANTONIO DA PATRULHA

/#? dc comarca:
“ B acharel Coriolano Albuquerque.

Promotor publico:
Cidadão Francisco Ferreira Ramos.

juizes districtaes:
Séde — cidadão Antonio Aguiar.
Termo de Conceição do Arroio (séde) — cidadão Luiz Mendon

ça Rodrigues
Termo de Torres (séde) — vago.

SÃO SEBASTIÃO DO CAHY

J m  de comarca:
Bacharel Innocencio Borges da Rosa.

Promotor publico:
Cidadão Octavio Coutinho da Silva.

luis districtal:
Séde — bacharel Evaristo Silveira.

SANTO ANGELO
Juis de comarca:

Bacharel Claudino Gever.

Promotor publico:
Bacharel Francisco José Simch Junior.

Juizes districtaes:
Séde — bacharel Lourenço Valerio Centeno. 

T Termo de Ijuhy (séde) — cidadão Odorico da Silva Camargo.
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SÃO VICEN TE
Juiz es dtr cadc:

Racharei Raul de Freitas Boccanera.

oatr tmta Pupbidt:
Cidadão Ronv Lopes de Almeida.

Juizsl e ilmaidmcsl:
Séde — cidadão José Adil de Oliveira.
Termo de Santiago do Roqueirão (séde) —  vago.
Termo de Jaguary (séde) — cidadão Pretextato Accioly.

SANTA VICTORIA DO PALMAR

Ju iz es dtrcadc:
Racharei Celso Affonso Soares Pereira.

oatr tmta Pupbidt:
Racharei José Lobo Rangel.

Juiz e ilmaidmcb:
Séde — Racharei Djalma Castilho Maya.

SÃO JOÃO DE CAMAQUAM
Juiz es dtr cadc:

Racharei Antonio Fernandes da Cunha Lima.

oatr tmta Pupbidt:
Cidadão Armando Silveira.

Juizsl eilmaidmcsl:
Séde — cidadão João Reckel.
Dôres de Camaquam (séde) — cidadão Joaquim Rod 

Rarbosa.

CANGUSSU’

Ju iz es dtrcadc:
Racharei Cândido Corrêa de Paiva.

oatr tmta Pupbidt :
Racharelando Armando de Souza Kanters.

Juizsl eilmaidmcsl:
Séde — bacharel Francisco Nunes Vidal.
Termo de Piratinv (séde) —  bacharelando José Moreira

ENCRUZILHADA
Juiz es dtrcadc :

Racharei Admar Ribeiro Barreto.
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m .  f0r publico:
Kjcharelando Breno Pinto Ril>eiro.

__ cidadão Olegarío Moreira de Abreu e Silva.

CAÇAPAVA

, .v de comarca.:
ggcharel Maurilio Alves Daiello.

PrMHotor publico:
1 C idadão João Carlos Osorio Torres. 

i<i-es districtaes:
1 g^je _cidadão Aristides Fortes Lobato.

Term o de S. Sepé (séde) —  cidadão Agapito da Rosa Fraga.

BENTO GONÇALVES

hi: àe comarca:
B acharel Luiz de Freitas e Castro.

promotor publico:
B acharel Olintho de Oliveira Freitas.

Jttius districtaes:
Séde — bacharel Severino de Castro Pereira Tejo.
Termo de Alfredo Chaves (séde) — cidadão Lydio Fileto de 

Oliveira.
Termo do Prata (séde) — vago.

VACCARIA
Juis de comarca:

Vago.

Promotor publico:
Bacharel Joaquim Lisbôa Ribeiro.

Juizes districtaes:
Séde —vago.
Termo de Bom Jesus (séde) — vago.

ALTO TAQUARY
Juis de comarca:

Bacharel João Solón Macedonia Soares.

Promotor publico:
Bacharel Decio Pellegrini.

Juises districtaes:
KJ* e (em Lageado) — bacharel Herminio Nunes Pinto.

Termo do Encantado (séde)—cidadão João Francisco de Pinedo.
i J erm° da Estrella (séde) — cidadão Luiz Guedes da Fontoura. 

Termo de Guaporé (séde) — cidadão Aristides Haillot Tavares.
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Juiz de comarca:
Bacharel Ernesto Candal.

Prom otor publico:
Bacharel Lauro Sahach Cohin.

Juis districta l:
Séde — vago.

CAXIAS

Juiz de comarca:
Bacharel Leonardo Ferreira da Silva.

Prom otor publico:
Bacharel Cyro dos Passos.

Juizes districtaes :
Séde — vago.
Termo de Antonio Prado (séde) — vago.
Termo de Nova Trento (séde) — vago.

SOLEDADE

Juiz de comarca:
Bacharel Cyro Pestana.

Prom otor publico:
Vago.

Juiz districta l:
Séde — bacharelando Romulo Cardoso Teixeira.

NOTA —  P a ra  facilidade de qualquer consulta, a  relação dos magistndü 
e dem ais funccionairos de ju s tiça  está  fe ita  com as alteraçfa 

até  30 de ab ril de 1927, da ta  da apresen tação  do relatorio.

EXPEDIENTE PELA 1.‘ DIRECTORIA DA REFAKTIÇi» 
CENTRAL DA SECRETARLV DE ESTADO 1M»> NEGO

CIOS DO INTERIOR E EXTERIOR

PRO CU RA D O R IA  G ERA L DO ESTA D O

Equiparação de vencim entos — Por decreto n.° 3.655, de 19» 
junho de 1926, foram equiparados os vencimentos do ^ecretaríd *  
Procuradoria Geral do Estado aos do secretario do SuperaJ 
Tribunal.



—  159 —

m .~.,„rão — Por acto n.° 221, de 19 de junho de 1926, foi no-
^  itorharel Pedro Schmitt Paradeda secretario da Procuradoria 

.-Ho o »au“ ,
á S  do Estad0-

JU IZ E S  D E COM ARCA

B E  — Foram nomeados:
i ’z de comarca de S. João de Camaquam, de 1.’ entrancia, o

1 Antonio Fernandes da Cunha Lima, por decreto de 20 de 
i926;

ma*° ' es de comarca de Santo Antonio da Patrulha e Lagóa Ver- 
H  -«cnertivãmente, os bacharéis Coriolano Albuquerque e Clau- 

Gever. por decreto de 8 de julho.

' Remoções — Foram removidos:
O juiz de comarca de Rio Pardo, de 2* entrancia, bacharel Nesio 

L yymeida. a pedido, para a de S. Gabriel, tambem de 2.*, por acto 
m.  ~  de janeiro de 1926;
P  0 juiz de comarca de Livramento, de 2* entrancia, bacharel El- 

rjo vieiia Nunez, a pedido, para a de Rio Pardo, tambem de 2.*, 
practo de 1.° de fevereiro;

o juiz de comarca de Bento Gonçalves, de 1* entrancia, bacharel 
«  v Silva Wiedmann, para a de Livramento, de 2.*, por decreto de
20 do referido mez;

o juiz de comarca de Vaccaria, de 1* entrancia, bacharel Luiz de 
Freitas e Castro, a pedido, para a de Bento Gonçalves, tambem de 1.*, 
por acto de 26 de fevereiro;

o juiz de comarca da 1.“ vara da Capital, bacharel Paulino 
Coelho de Souza, a pedido, para a 3.‘ , por acto de 14 de junho;

o juiz de comarca de Pelotas, de 3.° entrancia, bacharel Espe- 
ridião de Lima Medeiros, para a 1* vara desta Capital, de 4.", por 
derreto da mesma data;

o juiz de comarca de Bagé, de 3* entrancia, bacharel Samuel F i
gueiredo da Silva, a pedido, para a de Pelotas, da mesma entrancia, 
por acto de 22 do referido mez‘;

o juiz de comarca de S. Borja, de 2.® entrancia, bacharel Cezar 
Dias. para a de Bagé, de 3.®, por decreto de 26 de ju n h o ;

o juiz de comarca de Lagôa Vermelha, de l.B entrancia, bacharel 
Gaudinc Geyer, para a de S. Borja, de~2.*, por decreto de 5 de 
outubro;

o juiz de comarca de Itaquy, da 2.a entrancia, bacharel Hugo 
Candal. para a de Alegrete, da mesma entrancia, por acto de 13 do re
tendo mez.

|r Reversão — Por acto n.° 220 , de 19 de junho de 1926, foi conce- 
wda reversão á magistratura, ao juiz de comarca avulso, bacharel Raul
*  Fieitas Boccanera, sendo-lhe designada a comarca de S. Vicente
P*ra nella ter exercicio.
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Avulsão  — Por acto n.° 329, de 24 de agosto de 1926, 
clarado avulso o juiz de comarca de Alegrete, bacharel f a j  
Guerra.

Aposentadoria  — Por acto n.° 196, de 1.® de junho de 19^ |  
aposentado, a pedido, o juiz de comarca da 3.* vara da Capital, ta J*1 
rei José Moreira Soares de Oliveira.

Creação de comarca — Por decreto n.° 3.572, de 5 de janeirn j  
1926, foi creada a comarca de Soledade, de 1.“ entrancia.

A cto sem e ffe ito  — Por acto n.° 19, de 14 de janeiro de | H  
foi declarado sem effeito o de n.° 638, de 29 de dezembro ulfa» 
pelo qual foi removido para a comarca de S. Gabriel, o juiz 
Itaquy, bacharel Hugo Candal.

Substituição de ju izes de comarca — Por decreto n.° 3.608, J  
27 de janeiro de 1926, foi regulada a substituição reciproca dos joj9 
de comarca em suas faltas ou impedimentos.

Por decreto n.° 3.706, de 11 de novembro, foi modificada a ortw] 
de substituição do juiz de comarca de Vaccaria.

Desannexações e annexações de term os de comarca — Por «u 
ereto n.° 3-685, de 2 de setembro de 1926, foram desannexados osM 
mos de Lavras, S. Sepé, Candelaria, Ijuhy e Palmeira das conaiM 
de Bagé, Cachoeira, Rio Pardo, Cruz Alta e Santo Angelo e anno» 
das, respectivamente, ás de S. Gabriel, Capapava, Cachoeira, Santo [ 
Angelo e Cruz Alta.

Por decreto n.° 3.702, de 26 de outubro, foi desannexado o ter® 
de Gravatahy da comarca de Porto Alegre e annexado á de S. L» 
poldo e declarado o municipio de Guahyba termo da comarc*ijt 
Porto Alegre.

JU IZ E S  D IST R IC T A E S

Nomeações — Foram nomeados:
Juiz districtal da séde do termo de Caçapava, o cidadão Àrisr 

des Fortes Lobato, em 25 de janeiro de 1926;
juiz districtal da séde do tei mo de Candelaria, o cidadão ^  

Soares de Oliveira, em 18 de fevereiro;
juiz districtal da séde do termo da Taquara, o bacharel Rub® 

Mariano da Rocha, em 20 do citado mez;
juiz districtl da séde do termo de Ijuhy, o cidadão Odorico* 

Silva Camargo, em 22 do mesmo mez;
juiz districtal da séde do termo de Quarahy, o cidadão FelisbaW, 

Baptista Teixeira, em 11 de março;
juiz districtal do 1.° districto do termo da Capital, o bacbW 

Joaquim Borges de Medeiros, em 30 do referidrvm éz;
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• ^;<trictal da séde do termo de Santa Maria, o bacharel Fran- 
J S L fdo. em 23 de julho;

c‘iC° • districtal da séde do termo de Jaguarão, o 1.° supplente, ci- 
- jUC a n ta lic io  Resen, em 23 de agosto;

^  ° • d is tr ic ta l  da séde do tei mo do Rio Grande, o bacharel Ar-
1 Ferreira Braga, em 24 de setembro; 

thur . (jjstrictal da séde do termo de D. Pedrito, o bacharel Ruben 
• o da  Rocha, juiz districtal avulso, em 11 de novembro; 

z districtal da séde do termo de S. Francisco de Paula, em
• rSn o bacharel Carlos Heitor de Azevedo, em 24 do refe- ^niissao.

rido mez
ftgconducções — Foram reconduzidos: 

l l f o  carg° de juiz districtal da séde do termo de S. Lourenço, o 
■A dão Natalicio Gralha, por acto de 17 de abril de 1926; 

i n o  cargo de juiz districtal da séde do termo de S. Vicnte. o ci
dadão José Adil de Oliveira, por acto de 24 do referido m ez; 

í n o  cargo de juiz districtal da séde do termo de S. Leopoldo, o ba- 
L jjnl Fanor Azambuja de Marsillac, por acto de 6  de maio;

■ no cargo de juiz districtal da séde do termo de Cruz Alta, o ba
charel Honorio Azevedo, por acto de 1.° de junho;

no cargo de juiz districtal da séde do termo de Gravatahy, o ci- 
dadáu João Baptista Lessa, por acto de 24 do referido m ez;

no cargo de juiz districtal da séde do termo de Taquary, o ci
dadão José de Farias Guimarães Filho, por acto de 15 de julho;

no cargo de juiz districtal da séde do termo de Montenegro, o 
cidadão Pedro Carvalho, por acto de 26 de outubro;

no cargo de juiz districtal da séde do termo da Estrella, o cidadão 
Luiz Guedes da Fontoura, por acto de 24 de dezembro.

Remoções — Foram removidos:
O juiz districtal da séde do termo de S. Sebastião do Cahy, ba

charel Cyro Pestana, a pedido, para a séde do de S. Gabriel, por acto 
de 16 de março de 1926;

o juiz districtal da séde do termo de Nova Trento, bacharel Eva- 
risto Silveira, a pedido, para a séde do de S. Sebastião do Cahy, por 
acto de 19 do referido m ez;

o juiz districtal da séde do teim o de Jaguarão, bacharel Pedro 
Delduque de Macedo, a pedido, para a séde do de Passo Fundo, por 
acto de 23 do citado m ez;

o juiz districtal da séde do termo de Julio de Castilhos, bacharel 
Lourenço Valeriano Centeno, a pedido, para a séde do de Santo Ân
gelo, por acto de 12 de julho;

o juiz districtal da séde do termo de Itaquy, cidadão Pery G. 
Oliveira, a pedido, para a séde do de Livramento, por acto de 17 de 
setembro;

o juiz districtal da séde do termo de D. Pedrito, bacharel José 
“ereira Coelho de Souza, a pedido, para a séde do de Taquara, por 
act0 da mesma data.
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Exonerações — Foram exonerados:
O bacharel Manoel Luiz Pizarro, a pedido, do cargo do ii J  

trictal da séde do termo de S. Gabriel, em 13 de fevereiro;
o bacharel Joaquim Lisbôa Ribeiro, a pedido, do cargo ( k l  

districtal da séde do termo de Bom Jesus, em 7 de abril; ' )’> 
o cidadão Chrysantho Paula Dias, a pedido, do cargo 

districtal da séde do termo de Rosário, em 10 de maio; |
o bacharel Ernesto de Barros Falcão de Lacerda, a pedifoL 

cargo de juiz districtal da séde do termo de Livramento, eiQ^ H  
agosto; ^

o bacharel Alvaro Escobar Guimarães, a pedido, do cargJa 
juiz districtal da séde do termo do Rio Grande, em 15 de setemLÍ !

o cidadão Guilherme Raupp, a pedido, do cargo de juiz d is iS  I 
da séde do termo de Torres, em 25 do citado mez.

Avulsão  — Por acto n.° 360, de 16 de setembro de 1926, foi ^ 
clarado avulso o juiz districtal da séde do termo da Taquara,
Ruben Mariano da Rocha, até terminar o seu quatriennio.

Reversão  — Por acto n.° 444, de 11 de novembro de 1926, rev» I 
teu ao serviço publico o juiz districtal avulso, bacharel Ruben MariTl 
da Rocha. ^

Perm uta  —  Por acto n.® 132, de 16 de abril de 1926, foi concel 
dida a permuta solicitada pelos 1.® e 3.® supplentes do juiz 
da séde do termo de Vaccaria, cidadãos Vespasiano Julio Veppot J|. 
venal Alves Pereira.

Aposentadoria  — Foram aposentados: . _____
Por acto n.® 388, de 2 de outubro de 1926, a pedido, o juiz dist»] 

ctal da séde do termo de Soledade, cidadão Angelo Epifanio de Al
meida Gralha;

o juiz districtal da séde do termo de Santo Amaro, cidadão IV-j 
dro Guedes Falcão, a pedido, por acto n® 477, de 18 de dezembro.

Disponibilidade — P*or acto n.° 470, de 11 de dezembro de 1924 
foi declarado em disponibilidade o juiz districtal da séde do termo 4 
Pinheiro Machado, cidadão Galdino Bueno e Silva, emquanto estiver 
servindo no 13.® corpo auxiliar da Brigada Militar.

Juizados declarados vagos — Por acto n.® 8 , de 9 de janeiro d* 
1926, foi declarado vago o cargo de juiz districtal do 1.® districto d» 
termo desta Capital;

o logar de 3.® supplente do juiz districtal da séde do termo & 
Prata, foi declarado vago por acto n.® 84, de 11 de março, visto g
o cidadão que o occupava transferido residencia para outro 
cipio;

por acto n.® 103, de 30 de março, foi declarado vago o log« 
juiz districtal do 3.° districto do termo de Itaquy, por ter o
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B T  de Campos assumido o exercicio de emprego muni-

U u[°. compative l:
dP® 1 ,  de 1 ° supplente do juiz districtal da séde do termo de 

r  to f°i> Por act0 n '° mesma data, declarado vago, por
Vova .^ ^ 10  Augusto Fontana assumido o exercicio de outra fun-

t f f .  ° ncomPativel >
1 s de juiz e 1.® supplente do 6.® districto do termo de
06 l foram declarados vagos por acto n.° 223, de 19 de junho,

5 os cidadãos João Vitalino Rodrigues e Apparicio Jaques
,-isto terjransferido residencia para outro municipio;
Va'en<;̂  de 1.® supplente do juiz districtal da séde do termo de 

? Qrande foi, por acto n.° 228, de 22 de junho, declarado vago, 
^rruio cjdadão João Francisco de Souza Lima transferido resi- 
£ d a Cpara outro municipio;
\ r acto n.® 292, de 3 de agosto, foi declarado vago o logar de 

B  jjstrictal do 2 ° districto do termo de Lagôa Veimelha, por ter o 
j®z “ jjjidebrando Bittencourt transferido residencia para fóra do 
«rritorio de sua jurisdicção;

oor acto n.° 310, de 11 do citado mez, foi declarado vago o logar 
E  huz d is tr ic ta l do 7.® districto do tei mo de Bagé, por haver o cida
dão Manoel Boaventura Soares transferido residencia para fóra do 
territorio de sua jurisdicção;

 ̂ por acto n.° 317, de 16 de agosto, foi declarado vago o logar de 
1* supplente do juiz districtal do 7.® districto do termo de Santa Ma- 
ii, por haver o cidadão Eugênio Pereira de Almeida transferido resi
dencia para fóra do territorio de sua jurisdicção;

o logar de juiz districtal do 6 .® districto do termo do Lageado, 
foi, por acto n.° 401, de 15 de outubro, declarado vago, visto ter o ci
dadão Nicolau Diehl acceitado o cargo de sub-intendente do mesmo 
districto;

por acto n.° 425, de 27 de outubro, foi declarado vago o logar de 
2° supplente do juiz districtal do 10.® districto do termo de Palmeira, 
por haver o cidadão João Henrique Carvalho de Mello transferido 
residencia para fóra do territorio de sua jurisdicção;

o logar de 2.® supplente do juiz districtal da séde do termo de 
Encantado foi, por acto n.® 441, de 9 de novembro, declarado vago, 
visto ter o cidadão Albino Gontran Arruda transferido residencia para 
fóra do territorio de sua jurisdicção;

por acto n.° 451, de 25 de novembro, foi declarado vago o logar 
de 2." supplente do juiz districtal da séde do termo de S- Francisco de 

retalia, visto ter o cidadão Francisco de Moraes Almeida tiansferido 
residencia para fóra do territorio de sua jurisdicção;

o logar de 3.® supplente do juiz districtal da séde do termo de
S. João de Camaquam foi, por acto n.® 467, de 11 de dezembro, decla- 
W#o vago, visto ter o cidadão Arrandio Leivas de Castro transferido 

|  •tadencia para fóra do territorio de sua jurisdicção.



PR O M O TO R ES PÚ BLICO S

Creação de logares — Por acto n.° 5, de 6  de janeiro de 1 ^ 1  
creado o logar de 3.° promotor publico da comarca desta Capitaj^H

O logar de adjunto do promotor publico no termo de 
cisco de Paula foi creado por acto n.° 457, de 30 de novembro S

SU B STITU IÇ Ã O  DOS PRO M O TO R ES PÚBLICOS h* 
COMARCA DA C A PIT A L

Por decreto n.° 3.029, de 13 de abril de 1926, foi 
substituição reciproca dos promotores públicos da comarca destacU  
tal, em suas faltas ou impedimentos.

O F F IC IO S  DE JU STIÇ A

Noincaçõeõs — Foram nomeados os seguintes cidadãos: 1
Carlos P iates Pacheco, distribuidor e partidor do ter®o J 

Rosário, accumulardo, provisoriamente, as funcções de contador
14 de janeiro de 1926;

José Joaquim Ribeiro da Silva, escrivão da provedoria e reajw 
civil de Encruzilhada, accumulando, provisoriamente, a escrivaniai 
jury  e execuções crirrinaes, em 14 do referido mez;

Floribal de Oliveira Jardim, escrivão de orphãos e ausento J  
termo de D. Pedrito, em 2 de fevereiro;

Leoni Bolsoni, avaliador do termo de Alfredo Chaves, em 13 4 
referido mez;

Gastão de Castro e Tito Livio Ramos, avaliador, distribuidor t 
partidor do termo de Jaguary, accumulando o ultimo, provisoriamente, 
as funcções de contador, em 23 do mesmo mez;

Agilberto Attilio Maia, official do registro geral de immova»» 
termo de Guaporé, em 18 de março;

Florisbello Lopes de Moraes e Francisco de Paula Jorge, a» 
liadores do termo de Cangussú, em 31 do referido mez;

Pedro Ildefonso da Motta, distribuidor e partidor do termo 4 
Cangussú, accumulando, provisoriamente, as funcções de contada, 
na mesma data;

João Francisco Viola e Dilermando de Castro, notario e escrivi; 
de orphãos e ausentes do termo de São Pedro, em 9 de abril;.1

Galvão Costa Filho, successor do official do registro geral è 
immoveis do termo de Santa Cruz, cidadão Galvão Costa, em 20« 
referido mez;

Dionysio Xavier Leite e Anisio Xavier de Lima, avaliadores* 
termo de Bom Jesus, em 8 de maio;

Luiz Juvenal Curtiraz, avaladcr do termo de Dôres de OMI 
quam, em 14 do mez acima citado;

Voleciano Coelho, official do registro geral e especial do ter* 
de S. Pedi o, em 16 de junho;
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í^gjnjlja Martins Rangel, official do registro geral de immo- 
^ * termo da Taquara, em 23 de junho; 

v«is f(j0 Vidal, 1° notario de Cruz Alta, designado, provisoria- 
H P ®8 encarregado do registro de firmas commerciaes, em 9 de 

jptiite. P®ra
o d o ro  A ffo n s o , o fficia l do registro geral de im m oveis do 

W káe  Jaguarão, em 21 de ago sto ; 
t̂ nr- ' 1 j3arcellos, o fficial do registro  geral de im m oveis do termo
I  * s de Cam aquam , na m esm a d a ta ;
Ae P ^ rj0 Gilberto Mariath, 4.® notario desta Capital, em 24 do ci-

^M odesto  Cândido Garcia, successor do official do registro  geral 
•* oveis do teim o de Caçapava, Domingos Jayme de Figueiredo,

*  25 de outubro;
f®1 p 0]yCa rp o  Gay, offcal do regstro geral de immoveis do termo 
ferruz Alta, em 28 do referido mez;
P* Luiz da Costa, avaliador do termo de Bom Jesus, em 3 de
uovembro, .

A lvaro Pinto de Azevedo, 2.® notario e official do registro geral 
ciai do termo de Garibaldi, em 4 de dezembro;

P l a n t e  Caderm atori, escrivão do civel e crime, jury e execuções 
tnminaes do termo de Livramento, na mesma data;

José Pavão Martins, 1.® notario do termo de Livramento, na
mesma data;

Cauby de Souza Franco, escrivão de orphãos e ausentes do ter
mo de R osário, na mesma d a ta ;

Emani Villard Jentzen, distribuidor, partidor e contador do ter
mo do Rio Grande, na mesma d a ta ;

Maicelino Pereira Gomes, distribuidor e partidor do termo do 
Herval. accumulando, provisoriamente, as funcções de contador, em 
16 de dezembro.

Nomeação — Por portara de 3 de novembro de 1926, foi de
clarada sem effeito a nomeação do cidadão Dionysio Xavier Leite para 
o officio de avaliador do termo de Bom Jesus.

Exonerações — Foram exonerados os seguintes cidadãos:
Erico Oliveira Cezar, a pedido, do officio de avaliador do termo 

deDóres de Camaquam, em 7 de janeiro de 1926;
Herrrcgenes de Scuza Nunes, a pedido, do officio de avaliador 

do termo de S. Gabriel, em 14 do referido m ez;
Netoli de Souza Tubino, a pedido, do officio de escrivão da pro- 

wdoria e registro civil do termo de Quarahy, em 20 de fevereiro;
Julio de Souza Moiaes, a pedido, do officio de distribuidor e 

P*rtidor do termo de S. João de Montenegro, em 22 de março;
Ivo Palma, a pedido, dos officios de distribuidor, partidor e 

«•ntador do termo de Santiago do Boqueirão, em 5 de ab ril;
João Pacheco de Freitas Filho, a pedido, do officio de escrivão
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do civel e crime, jury e execuções criminaes do termo de T o r tA
7 do referido m ez; es> c

Gabriel de Souza Pitrez, a pedido, do officio de escrivão d<9 
e execuções criminaes do termo de Bagé, em 14 de maio* ’̂°)| 

Bacharel Arminio Silveira, a pedido, do officio de 4.° notaiS 
termo desta Capital, em 4 de junho; n°

Oscar Luiz Baptista, a pedido, do officio de avaliador do 
de S. Jeronymo, em 14 do referido mez; '

Persio Malater, a pedido, dos officios de distribuidor, 
contador do termo de S. Leopoldo, em 25 do citado mez;

Cândido Rodrigues de Carvalho, a pedido, do officio de 
da provedoria e registi o civil do termo de Santa Cruz, em 6  de «,]? l 

Julio Lorenzoni, a pedido, do officio de escrivão da p ro v e& ^ l 
registro civil do termo de Bento Gonçalves, em 29 do re ferido^S  

Domingos Pereira Gomes, a pedido, dos officios de distribuijj 
partidor e contador do termo de Herval em 6 de agosto;

Fermino Paula Filho, a pedido, do officio do registro geral J  
immoveis do termo de Cruz Alta, em 10 do referido mez; '

Mario Lopes da Silveira, a pedido, do officio de escrivão i u B  
cartcrio de c i j  l.ãcs c ausentes do termo de Passo Fundo, em 18 ^ 
agosto;

Otto Weber, a pedido, dos officios de distribuidor, partidor» 
rontador do termo de S. Sebastião do Cahy, na mesma data;

Ambrosina Sampaio, a pedido, do officio de escrivão 
doria e registro civil do termo de Pinheiro Machado, em 16 de o*.! 
tu b ro ;

Agenor Gonçalves Ferreira, a pedido, dos officios de distribuidor 
partidor e contador do termo do Triumpho, em 30 do referido ma;

Jacob Fernando Callegari, a pedido, do officio de notario de Non 
Trento, em 18 de novembro;

José Maria da Cunha, a pedido, do officio de escrivão do 
torif) do civel e crime do termo de Pelotas, em 25 do mesmo ma; I 

Fortunato Moraes Pio de Almeida, a pedido, dos officios dt 
distribuidor, partidor e contador do teimo de Santa Maria, em 29#l 
mesiro m ez;

Affonso Silveira da Motta, a pedido, do officio de avaliador dt 
termo de Montenegro, em 15 de dezembro;

A ffcnso Caries de Rezende, a pedido, do officio de escriTÍeS 
de orphãos e ausentes do termo 4e Rio Pardo, em 30 do referido ma

A vulsões —  Foram declarados avulsos:
Por acto n.° 1C9, de 31 de março de 1926, o 2." notario, e offr d 

ciai do registro geral do termo de Garibaldi, cidadão Pery G rf 
tinho ;

o escrivão do 2.° cartorio do civel e crime do termo de Bagé, c«M 
dão Alvaro Pitrez, por acto n ° 144, de 23 de abrij;

por acto n.° 146, de 27 do referido mez, o escrivão de oiphãos* 
ausentes do termo de Guaporé, cidadão Raul Augusto V illeroy;'J



L  act° n-° ^ (*e nia'° ’ °  escrivão de orphãos e ausentes
<je Torres, cidadão João Pacheco de Freitas; 

eiro notario do termo de S. Gabriel, cidadão Felix de
• °\alle> Fo r ac to  ^  Í u n h ° :  

fi!,a ^crjvão de orphãos e ausentes do termo de Santo Antonio da
°iha c id a d ã o  Octavio Luiz de Oliveira, por acto n.° 239, de 25 

te ferido m ez,
to ?» notario do termo de Alegrete, cidadão Alcides Alves dos 

por acto n.° 369, de 18 de setembro;
**nt' e s c r i v ã o  do civel e crime, jury  e execuções criminaes de Viamão,

[ Alcibiades Azevedo dos Santos, por acto n.° 377, de 25 do

^ ' ^ v ã o  do jury e execuções criminaes do termo do Rio Grande.
,°. Frederico Ernesto Boaventura Dias, por acto n.° 446, de 18 jdatíao 

novembro,
K -' o distribuidor, partidor e contador do termo de S. Gabriel, cida- 

O sw aldo  Las Casas, por acto n.° 479, de 20 de dezembro.

D isponibilidade  —  Foram declarados em disponibilidade:
Per acto n.° 455, de 29 de novembro de 1926, o official do regis-

I geral de in moveis do termo de Rio Pardo, cidadão Arthur Tau- 
| ligo de Resende, emquanto estiver no commando do 5.° corpo auxi
liar da Brigada M ilitar^

o escrivão do 2.° districto do termo de São Gabriel, cidadão 
[avire Maciel, por acto n.° 466, de 10 de dezembro, emquanto esti
ver s e r v in d o  no esquadrão auxiliar da Brigada Militar no referido
municipio;

por acto n.° 469, de 11 de dezembro, o escrivão do 1° cartorio 
de o rp h ã o s  e ausentes do termo de S. Leopoldo, cidadão Angelo H .  

Maiiante, emquanto estiver no desempenho do cargo de secretario da 
intendencia do referido municipio;

o avaliador do termo de Cachoeira, cidadão Herculano Corrêa 
da Silveira, por acto n.° 481, de 22 do referido mez, emquanto esti
ver ser\inc!o no 4.° corpo auxiliar da Brigada M ilitar;

por acto n.° 491, de 29 de dezembro, o distribuidor, partidor e 
ocnttlcT <!o ttr iro  de Fasso Fundo, cidadão Eduardo Rocca, em
quanto estiver no exercicio do cargo de secretario da intendencia do 
referido termo;

o escrivão da provedoria e registro civil, jury e execuções crimi
naes do teimo de Dôres de Camaquam, cidadão Arlindo Gaspar do 
Canro, por acto n.° 494, de 31 de dezembro, emquanto estiver ser- 
finco no 11.° corpo auxiliar da Brigada Militar.
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t  Rectificação dc decreto — Por decreto n.° 3.614, de 10 de feve
reiro de 1926, foi rectificado o de n.° 2.679, de 30 de outubro de 1920, 
110 sentido de elevar de 1 :741$055 rs. para 2:270$000 is. as vanta- 
R*s de *pcs<r.t«dcria do ex-escrivão do civel e crime de Conceição 

Arroio, cidacão Patricio Cidade.
« R. I.



Logar declarado vago — Por acto n.° 113, de 3 de abril
foi declarado vago o legar de distribuidor e partidor do 
Rio Grande, visto ter o cidadão Cantidio Patricio de A zam b^B  
sumido o exercicio de funcção inccmpativel- Ja

Gratificação restabelecida — Por decreto n.° 3.669, de 
julho de 1926, foi restabelecida a antiga gratificação do e sc ri^ .^  
jury e execuções criminaes do termo de Uruguayana. “0 i

Registro geral —  Por decreto n.° 3 658, de 23 de junho de iqv 
foi declarado privativo, unico e indivisivel o officio do regstro» 
de immoveis do termo de Taquara. h

O officio do registro geral do termo de Jaguarão foi, por — 
ereto n.° 3.676, de 3 de agosto, declarado privativo e indivisivel

Divisão da Capital em zonas do Registro Chnl e creação de J  
um  offic io  privativo—Por decreto n.° 3.684, de 28 de agosto de 19? 
foi dividida em tres zonas do registro civil a Capital do Estado e cra2 
mais um officio privativo de casamentos, nascimentos e obitos.®

Desannexações e annexações — Por acto n.° 77, de 6 de 
de 1926, foi desannexado da escrivania do civel e crime do ter» 
de Rio Pardo a do jury e execuções criminaes e annexada, provis«9 
mente, á da provedoria e casamentos;

a escrivania do jury e execuções criminaes do termo de Pirath» 
ifoi por acto n.° 110, de 3 de abril, desannexada da do civel e crij» 
e annexada. provisoriamente, á de orphãos e ausentes;

por acto n.° 111, da mesma data, foi desannexada a escriva® 
da provedoria e registro civil do termo de Piratiny, da de orphãosi 
ausentes, e annexada, provisoriamente, á do civel e crime; j

a escrivania do civel e crime do termo de S. Sepé foi, por acto 
n.° 241, de 26 de junho, annexada, provisoriamente, á da provedoá 
e registro civil;

por acto n.° 254, de 6  de julho, foi annexada, provisoriamente 
a escrivania da provedoria e registro civil do termo de Santa Cruzi 
de orphãos e ausentes;

por acto n.° 363, de 17 de setembro foi desannexada da 2* »  
crivania do civel e crime do termo de Santa Maria, a do jury e 
execuções criminaes;

o notariado do termo de Nova Trento foi, por acto n.° 456, dt 
19 de novembro, annexado, provisoriamente, ao registro geral de im
moveis ;

por acto n.° 480, de 20 de dezembro, foram annexadas as escri» 
nias do civel e crime, jury e execuções criminaes do termo de Alfredo 
Chaves á de orphãos e ausentes.

C O N SELH O  P E N IT E N C IÁ R IO
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Nomeação — Por acto n.° 424, de 27 de Qutubro de 1926, m 
nomeado membro do Conselho Penitenciário, o professor de dirw
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■ tiibilidade, bacharel Alcibiades Silveira de Campos, 
i*» 'ir '

I  ■(.nação — Por acto n. 52, de 15 de fevereiro de 1926, foi 
En?do o bacharel João Soares para membro substituto do Con- 

-jtenciario, durante as faltas ou impedimentos do bacharel

B »
» *  ,M e r a ç ã o  — Por portaria de 27 de outubro de 1926, foi exone
ra  uedido, do cargo de membro do Conselho Penitenciário, o

rad°’ a ,  ■(. direito, bacharel Fernando Antunes.{essor ^

M ANICO M IO JU D IC IÁ R IO

E x o n e r a ç ã o  — Por portaria de 8 de novembro de 1926, foi exo- 
|j| a pedido, do cargo de administrador do Manicomio Judiciário, 
"'ridadão Thomaz de Campos Velho.

Nomeação — Para exercer provisoriamente o cargo de adminis- 
jor do Manicomio Judiciário, foi nomeado o cidadão Thiers Bar- 

tosa da Silva, por portaria de 11 de novembro de 1926.

SAÚDE PUBLICA

D IR E C T O R IA  D E  H Y G IE N E 

Pessoal

Director ...............
Ajudante ...............
Médicos auxiliares

Bacteriologista ..............................
Auxiliar de bacteriologista.........
1* chimico.......................................
2 ° ” .............................................

3* ”  .................................................
3.* ”  .................................................
Bromatoloi;i'-t t ..............................
I* escripturario............................
!•  » .......................
2.” •> ............................
Chefe do serviço de desinfecção.
Chefe do corpo de fiscaes...........
Almoxarife.....................................

dr. José Flôres Soares 
dr. Fernando de Freitas e Castro 
drs. Raul Franco di Primio, Jan- 

dyr Mava Faillace, João Piagua- 
çú Garcia Corrca e Mario Cor
rêa Staedter. 

dr. Abdon Lins (contractado)
Ilo Marino Flôres (provisorio) 
Yonossuque Nemoto (provisorio) 
Henrique Oliveira 
Miguel Barreto Vianna (prov.) 
Oscar de Paula Soares (prov.) 
Ignez P. Soares Telles (prov.) 
David Coelho Leal (prov.) 
Justiniano Santos 
José Antonio da Cruz (prov.) 
Fernando Flôres 
Luiz Gonzaga Martins 
Guilherme Fortes do Prado
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Fiscaes de exportação.................  José Rosário, Egydio d e ^
Maciel, Waldemnr \ 'i ani/*"_ 
Carlos Weber, Victor 
Anapio Mendes T aborda^H  
Silveira, Carlos Brandão 
feld, Augusto Ahrends, J o ^ v j!  
(lomiro Pinós e Antonio F  
de Castro. ^

Auxiliares sanitarios.................... José Firmiano da Silva, i si c i
pes Mendes, Arthur M acui 
José Martins Soares. 1 *

Dactylographo ..............................  José Mistrello (prov.)
Porteiro .........................................  Roberval de Figueiredo r  .

(prov.0)
1.® desinfectador............................  Jacintho Gonçalves Leonard<M
2.° ” ............................  Antonio Garrido
C o n tin u o .........................................  Alberto Joaquim da Silva 3
Correio ...........................................  Darcy Alves Henrique

Nomeações — Foram nomeados os seguintes cidadãos: !
Natale Medaglia para exercer, provisoriamente, as funcções 4 

almoxarife do desinfectorio, em 3 de fevereiro;
Darcy Alves Henrique para exercer as funcções de correio, ca

6  do mesmo mez;
José Martins Soares para exercer, provisoriamente, as funcçõe 

de auxiliar sanitario, em 10 do referido mez;
Antonio Pereira de Castro para exercer as funcções de fiscal è- 

exportação e consumo, em egual data;
Guilherme Fortes do Prado para exercer, provisoriamente, « 

funcções de almoxarife do desinfectorio, em 26 do mesmo mez; ]
José Mistrello para exercer, provisoriamente, as funcções de di- 

ctylographo, em 6  de abril;
Miguel Barreto Vianna para exercer, provisoriamente, as fm- 

cções de chimico de 3.® classe, em 9 do mesmo mez;
Oscar de Paula Soares para exercer, no mesmo caracter, idên

ticas funcções, em egual data;
Roberval de Figueiredo Cunha para exercer, provisoriamente,» 

funcções de porteiro, em 24 do dito mez;
Ilo Marino Flôres para exercer, provisoriamente, as funcçãjH 

bacteriologista, em 10 de maio;
dr. Luiz Ferraz para exercer, provisoriamente, as funcções.® 

medico auxiliar, em 11 do mesmo mez;
Manoel Garrido da Silva para exercer, provisoriamente, as fa>s 

cções de fiscal de exportação e consumo, em 19 do referido mez;
dr. Custodio Vieira da Cunha p a ra  exercer, provisoriam ente, t  

cargo de director do Posto de Prophylaxia Rural de Santo Antoo# 
da Patrulha e do sub-posto de Conceição do Arroio, em 2 H  
dito mez;

I
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I  « raidomiro Pinós para exercer, provisoriamente, as funcções 
W &  , e x p o r ta ç ã o  e consumo, em 22 de junho; 
fiff"1' - pjagiiaçú Garcia Corrêa para exercer, provisoriamente. 

dr l>‘ j  niedico auxiliar, em 29 d o  mesmo m ez;
Corrêa Staedter para exercer, provisoriamente, as fun- 

dr ■ j j ,0 auxiliar, accumulando as de auxiliar, em commissão, 
tf*5 í  Serviço de prophylaxia rural, em 4 de agosto; 
jtfito  a°  b,u C a rv a lh o  Martins para exercer, provisoriamente, as iun- 

^R ^brom atologista do laboratorio  de Analyses, em Caxias, em
P *5 çptembro - *• -  j
: ^  . Campagnom para exercer, provisoriamente, as tuncçoes de
H ^ ^ f is c a l  do laboratorio de Analyses, em Caxias, durante o im- 
cn°'.'’'°  to do respectivo funccionario que se acha no goso de licença 

r *  "tratar de interesses, em egual data;
f^oVnhael Bornéo para exercer, provisoriamente, as funcções de

Jcripturar'°- em 13 do mesmo m ez;
H  Coelho Leal para exercer, provisoriamente, idênticas fun-
i nâ mesma d a ta .
B P j  Ignez P. Soares Telles para exercer, provisoriamente, as fun- 
L .  'de bromatologista, em 9 de novembro;
■  Tosé Antonio da Cruz para exercer, provisoriamente, as funcções 
v  2 " escripturario, em 11 do mesmo m ez;
r  Enio Marsiaj para exercer as funcções de auxiliar de bacterio- 

R - Sja emqtianto durar o impedimento do respectivo funccionario 
que se acha no goso de licença, em 17 do referido mez.

Designações — Por portaria de 10 de junho, foi designado o ci
dadão João Alfredo de Azevedo, bromatologista, para exercer, provi
soriamente, as funcções de director do Laboratorio de Analyses de 
Bento Gonçalves;

para exercer, interinamente, as funcções de bromatologista do 
laboratorio de Analyses de Bento Gonçalves, foi designado o cidadão 
Anapio Mendes Taborda, em 30 de setembro.

Transferencia —  Por portaria de 2 de junho, foi transferido o 
director do Laboratorio de Analyses de Bento Gonçalves, cidadão 
Mario Francisco Caorsi, para o posto fiscal de Marcellino Ramos, 
onde exercerá idênticas funcções.

Contracto — Por portaria de 4 de maio, foi contractado com o 
dr. Abdon Lins o serviço de reorganisação e installação do Labora
torio de Analyses da Directoria de Hygiene.

1, Creação de logar — Por acto n. 332, de 27 de agosto, foi creado 
ologar de bromatologista nos laboratorios de analyses de Caxias e 
Bento Gonçalves.

Exonerações — Foram exonerados, a pedido;
L  . 0 Oscar Bernardo Pereira do cargo de auxiliar de bacterio- 
"flsta, em 9 de janeiro ;
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o cidadão João Amintor Garcia do logar de almoxarife _  
sinfectorio, em 13 do mesmo m ez; 5101

o cidadão Natale Medaglia de idênticas funcções, em 2 ( 9  
vereiro.

Transferencia sem  e ffe ito  — Por portaria de 17 de iUnt< i 
declarada sem effeito a transferencia do director do í.aboi^^^M  
Analyses de Bento Gonçalves, Mario Francisco Caorsi. ‘ ‘‘"Hj

Dispensas — Foram dispensados os seguintes cidadãos; j  
Antonio Primo da Silva Ferreira das funcções de porteiiá_

23 de abril;
dr. Luiz Ferraz do cargo de medico auxiliar, em 29 de 
Carlos Pinto de Albuquerque das funcções de brornatolomc^J

7 de outubro;
Raphael Bornéo das funcções de 1.° escripturario, etn 

mesmo m ez; •
Pedro Paulo de Oliveira Caldas das funcções de 2.® escriptufj,- j 

em 23 do referido mez;
Ulysses João Castagna do cargo de enologo do Laboratorio 9  

Analyses de Caxias, em 30 do dito mez. '

Designação sem  e ffe ito  — Por portaria de 17 de junho, foi tu» 1 
nada sem effeito a designação do bromatologista, João Alfredo i l  
Azevedo, para exercer, provisoriamente, as funcçõss de director 4 
Laboratorio de Analyses de Bento Gonçalves.

Aposentadorias — Foram concedidas: ____
Ao servente Francisco de Paula Cunha, com direito á percep&| 

annual de 1 :317$300, ordenado por inteiro, por acto n. 170, dc 12 
de maio;

ao servente Pedro Paulo de Azambuja, com direito á percepç»] 
annual de 658$600, metade do ordenado, por acto n. 495, de 31 à j
dezembro.

Aiw lsão  — Por acto n. 117, de 9 de abril, foi declarado avulso
o medico auxiliar dr. Hugo Pinto Ribeiro.

Concurso — Por decreto n. 3.615, de 10 de fevereiro, foram d* 
terminadas as matérias sobre que devem versar o concurso para provi-1 
mento do cargo de dactylographo.

M oléstias transmissíveis — Por decreto n. 3.621, de 19 de maiçfc 
foi incluida a — trachoma — entre as moléstias transmissíveis <k I 
i;otificação compulsoria, de que trata o art. 24 do regulamento n. 3.016, | 
de 25 de agosto de 1922.

Licenças —  Foram concedidas as seguintes: J _____
Ao diarista do desinfectorio, Protasio Flôres, trinta dias, ps™ 

tratamento da saúde, em 12 de janeiro;
ao 1.° escripturario, José Waldomiro Pinós, trinta dias paraW  

tamento da saúde, em 19 de fevereiro;
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B .Q_0 fiscal de Caxias, Ulysses João Castagna, cinco mezes
W fílr de interesses, em prorogação da com que se acha, em 20 
trata1"

*naI°>, o m a to lo g is ta , Carlos Pinto de Albuquerque, noventa dias 
a° taniento da saúde de pessoa de sua familia, em 27 do

uicsn̂0 j’ca je  3 .» classe, d. Ignez P. Soares Telles, trinta e oito
* CI tratamento da saúde, a contar de 23 de abril ultimo, em 

<jjíS ;
^  ' fiscal de exportação e consumo, Anapio Mendes Taborda,

|  *° jj js  para tratamento da saúde de pessoa de sua familia, em 
*ventn
w ®6 ^chimico do Laboratorio de Analyses, Henrique Oliveira, qua- 

para tratamento da saúde, em egual d a ta ;
H r  motorista, Eugênio Goulart de Castro, trinta dias para trala- 
■ T  da saúde, em 29 do mesmo m ez;

e^imico do Laboratorio de Analyses, Henrique Oliveira, ses-
1 Hias de licença para tratamento da saúde, em prorogação da <’om
2  se acha. em 12 de setembro;

ao auxiliar de bacteriologista, Ilo Marino Flôres, tres mezes para 
L a r  da saúde, em 11 de novembro;
IT ao  chimico do Laboratorio de Analyses, Henrique Oliveira, um 

de licença, em prorogação, para tratamento da saúde, em 17 do
jKsnio mez; . . _

ao mesmo, mais trinta dias, em prorogaçao da com que se acha
para idêntico fim, em 15 de dezembro;

ao bromatologista, Octavio Cahen Pereira da Silva, trinta dias 
para tratamento da saúde de pessòa de sua familia, em 24 do 
mesmo mez;

ao chimico de 3.a classe, Oscar de Paula Soares Filho, sessenta 
dias para tratamento da saúde, em 30 do dito mez.

ADMINISTRAÇÃO POLICIAL

Chefe de Policia............................  Desembarg. Armando Azambuja

SECRETA RIA G ERAL DA C H EFA TU R A

PESSOA L

Secretario ......................................  Bel. Sylvio do Nascimento Barros

1.* SECÇÃO

Director ........................................  José Cavalheiro do Amaral
Sub-director................................... Bel. Sylvio do Nascimento Barros
Officiaes........................................  Carlos Teixeira da Silva, Argemiro

índio Brasileiro Cidade, Solon 
Coitinho de Andrade.

Amanuense ................................... Moacyr Ventura Barcellos
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2.* SECÇÃO

Director .........................................  Dario de Azevedo R a rb o J
S ub-d irec to r................................... Alberto Bohrer
O ff ic iae s .........................................  Pedro Alves Pereira Sa!ea«u3

ctor de Andrade.
A m anuense..................................... Emilio Tarquinio Saraiva*
Porteiro .........................................  Eustachio de Castro
C on tinuo .........................................  Luiz José Marques dos

G A BIN ETE M EDICO LEGAL

Médicos .........................................  drs. João Pitta Pinheiro, Fabj0i
cimento Barros e Joaquim
veira.

G A BIN ETE DE ID EN TIFICA ÇA O  E ESTATISTICA'! 
C RIM IN A L

PESSOAL

Director ......................................... ...dr. Luiz Osorio Nogueira Flòm
Sub-director .................................. ...Mozart Macedo Ferraz 1

......................................José Faibes L.ubianca
Official ........................................... ...Reinaldo Baptista de Moura

” ........................................... ...A ry Nunes Tubino
Auxiliar ......................................... ...Oscar Fayet Moncay
Photographo ................................ ...Eduardo Becker
Porteiro ......................................... ..Orlando dos Santos.

Regiões policiaes — Por decreto n. 3.690, de 25 de setembro, fã 1 
alterada a divisão policial, ficando o territorio do Estado dividttl 
em 18 regiões.

SU B -C H EFA TU R A S DE PO LICIA

1.* região, séde nesta Capital —  bacharel Valentim Aragon
2."
3.*
4*
5 -

6.-1
7."
8 .*
9.«

10."

em Caxias — dr. Celeste Gobbato
Lageado — bacharel Erico Ribeiro da Luz 
Santa Cruz — Gaspar Bartholomay 
Cachoeira tenente-cumnel Halilia/ar 

de Bem e Canto 
Santa Maria — bacharel João Bonumá 
São Gabriel — bacharel Galba de Paiva 
Bagé — bacharel Delmar Vieira Diogo-i 
Pelotas — bacharel Alfredo Maciel Mo* 
Rio Grande — bacharel ̂ Francisco de 

Cardoso,
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1 6 *

17-*
I**

eni Livramento — bacharel Antonio da V eiga Cabral
Alegrete — bacharel José Nunes de M. Netto 
Uruguayana — vago
Cruz Alta — bacharel Octavio Abreu da Silva 

Lima.
Passo Fundo — bacharel Arthur do Prado Sam

paio.
Vaccaria — vago 
Conceição do Arroio — vago 
Encruzilhada —  tenente-coronel Francelisio Gon

çalves Meirelles.

^Himeacões — P °r act0 n- 6 , de 6 de janeiro, foi nomeado sub- 
B b  de policia da 8 .“ região o bacharel Delmar Vieira D iogo:
M *  r p o r ta r ia  de 12 de fevereiro, foi nomeado, em commissão, o 
fc^Alzim iro Francisco Wellausen para o cargo de sub-chefe de 

da 19.* região;
i s o o r  acto n. 59, de 19 do mesmo mez, foi nomeado sub-chefe de 
LfiJa da 14-“ região o bacharel Amantino Fagundes;
P° f act0 n. 125, de 13 de abril, foi nomeado sub-chefe de policia 

191 região o tenente-coronel Francelisio Gonçalves Meirelles; 
i»r acto n. 159, de 7 de maio, foi nomeado sub-chefe de policia 

. t,.» região o bacharel João Bonumá;
por acto n. 386, de 30 de setembro, foi nomeado sub-chefe de 

Uida da 10* região o bacharel Francisco de Paula Cardoso; 
^Kpor acto n. 387, da mesma data, foi nomeado sub-chefe de 
|)£cia da 16* região Dario de Azevedo Barl>osa, accumulando, pro
visoriamente, a 17.“ ;

por acto n. 492, de 29 de dezembro, foi nomeado sub-chefe de 
policia da 5* região o tenente-coronel Balthazar Guarany de Bem e 
Canto.

Exonerações — Foram exonerados, a pedido:
Do cargo de sub-chefe de policia da 14.* região o bacharel En

rico Palmeiro, em 19 de fevereiro;
do de sub-chefe de policia da 19." região, em commissão. o major 

Alzimiro Francisco Wellausen, em 9 de ab ril;
do de sub-chefe de policia da 5." região o bacharel José Corrêa 

da Silva, em 2 de outubro;
do de amanuense, Arno von Mühlen, em 10 de dezembro: 
do de sub-chefe de policia da 13.“ região o bacharel Amantino Fa- 

fluides, em 22 do mesmo mez.

Dispensa — Por portaria de 20 de novembro, foi dispensado,
* contar de 13 de maio ultimo, das funcções de sub-chefe de policia 

região, accumulando, provisoriamente, a 17.“ com séde. res- 
, PÇctivamenu, em Vaccaria e Conceição do Arroio, o cidadão Dario 

«  Azevedo Barbosa.



Approvação de convênio —  Por acto n. 400, de 13 (]e 1 
foi approvado o convênio celebrado entre a Chefatura de p, 
a intendencia do municipio de S. João de Camaquam.

Transferencia  — Por acto n. 4, de 5 de janeiro, f0{ 
rido o sub-chefe de policia da 16." região, bacharel OctaviJ 
da Silva Lima, para a 5.“

A nnexações — Por decreto n. 3.609, de 27 de janeiro, £■ 
xado, provisoriamente, ao da 15." região o territorio da 6 » 
policial;

por decreto n. 3.651, de 12 de junho, foi annexado ao te® 
da 6 .“ região policial o municipio de São Pedro.

Desannexação — Por decreto n. 3.639, de 7 de maio, foi 
nexado da 15.* o territorio da 6 .“ região policial.

Designação — Por portaria de 27 de janeiro, foi designjJ 
bacharel Octavio Abreu da Silva Lima, sub-chefe de policia d a ^  
região, para exercer, cumulativamente, a jurisdicção da 6 *

Transferencia de séde de região —  Por decreto n. 3.628, 4*1 
de abril, foi transferida para a villa de Encruzilhada a séde da |jk 
região policial.

A cto  rectificado — Por acto n. 140, de 22 de abril, foi 
cado o de n. 59, de 29 de novembro de 1919, na parte reíer^ 
ás vantagens de aposentadoria do delegado de policia de Dores <k 
Camaquam. José Augusto de Oliveira Cezar.

Equiparação de vencimentos — Por decreto n. 3.619, de 11 & 
março, foram equiparados os vencimentos do amanuense do Gatmw 
Medico Legal aos do amanuense da Chefatura .

Licenças — Foram concedidas as seguintes:
Ao medico legista, dr. João Pitta Pinheiro, tres mezes jara t* 

tamento da saúde de pessoa de sua familia, em 30 de janeiro; j  
ao delegado de policia do 2.° districto da Capital. Iacharei9  

guel Chmilewski. tres mezes para tratamento da saúde, em j H  
fevereiro;

ao delegado de policia de Cangussú, Manoel Hyppolito da Rock 
seis mezes para tratamento da saúde, em 27 do mesmo mez; j

ao sub-delegado de policia do 6 .° districto de Julio de Castiltal 
Manoel Alves Dias, sessenta dias de licença para tratamento da saáfi 
em 11 de março;

ao delegado de policia do Rio Grande, bacharel João Iç 
sessenta dias para tratar de interesses, em 17 de abril;

ao amanuense, Cândido Flôres Pinto, sessenta dias para 
de interesses, em 16 de junho;

ao sub-delegado de policia do 4.° districto"*de Montenegrt*



, 2an'el*°-
noventa dias para tratar de interesses, em 24 do mes-

' .  chefe de policia, dr. Valentin Aragon, um mez para trata- 
saú d e , em 12 d e  julho;

0^ 1° u ^eiro, Eustachio de Castro, tres mezes para tratamento <la
I 3° 24 do mesmo mez;

0Údf' ej;reCtor do Gabinete de Identificação e Estatística Criminal, 
a°. Osorio Nogueira Flôres, trinta dias para tratamento da 

dr LlíĴ  pessoa de sua familia, em egual d a ta ;
j3i lle ' sUb -c h e te  d e  policia, dr. Valentin Aragon, dez dias para trata- 

3°da saúde, em prorogação da com que se acha, em 16 de agosto; 
(jactylographo, Hildebrando Cezar Lucas de Lima, sessenta 

tratamento da saúde, em 26 do mesmo m ez; 
P r ; u b - d e 1e,:ulo de policia de Cangussú, Manoel Francisco da 

a°noventa dins para tratar de interesses, em 18 de outubro; 
su b -c h e fe  de policia da 12.* região, bacharel José Nunes de 

Netto, sessenta dias para tratar da saúde de pessoa de sua 
E S .  em 19 do mesmo mez;

porteiro, Eustachio de Castro, tres mezes para tratar de inte- 
Eitsscs eni Proro8a<*ã° da com que se acha, em 6 de novembro.

CASA DE CORRECÇÃO

PE SSO A L

Administrador — -------- -------------------------- dr. Plauto Azevedo
Kjtidante do administrador_________  José de Oliveira Sobrosa
í Guarda-livros --- ------------------------------  Agostinho José Lourenço
[Almoxariíe____ _______________ __ - Octaeilio Octaviano da Silva
p,éi^KL,................... .............................. Manoel Cândido Lopes

R i escripturnno Antonio da Costa e Silva
2» dito Vtà-________________________ Pedro da Silva Schmitt
Auxiliar de escripta ...............................  Francisco Martins Neves
Dactylographo _____ _____________  Alvaro de Moraes.

Nomeações —  Por portaria de 23 de janeiro, foram nomeados, 
respectivamente, os cidadãos Octacilio Octaviano da Silva e Manoel 
Cândido Lopes para exercerem, provisoriamente, as funcções de al- 
moxarife e fiél da Casa de Correcção.

Exoneração — Foi exonerado o cidadão Marcilio Almada de 
Sant’Anna do cargo de almoxariíe, em 11 de janeiro.

Avulsão — Por acto n. 43, de 10 de fevereiro, foi declarado 
avulso o auxiliar de escripta, Edmundo Ribeiro Gama.

Aposentadorias — Por acto n. 456, de 13 de setembro, foi apo- 
*ntado o guarda Ernesto Moreira de Azambuja. com direito á per- 
“ PÇão annual de 1 :064$000;

por acto n. 431, de 30 de outubro, foi aposentado o guarda 
P ~ n°. Guido de Freitas Pedroso, com direito á percepção annual
*  1:877$000.



Licenças — Foram concedidas as seguintes:
Ao pharmaceutico, Mario Guimarães, sessenta dias 

mento da saúde, em 4 de fevereiro; lratt.
ao almoxarife, Octacilio Octaviano da Silva, noventa 

tratamento da saúde, em 31 de março; s t
ao guarda, Ernesto Moreira de Azambuja, tres mezes 

mento de saúde, em 19 de maio;
ao ajudante do administrador, José de Oliveira Sobrosa n j 

dias para tratamento da saúde, em 11 de outubro;
ao guarda, Horacio de Lima Cravo, trinta lias para t r ^ ^ _  

da saúde, em 16 de novembro;
ao servente, Antonio Gomes da Silva, sessenta dias 

mento da saúde, em 26 do mesmo mez;
ao guarda-mandante, Manoel Arthur Alvarenga, scssenhjB 

para tratamento da saúde, em 4 de dezembro; '*■
ao 1.° escripturario, Antonio da Costa e Silva, noventa* 

para tratar de interesses, em 8 do mesmo mez.

BRIGADA MILITAR

ESTADO MAIOR

Coronel Claudino Nunes P e re iB ^ ^  
Tenente-coronel José Rodrigues Sota 
Tte-coronel Arlindo Franklin Barbo* 1 
Capitão Apparicio Gonçalves Borges

Cominandante __________
Assistente do pessoal..........
Assistente do material........
Adjunto do assistente........
Director da Linha de Tiro,

Deposito de Recrutas e _____
Picadeiro ____________  Capitão Timotheo Maciel dos Santa]

Secretario do commando Capitão \y im r  Baro-llo> Feio ___
Ajudante de ordens______  1.° tte. Antero Marcellino da Silva Jtnii
Médicos .................... ...........  Major dr. Armando Bello BarbecM »

pitães drs. Antonio da Silva Fríqa 
Antenor Granja de Abreu, Sem 
Evaristo do Amaral, Amadeu 
cio <'c l.ciMo- ( |"M' \ntonio Wfl 
marath.

Pharmaceutico ..................  2.° tenente João Patricio Ramires
Dentista _______________  2.° ” Mario Carigé Gome$|a Shj
Veterinário ____ _______  2.° ” Francisco Monte da SiJvfc’
Piloto-aviador ......... ...........  2.° ” Noemio Ferraz
Inspector das bandas de

musicas ----------------------  2.° ” Pedro Corrêa BorgedM

Promoções — Por decreto n. 3.592, de 19 de janeiro, ( H  
promovidos a tenentes-coroneis os majores Cândido Alves de Ifr 
quita, David José do Amaral, José Gomes Ferreira e CandraMI 
nheiro de Barcellos, respectivamente, para qjmmandantes
2 .° regimentos de cavallaria, 1.° e 2 ." batalhões do infantaria?!



I  jgcreto n. 3.596, de 25 do mesmo mez, foi promovido a 
P°' ro n e l para exercer o cargo de assistente do material, o 

^ enteírlindo Franklin Barbosa;
(iiaj01 ct0 n . 38, de 6  de fevereiro, foram promovidos, por anti- 

P°r a capitão os 1.°* tenentes Pedro José Martins Tourinho, 
1* \Yno Rodrigues da Silva e João Francisco Gonçalves, e, por 

^ B ^ n e n to ,  os 1.°“ tenentes José Pinheiro e Dario Anastacio da

Sii«::a’aCto n. 39 , de egual data, foram promovidos, por antiguidade, 
E S ten en tes  os 2."“ tenentes Nicomedes Moreira Ròhrig, Justino 

je  Oliveira, Manoel Nunes da Costa e Waldemar Alves, e, 
^nierecimento, os 2.°’ tenentes Martim Cavalvante, João Scherer 
í0’’ j0 Victor Menna Barreto Sobrinho;
e 'nor acto n. 60. de 19 do referido mez, foram promovidos effe- 

por antiguidade, a 2 .°“ tenentes os 2 .°* sargentos com- 
^«rioíaados nos mesmos l«stos. Theophilo André dos Santos, Ma- 

P y  Rodrigues. Lothar de Souza Kroeff e Florisbello Rodrigues 
' {'joulart, e, por merecimento, Carlos Henrique Marchand e David 

je Oliveira Rego;
nor acto n. 63, de 20 do dito mez, foi promovido, effectiva- 

—nte por antiguidade, a 2 .° tenente, o 2 ." sargento commissionado 
nié.-mo posto. Eurybiades Guasque de M esquita; 
por acto n. 78, de 17 de maio, foram promovidos, por antigui

dade, a capitão o 1.” tenente Eugênio Henrique Krum, a 1.°* tenentes 
as 2", Edmundo de Castro Ferraz e Arthur Rocha e a 2.08 tenentes 
i t  sargentos commissionados nos mesmos postos Alvarino Vallada- 
fts e Dinarte Vasconcellos da C osta;

por decreto n. 3.662, de 28 de junho, foi promovido, effectiva- 
mente, a tenente-coronel, para commandante do 3.° batalhão de in
fantaria, a contar de 19 de janeiro, o m ajor commissionado naquelle 
posto, Manoel Gonçalves Cardoso;

por acto n. 285, de 29 de julho, foram promovidos a tenentes- 
coroneis os majores Felicio Augusto de Almeida e José Rodrigues 
Sobral, aquelle por antiguidade, para commandante do 4.° batalhão 
de infantaria montada e este por merecimento;

por acto n. 306, de 10 de agosto, foi promovido, por antiguidade, 
a capitão, o 1.® tenente Leovegildo Lopes da Rosa;

por acto n. 438” de 9 de novembro, foi promovido, por mere
cimento, ao posto de major para commandante da Escolta Presi
dencial o capitão Aristides Krauser do Canto;

por acto n. 445 A, de 17 de novembro, foi promovido a tenente- 
coronel, por actos de bravura praticados na defesa da ordem e das 
Ws, o major Annibal Garcia Barão;

por acto n. 445 B, da mesma data, foi promovido ao posto de 
L* tenente, por actos de bravura praticados na defesa da ordem e 
«s leis, o 2.® tenente Seraphim Antonio de Souza Filho;

por acto n. 447, de 20 do dito mez, foi promovido, por mereci- 
ao posto de capitão, para commandante do 1.® esquadrão do 

regimento de cavallaria, o 1.® tenente Annibal Quites;
> P°r acto n. 459, de 2 de dezembro, foram promovidos ao posto



de major, para fiscal do 1.° regimento de cavallaria o capitâ0 
Pellegrino Castiglione e a capitães, para commandante do 3» 
drão do mesmo regimento o 1.° tenente João Scherer e 
mandante da 1.“ companhia do 2 .° batalhão de infantaria o 1 « 
Alvaro de Aguiar Ritta, aquelles por actos de bravura 
defesa da ordem e das leis e este por antiguidade.

Extincção e crcação de logares — Por decreto n. 3 .59j!^B  
de janeiro, foram extinctos os logares de capitães com m and^^B 
Grupo de Metralhadoras e da Escolta Presidencial e creadogL ^ 
majores commandantes das mesmas unidades.

Classificação de officiaes — Por acto n. 23, de 21 de j j J a  
foram classificados como fiscaes nos 1.° e 2 .° regimentos de 
laria e nos 1.° e 2 .° batalhões de infantaria os majores Annibal Ga • 
Barão, Arthur Gomes Mariante, Mirandolino Machado, José F t o í  
de Oliveira e Souza, respectivamente;

por acto n. 25, de 22 do mesmo mez, foram classificados n J  
commandantes, no Grupo de Metralhadoras e na Escolta PresiS 
ciai, os majores Alzimiro Francisco Wellausen e Felicio A u g u ^ l 
Almeida, respectivamente;

por acto n. 33, de 4 de fevereiro, foram classificados no estai 
maior, como director da Linha de Tiro, Deposito de Recrutas e PW 
deiro, o capitão Timotheo Maciel dos Santos, e como adjunto & 
assistente do material o capitão Apparicio Gonçalves Borges®

por acto n. 246, de 29 de junho, foi classificado no 4.® batalhfc 
de infantaria montada, como fiscal, o major Pedro Vaz Ferrem 
Filho.

Graduação de o fficiaes — Por decreto n. 3.743, de 30 de dezem
bro, foi derogado o artigo 7.° do decreto n. 3.489, de 13 de junho 
de 1925, dispondo sobre a graduação dos officiaes, por antiguidadt

O fficia l cotnmissionado — Por portaria de 15 de dezembro, fá 
commissionado no posto de capitão, para servir como assistente dt 
destacamento sob o commando do tenente-coronel Emilio Ludo & 
teves, o 1.° tenente Oreste Carneiro da Fontoura.

Contracto — Por portaria de 16 de julho, foi contractado 0 cirur
gião dentista Jeronymo Xavier de Azambuja para prestar serviços 
profissionaes ao pessoal do Grupo de Metralhadoras e Deposito <k 
Recrutas.

O fficiaes graduados — Por portaria de 23 de junho, foi f f t  
duado, a contar de 1.° de janeiro de 1924, no posto de 1° tenei*
o 2.° tenente. Othelo Frota.

Transferencias — Por acto n. 155, de 6  de maio, foi transferi* 
da 3 .* companhia do 2 .° batalhão de infantaria para a 1 * comj*® 
do 1.® batalhão da mesma arma, o capitão Alcides de Oliveira M  
dideu;
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acto n. 185, de 22 do mesmo mez, foram transferidos do 
P°ra<jrão do 1." regimento de cavallaria para a 3.» companhia 

batalhão de infantaria o capitão José Pinheiro e dessa com- 
1̂  ^  * batalha’ l«ra aquelle esquadrão e regimento o capitão Hen-

m £ c *Krun,:B ;  r acto n. 391, de 7 de outubro, foram transferidos os capitães 
E«r«o Ignac'°  Fernandes, do cargo de ajudante do 1.° batalhão de 
*nt°taria pafa commandante da 2." companhia do 4.° batalhão de 

B P ^ r ia  montada, Cristiano José Bocorny, de commandante da 2.* 
'onhia do I o batalhão de infantaria para o cargo de ajudante 

unidade e Antonio Dias de Oliveira, de commandante da 
m» comp3n*1’a '*° ^ ° batalhão de infantaria montada para a 2 .* com- 

lia do 1 * batalhão de infantaria;
acto n. 439, de 9 de novembro, foi transferido do cargo de 

BLijandante do 1.° esquadrão do 2 .° regimento de cavallaria para 
P*J^ajudante da mesma unidade, o capitão Laudelino da Silva.

Qesignü(ão — Por portaria de 23 de julho, foi designado o en
fermeiro contractado, João Dallapicola para exercer as funcções de 
^rmaceutúo durante o impedimento do respectivo proprietário.

Gratificação especial — Por acto n. 355, de 13 de setembro, foi 
«jocedida ao major Arthur Gomes Mariante a gratificação especial 
da 4.* parte dos respectivos vencimentos, na razão annual de 2 :325$, 
, contar de 25 de junho findo;
íTpor acto n. 359, de 15 de setembro, foi concedida ao 1.® tenente 

Fernando Cândido da Silva a gratificação especial da 4.* parte dos 
respectivos vencimentos, na razão annual de 1 :797$000, a contar de
15 de abril do corrente anno ;

por acto n. 381, de 28 do mesmo mez, foi concedida ao capitão 
Julio José Beckhausen a gratificação especial da 4.* parte dos respe
ctivos vencimentos, na razão annual de 1 :980$000, a contar de 13 de 
junho do corrente anno;

por"acto n. 414, de 26 de outubro, foi concedida ao 2.° sargento 
João Antonio dos Santos a gratificação especial da 4.* parte dos 
respectivos vencimentos, na razão annual de 629$600, a contar de 4 
de maio ultimo;

por acto n. 433, de 4 de novembro, foi concedida ao major 
Mirandolino Machado a gratificação especial da 4.* parte dos res
pectivos vencimentos, na razão annual de 2 :325$000, a contar de 5 
de junho ultimo;

por acto n. 487, de 24 de dezembro, foi concedida ao cabo José 
Felippe a gratificação especial da 4.* parte dos respectivos venci- 
mentos. na razão annual de 461$000, a contar de 6 de abril ultimo.

Conselho m ilitar — Por decreto n.# 3.612, de 9 de fevereiro, foi 
inindado incluir na escola dos conselhos militares, como substitutos,
*  officiaes reformados da Brigada Militar.
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Coniessõo de meio soldo — Foram concedidos:
Por acto n.° 48, de 13 de fevereiro, á d. Malvina Pinto 

tas, viuva do alferes Octacilio Pinto de Freitas, do 5.° corp8 
brigada provisoria, na importancia de 1 :888$888 , annualmente-i 

por acto n.° 165, de 10 de maio, á d. Alice Pinheiro P a iy J  
do 2 o tenente Sylvio de Abreu Paiva, na importancia de 2 :u  
annualmente;

por acto n.° 190, de 27 do mesmo mez, á viuva d.
Cunha Pojo, mãe do alferes do 1." corpo provisorio. José da n l 
IVijo, na importancia de 1 :888$888 , annualmente;

por acto n.° 218, de 18 de junho, á d. Josephina Menezes i3  
checo de Campos, viuva do capitão do 2.° corpo auxiliar, 
Pacheco de Campos, na importancia de 2:640$000. annualmente • 

por acto n.° 270, de 91 de julho, aos menores Odila, Maria 
lia e Octacilio, filhos do 2.° tenente tia 2 ‘ brigada ; >vi* ria doQj^H 
Bertholdo Maciel, na importancia de 1 :000$000, annualmente- '

do capitão 
Souza

R eform as  — Foram concedidas as seguintes:
Ao 2.° tenente, Fulgencio Estevam de Britto, com direito 

cepção annual de 4 :256$CC0, soldo por inteiro, acto n.° 47, de 13 ^ j 
fevereiro;

ao 3.° sargento, Clementino Agapito, com direito a percepç0» «  
nual de 1 :C95$CCO, isoldo por inteiro, acto n.° 51, de 15 do 
mo mez;

ao soldado, Hermenegildo Rodrigues, com direito á percepcko ] 
annual de 547$500, soldo por inteiro, acto n.° 118, de 9 de abril;; 

ao I o tenente, A rthur de Vilhena Oliveira, com direito á per]
cepção annual de 4 :792$000. soldo por inteiro, acto n.° 130, de 16 do { 
mesmo m ez;

ao soldado, Victor Rosa dos Santos, com direito á percepçk 
annual de 273$700, metade do soldo, acto n.° 166. de 10 de maio;

ao cabo, Antonio Ferreira Nunes, com direito á percepção annm! 
de 766S500, soldo integral, acto n.° 171, de 14 do mesmo mez; ?

ao tenente-coronel graduado, Emerenciano Luiz Braga, com di
reito á percepção annual de 11:625$000. vencimentos integraes, actc 
n.° 115, de 15 do referido mez;

ao soldado. Oswaldo dos Santos Maciel, com direito á perce
pção annual de 273?7CO, metade do soldo, acto n.*' '80, de l2 4° 
dito m ez;

ao soldado, Leonardo Pedrito, com direito á percepção anntal 
de 547$500, soldo integral, acto n.° 181, de egual d a ta ;

ao soldado, Bernardino José de Souza, com direito á percepçfoj 
annual de 273$700. metade do soldo, acto n.° 186, de 22 do  
rido m ez;

ao soldado, Ovidio Manoel Pereira de Cwtro^ com direito
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ão a n n u a l  de 273$700, metade do soldo, acto n .°  187, da mes-

ntf iata^,1da(lo. Alberto Manoel de Lima. com direito á percepção 
3? j e 272Í/CO, n etade do soldo, acto n.° 214, de 16 de junho; 

P 1* soldado Laudelino Gonçalves dos Santos, com direito á per- 
c °annual de 273$7CO, metade do soldo, acto n.° 215, de 17 do

L z -
tatsP0 ’

so ld ad o , João Baptista Ramos, com direito á percepção annual 
r j«i|7C0, ir etade do scldo, acto n.° 217, de 18 do referido mez;

ao capitão graduado, Julio Rodrigues de Paula, com direito á 
B jL r ío  annual de 8:985$000, vencimentos integraes, acto n.° 234,

ju23 d't0 mezÍ —a0 « c ld a d o , Ricardo Rodrigues, com direito á percepção annual
6fc273$700. metade do soldo, acto n.° 237, de 24 do mencionado mez;

• ao so ld a d o , João Antonio dos Santos, com direito á percepção 
Lggal de 273$7CO, metade do soldo, acto n.° 238, da mesma data; 
lf® ao  so ld a d o , Emilio Gaspar Dias, com direito á percepção annual 

. 273J7CO, «  etade do soldo, acto n.° 240, d e  25 do citado m ez; 
Br ao so ld a d o , Saturno Alves Machado, com direito á percepção 
HLgtia] de 273$7C0, ir.etade do soldo, acto n.° 247. de 29 do men
cionado mez;

ao coronel giaduado, Juvencio Maximiliano de Lemos. com di
reito i  percepção annual de 14:5205000, vencimentos integraes, acto 
n.*272. de 23 de julho;

ao soldado, José Machado, com direito á percepção annual de 
273$700, metade do soldo, acto n.° 281, de 26 do mesmo mez;

ao soldado, Antonio Borges Lopes, com direito á percepção 
annual de 547$5CO, soldo por inteiro, acto n.° 298, de 9 de agosto;

ao soldado, André dos Santos Pujol, com direito á percepção 
*nmial de 273|7C0, metade do soldo, acto n.° 299, da mesma data;

ao soldado Cravelino Lemos de Carvalho, com direito á perce
pção annual de 547$5CO, soldo por inteiro, acto n.° 327, de 23 do 
dito mez;

ao soldado, Frederico Francisco Alves da Silva, com direito á 
percepção annual de 273$700, metade do soldo, acto n.° 346, de 4 de 
«etembro;

ao 2.° sargento, Ramão Gonçalves, com direito á percepção 
annual de 711$700, metade do soldo, acto n.° 395, de 9 de outubro;

ao soldado, João Ojeda, com direito á percepção de 273$700, me
tade do soldo, acto n° 410, de 25 do mesmo m ez;

ao soldado, José Damasceno da Silva, com direito á percepção 
annual de 502$600, soldo por inteiro, acto n.° 411, de egual data;

ao soldado, Euzebio Lopes, com direito á percepção annual de 
273$700, metade do soldo, acto n.° 415, de 26 do mesmo mez;

ao soldado, Leonel dos Santos Dias, com direito á percepção an- 
nnal de 273$700, metade do soldo, acto n.° 443, de 12 de novembro;

ao soldado, Felippe de Abreu Lima, com direito á percepção an- 
Mal de 273S700, metade do soldo, acto n.° 486, de 24 de dezembro.
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Licenças — Foram concedidas as seguintes, nos tertnojl 
77 do regulairento em vigor: s

ao capitão, Paulino Leite Sobrinho, quarenta dias J 9  
janeiro; ’ 61,1 f lb

ao 2.° tenente, Dinarte Vasconcellos da Costa, quin2e — 1  
18 do mesmo m ez;

ao 2 .° tenente, Oswaldo da Silva Marques, quarenta diaíi 
de fevereiro; ‘ *5i \

»o 2.° tenente, Mozart Ferreira, trinta dias, em 6  de m a i ^ |  
ao 2.° tenente, Olympio Pereira Gomes, sessenta dias em’ 

d a ta ; ^
ao 2.° tenente, Othelo Frota, quarenta dias, em 17 de m a r ^ S  
ao 2.° tenente, Mozart Ferreira, trinta dias, em 23 do ’ 

mo m ez; !r‘
ao capitão-medico, Antonio da Silva Fróes. trinta dias, 

do dito mez; ®
ao 2.° tenente, Gentil Machado Godoy, trinta dias, em J  

citado m ez; *
ao 2.° tenente-auxlliar do Serviço de Saúde, José da Silva Çk 

rêa de Josilco, sessenta dias, em 16 de junho; J
ao secretario do Conselho de Appellação, bacharel Eurico 4 

Alencastro Massot, trinta dias, em egual data;
ao 2.° tenente, João Mendonça, trinta dias, em 30 de julho- 
ao 2.° sargento, Orlando Subtil de Camargo, seis mezes, «UE 

tratar de interesses, em 10 de agosto;
ao cabo, Adalbei to Corrêa de Oliveira, seis mezes, para tratar 

de interesses, em 28 do mesmo m ez;
ao 2.° sargento, Eudoi o Lucas de Oliveira, seis mezes, paia ta- 

tar de seus interesses, em 7 de outubro;
ao 2.° tenente, Remo Seggiaro, vinte dias, para tratamento dj 

saúde, em 9 de novembro;
ao 2.° sargento, Frederico Strunck, seis mezes para tratar & 

seus interesses, em 17 do mesmo m ez;
ao 2.° tenente, Remo Seggiaro, quinze dias, para tratamento di 

saúde, em 29 do dito mez;
ao capitão-medico, dr. Severo Evaristo do Amaral, seis meai, 

para tratar de seus interesses, em 14 de dezembro.

FORÇAS A U X IL IA R E S

Creacção dc esquadrões — Por decreto n.° 3.709 A, de 17 de ofr 
vembro, foi creado um esquadrão auxiliar, com séde no municipio 4 
São Gabriel;

por decreto n.° 3.720, de 3 de dezembro, foram creados dob 9  
quadrões auxiliares, rom séde no municipio do Rosário.

Creação dc corpos — Por decreto n.° 3.709 B, de 17 de n»»^ 
bro, foram creados mais quatro corpos auxiliares, tendo por s »  
respectivamente, Santa Maria, Palmeira, Cachoeira e Kio P*™*1
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Oswaldo Escobar e Sady Barros Motta para servirenj 
ctivamente, nos postos de 1.° e 2 .® tenentes do referido

Alvaro Xavier para servir no posto de capitão - a judan t* í 
corpo auxiliar, em 22 do dito mez; !■

José Agostinho Cardoso e Gervasio Severo de Carvalho 
virem, respectivamente, nos postos de capitães - commandant2 B  
1.® e 3.° esquadrões do referido corpo, em egual data; 'y'

Nazeazeno Netto Martins e Domingos Pereira de Souza 
virem nos postos de 1,®‘ tenentes do mesmo corpo, na data a d q ^ |  

Waldemar Leo e Pedro Chaves de Vargas para servinJIS 
postos de 2 .0S tenentes do dito corpo, na citada data; n°i

Pedro Cruxem para servir no posto de 1.® tenente do 1.» J  
auxiliar, em 12 de março; ^

Marcolino dos Santos Rosa para servir no posto de 1,® 
cio 26.° corpo auxiliar, em 13 do mesmo mez;

Bernardino Ferreira Machado para servir no posto de 2» 
nente do mesmo corpo, em egual data;

Celestino Silveira para servir no posto de 2.® tenente do 15* 
corpo auxiliar, na mesma data;

Franco Lago para servir no posto de 2.® tenente do 28.* corpo 
auxiliar, em 18 do mesmo m ez;

Ageu Cardoso Pereira para servir no posto de 2.® tenente do a*, 
tingente auxiliar de Santa Victoria do Palmar, em 19 do referido ma;

Moacyr Rosing para servir no posto de 2.® tenente do 27.® corpo 
auxiliar, em egual data;

Silvino Bandeira para servir no posto de 2.® tenente do 36.* ar
po auxiliar, em 24 do dito mez;

Rodrigo da Silva Chaves para servir no posto de 2.® tenente do 
8 .® corpo auxiliar, em 29 do citado m ez;

Oswaldo Escobar, Ulysses Pereira do Couto e Ludgero da SOn 
Filho para servirem, respectivamente, nos postos de capitão, 1-* e £' 
tenente do 7.® corpo auxiliar, em 12 de maio;

A fíonso Gonçalves Gomide para servir no posto de 2.° teneat 
do 2 .° corpo auxiliar, em egual data;

Francellino Pinto de Carvalho para servir no posto de 2.® tena* 
do 7.® corpo auxiliar, em 20 do mesmo mez;

dr. W alter Menezes para servir no posto de capitão - medico do
5.® corpo auxiliar, em 21 do referido m ez;

Claro Motta e José Maria Martins para servirem nos postos*
2.®s tenentes do 15.® corpo auxiliar, em egual data;

Teimo Rodrigues para servir no posto de 1.® tenente do 5.° corp0 
auxiliar, em 26 do dito mez;

Frederico Guilherme Klever para servir no posto de 2.° tení** 
do 26." corpo auxiliar, na mesma data;

mesma data; CorPo,
Elias Cândido Severo e Francisco Braga de Menezes 

virem nos postos de 2.®“ tenentes do 15.® corpo auxiliar 
jeferido mez;
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f Eugênio Prates da Cunha para servir no posto de capitão - 
_ W '  j„ 70 corpo auxiliar, em 1.® de junho;

< Rubjm para servir no posto de m ajo r-fiscal do 1.® corpo
,L“ em 12 de julho;
' Antonio Xavier da Rosa para servir no posto de capitão me- 

B j  ala do 21.® corpo auxiliar, a contar de 1.® do corrente, em 23 
dico da < 

mesmc # 1̂  ’
& wnello Gonçalves Pacheco para servir no posto de 2.® tenente do 

J ,5n auxiliar de vaqueanos da região Pary - Guarita - Herval
**uf e m  10 de agosto;
W F jL  Mario Villanova para servir no posto de capitão-medico do 
r .  corpo auxiliar, em 8  de setembro;
- perV Faria Corrêa para servir no posto de capitão - commandante 

í  2» esquadrão do 36.® corpo auxiliar, em 2 de outubro;
Ovidio Marenco Pinto para servir no posto de 1.® tenente do re

ferido corpo auxiliar, na mesma d a ta ;
^Quaracv Fontoura para servir no posto de 2.® tenente do mesmo 

torpo. em egual d a ta ; 
r  Agostinho Minervino da Silva para servir no posto de 2.® te- 

te da ala do 21 .® corpo auxiliar, em 21 do mesmo mez; 
f Waldemar Attico Soares para servir no posto de 2.® tenente da 
jla do 21.® corpo auxiliar, em 27 do dito mez;

Francisco Salles Ferreira para servir no posto de 2° tenente do 
36» corpo auxiliar, em 6  de novembro;

João de Deus Garcez para servir no posto de 2.® tenente da ala 
do 21.® corpo auxiliar, em 9 do mesmo m ez;

Bibiano Fernandes de Lima para servir no posto de 2.® tenente 
(j,j 7.0 Corpo auxiliar, em 17 do referido m ez;

Valzumiro Pereira Dutra para servir no posto de tenente-coronel 
commandante do 3.® corpo auxiliar, com séde na Palmeira, em 24 do 
mesmo mez;

João Cancio Polyceno para servir no posto de m ajor fiscal do 
rtíerido corpo, em egual data;

José Joaquim de Moura e Laudelino Carvalho para servirem nos 
postos de capitães - commandantes dos 1.® e 2 .® esquadrões do dito 
corpo, respectivamente, em 24 do citado mez;

Gentil Gabriel H eiffner e Emilio Falcão para servirem nos pos
tos de 1.°* tenentes do referido corpo, em egual d a ta ;

João Vidal, Olavo Falcão, Marcilio Joaquim de Moura e Odillon 
Missel para servirem nos postos de 2 .®' tenentes do citado corpo, na 
mesma data;

Volenciano Coelho para servir no posto de tenente - coronel com
mandante do 2.” corpo auxiliar, a contar de 17 do corrente, em 24 do 
dito mez;

Ulysses Coelho para servir no posto de major fiscal do mesmo 
corpo, a contar de 17 do corrente, na data sup ra;

Bento Athayde do Prado e João Cândido do Amaral para servi
rem nos postos de capitães - commandantes dos 1.® e 2 .® esquadrões do 

corpo, a contar de 17 do corrente, na mencionada data;
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Hermetto Silveira e Julio Fortes de Oliveira para se r i^L  
postos de 1.°* tenentes do referido corpo, a contar de 17 d0 
na citada data; Co,í̂

Mario Garcia para servir no posto de 2.® tenente do m d  
corpo, tambem a contar de 17, na data supra;

Arthur Taurino de Rezende para servir no posto de tenemrf 
nel commandante do 5.® corpo auxiliar, com séde em Rio Granj1" 
26 do mesmo mez; e> e* ]

dr. Miguel Figueira deOliveira para servir no posto de 
cal do dito corpo, em egual data; Sffl

Dr. Waldemar da Silveira Franco e Pedro Nolasco de 
para servirem nos posto- de capitães -t- nn. f
quadrões do referido corpo, na mesma data;

Godofredo Meirelles de Boi ba e José Joaquim Lisbôa 

para servirem nos postos de 1.°* tenentes do mencionado corn»} 
data supra; 1 ’ 51

Joaquim José de Britto Borba, Bertholino Nunes B a jx J 
Affonso Cantidio de Assis e Juvencio Antonio de Borba p a r a jS  
rem nos postos de l-°* tenentes do dito corpo, tambem na mesma

Franklin Rolim de Moura para servir no posto de 2.° tenentefl 
26.® corpo auxiliar, em 26 do mesmo mez;

Adão Marinho da Silva para servir no posto de capitão-«S 
mandante do esquadrão auxiliar com séde em São Gabriel, — | 
egual data;

Jayme Maciel para servir no posto de 1.® tenente do referido* .1 
quadrão, na mesma data;

Diiceu Marinho da Silva e Doralino Pereira de Almeida p l  
servirem nos postos de 2.°” tenentes do dito esquadrão, tambem*! 
mesma data;

Avelino de Carvalho Bernardes para servir no posto de tenotoJ 
coronel commandante do 4.® corpo auxiliar, com séde em Cachociri 
em 3 de dezembro;

José de Araújo Vargas para servir no posto de major fiscal de 
mesmo corpo, em egual data;

Waldomiro de Carvalho Bernardes, Rodolpho Pires da Mott* 
Valeriano Rodrigues Teixeira e Abrantino Teixeira dos Santos pan 
servirem, íespectivamente, nos postos de capitães - commandantes doi
1.®, 2.°, 3.° e 4.® esquadrões do referido corpo, na mesma data;

Domingos Mostardeiros Filho, Flavio Martins, Blumenau 3- 
veira dos Santos e Paulo Velasques para servirem nos postos de 1* 
tenentes do dito corpo, na referida data;

Herculano Corrêa da Silveira, Odorico Prado, Luiz Mohr, Aflft 
Silva, Fernando Hugel, Claro Figueira, João Manoel Branco, Dotní 
José Saldanha e Cantalicio de Quadros para servirem nos posto» ■  
2.08 tenentes do mencionado corpo, tambem na mesma data; 
dr. João Manoel Ramos para servir no posto de capitão - medw. 

do 15.® corpo auxiliar, em egual data; _
José Joaquim Lisbôa de Sá paia servir no posto de capitão



do 2.° esquadrão do 5.° corpo auxiliar, tambem na mesma 

data!, <cho Ferreira da Silva para servir no posto de 1.® tenente do
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d Icho rerreira aa snva para servir 
Auxiliar, tambem na mesma data;

5-''c° J ’ rosé da Silva Corrêa de Josilco para servir no posto de 1.® 
[ o 2jnedico do 3.° corpo auxiliar, na citada data;

■ S ^ t i ã o  Maitins de Souza e Toribio dos Santos para servirem 
^Knostos de captães - commandantes dos 3.° e 4.° esquadrões do dito 

■* 'Respectivamente, em egual data;

c°rpQdillon Missel e Olavo Falcão para servirem nos postos de 1.°* 
B- [f. do referido corpo, na data acima;

■^Antonio Chaves Vianna, Joaquim Antonio Cruz, Alarico Amaral, 
! ;0 Mafaldo, Juvenal Corrêa e Setembrino dos Santos para ser 

E*®mnos postos de 2.08 tenentes do mencionado corpo, na data supra; 

■^Carlos Leite Candiota, Antonio Nunes Pontes, Aristides de Al- 
L Sobrinho, Florismundo Ribeiro Giglino, Alfiedo Barreto Alves, 

BfvjjJjjQ Petry, Aureliano de Siqueira Gomes, Arão de Souza Guter- 
^^Melchiades Stricker e David Machado de Oliveira para servirem 
L j  postos de 2.°* tenentes, em commissão, da Brigada Militar, em 4 

do mesmo mez;
Osório de Lima e Ataliba Pacheco de Campos para servirem nos 

^gtos de capitães - commandantes dos esquadrões auxiliares, com 
!^e em Rosário, em egual data;

Julio Carvalho Prates e Avelino Bittencourt para servirem nos 
postos de 1.°* tenentes nos esquadiões auxiliares, com séde em Rosá

rio, na mesma data;
Francisco Miranda e Francisco de Assis para servirem nos postos

.°e tenentes nos referidos esquadrões, na referida data;
Manoel Christovão Gomes para servir no posto de capitão -com- 

oiandante do contingente auxiliar de São Sepé, na mencionada data;
i Octacilio Tupaceretan de Azevedo para servir no posto de tenen

te-coronel commandante do 9.® corpo auxiliar, em 7 do mesmo mez;
Olidonio Corrêa dc Barros para servir no posto de major fiscal 

do mesmo corpo, em egual data;
Pedro Salles de Oliveira Mesquita, Pedro Alves de Mesquita, 

Laudelino Luciano de Souza e Antonio Carlos de Mendonça para 
servirem nos postos de capitães commandantes dos 1.°, 2.®, 3.® e 4.° 
esquadrões, respectivamente, do dito corpo, na referida data;

Aury Rodrigues, João Prestes dos Santos Filho, Nicanor Mar
tins Prates e Delcio Brazil Guedes para servirem nos postos de 1.®* 
terenles do referido corpo, na mesma data;

Amobio Prates, Bernardino de Almeida Gomes, Arthur Cabral, 
Artidor Pires, Waldemar de Moura Reis, Arthur Solon Cabral e Ary 
Ribeiro Bastos para servirem nos postos de 2.08 tenentes do men
cionado corpo, em egual data;

Dirceu Alves para servir no posto de 2.® tenente do 4.® corpo 
auxiliar, na data supra;
11 Cantidio Silveira de Assis para servir no posto de 1® tenente dos 

«squadrões auxiliares, com séde em Rosário, em 9 do mesmo mez;
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Antonio Modesto de Oliveira, João Baptista Pereira e ClL 
Oliveira Bello para servii em nos postos de 2.°* tenentes dos esaiá 
auxiliares, com séde em Rosário, na mesma data; 1 1

Hyppolito Ribeiro Junior e Galdino Bueno e Silva para s& 
nos postos de tenente-coronel commandante e major fiscal, (3  

vãmente, do 13.° corpo auxiliar, com séde em Pinheiro Machart* 
mencionada data; J’ 5;

Alberto Emilio Sarubbi e Vasco Herminio Costa para 
nos postos de capitães commandantes dos 1° e 3.° esquadrõej^^B 
ctivamente, do dito corpo, em egual data;

João Manoel Mendonça, Francisco Costa e Adolpho 
para set virem nos postos de 1.°' tenentes do referido corpo, na 
data;

Corrêa de Britto, Aureo Chagas Peixoto, Dorival Lino Tav^l 
Jonathas Rodrigues Barcellos Filho, Nelson Lucas, Arthur 
chefort e Tarcilio Duarte para servirem nos postos de 2.°* ten^3 
do mencionado corpo, tambem na mesma data; **

Orlando Cruz e Leopoldino Rodrigues de Araújo para servhtfH 
respectivamente, nos postos de tenente - coronel e major fiscal — 
12.“ corpo auxiliar, com séde em Cangussú, em 11 do mesmo3B

Tertuliano Leão Motta e Odorico Mendizabal paia servirem*! 
postos de capitães commandantes dos 2.° e 3.° esquadrões, respectj3 
mente, do dito corpo, em egual data;

Gastão Ronhelt e Theodoro Silva para servirem nos postos 
tenentes do mesmo corpo, na referida data;

Humberto Machado da Silveira, Sylvio Gottuzzo Siga, 
nho Valleirão, Thomaz Diogo Wonglon, Antonio Luiz Pinto e Adol
pho Saraiva para servirem nos postos de 2.°* tenentes do mencionado 
corpo, tambem na mesma data;

Edmundo Oliveira e Vivaldino Silveira Avila para servirem, res
pectivamente, nos postos de tenente - coronel commandante e major 
fiscal do 6.® corpo auxiliar, com séde em Passo Fundo, na mesma dai»;

dr. Adalberto Vartlão para servir no posto de 1.® tenente medico 
do mesmo corpo, em egual data;

Domingos Teixeira, Julião Luiz de Almeida. Franklin Martins 
dos Reis e Arthur Apostolo de Oliveira, para servirem nos ixistos dt 
capitães comandantes dos 1.°, 2.°, 3.° e 4.° esquadrões, respectivamen-l 
te, do dito corpo, na mesma data;

Isac Silva, Platão Motta, João Xavier Chicuta e Januario Flôres, 
para servirem nos postos de 1.®" tenentes do referido corpo, na dml 
acima;

VVladmir Teixeira, José Teixeira, Canderoy Lima, Hilário Frei
tas, Graciliano Siyza Leal, Alpheu Silva, Ernani Guilhão, Pedro i f l  
tunes Ferreira, Satyro Vargas e Fulgencio Estevam de Britto, par* 
servirem nos postos de 2.°’ tenentes do mencionado corpo, tambéB 
na mesma data;

Francelisio Gonçalves Meirelles e Francisco Celso Moreira, ptf* 
servirem, respectivamente, nos postos de tenente-coronel coninuBjj 
dante e major fiscal do 11.® corpo auxiliar, em 16-do mesmo mez;
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i*. 3* f .. ' Lobella, Danúbio Aguilheiro, Ollibio Rodrigues da Silva 
< Ho Carmo para <ervirem nos postos dc 1.°* tenentes do dito

—19i1* ç osta e Silva. Eduardo da Costa Pires, Domingos

0 0 corpo auxiliar, na ciata supra;
ITfasé Luiz Baptista para servir no posto de capitão commandante 

3'«esquadrão do 5.°corpo auxiliar, na mencionada data;
► Adriano Fernandes de Almeida para servir no posto de 1.° tenente 

Ho dito corpo, em egual data;
r  patricio Gualberto de Carvalho, Henrique Hernandes, Rosalvino 
caveira de Mattos e Feliciano da Silva Goulart, para servirem nos pos- 

de 2.°* tenentes do referido corpo, tambem na mesma data; 
r jberato Garcia para servir no posto de capitão commandante 

. 40esquadrão do 13.° corpo auxiliar, tambem na mesma data;
Valentim  Regio para servir no posto de 2.° tenente do mesmo cor

po, em egual data;
dr. José Frederico Wickert para servir no posto de 1.° tenente 

medico do 2.° corpo auxiliar, na mencionada data;
dr. Alberto Lewis para servir no posto de 1.° tenente medico do 

40 corpo auxiliar, na mesma data;
Felisbino Monteiro para servir 110 posto de major-fiscal do 16.* 

corpo auxiliar, em 17 do mesmo mez;

1 Armando Gonçalves Borges e Roberto Henrique de Oliveira, para 
servirem nos postos de capitães commandantes dos 1.° e 2.° esquadrões, 
respectivamente, do dito corpo, em egual data;

Orvalino José Bernardes e José Luiz de Almeida Lemos, para 
servirem nos postos de 1.°* tenentes do mencionado corpo, na mesma 
data;

Godofredo Castro e Belarmino Martins Borges, para servirem nos 
postos de 2.08 tenentes do referido corpo, na data supra;

dr. Arthur Lehmann para servir no posto de 1.° tenente medico 
do 5.° corpo auxiliar, em 18 do mesmo mez;

dr. Alfredo de Albuquerque Santos para servir no posto de 1.° 
tenente medico do 11.® corpo auxiliar, em 20 do dito mez;

Galulino Nogueira para servir no posto de 2.® tenente da ala do 
-1° corpo auxiliar, em egual data;

Acarv Fortes Pereira para servir no posto de 2.® tenente do 12.® 
corpo auxiliar, na mesma data;

dr. Taciano Siqueira para servir 110 posto de 1.® tenente medico 
referido corpo, em 22 do dito mez;



Corrêa de Britto e Carlos Mello, para servirem, respectiva 
nos postos de 1.° e 2.® tenentes do 13.° corpo auxiliar, em

Carlos Gama para servir no posto de capitão comm.-^^— 
contingente auxiliar, com séde em Cachoeira, em 23 do mesim^ 

Waldomiro Leal Nogueira da Gama e Coralio Gonçalves, J  
virem, respectivamente, nos postos de 1.® e 2.° tenentes do dito í^™  
gente, em egual data;

Joaquim Marques Acauan e Alipio Ramiro Porto, para servi^V 
respectivamente, nos postos de tenente-coronel commandante e 
fiscal do 19.° corpo auxiliar, com séde em Bom Jesus, em S rS  
mesmo mez;  ̂ ^

Nestor Marques Acauan, Arthur Ferreira Filho, Pedro 
Simcão Varella de Camargo, para servirem nos postos de capitâqE*' 
mandantes dos 1.°, 2.°, 3.® e 4.® esquadrões, respcctivamenteT^^^ 
corpo, em egual data;

José Pereira Dutra. Francisco Kraemer da Fonseca, Tosé p ü
—  -----------  ----------- : ___ ___ ________ ________

te-
nha da Silva e Altino Camargo, para servirem nos postos de 1« 
nentes do referido corpo, na mesma data;

Elisio Ferreira, Joaquim Ferreira Vargas, Bernardo PadilúB 
Eugênio Cardoso, Boa ventura da Silva Padilha, José Marques Acaua 
Podalyrio de Lima Jacob, Virgilio Joaquim Velho, Altino BorgèS 
Lima e Nicacio de Lima Pereira, para servirem nos postos de 2."
tenentes do mencionado corpo, tambem na mesma data; _____

dr. Pedro Vaz para servir no posto de 1® tenente medico do 1*| 
corpo auxiliar, em 29 do referido mez;

Carlos Baptista Druck para servir no posto de capitão comna*| 
dante do contingente auxiliar de São Sepé, em 30 do dito mez;

José Alipio da Silva para servir no posto de capitão commandS 
te do 15.® corpo auxiliar, em egual data;

João Manoel Maciel e Vergilio Fernandes, para servirem nos pa
tos de 1.® e 2.® tenentes, respectivamente, do referido corpo, na mesa» 
data;

Antero Marcellino da Silva Junior para servir no posto de* 
pitão ajudante do 16.° corpo auxiliar, em 31 do dito mez;

Walfrido Pereira Gomes, Laurindo Corrêa Machado e Euric# 
Lutteroti dos Santos, para servirem nos postos de 2.®* tenentes, tn 
commissão, da Brigada Militar, em egual data.

CorêadeêB Bêr êiiêtlos  —  Em 3 de dezembro, a nomeação d» 
cidadão Pedro Nolasco de Oliveira para, em commissão. servir n  
posto de capitão commandante do 2.® esquadrão do 5.® corpo auxilára 

em 9 do dito mez, as nomeações dos cidadãos Avelino BittencflBl 
e Francisco de Assis para, em commissão, servirem nos postos ■* 
e 2.® tenentes, respectivamente, dos esquadrões auxiliares. com 
em Rosário;

em 20 do mesmo mez, a nomeação de Sylvio Gottuzzo SigÜ^H 
servir no posto de 2.® tenente do 12.® corpo auxiliar;

em 22 do dito mez, a nomeação de Adolph<^Sa*aiva para i 
no posto de 1.° tenente do 13.® corpo auxiliar;



í  79 do referido mez, as nomeações dos 1.“  tenentes Altino Ca - 
e01 pyancisco Kraemer da Fonseca para, em commissão, servirem 

orpo auxiliar;
oo 1°” „n sma data, as nomeações dos 2.°* tenentes Joaquim Vargas, 

1,3 T ima e Boaventura da Silva Padilha para, em commissão, ser- 

Nif‘-C"L  dito corpo;
vire?n ,a| data, a nomeação do dr. José da Silva Corrêa de Josilco 

Cnl commissão, servir no posto de 1.° tenente medico do 3.° corpo 
para*
filia r

í79d7oí9r — Em 8 de setembro, foi dispensado o dr. José da 
ef7ffir  de Josilco do posto de 2.° tenente auxiliar do serviço de

saúde-

mzr997d7,rasn ço ndd7,7ro9õ —  Por portaria de 9 de julho, foi clas- 
Lr do no contingente auxiliar, em Passo Fundo, como commandan- 
tc o n ta r  de I o daquelle mez, o capitão addido ao 1.° regimento de 

liaria. Feliciano de Paula Gutterres Junior;
I j a n  10 de dezembro, foi classificado no 13.° corpo auxiliar, no 
««to de capitão ccmmandante do 2.° esquadrão, o capitão, em com- 
Ijssão, commandante do contingente auxiliar de Pinheiro Machado,

Arv Flor Siqueira ;
na mesma data, foram classificados no dito corpo os 1.° e 2.° 

tenentes do contingente auxiliar de Pinheiro Machado, Arthur Rocha, 
loão Bueno e Fructupso Velleda Filho, respectivamente;

em 11 do mesmo mez, foram classificados no 12.° corpo auxiliar, 
«jm séde em Cangussú, os officiaes, em commissão, do contingente 
auxiliar do mesmo municipio, capitão Alexandre Soares e 1° tenente 
Heitor Bandeira, aquelle como commandante do 1.° esquadrão e este 

como subalterno;
em 18 do dito mez, foi classificado no 11.° corpo, como comman

dante do 1.® esquadrão, o capitão, em commissão, do contingente auxi
liar, Antonio Furtado de Azambuja.

1dd7,7rz o.í ç79“ní7t7z7çrço —  Por portaria de 31 de março, foi 
declarado em disponibilidade o capitão, em commissão, commandante 
do 2.® esquadrão do 15.® corpo auxiliar, Juvenal Raymundo Soares.

1dd7,7rz rçç7çnõ —  Por portaria de 15 de junho, foi mandado 
servir addido ao 15.® corpo auxiliar o 2.® tenente, em commissão, do

2.® corpo, Thomaz Gonçalves.

Afrí9dofoí,7r9  —  Foram feitas as seguintes:
O 1.® tenente, em commissão, Ernani Fernandes Bicca, do 2.® 

®rpo auxiliar para o 3.®, em 14 de abril;
o 1.® tenente, em commissão, Saul Fernandes Lima, do 36.® corpo 

auxiliar para o 2.®, em egual data;
... 0 tenente, em commissão, Guaracy Fontoura, do 2.° corpo au- 

*®*r para o 5.®, em 2 de junho;
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o capitão, em commissão, José Fagundes, dc J." corpo 
p3r<t o 15. , em 15 do mesmo mez, au* q

o 2.® tenente, em commissão, Guaracy Fontoura, do 3fi» 
auxiliar para a ala do 21.°, em 27 de outubro. COrto

—1941oca 419opi ptã,ca — Por decreto n.° 3.717, de 29 de novJfl 
foi rectificado o de n.® 3.709 B, de 17 do mesmo mez,
o effectivo do 3.° corpo auxiliar;

por decreto n.° 3.718, de 1.° de dezembro, foi rectificado g l
3.709 B, de 17 do mez findo, augmentando o effectivo do 4« 
auxiliar; ^

por decreto n.° 3.721, de 4 do dito mez, foi rectificado o j j
3.709 B, de 17 do mez findo, augmentando o effectivo do 5« *  
auxiliar. ^

ec4oã4pãa ,1 1mcs14ãtJcé F Foram exonerados, a i*;didoil 
Jorge Borges Zimmermann do posto de 2.° tenente do esquad 

de vaqueanos da região Pary-Guarita-Herval Secco, em 6 de iami 
Orestes Ferrari do posto de 2.° tenente do 15.° corpo auxillj^H

18 do mesmo mez; 0‘

dr. Adriano Wagner Moré do posto de capitão medico do 7< 

corpo auxiliar, na mesma data;
Theoduardo Martins da Silva e René Palma Soares, respectd| 

mente, dos postos de tenente-coronel commandante e capitão do 3fi» 
corpo auxiliar, em 25 do dito mez;

Clementino Fernandes da Cunha do posto de capitão < ommaodtB 
te do 1.° esquadrão do 1.° corpo auxiliar, em 30 do referido mez-l 

Antidio Thomaz Barroso do posto de 2.° tenente do 18.° corpo 
auxiliar, em 9 de fevereiro;

José Montanari do posto de 2.® tenente auxiliar do serviço de sai- 
de da Brigada Militar, em 11 do mesmo mez;

Fernando Soares dos Santos do posto de 1.® tenente do 7." corpo 
auxiliar, em 13 do dito mez;

Manoel Luiz Xavier do posto de capitão ajudante do 1.° corpo 
auxiliar, em 16 do referido mez;

Arancibio Corrêa dos Reis do posto de capitão commandante da. 
3.® esquadrão do 1.° corpo auxiliar, em egual data;

Eurico Wigny do posto de 2.® tenente do 15.® corpo auxiliar, g  
un do mencionado mez;

Brazil Pinheiro Barboza do posto de 2.® tenente do 28.® corpo 
auxiliar, em 8 de março;

Basilisto Alves do posto de 1.® tenente do 1.® corpo auxiliar,® 
egual data;

Izidoro José dos Santos do posto de 1." tenente do 26.® corpo 
auxiliar, em 13 do mesmo mez;

João Xavier Chicuta do posto de capitão commandante do con
tingente auxiliar de Passo Fundo, em 18 do dito mez;

Fraylan Rolim de Moura do posto de 2.® tenente do 27.® oofl 
auxiliar, em 19 do referido mez;

Tyrio de Souza Britto do posto de 2.® tenent^ dc contingen* 
auxiliar de Santa Victoria do Palmar, em eguaPTlata;
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Carvalho dos postos de 2.°" tenentes do 20.° corpo auxiliar - 
data

Guaracy Fontoura do posto de 2.° tenente do extincto 
auxiliar, em 27 de setembro;

Servulo Nicolau de Souza do posto de tenente-coronel 
dante do 5.° corpo auxiliar, em 28 do mesmo mez; ' im%

Agenor Pacheco de Campos, Lourenço Pedroso de AlmeiJB 
José Frederico Wickert dos ]>ostos de major fiscal, capitão 
e capitão medico, respectivamente, do 5.° corpo auxiliar, em egujjTj 

Porphirio Soares, Pedro Ferreira dos Santos, Valerian0 t H  
gues Teixeira e Constantino Olvmpio Soares dos postos de « 3 ^  
commandantes dos 1.°, 2.°, 3.° e 4.° esquadrões, respectivan^^M 
dito corpo, na mesma data;

Teimo Rodrigues Theodomiro Vieira Rodrigues, RanulnJB 
Oliveira Bueno e David Coelho Leal dos postos de 1.°* tenentes ifrJ 
ferido corpo, na mencionada data; 1

Augusto Fernandes Braga, Pery Pony Guimarães, Aristidtj J 
costes, Antonio Osorio dos Santos, Francicso Discarte CavallJS 
João de Deus Garcez, Henrique Rodrigues da Silva, Cassiano dos w.] 
tos Cachapuz e Alfredo Siqueira Gomes dos postos de 2.0i tenente** 
citado corpo, tambem na mesma data;

Jacques Alves Nogueira do posto de 2.® tenente da ala do 2b 
corpo auxiliar, em 11 de outubro;

Ernesto Escobar do posto de 2.® tenente do 7.® corpo auxiliar,^ 
21 do mesmo mez;

Coca Barcellos do posto de 2.® tenente da ala do 21.° corpo i 
xiliar, em egual data;

Nilo Azambuja do posto de 2.® tenente da ala do referido cor|j| 
em 27 do mesmo mez;

Armando Cruz do posto de 2.® tenente da mencionada ala e corpU 
em 9 de novembro;

Napoleão Cezar do posto de 2.® tenente do 26.® corpo auxiliar, <■ 
26 do mesmo mez;

dr. Walter Menezes do posto de capitão medico do 15.® corpo» 
xiliar, em 29 do referido mez;

João de Deus Garcez do posto de 2.® tenente da ala do —196 corpe 
auxiliar, em 20 de dezembro.
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ARCHIVO PITBLICO

PESSOAL

........................... ...dr. Francisco Rodolpho Simch

p í í í ü » .....................  . . .  Emilio d’Artagnan de Carvalho
I* fe ,? ” ........................... ...vago

' —— ..........................................Walter Vinhas Vasques
fc* ,*> ......................................Napoleão Gonçalves de Oliveira
1* „ .................................. ...João Theophilo Zubaran
P  1 .................................. ...Francisco Carlos de Lemos
»  » .................................. ...Grimoaldo Carvalho
*  » . ............................... ...Nominando Armando da Silva

.................................. ...Bento Fernandes
R  .• ......................................Fernando Barreto
1 9 ......................................José Thomaz Peres (prov.®)
L  7 ......................................Sylvio Penna de Moraes (prov.°)

fcctylographa ........................... ...Alzira Vianna Gomes
I» cartorario............................... ..Pedro José de Leão
‘ » ............................... ..Diamantino Ferreira Gonçalves
AR ” ................................. Julio da Veiga Rabello

pesenhista ................................. Yolanda Trebbi
■Jrteiro...................................... Manoel José da Silva
ffritinuos..................................  Duarte Motta e Léo Bimfeld
gyjs[as ....................................  Germano Severino da Silva, Aris-

tides C. de Vasconcellos, André 
Avelino Netto, Manoel B. Bar
bosa, Collatino Corrêa, Jacintho 
Giardi, João de Deus Goulart de 
Castro, Elvira Gomes dos San
tos, Jorge Corte Leal, José For- 
tunato Corrêa, Waldomiro de 
Oliveira Remião, Edmundo Casa
do Marques e Cyrillo Ferreira 
Soares Filho.

CHIVOPTVB —  Foram nomeados, em caracter provisorio, os se
guintes cidadãos:

José Thomaz Peres —  3.° official, em 30 de abril;
Jorge Corte Real — praticante-razista, em 7 de maio;
Alzira Vianna Gomes —  dactylographa, em 19 do mesmo mez;

■ Elvira Gomes dos Santos, André Avelino de Andrade Netto, 
Collatino Corrêa — auxiliares da commissão de catalogação, em 23 
«  agosto;

. Apparicio Patrocinio dos Santos — continuo da referida com- 
efn egual data;



pratieaiite-razista,' em ' ^ L  

23 4,

José Fortunato Corrêa, Waldomiro de Oliveira Remião 
miro Rasteiro — praticantes-razistas, em 8 de setembro;

Edmundo Casado Marques 
mesmo mez;

Cvrillo Ferreira Soares Filho — praticante-razista, e m ^ L  
outubro

Rubens Muniz Barreto, 3.® official, em 16 de novembm®
Sylvio Penna de Moraes — 3.° official, em 31 de dezemí**

pratie-zsa  — Por portaria de 31 de dezembro, foi exonera, 
a pedido, do logar dc 3.° official, Rubens Muniz Barreto.

agosto
,a''m^^sa Li 2-3-4aJ-zsa  — Por decreto n. 3.682, de J  
to, foi creada uma commissão de catalogai.......  Archivo PubyJ

om^éit^-^ — Por portaria de 25 de setembro, foi 
cidadão Nelson Alves das funcções de praticante-razista; ‘ FF 

por portaria de 25 de outubro, foi dispensado o cidadfl 
gildo da Silveira Gusmão das funcções de praticante-razista.

unC4^sa — Por acto n. 409, de 25 de outubro, foi declarai 
avulso o 3.° official Marcinin Jardim da Silva.

êm2itz-  ̂—  Foram concedidas as seguintes:

ao praticante-razista, Nelson Alves, seis mezes para tratar <k 
interesses, em 18 de fevereiro;

ao 3." official, Fernando Barreto, 30 dias para tratamento 81 
saúde, em 26 do mesmo mez;

ao 3.° official, Marcinio Jardim da Silva, seis mezes para tratai 
de interesses, em prorogação da com que se acha. em 27 do dito mo;

ao 3.® official, Fernando Barreto, noventa dias para tratar de inte
resses, em 9 de abril;

á praticante-razista, d. Elvira Gomes dos Santos, 30 dias pan 
tratar da saúde, em 10 do mesmo mez;

ao 3.° official, Fernando Barreto, trinta dias para tratamento <b 
saúde, em 8 de julho;

ao praticante-razista, Astrogildo da Silveira Gusmão, sesserti 
dias para tratamento da saúde, em 16 do mesmo mez;

ao 2.° official, Grimoaldo Carvalho, 8 dias para tratamento dl] 
saúde, em 19 do referido mez;

ao praticante-razista, Jacfntho Girardo, trinta dias para 
mento da saúde, em 16 de novembro;

ao praticante-razista, Edmundo Casado Marques, trinta dias p®* 
tratar de interesses, em 24 de dezembro;

á desenhista, d. Yolanda Trebbi, sessenta -4ias para tratar 4 
saúde, em 27 do mesmo mez.
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ESTATÍSTICA

PESSOAL

BL ....................................Augusto Meirelles de Carvalho
—19E9S1T secção................................. .....João da Costa Soares
Ah£fe .• ” ......................... ... Ernesto Pellanda
■ Í  ......................... ...Affonso Jaeger

-.1 ..................................Aristides Cunha
!•' .................................. ... Eduardo Pacheco de Andrade

,» .................................. ...Aristóteles Cunha
: .................................. ... Albano G. de Oliveira Filho
£ » .................................. ... Alfredo Rodrig. Fernandes Chaves

H  » .................................. ... Remy Menezes Gorga
H  » .................................. ...Francisco Amoldo da Silva
■  » .................................. ... Januario de Carvalho Prates

»> .................................. ...Luiz Peres j
Porteiro-continuo ..................... ...Olivio de 01iveira»ianna
/•««•PiVv-servente ....................... ...João Gomes Neveü

r

!

I1S—SCPOL — Por acto n. 114, de 5 de abril, foram promovidos, 
por merecimento, a 1.° official o 2.® Aristóteles Cunha e a 2.° o 3.® 
Remv Menezes Gorga.

BS—O.CuS — Por portaria de 13 de abril, foi nomeado o cidadão 
Luiz Peres para exercer, provisoriamente, as funcções de 3." official.

gsSLOt9.oS1M. — Por acto n. 56, de 16 de fevereiro, foi aposen
tado o 1.® official Alvaro Ribeiro Gama, com direito á percepção 
innual de 2:288$000, metade do ordenado.

' ,V; *

eOirl.—Ot9S .ss1Sd.oS  — Por decreto n. 3.731, de 27 de de
zembro, foi approvado o regulamento reorganizando o serviço da 
nesma repartição.

gss1Sd.CuS oO 9.aOll. — Por decreto n. 3.732, de 29 de dezem
bro, foi approvada a tabella de vencimentos do pessoal da mesma 
repartição.

vMEOtC.L — Foram concedidas as seguintes:

Ao 1.® official, Eduardo Pacheco de Andrade, tres mezes para 
nento da saúde de pessòa de sua familia, em 2 de julho; 

ao mesmo, oito dias para egual fim, em 13 de novembro.
1 R. I.
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BIBLIOTHECA PUBLICA

PESSOAL

Director .....................................  Eduardo Guimaraens
1.° official...................................  Theodomiro Tostes

2 ° ” ...................................  Antero Joaquim de Freitas
3.® ” ...................................  José Moreira Pinto 1 v
3.® ” ...................................  Carlos Dante de Moraes ( p i^ H
Zeladora da sala de senhoras.. d. Emma Primavera
Dactylographa ...........................  d. Hulda Silva
Zeladores ...................................  d. Paula Fuhrmeister, Oscar

Joaquim Eugênio Barbosa, j S !  
Affonso Bastos e Francisco* 
Costa Freitas. **

Continuo.....................................  Euclydes Padilha.

—20BILOBT — Foram nomeados:

d. Paula Fuhrmeister para exercer, interinamente, as —20BILOT C 
zeladora, em 13 de março;

Euclydes Padilha para exercer, interinamente, as funcções f l  
continuo, em egual data;

Carlos Dante Penna de Moraes para exercer, provisoriamente 
as funcções de 2.® official, em 23 de agosto;

Orlando Ferreira Lima para exercer, provisoriamente, as faa. 
cções de 3.® official, em egual data;

Mario Antonio Bastos e Luiz dos Santos Luz para exercerem, 
respectivamente, as funcções de correio e continuo, na mesma 'daü

MUSEU “ JULIO DE CASTILHOS”

PESSOAL

Director ..................................... ...dr. Alcides Maya
Chefe de secção......................... ...dr. Eduardo Duarte
1.® official................................... ...Emilio Carlucci
2.® ” ................................... ...Aldo Carvalho
3.® ” ................................... ...Rosauro Tavares dos Santos Um
Praticante................................... ...Leopoldo José da Costa Cabral j
Dactylographo ........................... ...vago
Amanuense................................. ...vago
Guarda-porteiro ...........................Carlos Duarte (prov.)

—20BILH2 — Por portaria de 16 de junho, foi nomeado p»t»
exercer, provisoriamente, as funcções de guarda-porteiro o cidadão- 
Carlos Duarte.

EC2TBAPIU2SDIT —  Por acto n. 194, de 31 de maio, foi aposentado
o guarda-porteiro, Joaquim Greca, com direito á percepção annual *  
1:990$000, ordenado por inteiro;



E  acto n. 213, de 16 de junho, foi rectificado o de n. 194, de 
p°r ■ uitimo, na parte referente ás vantagens do porteiro, Joa- 

Ea c  tton.2 elevando de 1:990$000 para 3 :675$000. annualmente.

■ . Eact__ Foram concedidas as seguintes:
E a  rtarda-porteiro, Joaquim Greca, trinta dias para tratamento 
I  ^  em 23 de fevereiro;
5311 2» official, Aldo Prestes de Carvalho, trinta dias para trata- 

r j^d a  saúde, em 6 de março;
**nt° guarda-porteiro, Joaquim Greca, trinta dias para tratamento 

*̂ de em prorogação com nue se acha, em 10 do mesmo mez; 
4*S>U< d irector. dr. Alcides Maya, tres mezes para tratamento da

.J°em 17 maio:
m esm o, dois mezes para tratamento da saúde, em prorogação

* ,iue se acha, em 22 de outubro, 
ja coni E

JUNTA COMMERCIAL

Floriano Nunes Dias 
vago.
João Moreira da Silva, Eleutherio 

de Castro Araújo, Adroaldo 
Franco e Pedro Affonso de Leão. 

Israel Barcellos Schell, Trajano 
Mostardeiro, João Oswaldo Ren- 
tzsch e Pompilio Ferreira.

SECRETARIA

13,,de6
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S ecretario ............................................ .....dr. Ignacio Loureiro Chaves
1* official...................................... Octavio Ferraz Teixeira
1.» ” ...................................... Affonso Fernandes Ribeiro
2* ” ...................................... José da Camara Souza
2* ” ...................................... Galvão do Nascimento Leães
3* o ......................................Alcides João Faccin
3* ” ......................................Helvecio de Oliveira Freitas(prov.)
Porteiro ........................................Esperidião Calixto (prov.)
Continuo........................................Pedro Paulo de Barros.

n.2123,dt  —  Por acto n. 2 A, de 4 de janeiro, foram promo
vidos, por antiguidade, a 1.° official o 2° Affonso Fernandes Ribeiro 
ea 2.°* os 3.0a José da Camara Souza e Galvão do Nascimento Leães.

e
 621dc3,dt  — Por portaria sob n. 7, de 5 de janeiro, foi nomeado 
continuo o cidadão Pedro Paulo de Barros;

por acto n. 37, de 6 de fevereiro, foi nomeado 3.° official o ci
dadão Alcides João Faccin;

{Vidente • 
yice-presidenti 

Deputados . .  •

Sopplentes . . .



por portaria de 13 de novembro, foi nomeado para exercer 
visoriamente, as funcções de 3.° official o cidadão Helveeio 
veira Freitas; r fj:

por decreto n. 3.712, de 22 do mesmo mez, foi nomeado 
dente o seu deputado, Floriano Nunes Dias.

THEATRO SAO PEDRO

PESSOAL

Commissario ............................. ...dr. João Pio de Almeida
Fiel ............................................. ... Jacintho Guedes Pinto
Servente ..................................... ...Alcibiades de Lima

” ..................................... ...Marina de Lima.

portaide1or  — Foram designados:
O  cidadão Leonidas Fortuna Garcez, 1.° official da Repaifcy 

Central, para exercer, em commissão. as funcções de fiel, em 3 i  
março;

o cidadão Carlos Thompson Flôres, director da 4.a directoria & 
Repartição Central, para exercer as funcções de commissario, duranfr
o impedimento do respectivo funccionario. em 27 de maio; i

o cidadão Jacintho Guedes Pinto, sub-director da Repartição Co. 
trai, para exercer, em commissão, as funcções de fiel, sem prejuizo® 
seu emprego, em 28 de julho.

3nviomde1or — Foram exonerados:
_  Do cargo de fiel. o cidadão Manoel Costa Penna de Moraes, es

3 de março;
do de guarda, o cidadão José Joaquim Ferreira, em 19 de mak

bvm,dmtdr fo dfxtrrcv — Foi admittido, como guarda, o cidadão 
José Joaquim Ferreira, em 3 de março;

para idênticas funcções, foi admittido o cidadão Mario Bastw. 
em 21 de maio.

bvm,dmtd fo ftrsoird — Em 28 de julho, foi dispensadp o 1' 
official da Repartição Central, Leonidas Fortuna Garcez. das ft» 
cções de fiel, em commissão.



vv p E » IE > T E  DA SECRETARIA  DO IN TER IOR  
E E X T E R IO R

DECISÕES EXPED IDAS NO ANNO DE 1926

1.* DIRECTORIA

| p  jujz de comarca de Rio Pardo declarou-se, por officio n. 41, 
:aneiro de 1926, em resposta á sua consulta de 30 de de- 

jfe' v ultimo, que, de conformidade com o art. 124 da lei de organi- 
- judiciaria, podem as partes indicar os notarios que preferirem

, _ctos referentes ás suas attribuições. 
para os “ ___________

. peclaror-se ao juiz de comarca de Passo Fundo, por phono-
ma de 13 de janeiro, em resposta á sua consulta de 12, que, de 

Kjfonnidade com °  artigo 199 do Codigo do Processo Civil e Com- 
JíLial os feitos em andamento, já distribuidos, portanto, devem 

tinuar nos cartorios, até decisão final, afim de não alterar a bôa 

Xcha do serviço.

Em officio de 3 de fevereiro consultou o juiz districtal de Caxias
■ ^de, ex-officio, mandar transferir, sem pedido dos interessados,

o dinheiro de orphãos recolhidos á Caixa Economica do Governo Fe
deral para a caixa de orphãos do Estado, de conformidade com o 
«rt. 9.° do decreto n. 1.373, de 19 de setembro de 1908.

Em resposta declarou-se ao referido juiz, por officio de 23 do 
mesmo mez, que a transferencia alludida póde se effectuar, de accordo 
com a determinação expressa do art. 9.° do decreto n. 1.373, de 19 de 
s<tembro de 1908.

Quanto á autorisação da entrega das importançias se fará me
diante deprecado do juiz, que autorisará o respectivo tutor a mandar 
levantar o dinheiro da Caixa Economica para recolhel-o ao deposito 
de orphãos.

Ao juiz districtal de Caxias declarou-se, por officio de 25 de 
fevereiro, em resposta á sua consulta de 7, si póde ser dispensada a 
intervenção dos avaliadores nas partilhas amigaveis feitas extra-judi- 
cialmente entre maiores, que, tratando-se de matéria processual, póde
o mesmo juiz solucionar o caso ou dirigir-se ao juiz de comarca, a 
quem incumbe manter a disciplina judicial, fazendo cumprir as leis e 
regulamentos relativos á administração da justiça, nos termos do art. 
176 da lei n. 346, de 6 de abril de 1925.

. Ao juiz districtal de S. Francisco de Paula declaurou-se, por offi- 
Q0 n. 768, de 12 de março, em resposta á sua consulta de 30 de janeiro, 
•jue a conducção dos officiaes de justiça, quando em objecto de serviço 
cnrtlc. é considerada como custas de proessso e só depois de proferida 
a sentença definitiva é que se póde saber si o Estado foi condemnado 
s pagal-a.
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Declarou-se ao juiz districtal de Caxias, por officio n. 9qÍ_ 
de março, em solução á sua consulta em officio de 3, que .S 
liadores judiciaes não pódem intervir nas partilhas feitas 
cialmente, porque, sendo elles peritos officiaes de justiça r ^ L  
denomina o art. 139 da lei de organisação judiciaria, só em vím/j0 
determinação do juizo é que pódem praticar actos do officio

Em officio de 13 de março consultou o juiz district^^^^— 
do termo de Soledade si devem ser revalidadas as estampilhas 
lisadas com carimbo sem data e assignatura do advogado. "

Declarou-se-lhe, em resposta, por officio de 15 de abril, 

termos dos artigos 32 e 33 do decreto n. 550, de 6 de dezembiB 
1902, os papeis serão sellados, adherindo-se nelles a estampiS^B^ 
será inutilisada com a data e assignatura, escriptas parte nella e J?? 
no papel pelos respectivos signatarios.

De accôrdo com o art. 34 do citado decreto, só ao ThesotjjjM 
Estado e repartições autorisadas pela Secretaria da Fazenda é farj 
tado inutilisar a estampilha por meio de carimbo, que imprima o nS  
da repartição.

No caso consultado cabe a revalidação, como dispõe o artigo 54 
do regulamento do sello.

Ao juiz de comarca de S. Leopoldo declarou-se, por officio fe 
30 de abril, em resposta á sua consulta de 15 desse mez, que, em fa» 
do art. 113 da lei de organisação judiciaria, os serventuários dos offj. 
cios de justiça não pódem exercer outra funcção publica, nem tomar 
parte na direcção de empresas commerciaes ou industriaes.

No caso presente o distribuidor, afim de ser nomeado ajudam» 
de outro serventuário, deverá exonerar-se.

Em telegramma de 26 de maio, consultou o 1.° notario de Cnn 
Alta, cidadão Ricardo Vidal, si o registro de firmas commerciaes cabt 
ao official do registro de immoveis ou ao do registro especial. 3

Em resposta declarou-se-lhe, por officio de 28, que, de conformi
dade com o § unico do art. 4.° do decreto federal n. 4.827, de 7 de 
fevereiro de 1924, combinado com o § 3.° do art. 2.° do decreto n. 2.245. 
de 31 de janeiro de 1917, o registro de firmas commerciaes compdti 
ao officio do registro especial.

Não estando, porém, creado o registro especial no termo, os re
gistros de firmas commerciaes, nos termos do § 2.° ns. II  e III do 
art. 6.° do alludido decreto n. 4.827, são feitos no cartorio do regisWj 
geral.

Ao juiz de comarca de Vaccaria declarou-se, por telegramma ®
1.° de junho, em resposta á sua consulta de 7, que, devendo os a valo-1 
dores funccionar conjunctamente no mesmo acto judicial, não podeÉH 
servir pae e filho, no mesmo termo, de accordo com o art. 157 Mfl 
— da lei de organisação judiciaria.
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Br 0{{icio de 7 de julho, declarou-se ao juiz de comarca de 

BMiriel. enl resPosta á sua consulta, em phonogramma de 5, que,
correcção e encerrados os livros, devem ser recolhidos ao

feita a pu blico , n o s  te r m o s d o  a r t ig o  17, n u m e r o  2 d o  r e g u la m e n to  

WtüTmo A rch ivo-
do —  ---------
■Cm offic'0 de 21 de julho, consultou o juiz de comarca de Bento 

Gonçalves:

Itiiz de comarca, removido, a pedido, perde apenas a terça 
oftrte dos vencimentos, emquanto estiver em transito?

K  205B se solicitar prorogação para assumir o exercicio da 

■r"~ nova comarca?
• E x iste  incompatibilidade, para funccionar no mesmo feito 

entre collcctor estadoal e escrivão de orphãos, sendo ambos 
irmãos ?

K / _Idem entre collector estadoal e procurador, sendo aquelle pae

e este filho?

r Declaroii-se-lhe, em resposta, por officio de 12 de agosto:

^■nto o 1.° item. afíirmativamente, á vista do disposto no artigo 40 
do regulamento dos funccionarios judiciários;

«tanto ao 2.® item. embora tenha o juiz prorogação de praso para 
; assumir o cargo, percebe o vencimento integral, até a data 

em que deixar o exercicio, e o ordenado simples até tomar 
posse da nova comarca; 

manto aos 3.® e 4.®, sendo matéria regulada em lei e attinente ao
■ processo, cabe aos juizes a sua interpretação doutrinaria.

L Ao juiz de comarca de Uruguayana declarou-se, em officio de 
14 de agosto, em resposta á sua consulta de 7 sobre a quem deve 
passar a jurisdicção da comarca de Alegrete, cujos substitutos legaes 
tstão com licença, que, tendo em vista a facilidade de communicações, 

[■devia passar a jurisdicção da referida comarca ao juiz da de Livra
mento.

2.* D IRECTORIA

O material de expediente para as mesas eleitoraes deve ser pe
dido á collectoria local, que está autorizada a fornecel-o pelo artigo 
76 da lei 328, de 15 de dezembro de 1924. (Off. n. 20, de 9 de 
janeiro, ao juiz districtal de S. Sepé, em resposta ao seu de 6).

. .. Em face do artigo 47, n. V, da Constituição do Estado, os mu- 
“opkis não pódem lançar impostos sobre os serventuários dos offi- 
005 de justiça. Do facto de alguns municipios ainda os conservarem 
“ s seus orçamentos só póde advir damno ás próprias municipalidades, 

e |0e os interessados se recusem a pagal-os. pois aquellas não



têm meios de fazer effectiva a cobrança de uma taxa estahS__ 
em disposição de lei manifestamente inconstitucional. (Off i H  
de 23 de janeiro, ao intendente municipal de Caxias, em reeL.*® 
.seu de 18).

Não funccionando as mesas eleitoraes federaes dos distriríB 
raes, os respectivos eleitores devem votar na mesa da séde 
copio e não requerer que seus votos sejam tomados e t n ^ ^ H  
(Phonogramma de 26 de fevereiro ao juiz districtal de 
solução a consulta).

Apezar da irregularidade das procurações, nada impede n f l  
titulos sejam entregues, sob a condição de ficarem retidos 
da eleição e os votos tomados em separado. Ao mesmo tempo
o juiz praso razoavel para que os mesmos eleitores exhibatn proJZjj 
ções com as solemnidades legaes, communicando oppintunaníè^B 
junta apuradora, nesta capital, a satisfação daquella exi^encijL^^B 
nogramma ao juiz de comarca de Rio Pardo, de 26 de ú-vereirnfl 

resposta á sua consulta sobre si deve entregar titulos de eleitor» 
de Candelaria a procurador habilitado com instrumento dactyfe^B 
phado).

t  Figurando o imposto sobre vehiculos procedentes de 
municípios na lei de orçamento desse e sendo tal imposto evidente 
mente inconstitucional, por isso que aos municípios, da mesma fora# 
que á União e ao Estado, é prohibido tributar não só mercadoâB 
em transito como tambem os vehiculos que as transportenjJIembro- 
vos, em virtude de parecer approvado pelo Sr. Presidente do Est*k] 
que é de toda a conveniencia que a cobrança respectiva seja suspendi 
Saude e fraternidade. Protasio Alves. (O ff. n. 397, de 7 de abril, 
ao intendente municipal de Pelotas).

A  taxa de expediente e estatística, emquanto não fôr extincti, 
só póde ser lançada pelos municípios, observadas as condições 
lecidas no artigo 4.° da lei federal 1.185, de 11 de junho de 1901 
(O ff. n. 434, de 23 de abril, ao intendente municipal de Conceição 

do Arroio).

O cargo de conselheiro municipal é incompatível com o de coflt- 
ctor federal, em virtude de disposições da lei eleitoral vigente nesse 
municipio e do decreto federal 9.285, de 30 de dezembro de 1911 
artigo 16; o de collector federal não é incompatível com o de 
plente do juiz districtal; desde, porém, que, como supplente, assam
o exercicio do cargo de juiz, surge logo a incompatibilidade, nao 
só devido ao decreto citado como tambem em face do artigo &*• ( 
nossa lei de organização judiciaria. (O ff. n. 443, de 29 de abw 
ao cidadão Felippe Sergio Pereira, de Herval, em solução a consult»)-

As vagas de conselheiros, em S. Lourenço^ev«m ser preen(|M 
pelos respectivos supplentes, de conformidade com o § 2.° do



£  • organica. Só em se verificando falta é que se procederá 
Ò £ •  (Telegramma de 11 de maio aos cidadãos Américo Fer- 
[ d ^ ^ o lia n o  Crespo, de S. Lourenço, em solução a consulta).

js intendentes não é conferida a faculdade de vetarem ou 
em. no todo ou em parte, as resoluções votadas pelos eonse- 

^Bffnnicipaes, não lhes sendo licito, portanto, deixar de as pro- 
f*05 n' e de as executar fielmente. Ainda mesmo quando contrariem 

-eS constitucionaes da União ou do Estado, ou quando infrin- 
^5̂ °Vsuas leis, não gosam os poderes executivos daquelia prero- 
j*0? * Aliás- para evitarem as consequendas de leis decretadas sem 
K t f V  ancia dos preceitos constitucionaes, têm os intendentes um
* '• le g itim o  no recurso para a Presidencia do Estado, que as decla- 

org  seni effeito, de conformidade com a Constituição, artigo 20, 
EUnero 4. an reconhecer procedentes as arguições que contra ellas se 

(Off. 599, de 22 de junho, ao intendente municipal 
Victoria do Palmar, em resposta ao seu telegramma de 15).

■Á propriedade só se perde nos casos especificados no Codigo 
WSvil artigos 599, 590 e 591. Si o propietario do terreno a que vos 
Jeferís gç oppõe a vendel-o ou arrendal-o, ninguém o póde obrigar 

Rmceder contrariamente á sua vontade; entretanto, si tem em vista, 
(Jn a sua desapropriação, o interesse publico, a municipaliddae póde 

l«omovel-a, com fundamento no artigo 590 do codigo citado e de 
conformidade com as disposições contidas no capitulo I I I ,  secções

■ i e ii, do Codigo do Processo Civil e Commercial do Estado. (O ff.
730, de 16 de agosto, ao intendente de S. Francisco de Assis, em 

resposta ao seu de 6).

Os conselheiros só perdem o mandato si faltarem a quatro ses
sões consecutivas sem motivo justificado, nos termos do artigo 29 
da lei organica. (Telegramma de 15 de setembro ao presidente do 
conselho municipal de S. Sepé, em resposta ao seu de 30 de agosto).

0  municipio póde tributar os terrenos não edificados compreen
didos dentro dos limites sub-urbanos da villa, uma vez que estes não 
excedam a área a ella destinada no acto de sua fundação. (O ff. n. 
955, de 13 de outubro, ao presidente do conselho municipal de Santo 
Antonio da Patrulha, em resposta ao seu de 28 de setembro).
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DECRETOS —  1926

1.* D IRECTORIA

S.* 3.572, de 5 de janeiro:
Crea a comarca de Soledade.

N.* 3.608. de ic  fie janeiro:
Regula a substituição reciproca dos juizes de comarca, em suas 
faltas ou impedimentos.



N.°

N.°

N.°

N.°

N.°

N.°

N.°

N.°

N.°

N.°

N.°

N.o

N.°

N.»

N.°

N.°

ent

Rectifica o de n.° 2.679, de 30 de outubro de 1910.
3.617, de 20 de fevereiro:
Remove o juiz de comarca de Bento Gonçalves, de l.« 
para a de Livramento, de 2®.
3.629, de 13 de abril:

Regula a substituição reciproca dos promotores públicos^ 
inarca desta capital, em suas faltas ou impedimentos.
3.641, de 20 de maio:

Nomeia o juiz de comarca de S. João de Camaquam.
3.652, de 14 de junho:

Remove para a 1* vara desta capital, de 4.a entrancia n ; • 
de Pelotas, de 3.V ' JU«Ü
3.655, de 19 de junho:

3.614, de 10 de feverenro:

Equipara os vencimentos do secretario da Procuradoria G'eral

sem

ancia> pan

Estado aos do secretario do Superior Tribunal 
3.658, de 23 de junho:
Declara privativo, unico e indivisivel o officio do registro 
de immoveis do termo da Taquara e nomeia para 
vitaliciamente, d.a Emilia Martins Rangel.
3.661, de 26 de junho:
Remove o juiz da comarca de S. Borja, de 2.“ entrai 
a de Bagé, de 3.*.
3.666. de 8 de julho:
Nomeia os juizes de comarca de Santo \ m« >ni< > da P a tn ^^  
Lagôa Vermelha.
3.669, de 13 de julho:
Restabelece a antiga gratificação do escrivão do jury e execução 

criminaes do termo de Uruguayana.

3.676, de 3 de agosto: __________
Declara privativo e indivisivel o officio do registro geral dt im
moveis do termo de Jaguarão.
3.684, de 28 de agosto:
Divide em tres zonas do registro civil a capital do Estado e era 
mais um officio privativo de casamentos, nascimentos e obitos.
3.685, de 2 de setembro:
Desannexa os termos de Lavras, S. Sepé, Candelaria, Ijuhv N 
Palmeira das comarcas de Bagé. Cachoeira. Rio Pardo, Crar 
Alta e Santo Angelo, annexando-os, respectivamente, ás de S. 
Gabriel, Caçapava. Cachoeira. Santo Angelo e Cruz Alta. 1 

3.695, de 5 de outubro:
Remove para a comarca de S. Borja, de 2.a entrancia, o juiz d» 
de Lagôa Vermelha, de l.a.
3.702. de 26 de outubro:
Desannexa o termo de Gravatahy da comarca de Porto Alegrti 
annexando-a á de S. Leopoldo, e declara o municipio do GuabjH 
termo da comarca de Porto Alegre.
3.706, de 11 de novembro:
Modifica a ordem d>- substituição .lo uii/ .ia comarca de



2.* D IRECTORIA

, ig 9 ,  de 18 de janeiro:
N '."|tera em parte o regimento interno da Repartição Central, 
g. 2l6?4, de 22 de março:
V ;;^a '0 municipio de S. Pedro com o territorio do 3.° districto 

de Santa Mana.
* .  3625. de 22 de março:

sobre a administração provisória do municipio de S. Pedro. 

3($26, de 22 de março: 
í  Nomeia intendente provisorio para o municipio de S. Pedro. 
L  3635, de 28 de abril:

Homologa o laudo arbitrai que delimita os municípios de Encru

zilhada e S. Jeronymo.
3.646, de 27 de maio:
pesigna o secretario de Estado interino dos Negocios do Inte

rior e Exterior.
K. 3.648, de 31 de maio :
r  njomeia o secretario interino da Presidencia do Estado.

V  3.654. de 17 de junho:
Dispõe sobre os relatorios das repartições subordinadas á Secre
taria do Interior e Exterior.

X.» 3.673. de 17 de julho:
Provê sobre a escolha de local para séde do municipio que se 
deverá constituir com o territorio dos 9.°, 10.° e 11.° districtos 
do municipio de Porto Alegre.

K.» 3.679, de 14 de agosto:
Adia o plebiscito para a escolha da séde do municipio a consti
tuir-se com os 9.°, 10.° e 11.° districtos de Porto Alegre.

N * 3.697, de 14 de outubro:
Crêa o municipio do Guahyba com o territorio dos 9.°, 10.° e 11.° 
districtos de Porto Alegre.

N.“ 3.698, de 14 de outubro:
Provê sobre a administração provisoria do municipio do Gua
hyba.

N* 3.699, de 14 de outubro:
Nomeia intendente provisorio para o municipio do Guahyba.

X* 3.704, dc 5 de novembro:
Extingue os logares de director do Hospital S. Pedro e do Ma
nicomio Judiciário e crêa o de director da Assistência de Alie
nados.

N° 3.707, de 11 de novembro:
, Designa dia para a eleição de um representante á Assembléa do 

Estado.
N* 3.713, de 22 de novembro:

Proroga as sessões da Assembléa dos Representantes.
"•* 3.715, de 26 de novembro:
h Nomeia o secretario de Estado dos Negocios das Obras Publicas.
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3.* DIRECTORIA

N.«

N.#

N.°

N.°

N.°

N.°

N.°

N.°

N.°

N.°

N.°

N.°

N.°

N.°

N.°

N.°

3.588, de 15 de janeiro:
Converte á categoria de grupos escolares os collegios elen 
de Ijuhy, S. Jeronymo e Cangussú, e eleva á categoria?! 
legios elementares os grupos escolares dc Santo Angelo * ' 
ceição do Arroio e Julio de Castilhos.
3.590, de 19 de janeiro:
Declara subsistente, no corrente exercicio, o quadro 
creadas pelo decreto n.° 2.365. de 23 de agosto de 191» ^  
as alterações abaixo declaradas.
3.597, de 26 de janeiro:
Institue um grupo escolar na villa de S. Lourenço.
3.598, de 26 de janeiro:
Institue um grupo escolar na villa de S. Francisco de
3.599, de 26 de janeiro:
Institue um grupo escolar em Tupaceretan, municipio de r ' 
Alta. 7
3.600, de 26 de janeiro:
Institue um grupo escolar em Pedras Brancas, 7.° distritfc» 
Capital.

3.601, de 26 de janeiro:
Institue um grupo escolar na villa de S. Vicente.
3.602, de 26 de janeiro:
Institue um grupo escolar na villa de Garibaldi.
3.603, de 26 de janeiro:
Institue um grupo escolar na villa de Piratiny.
3.618, de 25 de fevereiro:
Institue um grupo escolar na villa de Antonio Prado, j  
3.622, de 20 de março:
Eleva á categoria de collegio elementar o grupo escolar do Pir- 
thenon.
3.633. de 16 de abril:
Transfere a 6.a aula do sexo masculino, de Barro Vermelha 
municipio de Gravatahy, para o arrabalde de Gravatahy nesta 
capital, convertida em mixta. e sob a numeração de 54.*. j  

3.640, de 14 de maio:
Fixa o quantum das subvenções escolares no corrente exercida 
3.657, de 22 de junho:
Localisa no bairro Dr. Frederico Dahne a 12.® aula mixta <h 
municipio de Garibaldi. convertendo-a ao sexo masculinJW
3.665, de 3 de julho:
Remove a professora de 1." entrancia d.a Olga Mattos de Al
buquerque para a 3." aula. convertida em mixta, da R a m  •  
Ribeiro, municipio da Capital.
3.693, de 28 de setembro:
Transfere a 1* aula do sexo masuilin<> da n  S. Lo»
renço para o logar denominado Boqueirão Velho, no t^H  
municipio. „



4.* DIRECTORIA 

r -o’ , de 19 de janeiro:
y 4.* “’ove quatro majores da Brigada Militar.

[593, de 20 de janeiro:
DI jngue os logares de capitães commandantes do Grupo de Me- 

^jhadora? e Escolta Presidencial e crèa os de majores com- 
^üondantes das mesmas unidades da Brigada Militar.

L  1595, de 25 de janeiro:
S n-.p5e que os l°gares de assistentes do pessoal e do material 

rk Briga(la Militar sejam exercidos por dois tenentes-coroneis.
3 596. de 25 de janeiro: 

r promove um major da Brigada Militar.

v-, 3609. de 27 de janero:
■ ^nnexa, provisoriamente, ao da 15.* o territorio da 6.* região

... 3612, de 9 de fevereiro:
1 Manda incluir na escala dos conselhos militares, como substi-
I  tutos, os officiaes reformados da Brigada Militar.

V  3.619, de 11 de março:
R Equipara os vencimentos do amanuense do Gabinete Medico Le- 
k gal aos dos amanuenses da Chefatura de Policia, 

y  3.621, de 19 de março:
Addita o artigo 24 do regulamento numero 3.016, de 25 de 
agosto de 1922.

X* 3628, de 13 de abril:
Transfere para a villa da Encruzilhada a séde da 19.a região 

policial.
N\“ 3.639, de 7 de maio:

Desannexa da 15.a o territorio da 6.* região policial.
N* 3.651. de 12 de junho:

Annexa ao territorio da 6.* região policial o municipio de São 
Pedro.

N* 3.662. de 28 de junho:
Promove um major, commissionado, da Brigada Militar.

N'.* 3.682. de 17 de agosto:
Crêa uma commissão de catalogação no Archivo Publico.

N." 3.690. de 25 de setembro:

Altera a divisão policial.
N.” 3.709 A, de 17 de novembro:

Crêa um esquadrão auxiliar da Brigada Militar, com séde no 
municipio de São Gabriel.

N.° 3.709B, de 17 de novembro:
Crêa mais quatro corpos auxiliares da Brigada Militar.

P* 3.712, de 22 de novembro:
Nomeia presidente da Junta Commercial.

N “ 3.714, de 26 de novembro:
Crêa mais dois corpos auxiliares da Brigada Militar.

K  3.717, de 29 de novembro:
Rectifica o de n.° 3.709 B.
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—N1

—N.

—N.
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—2®

—N°

—N1

N.®

N.°

3.718, de 1 de dezembro:
Rectifica o de n.°3. 709 B.
3.719, de 1 de dezembro:

Ciêa mais tres corpos auxiliares da Brigada Militar
3.720, de 3 de dezembro: - ,

Crêa dois esquadrões auxiliares da Brigada Militar, com ,4*1 I 
municipio de Rosário. t,. |
3.721, de 4 de dezembro:
Rectifica o de n.° 3.709 B.
3.722, de 6 de dezembro:
Crêa mais um corpo auxiliar da Brigada Militar.
3.729, de 20 de dezembro:
Crêa mais um corpo auxiliar da Brigada Militar.
3.730, de 24 de dezembro:
Rectifica o de n.° 3.717.
3.731, de 27 de dezembro:
Reorganiza o serviço da Repartição de Estatistica.
3.743, de 30 de dezembro:

Approva a tabella de vencimentos do pessoal da ReDarM^I 
Estatistica.
N.° 3.743, de 30 de dezembro:

Dispõe sobre a graduação de officiaes por antiguidade.
3.768, de 31 de dezembro:
Crêa mais um corpo auxiliar da Brigada Militar-

—N®

—N.

—N1

—N.

—N.

—N1

—N.

—N.

tabella de vencimentos do pessoal da Repartiç^iS 

ACTOS

1.* D IRECTORIA

1, de 2 de janeiro:
Nomeia juiz districtal do 6 o districto do termo de Palmeira.’ fl
2, de 4 de janeiro:
Nomeia juiz districtal do 2.° districto do termo de Torres.
5, de 6 de janeiro:
Crêa o cargo de 3.° promotor publico da comarca desta capitiL
7, de 8 de janeiro:

Nomeia 1.® supplente do juiz districtal do 10.° districto do terno 
de Santo Angelo.
8, de 9 de janeiro:
Declara vago o cargo de juiz districtal do 1.® districto do tern» 
desta capital.
9, de 9 de janeiro:
Nomeia juiz districtal do 8.° districto do termo de Lagôa 378,

melha.
10, de 9 de janeiro:
Nomeia juiz districtal do 5.® districto do termo de Rio Pardo* 
seus 2.® e 3.® supplentes.
11, de 11 de janeiro:
Nomeia supplentes dos juizes districtaes dos 2.®, 3.® e 4.* — 
trictos do termo de Viamão.



l7 He 11 de janeiro:
P  £ja Supplentes dos juizes districtaes dos 2.®, 4.° e 5.® dis-
I .̂oDl dos termos de S. José do Norte.

'f /d e  I3 de janeiro:
. gja supplentes dos juizes districtaes dos 2.°, 4.°, 6.° e 9.° 

j*°trictos do termo de S. João de Montenegro. 

de 13 de janeiro:
\ ^ ’0ffieia os supplentes do juiz districtal do 2.° districto do termo

de Pelotas.
„  o de 14 de janeiro:

neclara sem effeito o de n.° 638, de 29 de dezembro ultimo. 

.. >0 de 14 de janeiro: 
r  ’ K 'ineia distribuidor, partidor e contador do termo do Rosário. 

L  21 de 16 de janeiro:
Nonieia escrivão da provedoria, registro civil, jury e execuções 

criminaes do termo de Encruzilhada.

L ,  26, de 25 de janeiro:
Njomeia juiz districtal da séde do termo de Caçapava- 

l7H 27, de 27 de janeiro:
Rem ove, a pedido, para a comarca de S. Gabriel, o juiz da de 
Rio Pardo, bacharel Nesio de Almeida.

x-c 28. de 27 de janeiro:
Nomeia os supplentes do juiz districtal da séde de Viamão.

*29, de 28 de janeiro:
Nomeia juiz districtal doll.° districto do termo de Palmeira e 
seus I o e 2.° supplentes.

»f• 30, de 1.° de fevereiro:
Remove, a pedido, para a comarca de Rio Pardo, o juiz da de 
Livramento, bacharel Elzeario Vieira Nunez.
31, de 1.° de fevereiro:
Nomeia 3.® supplente do juiz districtal do 1.® districto do termo 
desta capital e 1.® e 2.® supplentes do do 3.®.

N.# 32, de 2 de fevereiro:
Nomeia escrivão de orphãos e ausentes do termo de D. Pedrito. 

N.# 35, de 4 de fevereiro:
Nomeia 3.® supplente do juiz districtal da séde do termo de Ijuhy. 

N* 46, de 12 de fevereiro:
Nomeia 1.®, 2.® e 3.® supplentes do juiz districtal do 3.® districto 
do termo de S- José do Norte.

N* 49, de 13 de fevereiro:
Nomeia supplentes dos juizes districtaes dos 1.®, 2.® e 3.® distri
ctos do termo de Alfredo Chaves.

N.* 50, de 13 de fevereiro:
Nomeia avaliador do termo de Alfredo Chaves.

N* 52, de 15 de fevereiro:
Designa o bacharel J oão Soares para membro substituto do Con- 
selho Penitenciário.
57, de 18 dé fevereiro;:
Nomeia juiz districtal da séde do termo de Candelaria.

—  213 —



—  214 —

—21

—21

—21

—24

—24

—N4

—21

—24

—24

—24

—24

—24

—24

—24

—24

—24

N.®

,erm0

Nomeia juiz districtal do 2.® districto do termo de V aceJl
61, de 20 de fevereiro: 1 * 
Nomeia 1.® supplente do juiz districtal da séde do 
Piratiny.

62, de 20 de fevereiro:

Nomeia juiz, districtal da séde do termo de Taquara.
65, de 22 de fevereiro:
Nomeia juiz districtal da séde do termo de Ijuhy.
66, de 23 de fevereiro:

Nomeia avaliador, distribuidor, partidor e contador do term» . 
Jaguary. *
67, de 23 de fevereiro:
Nomeia 1.®, 2.® e 3.° supplentes do juiz districtal da séde do tu 
de Jaguary.

68, de 23 de fevereiro:
Nomeia 2.® supplente do juiz districtal da séde do termo 
Grande.

70, de 25 de fevereiro: ________
Nomeia juiz districtal do 2.® districto do termo de Lagôa V« 
melha
71, de 26 de fevereiro: _______
Remove, a pedido, para a comarca de Bento Gonçalves, o joj, I
da de Vaccaria. __

77, de 6 de março: ______
Desannexa da escrivania do civel e crime do termo de Rio
a do jury e execuções criminaes, annexando-a, provisoria 
á da provedoria e registro civil.
79, de 8 de março:
Nomea juiz districtal do 2.® districto do termo de Cachoeir
80, de 8 de março:
Nomeia 1.® supplente do juiz districtal da séde do termo do | 
Prata.

81, de 10 de março:
Nomeia 1.®, 2 ° e 3.® supplentes do juiz districtal da ?éde do 
termo de Pinheiro Machado.
82, de 10 de março:
Nomeia juiz districtal do 5.® districto do termo de Crux Altm — 
respectivos supplentes.

84, de 11 de março:
Declara vago o logar de 3.® supplente do juiz di'trictal da s«k 
do termo do Prata.
85, de 11 de março:
Nomeia 2.® e 3.® supplentes do juiz districtal da séde do termo® 

Prata.
86, de 11 de março:
Nomeia 3.® supplente do juiz districtal da séde do termo de SI* 

Francisco de Paula.

58, de 19 de fevereiro: _____
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de 12 de março:

jj.* tV' ve> a pedido, para o 6.° districto do termo de Taquara o juiz 

BSSÜictai do 5 °> cidadão Apparicio Coirêa da Silva.

Cfi de 12 de março:
K* , ’ eia 1.°, 2.° e 3.® supplentes do juiz districtal do 6.° districto

J0°teriro de Taquara.
89 de 15 de março:

H ^ 0lT1eia juiz districtal do 3.° districto do termo de Rosário.

90 de 15 de março:
r  Nomeia 2.° e 3.° supplentes do juiz districtal do 3.® districto do 

Krm0 de Caçapava e 3.® do do 5.®.

—21 de 16 de março:
* Remove, a pedido, para a séde do termo de S- Gabriel, o juiz dis- 
í trictal da séde de S. Sebastião do Cahy, bacharel Cyro Pestana.

93, de 16 de março:
Nomeia juiz districtal da séde do termo de Quarahy. 

jj, 94, de 16 de março:
í Nomeia supplentes do juiz districtal do 3.® districto do termo do 

Rio Grande.

95, de 18 de março: 
r* Monieia official do registro geral de immoveis do termo de 

Guaporé.

K* 96, de 19 de março:
Nomeia 2.® supplente do juiz districtal da séde do termo de São 
Francisco de Paula.

N.» 97, de 19 de março:
Remove, a pedido, para a séde do termo de S. Sebastião do Cahy,
o juiz districtal da séde do de Nova Trento, bacharel Evaristo 
Silveira.

N* 98, de 19 de março:
Remove, a pedido, para a séde do termo de Passo Fundo, o juiz 
districtal da séde do de Jaguarão, bacharel Pedro Delduque de 
Macedo.

N“ 101, de 25 de março:
Remove, a pedido, o 2.® supplente do juiz districtal do 6.® distri
cto do termo de Lagôa Vermelha, cidadão Modesto Vanz, para 
idêntico logar no 8.® districto.

N.° 102, de 30 de março:
Nomeia juiz districtal do 1.® districto do termo da capital.

N.* 103, de 30 de março:
Declara vago o logar de juiz districtal do 3.® districto do termo 
de Itaquy.

N* 104, de 30 de março:
Nomeia juiz districtal do 3.® districto do termo de Itaquy.

*•' 105, de 30 de março:
Declara vago o logar de 1.® supplente do juiz districtal da séde do 
termo de Nova Trento.



N-°

N.®

N.°

ij j .

N.»

N.°

N.® 

N.° 

N-® 

N.° 

N.® 

N.° 

N.° 

N.° 

N 0 

N.°

106, de 30 de março:
Nomeia 1.® supplente do juiz districtal da séde do termJ 
Trento.
107, de 31 de março:
Nomeia ávaliadoies do termo de Cangussú. 3_____

108, de 31 de março:

Nomeia distribuidor e partidor do termo de Cangussú.
109, de 31 de março:

Declara avulso o 2.° notario e official do registro geral <]« 
de Garibaldi, cidadão Pery Coutinho- J ’t:'.

110, de 3 de abril:

Desannexa a escrivania do jury e execuções criminaes 
de Piratiny, da do civel e crime, annexando-a, provii 
á de orphãos e ausentes.

111, de 3 de abril:
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Desannexa a escrivania da provedoria e registro civil do w  
de Piratiny, da de orphãos e ausentes, annexando-a o* 
riamente, á do civel e crime. ,

113, de 3 de abril: ^
Declara vago o logar de distribuidor e partidor do termo do nd 
Grande.

119, de 9 de abril:

Nomeio supplentes do juiz districtal da séde do termo de 
Pedro e juizes e respectivos supplentes dos 2.® e 3.° districtos.

120, de 9 de abril:
Nomeia notario e escrivão de orphãos e ausentes do tenno 

S. Pedro.
121, de 9 de abril:

Nomeia 3.® supplente do juiz districtal do 5.° districto do termo 4 
S. Francisco de Paula.

126, de 13 de abril:
Nomeia 1.® supplente do juiz districtal do 2.® districto do temi 
de Cachoeira.

127, de 13 de abril: J  
Nomeia 2.® supplente do juiz districtal do 4.® districto do ttnno 
de Alegrete.

128, de 14 de abril:
Nomeia 1.® supplente do juiz districtal da séde do termo de Ct 

çapava e 3.® supplente do juiz districtal do 2.° districto.
132, de 16 de abril:
Concede a permuta solicitada pelos 1.® e 3.® supplentes do juir d» 
trictal da séde do termo de Vaccaria.

134, de 17 de abril:
Nomeia juiz districtal do 8.® districto do termo de Lagôa Vc 
melha.
135, de 17 de abril:
Reconduz o juiz districtal da séde do termo de S. Lourenço/



de 20 de abril:
jí." ’ eja sucessor do official do registro geral de immoveis do 

S o  de Santa Cruz.
‘fio de 20 de abnl:

>'•' ^ 0[̂ eia 1® e 2.° supplentes do juiz districtal da séde do termo de

S. Borja.
144, de 23 de abnl:
Declara avulso o escrivão do 2.® cartorio do civel e crime do 

termo de Bagé
145, de 24 de abnl:

‘V R e c o n d u z  o juiz districtal da séde do termo de S. Vicente.

146, de 27 de abril:
d  àjeclara avulso o escrivão de orphãos e ausentes do termo de

Guaporé.
147, de 27 de abnl:

- Nomeia 2.° e 3.° supplentes do juiz districtal da séde do termo 

de Santo Angelo.

»i. 148. de 28 de abril:
Nomeia 1.® supplente do juiz districtal do 5.° districto do termo de 
S. João de Camaquam. 

j; 150, de 5 de maio:
Nomeia 1.® supplente do juiz distrital da séde do termo de Julio 

de Castilhos. 
jj» 151, de 5 de maio:

Nomeia juiz districtal e supplentes do 4.® districto do termo de 
Montenegro.

N* 152, de 6 de maio:
Reconduz o juiz districtal da séde do termo de S. Leopoldo.

N.° 153, de 6 de maio:
Nomeia 2.® e 3.® supplentes do juiz districtal da séde do termo de 
Santo Amaro.

N* 156, de 7 de maio:
Declara avulso o escrivão de orphãos e ausentes do termo de 
Torres- 

V.* 160, de 8 de maio:
Nomeia 1.® supplente do juiz districtal da séde do termo de Bom 
Jesus.

N* 161, de 8 de maio:
Nomeia avaliadores do termo de Bom Jesus.

N* 162, de 8 de maio:
Reconduz o 2.® supplente do juiz districtal da séde do termo de 
Ijuhy.

N.* 167 ,de 10 de maio:
Nomeia 1.® supplente do juiz districtal da séde do termo de Santa 
Cruz.

N-' 169, de 11 de maio:
Nomeia juiz districtal e 3.® supplente do 2.® districto do termo 
do Encantado e supplentes dos juizes do 3." e 4.® districtos.



Nomeia avvaliador do termo de Dôres de Camaquam
N.° 174, de 14 de maio:

Nomeia juiz districtal e 1.° supplente do 2.° districto do 
Dôres de Camaquam e 1.° e 2.° supplentes do juiz do 3 o j.r,a® í

N.° 184, de 20 de maio:

Nomeia os supplentes do juiz districtal do 5.° districto d,»’ 
de Santo Angelo.

N.° 192, de 29 de maio:

Nomeia juiz districtal do 11.° districto do termo de Passn o
N.° 195, de 1.» de junho: ‘ Un>-

Reconduz o juiz districtal da séde do termo de Cruz Alta.
N® 196, de 1.° de junho.

Aposenta o juiz de comarca da 3.* vara da Capital.
N.° 200, de 2 de junho:

Nomeia juiz districtal do 4.° districto do termo de S
N-° 201, de 2 de junho: v -

Nomeia 1.° e 2.° supplentes do juiz districtal do 1.° districto* 
capital.

N.° 202, de 10 de junho: •

Declara vago o logar de 1.® supplente do juiz districtal do 4« ̂  
tricto do termo de Lagôa Vermelha.

N.® 203, de 10 de junho:

Nomeia 1.® e 2 ® supplentes do juiz districtal do 4.° districto do 
termo de Lagôa Vermelha.

N. °204, de 10 de junho: __
Nomeia juiz districtal e supplentes do 11.® districto do termo* 
Lagôa Veimelha.

N.° 206, de 14 de junho:
Remove, a pedido, o juiz de comarca da 1* vara da Capital pjn 
a da 3.*.

N.® 207, de 14 de junho:
Declara avulso o 1.® notario do termo de S. Gabriel.

N.® 210, de 16 de junho: N

Nomeia juiz districtal do 10.® districto do termo de Fw] 
Fundo.

N.® 211, de 16 de junho:
Nomeia official do registro geral e especial do termo de S- Pedro.

N.® 220, de 19 de junho:
Concede reversão ao juiz de comarca avulso bacharel Raul de 

Freitas Boccanera.
N.° 221, de 19 de junho:

Nomeia secretario da Procuradoria Geral do Estado.
N.® 222, de 19 de junho:

Nomeia 1.® supplente do juiz districtal da séde do termo de S*- j 
tiago do Boqueirão.

N.® 223, de 19 de junho:
Declara vagos os logares de juiz districtal e 1.® supplente 
districto do termo de S. Gabriel. ^
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N ° 173, de 14 de maio:
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■ L . de 19 de junho:
jj* -7 -ia 3.® supplente do juiz districtal da séde do termo de São 

*°hriel e supplentes do 6.° districto.
1 —  de 21 de junho:

I 1 ’ ja juiz districtal e respectivas supplentes para os 2.° e 3.® 
j strictos do termo de Quarahy.
—  de 21 de junho:

HS^geia 2 ® supplente do juiz districtal do 11.° districto do termo 
Passo Fundo.

K  « 8 ,  de 22 de junho:

r íw lara vago o logar de 1.° supplente do juiz districtal da séde 
do termo de Arroio Grande.
2 3 3 .  de 22 de junho:

f  Remove- a pedido, para a comarca de Pelotas o juiz da de Bagé.

236, de 24 de junho:
• Reconduz o juiz districtal da séde do termo de Gravatahy.

238, de 25 de junho:
Declara avulso o escrivão de orphãos e ausentes do termo de 
Santo Antonio da Patrulha, 

ji. ?41, de 26 de junho:
A nnexa, provisoriamente, a escrivania do civel e crime do termo 
de S. Sepé á da provedoria e registro civil.

JI* 245, de 5 de julho:
Nomeia 1.° e 2.° supplentes do juiz districtal da séde do termo 
de Bôa Vista do Erechim.

«.• 253, de 5 de julho:
Nomeia supplentes do juiz districtal do 2.° districto do termo de 

Vaccaria.
K 254, de 6 de julho:
r  Annexa. provisoriamente, a escrivania do registro civil do termo 

de Santa Cruz á de orphãos e ausentes.
N* 255, de 7 de julho:

Nomeia 2.° supplente do juiz districtal da séde do termo de São 
Pedro.

X* 256, de 8 de julho:
Nomeia 1.° e 2.° supplentes do juiz districtal do 3° districto do 
termo de Vaccaria.

X. 257. de 10 de julho:
Nomeia 3.° supplente do juiz districtal do 2.° districto do termo 

de Pinheiro Machado.

X 258, de 10 de julho;
Nomeia 2.° supplente do juiz districtal do 4.° districto do termo 

do Rosário.
259, de 12 de julho:
Remove o juiz districtal da séde do termo de Julio de Castilhos.
260, de 13 de julho:
Nomeia juiz districtal do 4.° districto do termo de D. Pedrito. 

"•* 264, de 15 de julho:
Reconduz o juiz districtal da séde do termo de Taquary.



Nomeia juiz districtal do 4.° districto do termo de Nome
N.° 273, de 23 de julho:

Nomeia juiz districtal da séde do termo de Santa M > rl 

N.° 274, de 24 de julho: 3

Nomeia 1.° supplente do 2.° juiz districtal do termo deste 
N.° 277, de 26 de julho: ;v;<

Nomeia 3.° supplente do juiz districtal da séde do iajuz  
grete. . f

N.° 283, de 29 de julho:
Nomeia supplentes dos juizes districtaes dos 5" e 7.® 
do termo de Julio de Castilhos. ' ■

N.° 284, de 29 de julho:

Nomeia juiz districtal, 1.° e 2° supplentes do 2.® districto 
termo de Bôa Vista do Erechim.

N.° 288, de 30 de julho:
Nomeia juiz districtal do 3.° districto do termo de Enm.^w-l 

N.° 290, de 31 de julho:
Nomeia juiz districtal e 1.° supplente do 2.® districto do tmJ 
de Santa Maria.

N.° 292, de 3 de agosto:
Declara vago o logar de juiz districtal do 2.® districto do tem 
de Lagôa Vermelha- 

N.® 293, de 3 de agosto:
Nomeia juiz districtal do 2.® districto do termo de Lagôa Ver
melha.

N.® 294, de 3 de agosto:
Nomeia 1.® supplente do juiz districtal da séde do termo 4 
Arroio Grande e 2.® supplente do juiz do 2.® districto. ,

N.® 295, de 4 de agosto:
Nomeia 2.® e 3.® supplentes do juiz districtal do 2.° districto do 
termo do Rosário.

N.® 297, de 6 de agosto:
Nomeia 3.® supplente do juiz districtal do 2.® districto do termo 

de Itaquy.

N-° 300, de 9 de agosto:
Nomeia juiz districtal do 11.® districto do termo de Passo Fundo.

N.° 301, de 9 de agosto:
Nomeia juiz districtal do 8.® districto do termo de S. Leopolda 

N.® 309, de 10 de agosto:
Nomeia 1.® e 3.® supplentes do juiz districtal da séde do termo 

de S. Jeronymo.

N.® 310, de 11 de agosto:
Declara vago o logar de juiz districtal do 7.® districto do teflf 

de Bagé.

N.® 311, de 1 de agosto: ^  j
Nomeia juiz districtal do 7.® districto do termo de Ijuhy.
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N.° 266, de 16 de julho:

à
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— 2 de 12 de agosto:
’ eia juiz districtal e supplentes do 10.° districto do termo de

1dea Alta-
■ *15 de l 3 de agosto: 
y ". ’ eja juiz districtal e supplentes do 13.° districto do termo de

Passo Fundo.
ggos  de 16 de agosto:

N Declara vago o logar de 1.° supplente do juiz districtal do 7.® 
L/lítiiicto do termo de Santa Maria.

t. 318 de 16 de agost° :
t  Nomeia I o supplente do iuiz districtal do 7.° districto do termo 

de Santa Maria.
321, de 18 de agosto:
Nomeia juiz districtal e supplentes do 10.® districto do termo de
S Leopoldo.

K. 324, de 21 de agosto:
N om eia official do registro geral de immoveis do termo de Ja

guarão.
325, de 21 de agosto:

‘ Nomeia official do registro geral de immoveis do termo de 
Dôres de Camaquam. 

v. 326, de 23 de agosto:
I  Nomeia juiz districtal da séde do termo de Jaguarão.

N-. 328, de 24 de agosto:
Nomeia 4.° notario do termo desta capital.

t:’  329, de 24 de agosto:
Declara avulso o juiz de comarca de Alegrete.

V.» 331, de 26 de agosto:
Nomeia juiz districtal do 5.® districto do termo de Cangussú 

S.* 333, de 28 de agosto:
Nomeia 1.® supplente do juiz districtal do 3.® districto do termo 
da Taquara.

N0 334, de 30 de agosto:
Nomeia 1.® supplente do juiz districtal da séde do termo de Uru
guayana.

N* 341, de 2 de setembro:
Nomeia 3.® supplente do juiz districtal do 7.° districto do termo 
de S. Francisco de Paula.

N.° 342. de 2 de setembro:
Nomeia 2.® supplente do juiz districtal da séde do termo de Santa 
Victoria do Palmar e supplentes do juiz do 3.® districto.

N.° 343, de 3 de setembro:
Nomeia 1.® e 2.° supplentes do juiz districtal do 6.® districto do 
termo do Lageado.

N* 347, de 4 de setembro:
Nomeia juiz districtal e supplentes do 4." districto do termo de 
Rio Pardo.
353, de 11 de setembro:

i, Nomeia 2.® e 3.° supplentes do juiz districtal do 5.® districto do 
termo de Caçapava.
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Nomeia 2.® supplente do juiz districtal do 8.® districto 
S. Leopoldo. —

N.® 358, de 14 de setembro:
Nomeia juiz districtal do 2.® districto do termo de Santo 
da Patrulha; juiz e supplentes do 6.® districto.

N.® 360, de 16 de setembro:
Declara avulso o juiz districtal da séde do termo da T?

N.° 361, de 16 de setembro:
Nomeia juiz districtal e 1.® supplente do 4.® districto 
de Santo Angelo. ter!>

N.° 362, de 16 de setembro:
Nomeia juiz districtal, 2.® e 3.° supplentes do 6.® distria*J 
termo de Uruguayana. 0 ^

N.° 363, de 17 de setembro:
Desannexa da 2.“ escrivania do civel e crime do termo de Sa 
Maria a do jury e execuções criminaes.

N.° 364, de 17 de setembro:
Remove, a pedido, para a séde do termo de Livramento o j j  
districtal da séde do de Itaquy, cidadão Pery G. Oliveira ^

N.® 365, de 17 de setembro:
Remove, a pedido, para a séde do termo de Taquara o jui* a  
trictal da séde do de D. Pedrito, bacharel José Pereira Ca3 
de Souza.

N.° 367, de 17 de setembro:
Nomeia 2.® supplente do juiz districtal da séde do termo de (*. 
choeira.

N.® 368, de 18 de setembro:
Declara avulso o 2.® notario do termo de Alegrete.

N.® 370, de 18 de setembro:
Nomeia 2.® supplente do juiz districtal do 2.® districto do terns 
de Estrella.

N.® 371, de 24 de setembro:
Nomeia 1.® supplente do juiz districtal da séde do termo de 
Candelaria.

N.® 372, de 24 de setembro:
Nomeia juiz districtal da séde do termo do Rio Grande. J

N.® 373, de 24 de setembro:
Nomeia juiz districtal e supplentes do 3.® districto do termo de 
Santo Amaro.

N.® 377, de 25 de setembro:

Declara avulso o escrivão do civel e crime, jury e exi 
criminaes do termo de Viamão.

N.® 378, de 25 de setembro:
Reconduz o 1.® supplente do juiz districtal da séde do termo 
Triumpho.

N.® 388, de 2 de outubro:  ̂ 3
Aposenta o juiz districtal da séde do ternTO de Soledade.

N.° 357, de 14 de setembro:
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d í . 7 (k outubro:

Íí* ín iuiz districtal, 1.° e 2.° supplentes do 2.° districto do 

—  2  3 dc' Conceição do Arroio.

de 11 de outubro: 
f* ôineia supplentes do juiz districtal da séde do termo de Qua-

rahv-
,go de 13 de outubro:
Retnove- a Ped>do, para a comarca de Alegrete o juiz da de

,!í?iqU'de 15 de outubro:
(  peclara vago 0 logar de juiz districtal do 6.° districto do termo

de Lageado.

« . 402, de 15 de outubro:
Nomeia juiz districtal e supplentes do 6.° districto do termo de

Lageado.

v* 403. de 15 de outubro:
Nomeia 1° supplente do juiz districtal da séde do termo do

Guahyba

^ . 404. de 16 de outubro:
Nomeia 1° supplente do juiz districtal da séde do termo de S. 

Pedro.

406. de 19 de outubro:
Nomeia 2.® supplente do juiz districtal da séde do termo de S. 

José do Norte.

K* 407, de 20 de outubro:
Nomeia juiz districtal e 1." supplente do 3.° districto do termo 
de Cangussú.

X • 408. de 21 de outubro:
Nomeia 2. e 3.° supplentes do juiz districtal da séde do termo 
do Guahyba.

X* 412, de 25 de outubro:
Nomeia successor do official do registro geral de immoveis do 
termo de Caçapava.

X.* 4ÍX de 25 de outubro:
Nomeia 1.° e 3.° supplentes do juiz districtal do 8.° districto do 
termo de Soledade.

N.* 417. de 26 de outubro:
Reconduz o juiz districtal da séde do termo de Montenegro. 

N* 418, de 26 de outubro:
Nomeia juiz districtal do 2.° districto do termo de Cruz Alta. 

N* 424, de 27 de outubro:
Nomeia membro do Conselho Penitenciário.

N* 425, de 27 de outubro:
Declara vago o logar de 3.° supplente do juiz districtal do 10.° 
districto do termo da Palmeira.

426, de 27 de outubro:
Nomeia juiz districtal e supplentes do 10.° districto do termo da 

, Palmeira



Nomeia 2.° e 3.° supplentes do juiz districtal do 3." distriX 
termo do Guahyba.

N.° 428, de 28 de outubro:
Nomeia official do registro geral de immoveis do termo No m 
Alta. 'Ir Cr,

N.° 430, de 29 de outubro:
Nomeia juiz districtal e supplentes do 4.° districto do 
Taquary. ^  N

N.° 434, de 5 de novembro:
Nomeia 1.° supplente do juiz districtal do 4.° districto do 
de Santa Maria.

N.° 436, de 6 de novembro:
Nomeia juiz districtal e supplentes do 4.° districto do ternv, 
Guahyba.

N.° 437, de 8 de novembro:
Nomeia 1.° supplente do juiz districtal do 8.° districto do t t n j  

de Porto Alegre. ^
N.° 440, de 9 de novembro:

Reconduz o 1.° supplente do juiz districtal da séde do termo* 
Montenegro.

N.° 441, de 9 de novembro:
Declara vago o logar de 2.® supplente do juiz districtal da 
do termo de Encantado. ,

N.° 442, de 9 de novembro: ______
Nomeia 1.° e 2.° supplentes do juiz districtal da séde do t e J  
de Encantado.

N.° 444, de 11 de novembro:
Nomeia juiz districtal da séde do termo de D. Pedrito.

N.° 445, de 11 de novembro: omei_____
Nomeia supplentes do juiz districtal do 3.® districto do tcat(j 

da Palmeira.

N.° 446, de 18 de novembro:
Declara avulso o escrivão do jury e execuções criminaes dl 
termo do Rio Grande.

N.° 448, de 22 de novembro: ______
Nomeia juiz districtal do 7.° districto do termo de Julio de Cas- 
tilhos.

N.° 449, de 23 de novembro: -Lijl______
Nomeia juiz districtal e supplentes para o 9.° districto do terrao 
de Santo Angelo.

N.° 450, de 24 de novembro:
Nomeia, em commissão, juiz districtal da séde do termo de j  
Francisco de Paula.

N.° 451, de 25 de novembro: ,tj
Declara vago o logar de 2.° supplente do juiz districtal da se« 
do termo de S. Francisco de Paula.

N.° 452, de 25 de novembro:
Nomeia 2.° supplente do juiz districtal da^éde do termo dej 
Francisco de Paula.

N.° 427, de 28 de outubro:
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* i-i iuiz districtal do 2.° districto do termo de Pelotas.
' S°mcdg 29 de novembro:

ij* -a i.° supplente do juiz districtal da séde do termo de

F ?íroio Grande,
i  í<5 de 29 de novembro:
r  Iara enl disponibilidade o official do registro geral e espe-
I  ^  do termo de Rio Pardo.
L i t f  de 29 de novembro:
K' 4: nexa> provisoriamente, o notariado do termo de Nova Trento 

Ef^egistro geral de immoveis.

, j;- de 30 de novembro:
B  Cri 0 Iogar de adjuncto do promotor publico do termo de S. 

Francisco de Paula.
. 458, de 30 de novembro: 

f  v0meia supplentes do juiz districtal do 2.° districto do termo de

f pelotas.
u .  4 6 0 .  de 4 de dezembro:

Nomeia 2.° notario do termo de Garibaldi.
u .  4 6 1 .  de 4 de dezembro:
r  jj0Jneia escrivão do civel e crime, jury e excuções criminaes do 

termo de Livramento, 

w* 462. de 4 de dezembro:
Nomeia 1.” notario do termo de Livramento.

«1* 463. de 4 de dezembro:
Nomeia escrivão de orphãos e ausentes do termo do Rosário.

fl» 464, de 4 de dezembro:
Nomeia distribuidor e partidor do termo do Rio Grande, 

fl.» 465, de 8 de dezembro:
Nomeia 2.° supplente do juiz districtal do 1.° districto do termo 
de Porto Alegre, 

fl* 466, de 10 de dezembro:
Declara em disponibilidade o escrivão do 2.® districto do termo 
de S. Gabriel.

N." 467, de 11 de dezembro:
Declara vago o logar de 3.° supplente do juiz districtal da séde 
do termo de S. João de Camaquam.

N.* 468, de 11 de dezembro:
' Nomeia 1.°, 2.° e 3.° supplentes do juiz districtal da séde do termo 

de S. João de Camaquam.
N.* 469, de 11 de dezembro:

Declara em disponibilidade o escrivão do 1.° cartorio de orphãos 
e ausentes do termo de S. Leopoldo.

Jf* 470, de 11 de dezembro:
Declara em disponibilidade o juiz districtal da séde do termo de 
Pinheiro Machado.

” *471, de 14 de dezembro:
| Nomeia 1.° supplente do juiz districtal do 5.° districto, juiz, 2.® 

e 3.» supplentes do 7.° e 1.° e 2.° supplente do 9.° districto do 
termo de Lagôa Vermelha.

_  —2 5* de novembro:



Nomeia juiz districtal do 5.° districto do termo de r j_  
respectivos supplentes.

N.° 473, de 15 de dezembro:
Reconduz o 3.° supplente do juiz districtal da séd«* j l  
de S. Borja. ‘ ,!l'

N.° 474, de 16 de dezembro:
Nomeia distribuidor e partidor do termo do Herval N

N.° 476, de 18 de dezembro:
Nomeia 2.° e e 3.° supplentes do juiz districtal da séde i 
de Alfredo Chaves.

N.° 477, de 18 de dezembro:
Aposenta o juiz districtal da séde do termo de Santo 

N.° 479, de 20 de dezembro:
Declara avulso o distribuidor, partidor e contador Ho o 
S. Gabriel.

N.° 480, de 20 de dezembro:
Annexa as escrivanias do civel e crime, jury e fxecuçía d 
minaes do termo de Alfredo Chaves, á de orphãos e aus<Ĵ  

N.° 481, de 22 de dezembro: ^
Declara em disponibilidade o avaliador do termo de Cad»M 

N.° 482, de 22 de dezembro:
Nomeia 1.° supplente do juiz districtal do 3.® districto do ttqJ 
do Rosário.

N.° 484, de 23 de dezembro:
Nomeia juiz districtal do 2.° districto do termo de Guaporé. 

N.° 488, de 27 de dezembro:
Reconduz o juiz districtal da séde do termo de Estrella. j!j 

N.° 491, de 29 de dezembro:
Declara em disponibilidade o distribuidor, partidor e conta&l 
do termo de Passo Fundo, cidadão Eduardo Rocca. *

N.° 493, de 30 de dezembro:
Nomeia 1.° supplente do juiz districtal da séde do termo do ̂  
Grande.

N.° 494, de 31 de dezembro: B
Declara em disponibilidade o escrivão da provedoria e regia» 
civil, jury e execuções criminaes do termo de Dôres de Can* 
qtiam, cidadão Arlindo Gaspar do Carmo.

N.° 472, de 14 de dezembro:

2.* D IRECTORIA

N.° 99, de 23 de março:
Promove um 2.® e um 3.° officiaes da Repartição Central^ 
Secretaria de Estado dos Negocio.-* do Interior e Exterior.

N.° 420, de 27 de outubro:
Fixa o subsidio do intendente provisorio do municipio 
hyba.

N.° 435, de 5 de novembro: -»
Nomeia o director da Assistência a Alienados.
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3.* DIRECTORIA

I  . 13 de janeiro:
L 16, 0 , a gratificação da 4.a parte dos respectivos vencimentos 

^°n ofessor Pradelino Soares de Abreu.

í° fe°l3 de janeiro:
K *'■ nrofessora effectiva de 1 * entrancia, a alumna mestra 

fíome,d —,

Bertha Helm- 
a de 13 de janeiro: 

v ja professora effectiva de 1“ entrancia, a alumna mestra

v-üemu Nova. _
* ,4 de 22 de janeiro:
F  r  «cede a gratificação especial da 4 a parte dos respectivos ven-
I \nentos ao professor Henrique Cândido Pritsch. 

ã tf de 5 de fevereiro:
0ve a professora de I a entrancia Georgeta Torres Jobim, da 

|  i o *  aula mixta, do Amorim, em Cachoeira, para a 5.“, tambem 
de Extremo Bélem. localisada em Ponta Grossa, neste

municipio.

„ 40, de 6 de fevereiro:
■ Nomeia professora effectiva de l.a entrancia, a alumna mestra 

Anadvr Coelho.
«  4 1 ,  d e  8 de fevereiro:
r* Locaüsa na linha 7 de Setembro, em Candelaria, a 2.a aula mixta
I  da Serra do Botucarahy, no mesmo municipio, e transfere para 
! a mesma, a professora da 10.a aula mixta de Arroio Grande no 

de S. Cruz, Amelia Bittencourt de Menezes.
S‘. 42. de 8 de fevereiro:

Concede a gratificação especial da 4.a parte dos respectivos ven
cimentos ao professor Luiz d’Avila.

N, 44. de 11 de fevereiro:
Remove a professora de 1* entrancia, Gonçalvina Telles da 
Rocha, da 2 a aula mixta dos suburbios de Guaporé para a 4 a da 
Colonia Sertorina, em Caxias.

N. 53, de 15 de fevereiro:
Concede a grati ficação especial da 4.a parte dos respectivos venci
mentos á professora Honorina Dutra de Carvalho.

N. 55, de 16 de fevereiro:
Transfere com a professora Maria José de Mello Durão, a 7.a 
aula mixta, de 1* entrancia, de Boqueirão para Sitio, em S. 
Lourenço.

N. 64, de 22 de fevereiro:
Nomeia professora effectiva de I a entrancia, a alumna mestra 
Maria do Carmo Lima.

«• 69, de 23 de fevereiro:
! Concede jubilação á professora de l.a entrancia Carolina Ruschel

1 Berwanger.
"• 72, de 26 de fevereiro:

Declara avulsa a professora Olinda Amt Martins,
i • '3, de 27 de fevereiro:



Nomeia professora effectiva de 1.* entrancia a alumna *’ 
Clarinda Lopes.

N. 74, de 4 de março:
Nomeia professora effectiva de 1* entrancia, a alumn. ' 
Lygia Carvalho Leal.

N. 75, de 4 de março:
Concede jubilação á professora de 1* entrancia Ignacia M 
da Silveira.

N. 76, de 4 de março:
Concede jubilação á professora de 3.“ entrancia Isabel N

N. 83, de 4 de março:
Nomeia professora effectiva de 1* entrancia, a alumna -JH 
Lygia Silveira.

N. 91, de 15 de março:
Nomeia professora effectiva de 1.* entrancia, a alumna 
Nair de Lorenzi Maciel. ^

N. 112, de 3 de abril: I
Remove a professora de 1* entrancia Adelina Niederauer Zaiwi; 
da 14.® aula mixta de D. Francisca, municipio de Cachoeir^í 

N. 115, de 5 de abril:
Remove a professora de 1* entrancia Maria Francisca Mon* 
de Abreu Lima, da 2.* aula mixta de Julio de Castilhos^H 
cipio de Soledade.

N. 123, de 12 de abril:
Concede a gratificação especial da 4.* parte dos respectivos m  
cimentos á professora Luisa de Lemos Couto.

N. 124, de 12 de abril:
Remove o professor de 1.* entrancia Eduardo Gans, da 1.*^ 
do sexo masculino da villa de Bom Jesus.

N. 131, de 16 de abril:
Remove a professora Almerinda Coelho Netto, da 12* aula de 
Novo Faraiso, municipio de Estrella.

N. 136, de 20 de abril:
Concede a gratificação especial da 4* parte á professora Mara 
Adelaide de Sá Brito.

N. 137, de 20 de abril:
Concede a gratificação especial da 4.* parte á professora Nib 
Pedroso.

N. 141, de 23 de abril:
Remove a professora Rita de Cassia Paranhos, da 21." aula mixti, 
da Picada, municipio de S. Luiz Gonzaga.

N. 142, de 23 de abril:
Transfere a 14.“ aula mixta, de 1.* entrancia, de Arroio Grande, 
com a respectiva professora d. Naura Vianna Teixeira. "

N. 143, de 23 de abril:
Concede a gratificação especial da 4* parte dos respectivos vtfl- 
cimentos ao professor Affonso Guerreiro Lima.

N. 149, de 4 de maio:
Remove o professor Manoel Müller de Miranda da 42* 
mixta da Ilha Grande, municipio da Capital.
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je 6 de maio :
* >de a gratificação especial da 4.* parte dos respectivos ven- 
C°n ntos a0 professor Gaspar Schaefer.

5Í!11 7 de maio:
'jj. l5'‘ Je a gratificação especial da 4 a parte dos respectivos venci- 
■P^toS ^ professora Adelaide Adelina de Souza Pereira.

de 7 de maio:
— a gratificação especial da 4 * parte dos respectivos venci-

■ tos a° professor Marco Martini.

,J!fde 8 de maio:
#. Y n Cede jubilação ao professor Possidonio Rodrigues de Lima.

l64, de 8 de maio:
Kftedara avulso o professor Ananias Borges da Silva.

l6g de 11 >™io:
P  Remove a professora Mercedes Alves da Silveira e Souza, da 

P R aula dos suburbios de S. José do Norte.

* 172 de 14 de maio:
f Declara avulso o professor Adão Hoffstátter 

v 176, de 17 de maio:
■K&ejDOve a professora Eponina de Oliveira Vernes, da 2.® aula 

de Boa Vista do Erechim.

v 177. de 17 de maio:
Remove a professora Maria Luisa Sá, da 2.tt aula da villa de 
Santiago do Boqueirão.

N. 182, de 19 de maio:
2 Concede jubilação provisoria á professora Almerinda de Vas

concellos Neves.

S. 183, de 20 de maio:
L Concede a gratificação especial da 4* parte dos respectivos ven

cimentos á professora Bemardina Roiz Padilha.

X. 188, de 22 de maio:
t Concede a gratificação especial da 4.a parte dos respectivos ven

cimentos á professora Corina Barbosa da Silva.

N. 191, de 28 de maio:
Concede a gratificação especial da 4.a parte dos respectivos ven
cimentos ao professor Cândido Alves de Oliveira.

N. 193, de 29 de maio:
Nomeia professora effectiva de 1.* entrancia, a alumna mestra 

Laura Amorim.
N. 197, de 2 de junho:

Nomeia professora effectiva de 1.” entrancia, a alumna mestra 
Antonina Pereira dos Santos.

N. 198, de 2 de junho:

Concede jubilação á professora Nila Pedroso.
B  159, de 2 de junho:
v -£oncede jubilação ao professor Roberto Roeber.
P- 205, de 11 de junho:

HpWcede jubilação ao professor Olympio B. Falcão da Frota.
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Concede a gratificação especial da 4* parte dos r 1  
cimentos ao professor Frederico Guilherme Kauer.

N. 212, de 16 de junho:
Concede a gratificação especial da 4.* parte dos respeçjj^S 
cimentos á professora Josephina Bonnet Heimburg. Uj5 1

N. 216, de 17 de junho:
Remove a professora de I a entrancia Avelina Vernes —29  
da 9.“ aula mixta de Canoas, municipio de G ravatahvv®

N. 227, de 21 de junho:
Nomeia professora effectiva de 1.* entrancia, a alumna 
Celina de Azevedo.

N. 229, de 22 de junho:
Remove o professor Adelmar José Sion da 13* aula <U 
masculino da villa de Garibaldi.

N. 230, de 22 de junho:
Concede a gratificação especial da 4.a parte dos respectivos 
cimentos ao professor João Baptista Jaeger.

N. 231, de 22 de junho:
Nomeia professora effectiva de 1.* entrancia, a alumna iw . 
Odithe Silla.

N. 242, de 26 de junho:
Declara avulso o professor Francisco Waldomiro Lorenz.

N. 243, de 28 de junho:
Concede reversão ao magistério publico á professora avulsa I«ü  
Bonnet.

N. 244, de 28 de junho:
Nomeia professora effectiva de l.a entrancia a alumna m«tu 
Santuzza Lemos.

N. 248, de 29 de junho:
Nomeia professora effectiva de 1.* entrancia a alumna mesüi 
Guiomar Pessoa.

N. 249, de 1.° de julho:
Concede a gratificação especial da 4* parte dos respectivos v» 
cimentos á professora Luiza Vinhas Poppe.

N. 250, de 3 de julho:
Remove o professor de 1* entrancia Carlos Miguel Soares, &
2." aula, sexo masculino, da villa de S. Lourenço. —2______

N. 252, de 5 de julho:
Concede a grati ficação especial da 4.a parte dos respectivos wt- 
cimentos á professora Normelia De Lorenzi.

N. 262, de 13 de julho:
Nomeia professora effectiva de 1.* entrancia, a alumna mestn

• Lucy de Abreu Lima.
N. 263, de 13 de julho:

Nomeia professora effectiva de 1.* entrancia, a alumna n tfl 
Iary de Abreu Lima.

N. 267, de 17 de julho:
Concede a gratificação especial da 4.* pajçte dos respectivos’ 

cimentos ao professor Antonio Machado Rosa.

N. 209, de 14 de junho:



J L  de 22 de julho:
«»eia professora effectiva de I a entrancia. a alumna mestra

7  XS5* steffens-
-e de 24 de julho:

S ove a professora Maria Amelia Cardoso Dias dos Santos, 
| r  5 * aula mixta de Sapucaia, em S. Leopoldo.

L J L de 26 de julho:
\ •. orofessora effectiva de 1.“ entrancia. a alumna mestra

IgSTsilveira <la Mello.

de2 de 20 de julho:
S ' ,sfere com a respectiva professora d. Prescdla Amoretti Rick 
1 8 *  aula mixta da Estação Sander.

L  280 de 26 de julho.
P- g^tifica o acto n. 205 de 11 de junho ultimo, na parte referente 

■^vantagens de jubilação do professor de 2." entrancia. Olvmpio 
g a p t i s t a  Falcão da Frota.

. 286.’de 29 de julho:
I  R e m o v e  o professor Manoel Müller de Miranda da 3." aula da 

Estação do Cerrito.

[jj 287. de 30 de julho: 
f Nomeia professora effectiva de 1.“ entrancia. a alumna mestra 

Gcorgina Duarte Quadros.

}í 289, de 31 de julho:
Nomeia professora effectiva de 1.“ entrancia, a alumna mestra 
Hilda de Castro Jobim.

X 291, de 3 de agosto:
Declara avulsa a professora Herminia Chevalier.

X. 302, de 9 de agosto:
P Concede a gratificação especial da 4.“ parte á professora Chris- 

tina Stoll.

S. 303, de 9 de agosto:
Nomeia professora effectiva de 1.“ entrancia, a alumna mestra 
Celina Leivas.

N. 307, de 10 de agosto:
| Concede a gratificação especial da 4.“ parte dos respectivos venci- 

cimentos á professora Vicentina Simões Pires.

N. 308, de 10 de agosto:
r Concede jubilação á professora de 1.” entrancia d. Mercedes Alves 

da Silveira e Souza.

■N’. 313, de 13 dc agosto:
Nomeia professora effectiva de 1." entrancia. a alumna mestra 
Olinda Oliveira dos Anjos.

N 314, de 13 de agosto:

► Concem jubilação á professora de 1.“ entrancia d. Catharina Clo- 
tilde Linck.

319, de 17 de agosto: 
r Concede reversão ao professor de 2." entrancia Arthur An tão 

Corrêa

• 8.1.
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entrancia, a allIm

322, de 20 de agosto:
Nomeia professora effectiva de 1* ________ , „ aiun—
Lydia Sobrosa de Rezende.

323, de 21 dc agosto:
Declara avulsa a professora Hilda Bemd.

335, de 30 de agosto:

Concede a gratificação especial da 4." parte dos rcspcc^^l 

mentos a professora Maria da Gloria de Albuquerque P°S ̂
336, de 30 de agosto: nn,a 

Concede a gratificação especial da 4." parte dos tespeetj 
cimentos á professora Maria Isolina Bernardes.

337, dc 31 de agosto:
Concede a gratificação especial da 4.* parte d<- ' c>ptcljv 
cimentos ao professor Florencio José da Silva.

338, de 2 de setembro:
Nomeia professora effectiva de 1." entrancia. a a lun i^^^— 
Eglantina Pereira.

339, de 2 de setembro:
Nomeia professora effectiva de 1.* entrancia. a X.NenX 
Maria da Gloria Souza.

344, de 3 de setembro:
Concede jubilação á professora de 1." entrancia Jovina KurtaJ 
dos Santos.

345, de 3 de setembro:
Concede jubilação á professora de 2 
de Iremos.

entrancia Candida

348, de 8 de setembro:
Concede a gratificação especial da 4.* parte dos respe tivosX.  
cimentos ao professor José Zeferino da Silveira.

350, de 10 de setembro:
Rectifica o acto n. 380 de 26 de julho do corrente anno. jl

351, de 10 de setembro :
Jubila a professora de 1." entrancia Gomercinda I>ornelks 

366, de 17 de setembro:
Nomeia professora effectiva de 1.* entrancia. a alum na uefl 
Consuelo Santos Pardelhas.

368, de 18 de setembro:
Remove a professora Eponina Monteiro para a 6." aula mixfc 
de Sapucaya, em S. Leopoldo.

376, de 25 de setembro:
Concede jubilação á professora Anna Candida Alvim. »

379, de 27 de setembro:
Nomeia professora effectiva de 1." entrancia. a alumna 
Francisca Pibernat de Oliveira.

380, de 27 de setembro:
Concede jubilação á professora Abrilina Granja Walmaratb. 

382, de 28 de setembro: - : ^  ♦
Concede jubilação ao professor Frederico Mailander.;ij



. 2*) de setembro:
reversão ao magistério publico ao professor avulso Luiz 

C0tl<*llc • • •

£er£. 30 de setembro:
\ 'rV.iara sem effeito a remoção da professora Maria Amelia Car-

P'as dos Santos-
I  .2* de 9 de outubro:
^HRgede jubilação ao professor Anselmo Bernardes Pires Cer-

'9 3de 9 de outubro: 
t ^ c e n e  jubilação á professora de 1.* entrancia Margarida Tro-

)  ^  9 de outubro: 
f  Declar3 avulso o professor Manoel Miiller de Miranda. 
d 397. de 11 de outubro:
i  Concedo ;i gratificação especial da 4.“ parte dos respectivos venci- 
imentos á professora Adelina Niederauer Zanchi.

. ,gg de 11 de outubro:
I  ronce<if a gratificação especial da 4.a parte dos respectivos ven- 
2 'mentos á professora Antonia de Mattos.

>í 416, de 26 de outubro:
[ Concede jubilação á professora Heduwiges Rosa dos Santos.

K 421, de 27 de outubro:
I  Concede a gratificação especial da 4." parte dos respectivos ven- 
L cim entas á professora Anna Velloso da Silveira. 

jj 422, de 27 de outubro:
r Concede jubilação ao professor Luiz Vieira Braga.
N 423, de 27 de outubro:

Nomeia professora effectiva de 1." entrancia, a alumna mestra 
Consuelo Aveline Duarte.

N. 475, de 18 de dezembro:
Declara avulso o professor José Ponzi.

N. 478, de 20 dc dezembro:
Nomeia professora effectiva de l.a entrancia, a alumna mestra 

í Lucy Carrigan Small.
N. 483, de 22 de dezembro:
I  Concede a gratificação especial da 4.“ parte dos respectivos ven

cimentos á professora Maria Josepha Nunes de Camargo. ,
N. 485. de 24 de dezembro:

Concede a gratificação especial da 4 “ parte dos respectivos venci
mentos á professora Olympia de Moura Ckless.

489. de 27 de dezembro:
Jubila, provisoriamente, a professora de 1.° entrancia Maria da 
Soledade Grainho.

4.* D IRECTORIA

”■ 2A, de 4 de janeiro:
Promove um 2.° c dois 3.“* officiaes da Junta Commercial.

4 de 5 de janeiro :
' Transfere o sub-chefe de policia da 16.* região.
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N. 6, de 6 de janeiro:
Nomeia sub-chefe de policia da 8.* região.

N. 23, de 21 de janeiro:
Classifica quatro majores da Brigada Militar.

N. 25, de 22 de janeiro:
Classifica dois majores da Brigada Militar.

N. 33, de 4 de fevereiro:
Classifica dois capitães da Brigada Militar.

N. 34, de 4 de fevereiro:
Transfere os capitães da Brigada Militar, Felippe Pedm 
cellos e Aristides Krauzer do Canto.

N. 37, de 6 de fevereiro:
Nomeia 3.® official da Junta Commercial.

N. 38, de 6 de fevereiro:
Faz ipromoções na Brigada Militar.

N.® 39, de 6 de fevereiro:
Promove sete 2.°‘ tenentes da Brigada Militar.

N. 43, de 10 de fevereiro:
Declara avulso o auxiliar de escripta da Casa de Correcção —23 
mundo Ribeiro Gama.

N.° 47, de 13 de fevereiro: ______
Reforma o 2.® tenente da Brigada Militar, Fulgencio Estevam —2 
Britto.

N.® 48, de 13 de fevereiro:
Concede meio soldo a d. Malvina Pinto de Freitas, viuva do alfJ 
res, em commissão, do 5.® corpo da 2." brigada provisoria do 
Oeste, Octacilio Pinto de Freitas.

N.® 51, de 15 de fevereiro: _______
Reforma o 3.® sargento da Brigada Militar, Clementino Agapito. I

N.® 56, de 16 de fevereiro:
Aposenta o 1.® official da Repartição de Estatistica, Alvaro Ri
beiro Gama.

N.° 59, de 19 de fevereiro:
Nomeia sub-chefe de policia da 14* região,

N.® 60, de 19 de fevereiro:
Faz promoções na Brigada Militar.

N.® 63, de 20 de fevereiro:
Promove um sargento da Brigada Militar.

N.® 78, de 8 de março:
Promove um sargento da Brigada Militar.

N.® 114, de 5 de abril:
Promove um 2.® e um 3.® officiaes da Repartição de Estatistica.

N.® 117, de 9 de abril:
Declara avulso o medico auxiliar da Directoria de H ygiene, ®- 
Hugo Pinto Ribeiro.

N.® 118, de 9 de abril:
Reforma o soldado da Brigada Militar, Hermenegildo RodnjíJ

N.° 125, de 13 de abril: ^  *.
Nomeia sub-chefe de policia da 19* região.
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— 2 3 de 16 <Ie a,,ril:
i;.' p joniia 0 1° tenente da Brigada Militar, Arthur de Vilhena

f  J K 5dd de abril:
S * 1 "rifica o de n.° 59, de 29 de novembro de 1919, na parte refe- 

as vantagens da aposentadoria do delegado de policia de 
nAres de Camaquam, José Augusto de Oliveira Cezar.

„ ,5 5  de 6 de maio:
V tj.‘j nsfere o capitão da Brigada Militar, Alcides de Oliveira

Credideu
159. de 7 de maio:

P Nonieia sub-chefe de policia da 6 * região. 

v l 65.de 10 de maio:
P  Conced'1 meio soldo a d. Alice Pinheiro Paiva, viuva do 2.® t e 

nente da Brigada Militar, Sylvio de Abreu Paiva.

166. de 10 de maio:
R eform a o soldado da Brigada Militar, Victor da Rocha Santos. 

N-. 170.de 12 de maio:
* A posenta o servente da Directoria de Hygiene, Francisco dc 

Paula Cunha.
171. de 14 de maio:

1 R eform a o cabo da Brigada Militar, Antonio Ferreira Nunes.

X* 175. de 15 de maio:
R eform a, com a graduação de tenente-coronel, o major da Briga
da Militar, Emerenciano Luiz Braga.
178, de 17 de maio:
Faz promoções na Brigada Militar.

X ” 180. de 19 de maio:
Reforma o soldado da Brigada Militar, Oswaldo dos Santos 
Maciel.

X* 181, de 19 de maio:
Reforma o soldado da Brigada Militar, Leonardo Pedrito.

S.* 185. de 22 de maio:
Transfere dois capitães da Brigada Militar.

X* 186, de 22 de maio:
Reforma o soldado da Brigada Militar, Bemardino José de Souza. 

X* 187, de 22 de maio:
Reforma o soldado da Brigada Militar, Ovidio Manoel Pereira 
do Couto.

X* 190, de 27 de maio:
Concede meio soldo á viuva d. Maria da Cunha Pojo, mãe do al- 
feres, em commissão, do 1.® corpo provisorio da Brigada Militar, 
José da Cunha Pojo.

X* 194, de 31 de maio:
Aposenta o guarda porteiro do Museu “Julio de Castilhos”, Joa
quim Greca.

N* 213, de 16 de junho:
Rectifica o de n.® 194, de 31 de maio ultimo, na parte referente 
ás vantagens da aposentadoria do guarda porteiro do Museu 
“Julio de Castilhos”, Joaquim Greca.



Reforma o soldado da Brigada Militar, Alberto Manoel
N.« 215, de 17 de junho:

Reforma o soldado da Brigada Militar, Lauddino GonrM 
Santos.

N.° 217, de 18 de junho:
Reforma o soldado da Brigada Militar, João Baptista

N." 218, de 18 de junho:
Concede meio soldo a d. Josephina Menezes i ’,u ,]e ■ 
viuva do capitão, em commissão, do 22.° corpo auxiliar 
gada Militar, Antonio Pacheco de Campos. " ■'

N.“ 234, de 23 de junho:
Reforma, com a graduação de capitão, o 1.° tenente da 
Militar, Julio Rodrigues de Paula.

N.° 237, de 24 de junho:
Reforma o soldado da Brigada Militar, Ricardo Rodrigues 
238, de 24 de junho:
Reforma o soldado da Brigada Militar, João Antonio dos Re f

N.° 240, de 25 de junho:
Reforma o soldado da Brigada Militar, Emilio Gaspar Dias. "

N.° 246, de 29 de junho:
Classifica um major da Brigada Militar.

N.° 247, de 29 de junho:
Reforma o soldado da Brigada Militar, Saturno Alves Machado.

N.° 270, de 21 de julho:
Concede meio soldo aos menores impuberes Odila, Maria OtÜfc 
e Octacilio, filhos do 2.° tenente da 2 “ brigada provisoria 4 
Oeste, Bertholdo Maciel.

N.° 272, de 23 de julho:
Reforma, com a graduação de coronel, o tenente-coronel da Bri-] 
gada Militar, Juvencio Maximiliano de Lemos.

N.° 281, de 26 de julho:
Reforma o soldado da Brigada Militar, José Machado. .

N.° 285, de 29 de julho:
Faz promoções na Brigada Militar.

N.° 296, de 5 de agosto:
Classifica um major da Brigada Militar.

N.° 298, de 9 de agosto:
Reforma o soldado da Brigada Militar, Antonio Borges Lopes.

N.° 299, de 9 de agosto:
Reforma o soldado da Brigada Militar, André dos Santos P tjH

N." 306, de 10 de agosto:
Promove um 1.° tenente da Brigada Militar.

N.° 327, de 23 de agosto:
Reforma o soldado da Brigada Militar, Cravelino l.emos *  
Carvalho.

N.° 332, de 27 de agosto:
Crêa dois logares de bromatologistas nos latjpraKmos de analysc 
da Directoria de Hygiene.

N.° 214, de 16 de junho:
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dc 4 de setembro:
Sforma o soldado da Brigada Militar, Frederico Francisco AI-

£  * si,va- ,Jfo de 13 de setembro:
Hrvtficedc a gratificação esj>ecial da 4.* parte dos respectivos ven- í -mentos ao major da Brigada Militar, Arthur Gomes Mariante. 

.. Só. de 13 de setembro:
P  ^  pó senta o guarda da Casa de Correcção. Ernesto Moreira de

|  Cjflibuja-
- 237 de 15 de setembro:
•  Concede a gratificação es^cial da 4.» parte dos respectivos ven- 
■^entos ao 1.° tenente da Brigada Militar, Fernando Cândido da

Silva
♦ .  3 8 1 .  de 28 de setembro:

1 Concede a gratificação esj>ecial da 4.* ]>arte dos respectivos ven- 
r cimentos ao capitão da Brigada Militar, Julio José Beckhausen.

384, de 29 de setembro:
Concede meio soldo a d. Clotilde de Souza, viuva do capitão, em 

Kcommisíão. da 1." brigada provisoria do Norte, Apparicio Ma- 
riense de Souza. 

iy. 3̂ .  dc 30 de setembro:
Nomeia sub-chefe de policia da 10.* região.

L .  337 de 30 de setembro:
1 Nomeia sub-chefe de policia da 16." região, accumulando provi- 

j. sorianiente a 17.".
Kj. 391, de 7 de outubro: 

f Transfere tres capitães da Brigada Militar.

N* 395. de 9 de outubro:
Reforma o 2.° sargento da Brigada Militar, Ramão Gonçalves.

Bí.*400, de 13 de outubro:
' Approva o ccnvenio celebrado entre a Chefatura de Policia e a 
: Intendencia do municipio de S. João de Camaquam.

;Jí.* 409, de 25 de outubro:
Declara avulso o 3.” official da Repartição do Archivo Publico, 
cidadão Marcinio Jardim da Silva.

X.° 410, de 25 de outubro:
Reforma o soldado da Brigada Militar, João Ojeda.

—dc 411, de 25 de outubro:
Reforma o soldado da Brigada Militar, José Damasceno da Silva.

N * 414, de 26 de outubro:
Concede a gratificação especial da 4.* parte dos respectivos venci- 

F mentos ao 2.° sargento da Brigada Militar. João Antonio dos 
, Santos.

V'* 415, de 26 de outubro:
Reforma o soldado da Brigada Militar, Euzebio Lopes.
431, de 30 de outubro:

■ Aposenta o guarda interno da Casa de Correcção, Guido de Frei 
, tas Pedroso. _____



N.° 433, de 4 de novembro: ______
Concede a gratificação especial da 4.a parte dos resnee* 

cimentos ao major da Brigada Militar, Mirandolino Ma « »  
N.° 438, de 9 de novembro: N...°4

Promove um capitão da Brigada Militar.
N.° 439, de 9 de novembro:

Transfere um capitão da Brigada Militar.
N.° 443, de 10 de novembro:

Reforma o soldado da Brigada Militar, Leonel dos SantiJ] 
N.° 445 A, de 17 de novembro:

Promove um major da Brigada Miiltar.
N.° 445 B, de 17 de novembro:

Promove um 2.° tenente da Brigada Militar.
N.° 447, de 20 de novembro:

Promove um 1.° tenente da Brigada Militar.
N.° 459, de 2 de dezembro:

Faz promoções na Brigada Militar.
N.° 486, de 24 de dezembro:

Reforma o soldado da Brigada Militar, Felippe de Abitj^H 
N.° 487, de 24 de dezembro:

Concede a gratificação especial da 4.1‘ parte dos respedlos ^  
cimentos ao cabo da Brigada Militar, José Felippe.

N.° 492, de 29 de dezembro:
Nomeia sub-chefe de policia da 5." região.

N.“ 495, de 31 de dezembro:
Aposenta o servente da Directoria de Hygiene, Pedro Paulo 4 
Azambuja.
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REGIM ENTO INTERNO

Em sessão das Camaras Reunidas, de 2 de dezembro 9  
proximo findo, o Superior Tribunal, após detido exame 
por unanimidade de votos, supprimir o n." 4 do artigo 228 íu 
mento Interno, e na de 17 de maio do anno corrente, incluir 
Regimento, contra o meu voto e o do desembargador 
Mathusalem Cardoso, a seguinte disposição: :i

—  “O desembargador que faltar ás sessões, perderá a mw- 
t;ão do exercido relativa ás faltas que excederem de duas Ju 
mez.” Essas modificações foram feitas de accordo com oso/*1"*1 
das commissões por mim nomeadas para examinarem as 
apresentadas, a primeira pelo desembargador Melcbisedech Mu?* 
lem Cardoso e a ultima pelos srs. di-'i-ii:’>argador<- l—, j 
res, Luiz Mello Guimarães, Caio da Cunha Cavalcanti, 
nardo Salgado Guarita, José Bernardo dc Medeiros Junior, Fi—J  
de Abreu e Silva e Gomercindo Taborda Ribas.

RELAÇÃO DE ANTIGU IDADE

Em sessão de 11 de janeiro, o Tribunal approvou a relaçufl 
minai dos juizes de comarca, pela ordem de antiguidade, até 31*4 
dezembro do anno proximo findo, organizada de accordo com 0 & 
ereto n.° 2464, de 27 de outubro de 1919.

O  Superior Tribunal julgou procedente uma reclamação do b». 
charel Erico Ribeiro da Luz, commissionado no cargo de sub-chefe 
de policia da 3." região, relativa á sua antiguidade, mandando contar- 
lhe o tempo de 5 annos e 9 mezes, e não tomou conhecimento da rt- 
clamação de antiguidade do bacharel Raul de Freitas Boccanera, j® 
da comarca de São Vicente.

Os demais interessados nenhuma reclamação fizeram. '
Pela ordem de antiguidade, são estes os juizes e as comarcas ta 

que têm exercicio:
Bacharel Paulino Coelho de Souza, capital (3." vara). 4* o- ] 

trancia;
Bacharel João Magalhães, capital (2." vara), 4.a entrancia»
Bacharel Esperidião de Lima Medeiros, capital (1* vara), 4* 

entrancia;
Bacharel Joaquim Américo Carneiro Pereira, Rio Grande. 3.* 

entrancia;
Bacharel Cesar Dias, Bagé, 3.* entrancia;
Bacharel Julio Abbott, Uruguayana, 3.a entrancia;
Bacharel João Antonio Alves Nogueira, São Leopoldo, 2.* «*• 

trancia;
Bacharel Samuel Figueiredo da Silva, Pelotas, 3.® entrancia;
Bacharel Innocencio Borges da Rosa, São Sebastião do Cahy, 1* 

entrancia;
Bacharel Qswaldo Caminha, Taquary, 1.* entrancia; 1

Bacharel Anapio Jobim, Montenegro, 1,* entrancia;
Bacharel Leonardo Ferreira da Silva, Caxias, "l.” entrancia™
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■L i Luiz de Freitas e Castro, Bento Gonçalves, 1." entrancia; 
P3*- ej Hugo Candal, Alegrete, 2.* entrancia;
EÜÜarel Elzeario Vieira Nunez, Rio Pardo, 2." entrancia;

Alvaro da Costa Franco, Jaguarão, 2.“ entrancia; 
— 247■ 1 Alvaro Leal, Santa Maria, 2* entrancia;
^rfiarel Ney da Silva Wiedmann, Livramento, 2 “ entrancia;

Aríindo Olavo Pinós Duarte, D. Pedrito, 2* entrancia; 
Li u zd  1 Cândido Corrêa de Paiva, Cangussú, 1* entrancia; 
RSgrel Nesio de Almeida, São Gabriel, 2.* entrancia;
Bacharel João Pereira de Sampaio, São Luiz, 2.* entrancia; 
Racharei Dionysio Marques, Cachoeira, 2.* entrancia;
Bacharel Raul de Freitas Boccanera, São Vicente, 1“ entrancia;

Homero Martins Baptista, Passo Fundo, 1“ entrancia; 
Bacharel Admar Ribeiro Barreto, Encruzilhada, 1.* entrancia; 
Racharei Ernesto Candal, Quarahy, 1* entrancia;
Kgüarel Jorge Moojen da Rocha, Cruz Alta, 2.* entrancia; 
Bacharel Erasto Ròxo de Araújo Corrêa, Taquara, 1 “ entrancia; 
Racharei João Solon Macedonia Soares, Alto Taquary, 1 *  en

trancia,
Bacharel Edmundo Dantas, São Jeronymo, 1“ entrancia; 
Bacharel Maurilio Alves Daiello, Caçapava, 1.® entrancia; 
Bacliarel Celso Affonso Soares Pereira, Santa Victoria, 1." en-

trancia;
Bacharel Antonio Fernandes da Cunha Lima, São João Baptista

*  Camaquam, 1." entrancia;

Bacharel Coriolano Albuquerque, Santo Antonio da Patruiha, 1."

tntrancia;

Bacharel Claudino Gayer, São Borja, eFr entrancia.

JU IZES DE COMARCA AVULSOS

Estão avulsos os seguintes juizes de comarca:
Bacharel Pelagio Pereira de Almeida;
Bacharel João Pinto Martins de Oliveira;
Bacharel José Gonçalves Ferreira da Costa ;
Bacharel João Coelho Cavalcanti;
Bacharel Antonio Fernandes Silveira Carvalho;
Bacharel João Braga de Abreu.

— O juiz de comarca, bacharel Erico Ribeiro da Luz, está exer
cendo, em commissão, o cargo de sub-chefe de policia da terceira 
região.

— O juiz de comarca avulso, La Hire Guerra, por acto n.° 23 
<le 15 de janeiro do corrente anno, dessa presidencia, reverteu á 
"fcgistratura, tendo reassumido o exercicio de suas funcções na co- 
®arca de Itaquy, em 12 de março deste anno.
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COMARCAS VAGAS

Acham-se vagas as comarcas de Uruguayana, Lagôa Vç 
Vaccaria e Soledade.

CONCURSOS PARA O CARGO DE JU IZ  DE COMA J

O  Tribunal julgou habilitados, para exercerem o cargo de i • 
comarca, os bacharéis Coriolano Albuquerque, Claudino Gayer e (v 
Pestana, após as provas regulamentares, os dois primeiros tia^* 
de 5 de julho do anno passado e o ultimo na de 25 de abril deste

CONCURSOS PARA OFFIC IOS  DE JUSTIÇA

Foram julgados habilitados pelo Tribunal, para exercer offal 
de justiça, os seguintes candidatos:

Mario Gilberto Mariath, 4.° notario do termo de Porto —2H  
em 21 de agosto;

Polycarpo Gay, official do registro geral de immoveis <lo tenn»1 
de Cruz Alta, em 26 de outubro;

Cauby de Souza Franco, Ernani Villard Jentsen, Alvaro P iJ  
de Azevedo, José Pavão Martins e Dante Cadermatori, respectnà| 
mente, escrivão de orphãos e ausentes de Rosário, distribuidor ijj pjj, 
tídor do Rio Grande, 2.° notario e official do registro geral è espe3 
de Garibaldi e 1.° notario de Livramento, em 2 de dezembro;-®

Alfredo Pinto Brandão, notario. accumulando os officiosde» 
gistro geral de immoveis e especial do termo da Palmeira, era 9 de 
abril;

Euclydes Presideu Pinto, escrivão de orphãos e ausentes do teratf 
de Caçapava, em 16 de abril;

Hemerico Moraes, escrivão de orphãos e ausentes do termo de 
Santiago do Boqueirão e José Vieira Fernandes Filho, avaliador in-j 
dicial do termo de São João de Montenegro, em 5 de maio; 1

Edmundo José Pedro da Silva, escrivão do civel e crime e pro
visoriamente o de escrivão do jury e execuções criminaes do temo 
de Soledade, em 17 de maio.

ENTRADA DE AUTOS

Deram entrada na secretaria 662 autos, no periodo de 1“ de —4 
de 1926 a 31 de maio deste anno..

O quadro que segue, sob n.° 1, allude minuciosamente :i es 
dos autos e ao mez em que foram apresentados na secretaria*™
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JULGAMENTOS

Forain julgados no periodo a que se refere o presente relatorio 
mnr feitos. Os quadros annexos, de números 2, 3 e 4, explicam, com 
clareza. 0 movimento de feitos julgados pelas Camaras Reunidas e pela 
I* e 2* Camaras, em que se divide o Superior Tribunal e o de nu
mero 5 discrimina o quadro geral de julgamentos do Superior 
Tribunal.

Quadros 2, 3. 4 e 5.

SESSÕES

0 Sui>erior Tribunal, entre 1." de junho de 1926 a 31 de maio 
doannn vigente, realizou 157 sessões, assim discriminadas:

Ordinaria- _____ ___ __________________________  152

Kxtraordinarias................................................ -....... 5 157 sessões

Camara- Reunidas_____________________________  18
-* Camara ____________________________________  67 sessões
P  Câmara ____________ __ ____________________  67 ordinarias

flDas extraordinarias 2 foram das Camaras Reunidas, 1 da 1* Ca- 
■ttra e 2 da 2.» Camara.
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SECRETARIA

0 quadro dos funccionarios da secretaria do Superior Tribunal é, 
actualmente, o seguinte:

Secretario —  Bacharel Alceu Octacilio de Barbedo;
!•  auxiliar — Fernando Ferreira da Silva;

T 2.® auxiliar —  José Luiz de Castro;
3* auxiliar — bacharel Homero Ferrando;
Porteiro — João Pedro dos Santos;
Continuo — Alpheu Rodrigues;
Officiaes de justiça — Arnaldo Mathias dos Santos e Luiz Ou- 

riqoe;

Servente — Leopoldo de Vargas Nery.

| — Em 3 de novembro foram concedidos 30 dias de licença, para
■ tratamento da saúde, ao official de justiça Luiz Ourique.

— Em 6 de maio concedi a exoneração solicitada, do cargo de 2." 
auxiliar da secretaria, pelo cidadão Leonel José Costa Cabral Sobrinho.

— Por actos n.M 57 e 58, de 12 de maio, nomeei, para exercerem 
í «ternamente os cargos de 2.® e 3.° auxiliares da secretaria, os cida
dãos José Luiz de Castro e bacharel Homéro Ferrando.

ENTRADA DE PETIÇÕES

Entraram na Secretaria do Tribunal 787 petições, sendo 
as devidamente protoeolladas e despachadas.



Durante o período de que trata o presente relatório,
(icdidos 1.001 officios e recebidos 1.942.

LICENÇAS

Pela presidencia do Tribunal, foram concedidas as 
cenças:

a) ]»ra tratar da saúde:
— em 2 de junho, 30 dias, ao cidadão Mathias < )ctavi() i>- 

promotor publico da comarca de Alto Taquary;

— em 4 de junho, 30 dias, ao cidadão Heradydes 
vão de orphãos e ausentes do termo de Cruz A lta;

— em 5 de junho, 30 dias, ao bacharel Dilermando Xavier p ! 
promotor publico da comarca de Santa Maria;

— em 8 de junho, 30 dias, ao cidadão Jacintho Franco de Gflá9 
notario e official do registro hypothecario do termo de Hreehim*5

— em 10 do junho. 30 dias, ao bacharel Herminio Xunes 
juiz districtal do termo do Lageado;

— em 12 de junho, 30 dias, ao bacharel Coriolano de l̂huqmjB 
que, 2.° juiz districtal, do termo desta capital;

— em 14 de junho. 30 dias, ao bacharel Cvro Pestana, juiz distri 
« tal do termo de São Gabriel;

— em 16 de junho. 30 dias, ao bacharel Ernesto de Barros FakfcJ 
1-acerda, juiz districtal do termo de Livramento; ______

— em 25 de junho, 30 dias, ao bacharel Pedro Nolasco Frazãn 
promotor publico da comarca de Livramento; ______

— cm 10 de julho, 30 dias, ao cidadão Aristides Haillot Tavares,) 
juiz districtal do termo de Guaporé;

— em 17 de julho, 30 dias ao bacharel Fanor de Azambuja Mar- 
sillac, juiz districtal do termo de São Leopoldo; ______

— em 26 de julho, 30 dias, ao cidadão Moysés Vellinho, promo
tor publico da comarca de Caxias; ________

—  em 27 de julho. 30 dias, ao cidadão Poty Irineu Cachapuz <k j 
Medeiros, promotor publico da comarca de São Jeronvmo; ____

— em 5 de agosto, 30 dias, ao cidadão Angelo Epifanio da Silnj 

Gralha, juiz districtal do termo de Soledade;

:— em 16 de agosto, 30 dias, ao bacharel Lauro Saback Colin. pro- 1 
motor publico da comarca de Ouarahy;

— em 9 de setembro, 30 dias ao bacharel Leonardo Ferreira da D 
Silva, juiz da comarca de Caxias;

— em 24 de setembro, 30 dias. ao bacharel Celso Affonso Soares 
Pereira, juiz da comarca de Santa Victoria do Palmar;

—  em 30 de setembro, 30 dias, ao bacharel João Solon Maccdo- 
nia Soares, juiz da comarca do Alto Taquary;

— em 13 de outubro, 30 dias, ao desembargador Florencio CiflM 
de Abreu e Silva;

— em 14 de outubro 30 dias, ao cidadão Acthiír Lavra Pinto, <
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■ jvej e crime, jury e execuções criminaes do termo de 
Jo

’ 3 de Novembro, 30 dias, ao cidadão Luiz Ourique, official 
Superior Tribunal; 

justK 26 de novembro, 30 dias, ao bacharel Arcadio Leal, pro- 

'  ublico da comarca de Taquary;
14 de dezembro, 30 dias, ao bacharel Antonio Fernandes da 
a juiz da comarca de São João de Camaquam;

C«>‘ha 16 de dezembro, 30 dias, ao bacharel João Antonio Alves 
jra juiz da comarca de São Leopoldo;

H r M  20 de dezembro, 30 dias, ao cidadão Cândido Flôres Pinto,
L d is t r ic ta l do termo do Guahyba;

^  em 28 de dezembro, 15 dias, ao bacharel Jorge Moojen da 
r / f  jujz da comarca de Cruz Alta;

em 14 de janeiro, 30 dias, ao bacharel Luiz Mello Guimarães 
^Koromotor publico da comarca de São Leopoldo;

31 de janeiro, 30 dias, ao cidadão José Sergio Majó de 
promotor publico da comarca de Uruguayana; 

l ^ L é n i  1" '•<' fevereiro. 30 dias, no cidadão Luiz Peixoto de Oli- 
escrivão de orphãos e ausentes do termo de Alfredo Chaves;

—2 5  em 1.° de fevereiro, 30 dias, ao bacharel Carlos Koseritz 
promotor publico adjunto da comarca de Taquara;

| em 5 de fevereiro, 30 dias, ao bacharel Herminio Nunes Pinto, 
L jj districtal do termo do Lageado;

— em 12 de fevereiro, 30 dias, ao bacharel Horminio Silveira, 
Lpz districtal do termo de Garibaldi;

►  em 12 de fevereiro, 30 dias, ao cidadão Aristides Hailliot Ta-
Rjues, juiz districtal do termo de Guaporé;

1 — em 16 de fevereiro, 30 dias, ao bacharel Octavio Rôxo, pro
motor publico da comarca de Encruzilhada;
l — em 18 de fevereiro, 15 dias, ao bacharel Moysés de Moraes 
Veliinho, promotor publico da comarca de Jaguarão;

— em 23 de fevereiro, 30 dias, ao bacharel Coriolano de Albuquer- 
qne, juiz da comarca de S. Antonio da Patrulha;
[ — em 23 de fevereiro, 30 dias, ao bacharel João Alencio de Aze
vedo, promotor publico da comarca de D. Pedrito;
1 — em 23 de fevereiro, 30 dias, ao cidadão João Baptista Lessa, 

juiz districtal do termo de Quarahy;
— em 25 de fevereiro, 30 dias. ao bacharel Lourenço' Valerio 

Centeno, juiz districtal do termo de Santo Angelo ;
— em 4 de março, 30 dias, ao bacharel Armando de Souza Kan- 

»rs, promotor publico da comarca de Soledade ;
— em 8 de março, 30 dias, ao cidadão Homéro Canabarro 

Cunha, escrivão de orphãos e jury do termo de Taquary ;
— em 17 de março, 30 dias, ao bacharel Raul de Freitas Boc- 

onera, juiz da comarca de São Vicente ;
L*~- em 30 de março, 30 dias, ao bacharel Cândido Corrêa de 
Paiva, juiz da comarca de Cangussú ;
í •—- em 7 de abril, 30 dias, ao bacharel Cyro Pestana, juiz dis

trictal do termo de São Gabriel ;



—  em 20 de maio, 30 dias, ao bacharel Hugo Candal 
comarca de Alegrete ; u ' Jui*

b) para tratar de intereses :
—  em 1* de julho, 30 dias, ao cidadão Alderico Ferr^L 

notario do termo de Jaguarão ; e'ra, ]
—  em 13 de agosto, 30 dias, ao cidadão Hermes Aqui,*, 

ciai privativo do registro civil da 1.* zona do termo de Pelot °
—  em 14 de agosto, 30 dias, ao cidadão José Fialho fc’ 

escrivão de orphãos e ausentes do termo de Bom Jesus
—  em 16 de setembro, 30 dias, ao coronel Antenor

<le Amorim, official privativo do registro civil de nascimento®*!! 
tos da 1“ zona do termo de Porto Alegre ; '

—  em 4 de janeiro, 30 dias, ao bacharel Ely Costa, 
publico da comarca de Itaquy;

—  em 5 de fevereiro, 30 dias, ao cidadão Felippe 
Petry, official de justiça de São Leopoldo ; J ’' :

—  em 8 de fevereiro. 30 dias, ao cidadão Antonio Alves 
reira, official do registro geral de immoveis do termo de São Bori

—  em 4 de maio, 30 dias, ao cidadão Arthur Lavra Pinto 
crivão do civel e crime, jury e execuções criminaes do tem» — 
e axias ;

—  em 30 de maio, 30 dias, ao coronel João Cândido m20 
escrivão da provedoria e ausentes do termo da Capital.

RECURSOS DE REVISÃO

Ao Supremo Tribunal Federal, consoante ped ido dos interej*. 
dos e requisição dos respectivos relatores, foram remettidos, conn- 

nientemente informados, os recursos de revisão dos se-uintes preso»;
Juvenal Méllo, em 15 de julho ;
João Pereira da Rosa, vulgo “ Béto”, em 26 de outubro,;
Jeronymo Antonio Guimarães, em 4 de janeiro ;
Pedro Pereira dos Santos, em 26 de março ;
Gabino Cezar da Silveira e Vivaldino Cezar da Silveira, em 25 

de março ;
Manoel José Cabral, em 28 de março.

SOLTURA DE PRESOS

Por determinação do Tribunal, foram postos em liberdade, por 
effeito de —em20daio,3sea ou de absolvição, os seguintes réos : í

—  Noé Trindade de Camargo, em 5 de junho ;
— Manoel Mauricio da Rosa, vulgo Manoel da Joanna, em 5 

de junho ;
—  Carlos Vianna, em 10 de junho ;
—  Jeremias Morés, em 26 de junho ;
—  Justino Cidade Lopes, em 1.° de julho ;
—  João Michaleski, em 1.° de julho ;
—  Cincinato José da Camara, em 6 de julho ;
—  Erasmo Fernandes, em 10 de julho;
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Carlos França, em 13 de julho ;
pedro Fadiello, Guilherme Sandi, Avenerio Sandi, em 20

julh°rósé Affonso Schneider, em 20 de julho ;
"  {{ario C a m era  Rodrigues, em 27 de julho ;
"  j de Deus Ferreira, em 13 de agosto ;
"  ^Jiolpho V a r g a s  d e  M e n e z e s ,  e m  5  d e  a g o s to  ;

Trtiuir Correia dos Santos, em 17 de agosto ;
[ ^ A g e n o r  R e ic h m a n n , e m  19 d e  a g o s t o  ;

"  p rjnio  P e n z a tto , e m  21 d e  a g o s to  ;

'  prancisco Garcia Martinez e Sylvio Cauduro, em 21 de

—25 ’pciuarfJo Ribeiro Bom, em 24 de agosto ;
■  losé de Castro Oliveira, em 6 de setembro ; 

r  Aristides Amaral, em 16 de setembro ;
Qswaldo Marques, em 30 de setembro ; 

i Pedro Baptista Silva, em 9 de outubro ;
Miguel Carnos, em 11 de outubro ;

_  Domingos José Moreira, em 14 de outubro ;
[ __ Valdevino Dias Pereira, em 16 de outubro ;
> _  Henrique Jung, em 21 de outubro ;

_  Fausto Nunes Cardoso, em 23 de outubro ;
. _Antenor da Silva Ramos, em 26 de outubro ;
; __ João Gaspar Maciel e Manoel Angelo Machado, em 28 de 

K b ro  ;
— Ramão Amico Lazatti, em 4 de novembro ;
— A n to n io  Sen, e m  4 de n o v e m b r o  ;

f _  João Alfredo dos Santos e José dos Santos, em 9 de no- 

Tetnbro ;
! — Arlindo Moreira, Cypriano de Vargas e Ulysses Soares, em 

23 de novembro ;
— Miguel Camos, em 14 de dezembro ;
— Firmino Fernandes da Fonseca, em 28 de dezembro ;
— Francisco Florencio de Lima, em 31 de dezembro ; *
— João Nunes da Silva, em 4 de janeiro ;
— Tercio Oliveira Freitas Filho, em 11 de janeiro ;
— Benjamin Seadi, em 11 de janeiro ;
— Laureano Balbi, em 1.° de março ;
— Augusto Baptista Nunes, em 5  de março ;
— João Pedro Rosa, em 8 de março ;
— Emilio José da Silva, em 12 de março ;
— João Honorio Silva, em 31 de março ;
— Lucas Peres, em 2 de abril ;
— Bertholino e Manoel Lucindo Pacheco, em 5  de abril ;
— Eduardo Pereira da Costa, em 7 de abril ;
— Sylvestre José da Silva, em 14 de abril ;
— João Pedro da Rosa, em 19 de abril ;

Affonso Esposito, em 30 de abril ;
Antonio Rosa de Oliveira, em 2 de maio ;

— Armando Mello Tinoco. em 17 de maio ;
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—  João Baptista e Manoel Alexandre Rodrigues de 
17 de maio :

—  Leandro Francisco de Oliveira, em 21 de maio •
— Horozuan Rael em 31 de maio. T flJ______

■

PEDIDO DE SUCCESSOR

Em 21 de outubro, propuz. ao sr. Presidente do EstaiM 
dadão Modesto Cândido Garcia, para successor do official (1°’ ** 
tro geral de immoveis, de Caçapava, cidadão DominwJ r, fíX ! 
Figueiredo ; 1 .

—  em 3 de março, o cidadão Palemon Saraiva, para
do serventuário do registro especial de titulos e (WiinientoJ^H 
capital, cidadão Othelo Rosa. |

REMESSA DE TRASLADOS

A ’ Chefatura de Policia foram remettidos, para serem 

mente encaminhados, os traslados dos processos, requeridos 
guintes presos pobres, que se acham recolhidos á Casa de

___  Tr»o r i i n m  P » i7 p m  c  p f p n i K r n  •— Oswaldo Joaquim Paz, em 30 de setembro

—  Felippe Schuvin, Malvina Marques Rolin, Juvencio de w l  
za Martins e Ivo Carvalho, vulgo “ Allemãosinho”. em —— de 
neiro ;

— Boa ventura Rodrigues, em 19 de março.

DECISÕES

As “ Decisões” do Superior Tribunal estão publicadas atéi 
anno de 1924.

Já estão quasi promptas as de 1925, achando-se já organiadd 
para impressão as referentes ao anno de 1926. ______

A impressão das “Decisões” de 1925 foi contractada com a ftl 
ma Souza & Barros e as de 1926 com a firma J. O Rentzsdj 
& Cia.. mediante concurrencia publica.

BIBLIOTHECA

A bibliotheca do Tribunal continua sendo augmentada cora tj 
acquisicão de obras diversas e conta actualmente, segundo recaM 
inventario a que procedeu o secretario, 2.054 obras, em 4.470 to- 
lumes.

CARTORIOS

Em 17 de janeiro entrou no goso de 60 dias de licença, ]M  
tratamento da saude, o cidadão Job Lucena Borges, e s c r iv ã o  do L* 
cartorio do Tribunal, sendo designado o escrivão do 2,# carton* 
cidadão Vicente José da Costa Cabral, para substituil-o durante < 

seu impedimento.
Saude e fraternidade.
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“Rela to rio

“R

CHEFATURA el POLICIA



jjjjjjo Snr. Dr. Secretario de Estado dos Negocios do Interior 

Exterior.

t f W n p r i n d o  preceito legal, venho apresentar-vos a resenha das 

encias verificadas nesta Chefatura, relativamente ao funcciona- 
dos seus difíerentes serviços, no periodo decorrido de 1.° de

• o a 31 de dezembro de 1926.
Devo accentuar que, apezar do periodo anormal que vimos de 

Lfjvessar, os crimes communs foiam, em geral, reprimidos pelas 
Woridades competentes, sendo as investigações respectivas encami- 

ihaclss ás prcmotorias publicas.
Quanto aos indivíduos envolvidos em crimes políticos, á medida 
são apresentados, esta Chefia, depois de interrogá-los, os tem 

tiado ao Juizo Federal, acompanhados das respectivas investi- 

fcões
Cumpre-me scientificar-vos que a demora em enviar-vos este 
torio foi originada pela difficuldade com que luctam os sub- 

«hefes de policia para encaminharem os seus relatorios a esta Chefia.

SECRETARIA GERAL

Os trabalhos da Secretaria Geral desta Chefatura acham-se per
feitamente em dia, apezar de se conservarem afastados varios dos res
pectivos funccionarros, no desempenho de commissões diversas.

E’ o seguinte o pessoal desta Secretaria:
; Secretario Geral: dr. Sylvio do Nascimento Barros.

PRIMEIRA 9ECÇA0

Director: José Cavalheiro do Amaral.
Sub-director: dr. Sylvio do Nascimento Barros.
Officiaes: Carlos Teixeira da Silva, Argymiro índio Brasileiro 

'•idade e Solon Coitinho de Andrade.

Official interino: Moacyr Ventura Barcellos.
Air.anuense interino: Arnaldo Nunes Tubino.



SEGUNDA SECÇÃO

Director: Dario de Azevedo Barbosa.
Sub - director: Alberto Bohrer.
Officiaes: Pedro Alves Pereira Salgado e Victor de
Amanuense interino: Attila Barcellos.
Dactylographo: Paulo C. Godoy.

PORTA

Porteiro: Eustachio de Castro.
Continuo: Luiz Marques dos Reis. a ______

Serventes: Cypriano J osé da Luz e Emilio Lopes M • j
Amanuense do Poito: lldefonso Castro.

Os cargos de thesoureiro e archivista continuam, de 
com o disposto 110 art. 76 do Regulamento, a ser exercidos, g—Jr 
missão, por funccionarios desta Secretaria. " c'

SEGUNDACÇNÃ —  Foram exonerados:

Hildebrando Lucas de Lima e Ernesto Corrêa da Sih»! 
cargo de dactylog. apho contractado desta Chefatura, respecti^^B 
em 14 de dezembro e 10 de novembro; Amo von Mühlen e Attüafc 
cellos, do cargo de amanuense desta Secretaria, respectivamente^
10 e 23 de dezembro.

OGiNACÇNÃ —  Foram nomeados:
Ernesto Corrêa da Silva e Paulo Godoy, para o cargo de d*M 

lographo desta Chefactuia, respectivamente, em 17 de novembroél 
de dezembro; Attila Barcellos, para o cargo de amanuense interi«i 
desta Secretaria, na ultima das referidas datas.

rGiieÃÃÇNÃ — Serviram em commissão:
O  director da 2.® secção, cidadão Dario de Azevedo BíitoJ 

como delegado de policia do 3.° districto da Capital, de 7 de janéí 
a 29 de setembro e de 23 de novembio a 31 de dezembro, e a»  
sub-chefe de policia da 16* Região, accumulando a 17*, de 30dt 
setembro a 12 de novembro.

O official da 1.“ secção, cidadão Argymiro índio Brasilrinl 
Cidade, como delegado de policia do 2.° districto da Capital, de 18 ■ 
fevereiro a 30 de maio, e como delegado de policia do 3.® districto, «fc 
30 de setembro a 22 de novembro.

O official da mesma secção, cidadão Solon Coitinho de Andnukt 
como amanuense da sub-chefatura de policia da 1* Região e dasdtkv 
gacias de policia da Capital, de 11 de fevereiro a 31 de dezenWN

ctoÃ:e:teCÇNÃ — Foram substituídos:
O director da 2* secção pelo íespectivo sub-director, de l.* l 

janeiro a 31 de dezembro. O sub-director da 2* secção pelos 011 
ciaes da mesma secção, cidadãos Pedro Alves Pereira Salgado * 
Victor de Andrade, sendo, pelo primeiro, de. 1.® de janeiro a 24 
novembro e de 25 a 31 de dezembro, Na pelo segundo, de 25 de
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74 de dezembro. O sub-director da 2* secção pelo official 
— xeira da Silva, de 1° de janeiro a 31 de dezembro. O por- 

Bpo continuo, de 2 de agosto a 2 de dezembro.

__Estiveram no gozo de licenças:
tmanuense da 2-* secção, cidadão Amo von Mühlen, de 28

3 de julho, para tratar da saúde e de 25 de setembro a 31 
* *  para tratar da saúde de pessòa de sua familia. O por-
011 ^dadáo Eustachio de Castro, de 2 de agosto a 2 de dezembro, 

U**0' 7 r de interesses. O  official da 2.* secção, cidadão Pedro 
R .  Pereira Salgado, de 25 de novembro a 24 de dezembro, para

2 2  <>a saúde-
OORRESPONDENCIA  

[ No periodo  que abrange este relatorio, fo i  recebida a seguinte:

Officios -------- -------------  3.972
Telegrammas ------------------  2.051
Phonogrammas --------- ,------- 749
Requerimentos-----------------  227
Partes--------------------- —  395
Mappas —.--- --- .-------------  240

Total — ..........................* _  7.634

Ho mesmo periodo, foi expedida a seguinte:

Officios ----------------------  4.148
Telegrammas ..._-- -------------- 1.414
Phonogrammas ----------------- 144
Attestados --------------------  24
Portarias--- ..-----------------  235
Requisições -------------------  67
Circulai es --------------------  36
Certidões---------------------- 8
Copias........... ....... -......... .................— 292
Minutas __________________________  6.150

Total ______ ________________ 12.518

SELLOS

Nos diversos serviços desta repartição foram inutilizadas estam
pilhas do Estado, nos seguintes valores:

em guias de desembaraço _______  1:672$000
em salvo - conductos..............—...  616$000
em outras mercês---- --------  643$500

Total 2 :931$500
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ALIENADOS

Foram internados, no Hospital São Pedro, á requjj j J  
Chefatura, com procedencia de diveisos municípios, 225^1 
sendo 135 homens e 90 mulheres.

Tiveram alta, por curados ou melhorados, 110, sendo (ja 
e 42 mulheres.

AUTORIDADES POLIC IAES DO ESTADO

1—  26ALIE

Sub-chefe: dr. Valentim Aragon 
Amanuense: Emílio Tarquino Saraiva

CAPITAL

Delegado do 1." districto: dr. Jose ragundcs dc Oliveira Pm 
” 2.° ” dr. Miguel Angelo Vianna Tostes** 
” 3.° ” : Dario de Azevedo Barbosa 
— 4.° ” : Oscar Schmitt.

VIAMAO

Delegado: Emílio Nunes 
Amanuense: João Mattos Borges 
Sub-delegado do 1." districto: Vago

” 2.° ” José Barcellos de Fraga 
” 3.° ” Abel Caetano da Silva 

” ” ” 4» ” João Ribeiro Braga.

GRAVATAHY

Delegado: Tte. Serafim Alves Ouriques
Amanuense: Venancio Alves Paim
Sub - delegado do 1.° districto: Antonio José Duarte

” 2.° ” Antonio Silveira de Lima 
” 3.° ” tenente Osorio Ferreíia Maciel 
” 4.» ” Vago.

SÃO LEOPOLDO

Delegado: José Nicoletti Filho 
Amanuense: Antonio Raupp.
Sub-delegado do 1.° districto: Elibio Weber
22 >» ” 2° 
6 AL 22 3 °
» IL >» 
f f  f t  f t  5 o

Julio Kunz 
Pedro Müller F.®
Frederico H^nnetnann 
Frederico Guilherme Otto Kl
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Sub-delegado do 1.° districto: Antenor dos Santos F.®

” 2.® ” Annibal Rodrigues da —26 4 S
” 3.® V Alipio Satyro de S o u z a ^ ^ L  
” 4.° ” Antonio José Peixoto Filhn

V
SAO JERONYMO 

Delegado: dr. José Maria de Carvalho
Amanuense: Sylvio Santos Saraiva _____

Sub-delegado do 1.® districto: Adalberto de Medeiros Soutn J 
” 2.® ” Herminio Gonçalves de 
” 3.® José Luiz da Cunha

” ” ” 4.® ” Olegario Cândido Baptista. I

GUAHYBA ■

Delegado: José Carlos Pereira 
Amanuense: Vago
Sub - delegado do 1.® districto: Sylvino Gomes

” 2.® ” Raul Pacheco de Castro 
” 3.® ” Latino Pires Martins.

2—  2264Su

Sub - chefe: Dr. Celeste Gobbato 
Amanuense: Luiz Miranda.

CAXIAS (séde)

Delegado: Otto Engel 
Amanuense: Vago
Sub-delegado do 1.® districto: Icilio de Paoli
” ” ” 2.® ” Gaspar Ribeiro Medina

” 3.® ” José Generozi
” 4.® ” Osorio Antonio Belissimo.

GARIBALDI

Delegado: coronel Jacob Nicolau Ely 
Amanuense: Armando Serzedello de Freitas 
Sub-delegado do 1.® districto: Luiz Rogério Casacurta ,

” ” 2.® ” Guilherme Querubim 
” 3.® ” Tarilio Giacomazzi 
” 4.® ” Jacob Steffanon

BENTO GONÇALVES

Delegado: coronel Antonio Joaquim Marquês de Carvalho J(j 

Amanuense: Vago



, iegado do 1.° districto: Osorio Gabriel Barreto 
S* "2 .°  ” João Badin

3.° ” Giacomo Mondelli Sobrinho
" 4.° ” Luiz Tesser D ’Angelo
” 5.® ” Livio Mario Arpini
” 6.° ” Onofre Vitalino Teixeira.

ALFREDO CHAVES

Octacilio Vaz
—  ^ensc: João Laurindo de Souza 
Br°Lleeado do 1.° districto: Reynaldo Chening 
Sob' ,> »> 2.° ” Serafim Giovani

»> ” 3.® ” Guilherme Lopes de Oliveira.

'
PRATA

i negado : Vago
Tlnuense: Luiz Menegotto Sobr.®
Oib-delegado do 1.® districto: Manuel José Barbosa

, i  2.® ” Ernesto de Oliveira Chaves 
»’ ” 3.® i  Fernando Pocai.

ANTONIO PRADO

Delegado: Oscar Hampe 
Amanuense: Luiz Fonini
Sub-delegado do 1.® districto: Gregorio Rotta 

” 2.® ” Domingos Caon.

NOVA TRENTO

Delgado: capitão Joaquim Mascarello 
Amanuense: Vago
Sub-delegado do 1.® districto: Felix Maro

” 2.® i  Manuel Diogenes Santos Norte 
” 3.® ” Asdrubal Fallavigna.

S.* IÍKGIAO

Sub-chefe: Dr. Erico Ribeiro da Luz 
4'Aauiuense: Eugênio Mussnich.

LAGEADO

legado: Augusto Schlabitz 
Amanuense: Albino Gontran Arruda

I Sub-delegado do 1.® districto: Orvalino Silva Santos 
” ” 2.® ” João Klein
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Sub - delegado do 3.° districto: José Kober

” 4.° ” Henrique Jacob Jahn
" 5.° ” João Riegel
” 6.° ” Nicolau Diel.

TAQUARY

Delegado: Manuel Ribeiro Pontes F.°
Amanuense: Mario Saraiva

Sub-delegado do 1.° districto: Manoel Porto Bittencourt 
” 2® ” Eduardo Machado 

” ” ” 3.® ” Chrispim José dos Reis.

ESTRELLA

Delegado: Eugênio Ruschel 
Amanuense: Orvalino Pereira Martins 
Sub-delegado do 1.° districto

99 99 99 £  0 ”

99 99 99 3  o «

99 99 99 ^  o 99

99 99 99 5  ° 99

Francisco Pires da Rosa 
Henrique Beckmann 
Napoleão Marioli Primo 
João Steffen 
Roberto Schneider.

ENCANTADO

Delegado: Ulderico Fava 
Amanuense: Dante Peretti
Sub-delegado do 1.® districto: Adão Felippe Antonio Haas

99 99 2.® 99 . Vago
99 99 3.® 99 . Girolamo Sanson
99 99 4.® Victorio Graffite
99 99

5.® —— Camillo Nardon
99 99

6.® 99 • Eulino Fava.

GUAPORÉ’

Delegado: Manoel Francisco Guerreiro 
Amanuense: Raul Maia Ponesi
Sub-delegado do 1.® districto: Thomaz Fagundes da Silva

” 2.® ” : Manuel Luiz Pereira
” 3.® ” : Henrique Zilio
” 4.® ” : Francisco Faccin
” 5.® ” : Augusto Chittó
” 6.® ” : Eleutherio Affonso Messe
” 7.® ” : Justino Soares da Silva

” ” 8.® ” : João Oliveira
” 9.® ” : João Rotta. „  *
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4.* KEGIAO

f . Gaspar Bartholomay 
tbe Lui/. Beck da Silva.
iuen»e

SANTA CRUZ (séde)

p * Pdo:
iuense:

Vago
Frederico Bartholomay

4o do 1.° districto
2.®

3.°
4.°
5.°
6.° 
7.°

Anerio Dutra 
João Fisapborn Sobrinho 
Francisco Rodrigues Cruz 
Antonio José Schmitt 
Roberto José Back 
Jacob Germano Lutz 
Germano Lange.

RIO PARDO

do: 
nuensc: 
■'egack

capitão Joaquim Manuel de Quadros 
Vago
do 1.® districto: Floriano Rodrigues Pereira
» 2.0 » . Idomenio Pereira Bastos

” 3.® » • Evangelista Rodrigues Santa
» 40 » Heraclides de Carvalho Lima

” 5.®
í) Carlos Neuwald.

VENANCIO AYRES

Delegado: Thomaz José Pereira Junior 
Amanuense: Vago
Sdb-delegado do 1.° districto 

2.®  ”

3.°

Cantidio Nunes de Castro 
Anaurelino dos Santos Marques 
Germano Albereck.

SANTO AMARO

Delegado: Amaro Vianna 
Quense: Vago 
:legado do 1.® districto

» 2.0

” 3.®

João Severino da Silveira 
Benjamin Joaquim Teixeira 
Henrique Kappel Filho.

5/ REGIÃO
______ ——26 ' -

S**l>-chefe: tenente-coronel Balthazar Guarany de Bem 
nense: Optaciano Tasso de Bem e Castro
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CACHOEIRA (séde)

Delegado: Carlos Leal Nogueira da Gama 
Amanuense: Celso Orengo 
Sub-delegado do 1.° districto 

— —  2 2  2  6  — —

3 . °

4.°
5.»
6.°
7.°
8.° 
9.»

Antonio José de Freitas 
Vago
Donato Nunes de Menezes ' 
Avelino Carvalho Bernardes 1 
Ernesto Rossi

Tte.-coronel Dionysio Fonseca 
Francisco José Zappe 
Waldemar Carlos Aleques 
Vago.

CAÇAPAVA

Delegado: João Baptista Adolpho Maciel 
Amanuense: Vago 
Sub-delegado do 1.° districto 

» 2.0 »

3.»
4.°
5.»
6.°

capitão Valeriano Rodrigues T 
Deoclecio José Barreto 
Juvencio Teixeira 
José Antonio Machado 
Vago
Pedro Luiz Martins.

SÃO SEPE’

Delegado: Vago
Amanuense: Donato de Oliveira Brites
Sub-delegado do 1.® districto: Octavio Motta

t t
”  2.° ” : Pedro Moreira de Figueiredo

t i
”  3 .° ”  : José Martins da Trindade

tt > > 4 0  »* . Octavio Pittelkon
f t

”  5.° ” : João Gonçalves da Silveira.

CANDELARIA

Delegado: Albino Lenz
Amanuense: Vago
Sub-delegado do 1.° districto: Vago.

#.* REGIÃO

Sub-chefe: dr. João Bonumá 
Amanuense: Fabio Menezes de Moraes

SANTA MARIA (séde)

Delegado: capitão Adolpho Hausen ^  ••
Amanuense: Armando Machado
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legado do 1.° districto Vago
Galdino Lopes da Silveira 
Octacilio Xavier 
Carlos Baptista Druck 
Anselmo Moreira 
Wenceslau Rodrigues Maraíiga 
Celso Azambuja 
Toão Machado Soares.

JAGUARY

Arthur Ferreira da Silva
d ^ j s m ç j o Cassiano Mello 

Antonio Pimenta do Carmo 
José Callegaro Filho 
Samuel Maciel de Oliveira.

SANTIAGO DO BOQUEIRÃO

Delegado: Vago
K u e n se : Ary Tarrago

1.° districto: capitão Alvaro Setembrino Gomes

2.°
« . capitão Antonio Manuel de Andrade

3.»
t i  , Norberto Flores Pinto

4.° t f  . João Manuel do Amaral

5.» » • Angelo Biassi.

SÃO PEDRO

j,Delegado: Antonio Luiz Müller 
Amanuense: Vago
Sub-delegado do 1.° districto: Vago 

” 2.° "  : Vago.

7/ REGIÃO

Sub-chefe: dr. Galba de Paiva
Amanuense: Favolydes Moreira da Fontoura

SÃO GABRIEL (séde)

Delegado: Vago
Amanuense: Nelson Vieira
Sul)-delegado do 1.° districto: capitão José Marques Teixeira Lobo

” 2.° ” : Adão Marinho da Silva
” 3.° ” : Antonio de Assis Jobim
” 4.° ” : Venancio Antonio Dornelles
” 5.° ” : Tancredo Vaz Portugal 
” 6.° ” : Manuel Lino Soares.
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Delegado: Sebastião Ribeiro da Costa 
Amanuense: Vago 
Sub-delegado do 1.° districto

» SÃ 2 O »>
SÃ SS 3 o 99
ÃS SS ^ © 99
SS SS 5 ° SS

SS SS 6 ° VV

Francisco de Oliveira Pereira 
Annibal Mendonça 
Brasilino Alves Queiroz 
Adolfo Caebaest 

Edmundo Alves Mesquita 
Albano Abbadie.

LAVRAS

Delegado: Galdino Teixeira de Carvalho 
Amanuense: Pedro Corrêa de Mello 
Sub-delegado do 1.° districto: Porfirio Soter Soares

” 2.° ” : Belmiro de Paula Guterres.

8/  REGIÃO

Sub-chefe: Dr. Delmar Vieira Diogo 
Amanuense: Emilio Garcia Vasconcellos

BAGE' (séde)

Delegado: João Costa 
Amanuense: Carlos Calvete 
Sub-delegado do 1.° districto

tt  t t  2  o  99

SS SS 3 ° SS

SS ÃÃ I O VV
SS C s ° SS

VV VV g© VV
SS 99 E O C
t t  t t g ° «

tt  99 ç  o  VV
VV VV |0 O VV

João Costa
Francisco Paiva Sobrinho 
Anaurelino Menezes Machado 
Aristides Collares da Silva ' 
Octacilio Gonçalo Corrêa 
Del fino Silveira 
Major Vasco Costa 
Plinio Azevedo 
Antonio Valenta 
Vago

DOM PEDRITO

Delegado: Dr. Herophilo Azambuja 
Amanuense: Vago
Sub-delegado do 1.° districto João Carvalho

t t  t t  2 O 99 João Sallenote de Carvalho
tt » 3 o tt Mario Rosa
t t  t t  ^  o VV Alberto Mattos Bandarra
t t  SS 5 N ” Ernesto Motta „  •
99 SS 6 ° SS Manuel Pedro Machado.
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P IN H E IRO  MACHADO

\ry Flôr Siqueira 
Tiburcio Araújo Avila

Sabino Soares de Freitas 
Horacio Corrêa de Oliveira 
Belisario José Pinho.

9/ REGIÃO

5ub-ítieK :
Alfredo Maciel Moreira

iuense: Miguel Monte.

PELOTAS (séde)

buwado: tenente Manuel Nunes da Costa 
^^uense: Alcides Martins Magalhães 

do do 1.° districto: Vago
2.® ” : João Gomes Nogueira 

Arthur Chaves Carneiro

‘ega

3.°
4.°
5.»
6.°
—27

Capitão José Maria Alves Pereira 
Heleodoro Bittencourt Medina 
Pedro Galdez daSilva 
Alipio Joaquim de Oliveira.

SÃO LOURENÇO

Delegado: Francisco da Costa Leite 
Amanuense: Joaquim Waldomiro Soares

Jegadf do 1.° districto
” 2.°
”  3.°
11 40

"  5.°

Vago
Domingos Ribas Netto 
Capitão José Maria Moreira 
Pedro Alves Pereira 
José Ramos Reis.

CANGUSSÚ

Delegado: Manuel Hyppolito da Rocha 
Amanuense: Raul Soares dos Santos 
Sub-delegado do 1.° districto: Alexandre Soares

” 2.® ” Manuel Francisco da Silva 
” 3.® "  Vago 
” 4.° ” João Marcellino da Cruz 
” 5.° ” Avelino Moreira da Silva.

PIRATINY

Ddegado: major Paulo Pinheiro
Amanuense: Ivo da Rosa Barbosa
Sub-delegado do 1.° districto: Ernesto Ignacio Pinheiro
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Sub-delegado do 2.° districto: Odorico Mendizabal
” ” ” 3.° ” Vago

— 4.° ” Pedro Valladares Pinh-
” 5.» ” João Callixto Quincas.

ARROIO GRANDE

Delegado: Ary Familiar Soares 
Amanuense: Elpidio Hyppolito da Silva 
Sub-delegado do 1.° districto: Thomaz Martins

” 2.° ” Alcides Ignacio de Fiim- 
” 3.° ” Vago.

HERVAL

Delegado: tenente-coronel Luiz Osorio de Avila 
Amanuense: Vago
Sub-delegado do 1.° districto: Edmundo Nunes

” 2.° Ismari de Lima Medeiros.

10/ REGIÃO

Sub-chefe: dr. Francisco de Paula Cardoso 
Amanuense Isabelino Amaro.

RIO GRANDE (séde!

Delegado: dr. João Bigois 
Amanuense: Henrique Soares
Sub-delegado do 1.° districto: João Theodosio Gonçalves

” 2.® ” Guilherme Silveira
” 3.» ” Affonso Falcão
” 4.° ” José Corrêa da Fonseca
” 5.® ” José Sidonio de Miranda.

S. JOSE’ DO NORTE

Delegado: Carlos Leopoldo Hartung 
Amanuense: Julio Rodrigues da Silva 
Sub-delegado do 1.° districto: Manuel Otero 

” 2.» ” Nicolau Pratas 
” 3.° ” Damasceno Joaquim da Siln] 

” 4.° ” Patrocínio Vieira Rosca 
” 5.» ” Arnaldo da Silva Terra.

SANTA VICTORIA

Delegado: capitão José Isidro Cardoso
Amanuense: José Victorio Torino
Sub-delegado do 1." districto: Estanagildò Silveira Lima —2

i



Kteeado do 2.® districto: Orestes Cardoso de Oliveira 
?lj ' ' ' e ,• ” 3.° ” Apparicio Oliveira

K ” 4.° ” José Rosalvo Fernandes Corrêa.

JAGUARÃO

tv Je g a d o : m a j ° r  Luiz Evarist0 Vieira 
Kl^juense: Francisco Nogueira Junior

legado do 1° districto: Tte. Camillo Firmino Almeida F.* 
S„ -- ” 2.» ” Alvim Brum da Silveira 

>» ” 3.° ” Hortencio Burck.

11/ REGIÃO

Sub-chefe: dr. Antonio da Veiga Cabral 
Amanuense: Vago.

LIVRAMENTO (eéde)

Sub-delegado do 1.° districto: tenente Luiz Fagundes Pereira 
Amanuense: Lauro Gonçalves
Sub-delegado do 1.° districto: Luiz Fagundes Pereira

” 2.° ” Manuel Pedroso de Almeida
” 3.° ” José Alves da Silva Sobr.°
” 4.° ” Philadelpho Diogo Hamilton
” 5.® ” José Luiz Menezes
” 6.® ” Paulo da Silva
” 7.® ” major José Horacio da Cunha F.°

ROSÁRIO

Delegado: major Garibaldi Thomazi 
Amanuense: Vicente de Souza Mello 
Sub-delegado do 1.® districto: Braulio de Souza Pinto 

” 2.® ” Cândido Gonçalves Leite 
” 3.® ” Manuel José Izaguirre 
” 4.® ” Adriano Nunes Medeiros

12/ REGIÃO

Sub-chefe: dr. José Nunes de Miranda Netto 
Amanuense: Boaventura Costaguta.

ALEGRETE (eéde)

Delegado: capitão Manuel de Oliveira Rodrigues 
Amanuense: Querino de Freitas Bicca 
Sub-delegado do 1.® districto: Cândido José Moreira 

” 2.® ” Ricardo Canis F.®
” 3.® t  Modesto Lara
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Sub-delegado do 4.° districto: Delfino Antunes da Silw 
” 5.° ” Vago a

”  6.° L ad is la u  Goim-s de Moraej

QUARAHY

Delegado: dr. João Ascanio Moura Tubino
Amanuense: Vago
Sub-delegado do 1.° districto: Alvissimo Fernandes de Ç/w 

” 2.» ” Olympio Guedes da Lu, ^
” 3.° ” José de Oliveira Pinto p .

S. FRANCISCO DE ASSIS

Delegado : tenente-coronel Ramão Trois
Amanuense: Nestor Athayde
Sub-delegado do 1.° districto: Joaquim Severo Pinto

” 2.° ” Manuel Soares de Siqueira 
” 3.» ” Octavio Gomes 
” 4.° ” Maximo Rocha 

” 5.° ” Assumpção Rodrigues Fortes

1.V REGIA»

Sub-chefe: Vago
Amanuense: Pedro Picavéa Lapitz.

URUGUAYANA (séd«)

Delegado: Augusto Cesar de Araújo Bastos
Amanuense: Vago
Sub-delegado do 1.° districto: Antonio da Camara Cunha

” 2.o Vago H
” 3.o ” José Pereira da Rosa 
” 4.o ’’ Herlindo da Silveira Jacques 
” 5.° ” Jeronymo Loipes Rodrigue*. —

ITAQUY

Delegado: Luciano Pedroso
Amanuense: Aristides Brasiliense Machado
Sub-delegado do 1.° districto: Dorivaldo Rivaldo

” 2.o ” Francisco da Silva Moraes Netto 
” 3.o 2 Rodoarte Escobar Moreira Paz

S. BORJA

Delegado: Floduardo Santos
Amanuense: José Freire
Sub-delegado do 1.° districto: Manuel Maria Pereira de —227
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elegado do 2.» districto: Nestor Athayde de Souza
3-° Julio Galvão Moraes
4-° Florentino Miranda.

1J.* KEGIAO

Sub-chefe: dr. Octavio Abreu da Silva Lima 

\manuense: Oswaldo Carneiro Pinto.

CRUZ ALTA (géde)

Delegado: major \ ictor Hugo Palmeiro de Azevedo
----- ■ A  \ /í A r o i  mAmanuense: Antonio Moreira 

Sub-delegado do 1.° districto:
— ” ? o —275

3.»
4.°
5.°
6.»
e75 
8.»
l75 

10.»

Doralino Vargas 
Mirtilo Antonio da Silveira 
capitão Alvaro Jacintho da Silva 
Demetrio Jacintho da Silva 
capitão AUpio Rocha 
Carlos Aug. Nogueira da Gama 
Vidal de Oliveira Santos 
capitão Jayme Dumoncel Pithan 
Vago
João Thomaz da Silva.

JULIO DE CASTILHOS

Delegado: capitão Lahyre Bastos 
Amanuense: Vago
Sub-delegado do 1.° districto: Vago

tt g 2.° tt Gabriel Pinto Belmonte
tt ” 3.°

t t
capitão Manuel da Silveira Braz

i l >> 40 tt Luiz Rigon
tt ” 5.°

tt
Florival Fernahdes França

» ” 6.°
t t

capitão Manuel Alves Dias
t i

” e75 tt
Manuel de Oliveira Rocha

tt
g 8.°

t t
tenente Graciliano Lopes Lendna.

IJUHY

Delegado: Antonio Soares de Bastos 
Amanuense: Vago
Sub-delegado do 1.° districto: Fernando Soares da Silva 

" 27a ” Guilherme Hasse 
” 3.® ” Orencio Quenor Idalendo 
” 4.° ” Franklin Machado da Silva

SANTO ANGELO

Delegado: Caio Mario Belmonte 
Amanuense: Vago
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Sub-delegado do 1.° districto: Ernesto Grós
2.®
3.®
4.®
5.®
6.® 
—27 
8.® 

9.®
10.®

Almiro Fernandes 
Francisco Fern. Teixeira 
Ernesto do Nascimento e —  
2 alentim Pereira de L i® ^^ 
Alexandre Ordakwsky jB  
Francisco Maron 
Martinho Silva 

Vespasiano Fernandes 
Theophilo Coelho. ^

S. LUIZ GONZAGA

Delegado: Vago 
Amanuense: Vago
Sub-delegado do 1.® districto: Honorio Antonio Dias

2.®

3.®
4.°
5.®
6." 
7.®

Liberato Marques 

José Francisco Ferreira 
Hermelino Brum 
Pedro José de Oliveira 
Antonio Theodoro Cardoso 
Gaspar de Souza i —276Su62—

15.* REGUO

Sub-chefe: Arthur do Prado Sampaio 
Amanuense: Raphael Ferrão Teixeira.

PASSO FUNDO (eéde)

Delegado: Gervasio de Araújo Soares 
Amanuense: Vago

99

99

2.® 99 Oscar Teixeira Alves
3.® 99 Manuel Amancio Teixeira
4.®

99
Lucio Britto

5.®
99 Vago

6.®
99 Garo Alves dos Santos

7® 99 Israel do Prado Mello
8.® 99 João Viáu
9.®

99 João Edmundo Schmitz
10.®

99 José Franklin da Silva
11.®

99
Christiano Sethans

12.®
99 Galdino Paz de Oliveira

13.®
99 Aureliano Dias de b-Sd2e

]«/ lgao1.

Sub-chefe: Vago 
Amanuense: Vago.

VACCARIA (eéde)

Delegado: Julio Campos 
Amanuense: Paulino José Taraco
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eado do 1.° districto
l i 2 .®

tt

t t 3.®
tt

tt 4.®
t t

tt
5.®

tt

tt
6 .®

t t

t t
7.®

tt

t t
8 »

tt

tt
9.®

tt

tt
1 0 .®

tt

José Xavier Rodrigues 
Henrique Fernandes de Oliveira 
major Samuel Gazelli 
I^aurentino Rodrigues de Abreu 
Manuel Nunes da Silva 
José Octavio Guerreiro 
Elizeu Ribeiro de Carvalho 
Felisberto Borges de Lima 
tenente Ramiro Alex. de Souza 
João Antonio da Costa.

LAGOA VERMELHA

rv le e ado : Gustavo Barthier 
K u e n s e :  Vago
Çih-delegado do 1.° districto: Antonio Ismael Machado

f t  O  O T n o  r-t A/f im io l  T 7 o rp ô írr»» t i t t 2 o » Joaquim Miguel Ferreira
V

t i ” 3.°
a Octavio de Avila

t i
t i ” 4.°

t t Pedro Antunes Maciel
tt tt ” 5.°

tt
André Rodrigues Kelin

tt t i ” 6 .°
t t

João Lopes Ferreira
tt tt i t  J  0 t t Bernardo Gomes de Oliveira
ti tt ” 8.°

i t Luiz Alberto Holleben
tt t i ” 9.°

t t Felisbino Cyrino Rodrigues
1» tt ”  1 0 .°

t t Alexandre Gazzoni.

BOM JESUS

Delegado: Joaquim Marques da Silva Acauan 
Amanuense: Gomercindo Spinelli 
Sub-delegado do 1.® districto : Elias Ferreira

” 2.® ” Antonio Pereira Sobrinho 
” 3.® ” Vago.

17/ REGI AO

Sub-chefe: Vago 
Amanuense: Vago.

CONCEIÇÃO DO ARROIO (aéde)

Delegado: Oscar Gayer 
Amanuense: Ivo Rodrigues
Sub-delegado do 1.® districto : Canuto de Oliveira Castilhos

i t t t
— 2.®

t i Edmundo Eduardo da Silva
i t t i

” 3.®
tt Oliverio José Alves

tt tt « 40 tt Ataliba Soares
tt tt

” 5.®
t t Ramiro Leonardo Alves

tt tt
” 6.®

tt Garimundo da Silva Bueno.
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TORRES

Delegado: João Freitas de Oliveira 
Amanuense: Vidal Ramos
Sub-delegado do 1.° districto: Gaudencio Pereira Martin 
— 2 2 78T 2 Pedro Ignacio Cardoso 1 
” ” ” 3.° ” Bibiano Silveira Lopes ,

SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Delegado: Victor Villa Verde 
Amanuense: Marcellino Soares
Sub-delegado do 1° districto: João Severino da Silveira 
” ” ” 2.° ” Benjamin Joaquim Teixeira 
” ” ” 3.° ” Henrique Kappel Filho, f l

S. FRANCISCO DE PAULA

Delegado: Odon Cavalcante
Amanuense: João Koseritz Brasil
Sub-delegado do 1.° districto: Alziro Gastão de Lucena

99 99 » 2.» 99
José Maria Teixeira

99 99
” 3.° 99 Vago

99 99 ” 4.° 99
Felix José Pereira

99 99
” 5.°

99
José Nunes

99 99
” 6.° 99

Ignacio Rodrigues da Silva
99 99 » 7 0 99

Virgilino de Oliveira Pinto.

18/ REGIÃO

Sub-chefe: tenente-coronel Francelisio Gonçalves de Meirelles 
Amanuense: Carlos Silveira.

ENCRUZILHADA (séde)

Delegado: Honorio F. de Carvalho 
Amanuense: Jack da Silva Holmes 
Sub-delegado do 1.° districto: Albertino Campos Nunes 

” 2 ° ” José C. Silveira 
” ”  ”  3.° ” José Luiz Baptista

” 4.° 2 Ernesto Moreira Fontoura 
” 5.° ” Fileto Mendes da Silva 
” 6.» ” tenente Ollilio R. da Silva
» 7« » v ag0

S. JOÃO DE CAMAQUAM

Delegado: capitão Antonio Furtado Azambuja 
Amanuense: Alfredo Napoleão Soares ^
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ç - b - d e le g a d o  do 1.° districto: João Marques de Andrade 
2.® Manuel de Oliveira Feo
3.®
4.®
5.®

Agenor Pereira Machado 
Avelino Alvarenga Boeira 
Juvenal Nunes Duarte.

DORES DE CAMAQUAM

pegado: Adylles de Araújo Peixoto

I Amanuense: José Antonio Lopes
ch-deleeado do 1.° districto: tenente João Cândido de Carvalho 
S“ » ” 2.® ” Trajano Barbosa da Silva 
„ — ” 3.® ” Eurico de Oliveira Cesar.

■ CR IM IN A LIDAD E■

A criminalidade em todo o Estado é representada por 2.032 de- 
gjtos, sendo 342 homicidios, 5 tentativas de homicídios, 873 offensas 
nhysicasi 324 attentados ao pudor, 350 attentados contra a propriedade, 
j5 delictos de incêndio, 123 delictos diversos.

O quadro a seguir estabelece a discriminação dos delictos verifi- 

Odos em todos os municipios:



MAPPA DA CRIM INALIDADE NO ESTADO 

Correspondente ao periodo de 1.° de janeiro a 31 de dezembro d« n j

M U N I C Í P I O S

A legrete______

Alfredo Chaves. 

B a g é -------

Bento Gonçalves..

Bom Jesus_______

Cachoeira _______

Candelaria______

Caxias__________

Conceição do Arroio..

Cruz Alta____________

D. Pedrito___________

DOres de Camaquam..

Encantado__________

Encruzilhada________

E rech im ____________

E s tre lla ____________

Gravatahy__________

Guahyba ____________

G uaporé____________

I ju h y _______________

Itaq uy______________

Jaguarão ______ _____

Jaguary _____________

Lageado ____________

Lavras______________

Livramento _ 

Montenegro ... 

Nova Trento.. 

Passo Fundo_ 

Pinheiro Macha 

Porto Alegre.

Q uarahy___

Rio Grande...

8 0 8 1 0 0 0 0 0 0 1*
1 0 7 1 0 0 0 0 0 o

1

SJ

11

1

17 0 19 48 0 0 2 0
0
01 0 9 1 0 0 0 6 1

0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
8 1 18 2 0 0 1 1 0 1
2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 t
2 0 8 2 0 0 0 2 0 3
0 0 1Q 0 0 0 0 0 0 0 11

17 0 14 3 0 0 0 0 0 7 41
8 0 4 1 0 0 0 0 0 0 B
3 0 5 3 1 0 0 1 0 9 2!
3 0 17 1 0 1 0 0 0 1 8
4 0 11 4 0 0 0 0 2 4 S

20 0 30 0 0 2 1 0 0 2 R
3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 11

3 0 4 1 0 0 0 0 0 4 12

0 0 5 1 1 0 2 3 0 2 14
2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 11

1 0 5 0 0 0 0 0 0 1 »

10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11

2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 S

• 0 4 0 0 0 0 2 0 1 11

4 0 23 0 1 0 0 2 0 0 M

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

17 0 9 9 0 1 0 3 3 2 44

5 0 39 1 1 2 1 7 1 6 «3

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

18 0 26 1 0 0 1 1 0 4 SI

1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 t

16 0 307 118 43 2 106 124 4 11 7J1
4

3 0 1 0 0 0 0 0 0 0

6
0 18 2 a . 0 *  3 1 0 1 11
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GABINETE MEDICO-LEGAL

Estão exercendo os cargos de médicos legistas da 
João Pitta Pinheiro Filho, Joaquim de Oliveira <• I 'mbertoN? 
e o de amanuense do Gabinete o cidadão Aristóteles Bav, , 
de Lima. ' r ^

No periodo de que trata este relatorio, foram effech^H 
diligencias medico-legaes, assim discriminadas:

Exames de corpo de delicto em lesões corpo raes__T^™
Idem, idem, idem, em orgãos genitaes...... .........
Necropsias .......—----------------------
Exhumações -------—---------------
Verificações de obitos --------------------
Verificações de idade -------------- ----
Exames toxicologicos requisitados á Directoria de Hy- 

giene ..... .............. ...... ............ ._.... __............ s

Total .... 753

Os exames de corpo de delicto foram feitos nos seguinte* h q j

No Gabinete medico-legal ............. _...... ..... ........... -.1580
Na Santa Casa de Misericórdia ..... ..........................—2 45

Na Casa de Saúde Dias Fernandes............... ....  ,4  3

Em domicilio ..........-.................................. ......... ......... 20
Na Beneficiencia Portugueza __________ ___ _____ . 2

Total................ — ...... ..................... j|650

As necropsias foram effectuadas:

No necroterio da Santa Casa----------- -- —J  53
No cemiterio ” ” ” _____________________J l  1
No ” de Pedras Brancas........... ............ ..... Jül 1
No ” da villa de Garibaldi--------- 1
No ” do povoado de Rio Branco (M. Prata) 1

Total_______ _____________________8G 57

As exhumações foram effectuadas:

No cemiterio da Santa Casa................................... — 1
No ” de Pedras Brancas______________ —  l l
No da villa de Garibaldi____________ _—  j l
No ” do povoado de Rio Branco (M. Prata) 9

- •  7
Total____ _________________________ J .  4



r ifica ç õ e s  de obitos foram realisadas:

r<*miterio da Santa Casa------------------  25

d o m ic ilio  ------ ------------------------------------ 9

jjjj p e d re ira  Municipal ---- ---------------
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1

Total...................................................... 35

d e o b i t s t  f t  b f t i s b r b a e m e l

IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

identificados 350 presos, sendo 284 homens e 2 mulheres, 
286 eram brasileiras e 64 extrangeiros. 

ã* í112

IDENTIFICAÇÃO CIVIL

Foram fornecidas cartas de identidade n.° 2 a 788 pessoas, das
I eram brasileiras 688, sendo 535 homens e 153 mulheres, e ex- 

HLfas 96, sendo 56 homens e 44 mulheres.
{jns eleitoraes foram fornecidas 1.437 cartas, sendo 1.298 

ras vias e 139 segundas.

IDENTIFICAÇÃO DE CADAVERES 

Neste registro foram identificados 7 cadaveres, sendo 6 homens

e 1 mulher
1 ARCHIVO DACTYLOSCOPICO

l Existem archivadas e classificadas 62.611 fichas, cujo trabalho 
jfc sub-classificação continua.

RECEITA DO GABINETE

A renda do Gabinete, durante o tempo a que se refere este rela
tório, foi de rs. 25:331$800, sendo em moeda corrente rs. 24:418$000, 
tem sellos rs. 913$800.

Para maior esclarecimento, junto a este o relatorio apresentado 
a esta Chefia pelo dr. director deste Gabinete.

CASA DE CORRECÇÃO

MOVIMENTO DE PRESOS

Em 31 de dezembro de 1925, existiam 558 reclusos; durante o 
1010 de 1926, entraram 775; total 1.333.
I  Sahiram. durante o mesmo anno 768. ficando, portanto, recolhi- 
105 ao ser encerrado este relatorio, 565, sendo 422 sentenciados, 22 

f 1 appellâ ã i. 32 pronunciados, 55 detidos, 24 em processo e 10 
^^ jO narios .
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Desses foram recolhidos, pela Justiça Estadoal, 54g l  

deral, 17.
Os crimes que deram causa ás prisões, foram: contra^M 

deserção e fuga, 1; defloramento, 7; estellionato, 5; 
micidio, 409; incêndio, 1; infanticidio, 2; latrocinio, ](); ]e . I 
poraes leves, 16; lesões corporaes graves, 6: moeda íalsa, 3- 
12; roubo, 56; sellos falsos, 3; tentativa de humicidio, 1: ^ 
narios, 10.

PECÚLIO DE PRESOS

A Administração pagou a diversos sentenciados que foradj 
tos em liberdade, por conclusão de penas e pelo livramento* 
cional, durante o anno de 1926, o pecúlio que adqu iriram ^^H  
de rs. 47:027$399. ' Vj”

A Administração pagou, tambem, por adiantamento de J  
por folhas mensaes, aos sentenciados que trabalham nas offU, 
como estimulo para a producção, por conta do pecúlio de c â ^ l  
rs. 29:589$300.

ESCOLA

Está, actualmente, encarregado da escola da Casa de CorrwJ
o sentenciado Cesar Augusto Fabião Carneiro, que percebe, mnmi 
mente pelo Thesouro do Estado, uma gratificação de 50$000, T

A frequencia média é de 50 alumnos, que recebem o ená» 
primário.

A bibliotheca possue cerca de 1.000 volumes, doados pelo patfej 
Pio Buck.

DINHEIRO RECOLHIDO AO THESOURO DO ESTADO

A Administração recolheu aos cofres do Thesouro do Estado,® 
anno de 1926, como renda das officinas, rs. 562:8998892.

DESCONTO DO PECÚLIO DOS SENTENCIADOS

Recolheu, tambem, ao Thesouro do Estado, no mesmo aim 
proveniente de descontos feitos do pecúlio adquirido pelos sentei- 
ciados operários, para pagamento da alimentação, vestuário e custa*, 
a quantia de rs. 71:059$448.

Pelo bem elaborado relatorio apresentado a esta Chefia pela Ad
ministração da Casa de Correcção, e que a este annexo, poderei* M  
vos orientar do movimento do referido estabelecimento, durante o 
periodo de tempo que abrange este relatorio.

* • „5s. ' • '
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I  mia synthese do que me cumpria relatar sobre as occorren- 
neste departamento do serviço publico, no periodo

R L ' por este relatorio-
—28 fa estarei prompto a ministrar-vos quaesquer outros es- 

T tos' que julgardes necessários.
os relatorios das sub-che faturas de policia das 1.*, 3.*, 

AfV* g») 11.® e 18.* regiões, deixando de annexar os das 
6*’ ,hlchefaturas, visto terem sido remettidos incompletos a esta 
sais sU

tosaniente, cumpro o dever de consignar meus melhores agra- 
pelas inequívocas manifestações de apreço e estima com 

—285Im me haveís distinguido.

Saúde e fratenídade.

iIasynt ihsaedos  

Chefe de Policia.



«rMFTE DE IDENTIFICAÇÃO E ESTATÍSTICA 
CRIMINAL

Illm." Snr. Chefe de Policia.

gmobediencia a determinação contida no officio n.° 2.137, datado 
E i  do corrente, dessa Chefia, tenho a honra de passar ás mãos de
I  exa. o presente relatorio, onde procuro bem e fielmente, tão mi- 

íosamente quanto possivel, relatar-lhe a marcha dos trabalhos do 
:te de Identificação e Estatística Criminal, no periodo de 1.° de 

ro a 31 de dezembro do anno proximo findo.

1* SECÇÃO

«rMFTEDEINCAÇ IÃTOFEFNSÍ —  Passam, diariamente, por esta secção, 
os indivíduos recolhidos á Casa de Correcção e aos xadrezes 

aaes da Capital, para que sejam identificados.
Foram identificados 350 presos, dos quaes 286 brasileiros (284 
ns e 2 mulheres) e 64 extranseiros (63 homens e 1 mulher).
0 Gabinete está apparelhado para fornecer toda e qualquer in
ação que v. exa. determinar, com a precisa urgência.

«rMFTEDEINCAÇ IERELÍ — Quotidianamente, nesta secção, attende-se 
pessoas que vão viajar, aos candidatos a matricula maritima, ao 

p jp ttfc m o  publico, aos guardas da Casa de Correcção, aos 
í “Mffeurs, a queni se fornece documentos comprobatorios da sua 
pBhdade e conducta.

Aos eleitores são fornecidas cartas especiaes, de conformidade 
^■ "tcreto  n.° 3.331, de 12 de outubro de 1924.

secção faz ainda a identificação de alienados e das crianças 
**s na Santa Casa e Asylos.
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O numero das identificações civis foi de 788, dos 
sileiros (535 homens e 153 mulheres), 96 extrangeiros (MT 
40 mulheres) e 4 mulheres sem nacionalidade provada, 
forneceram carta n.° 2.

Para fins eleitoraes foram fornecidas 1.437 cartas 
l.*s vias e 139 —2 vias. O serviço eleitoral, que é pertna^^B 

nos periodos que precedem as eleições, grande intensidade 
succedeu por duas vezes no anno p. f.

8Onumereodasi On odOdtnfncç —  Ha, nesta 1.“ secção, 

para identificação de cadaveres, cuja identidade já muitas 
sido restabelecida com o auxilio de informações e o n o t^ ^ ^ l 
scientifico.

Foram identificados 7 cadaveres, sendo 6 homens e 1 mulher

õfoveti Odom7,icoileoiç  —  Tem se avolumado cada vez mr 
archivo, subindo já a 62.611, todas classificadas, as fichas 
Proseguimos, actualmente, no trabalho de sub-classificação

(nonemd Oi 5d3eunmnç — Foi de 25:331$800, sendo 24 41{ ^  
em moeda corrente, todo recolhido ao Thesouro do Estado, | ^|  
mente, de accôrdo com o visto de v. exa. nas respectivas 
Cumpre notar que toda a renda é controlada, diariamente, p< 
Directoria, pessoalmente.

2* SECÇÃO

8urifhda1nc n )cmdmecmeodç —  Foi feito o serviço com algsa 
difficuldade devido a irregularidade da remessa de mappas feita pd* 
snrs. drs. Juizes de Comarca e autoridades policiaes do Estado, i 

Terminando a presente exposição dos serviços da repartição i 
meu cargo, lembro á v. exa- a necessidade da nomeação de mais 
ajudante de photographo, tendo em vista o desenvolvimento do str- 
viço photographico e mesmo o seu accrescimo devido ao serviço d» 

toral da Municipalidade desta Capital, liberandos condicionaes, alá 
do serviço externo como as identificações no Manicomio JudidaÉ| 
dos cadaveres, photograpsias em locaes de crime, etc.

Presumo ter, com as informações prestadas, cumprido o «* 
dever regulamentar. Entretanto, estou ao inteiro dispôr de v. ttt 
para novas informações que se dignar ordenar.

Saúde e Fraternidade.

96ex gç MiT6nefd 4,ifmc0 
Director.



CMHINB3TW D H  I I )K N T I K*ICT A.Ĉ  A O  H3 K H T A T IH T IO A  C l l lM IN A I .

Boletim de 1.° de Janeiro a 31 de Dezembro de 1926

1.* SECÇÃO

I D E N T I F I C A Ç Ã O

NACIONAES EXTRANGEIROS SEM NACIONALIDADE ^
PROVADA

TOTAL,
H M Somma „ M Somma

- 1 "

Somma

Folhas corridas ........................... .......... .................. 107 14 121 < 6 13 134
Folhas corridas (fins de naturalisaç&o)__________ 3 — 3 1 — 1 - — — 4
Cartas de identidade civil........................................ 110 2 112 11 4 15 - — — 127
Cartas de identidade modelo internacional_______ 298 136 434 36 30 66 - 4 4 504
Cartas de identidade profissional.......................... 17 1 18 1 — 1 — — 19
Cartas de identidade do serviço doméstico_______ — - - — — — — — —

SOMMA................................. 535 153 688 56 40 96 4 4 78S

M ovim ento do nnnn an terior 686

D ifferença nara m ais ............................................................................................................ 102

1 1." Vias 2.”  Vias

1298 139 1437

-

Movimento do anno anterior

Differença para mais..

628

-------
809

NACIONAES SOMMA EXTRANGEIROS SOMMA

Presos sem antecedentes............................................. 190 2 192 51 1 62 j 244

Presos com antecedentes e mesmos nomes------ 54 — 54 7 — 7 61

Presos com antecedentes e nomes suppostos.......... 40 — 40 5 — 5 45

Somma ......................................... 284 2 286 63 1 64 350

Total de presos com antecedentes e mesmos nomes no anno anterior 

Total de presos com antecedentes e mesmos nomes no mez anterior _ 

Total de presos com antecedentes e nomes suppostos no anno anterior 

Total de presos com antecedentes e nomes suppostos no mez anterior ...

Total de presos com antecedentes no anno de 1925______________________

Total de presos com antecedentes no anno de 1926-------------- ---

Differença para mais.----- -

31

17

60

106

46 -

Homens Mulheres Somma

Cadaveres

Cadaveres

antecedentes................................ 3 1 4 4

identificados com 3 3 3

6 I 7 7

Movimento do anno anterior 

Differença para mais________

PHOTOGRAPHIA

Provas d« retratos (serviço de urgência de Cartas de identidade).. 

Retratos---------------- ------- --------------------

ARCHIVO DACTYLOSCOPICO 

Fichas de permutas dos Gabinetes naeionaes................... ....
u u u t u u u b u  ............................................................ ......................ut u b.  

Fichas dactyloscopícas de permutas recebidas dos Gabinetes

Copias de retratos fornecidos ás delegacias por ordem do Chefe de Policia.

Copias de fichas__________________________________________________________

Ampliações de impressões di^itaes e palmares-----------------------

Outros trabalhos photographicos--- ------------------------------

112
613

50

1
11

4

361

extrangelros___________________________________________ 25

Fichas dactyloscopícas de permutas expedidas para os Ga

binetes naeionaes_____________________________________

Fichas dactyloscopícas de permutas expedidas para os Ga-

bin*etes extrangeiros----------------------------  2

Boletins expedidos para os Gabinetes naeionaes...
C positivos 4 

M negativos 358

l positivos —
Boletins expedidos para os Gabinetes extrangeiros J ____n ^ g

| negativos

O B S E R V A Ç Õ E S

Pericia dactyloscopica negativa----------------------  2

P os it iv a ___________________________________________________ *
Alienados criminosos, ficha dactyloscopica e ficha de retrato

fornecido á Chefatura de Policia------------------  23

Ficha de criminosos extrangeiros enviadas ao Gabinete do

Districto Federal a pedido do Ministério do Interior--- 21

289 a 296

Liberandos, fichas e retratos para caderneta fornecidas ao

Conselho Penitenciário do Rio Grande do Sul--------  26

Fichas enviadas ao administrador da Casa de Correcção--- 144

Fichas de identidade enviadas íi Promotoria Publica------  4

Cadernetas de identidade internacional, gratuitas.................  10

Attestados de conducta, gratuitos............................................  7



Casa de Correcção

Exmo. sr. Chefe de Policia.

cum p rim en to  ao decreto n.° 3.654, de 17 de junho de 1926, 
tGoverno do Estado, officio sob n.° 2.198, de 4 deste mês, de v. 
Kartigo 16. n.° 7. do Regulamento da Casa de Correcção, tenho 
b ra  de apresentar a v. exa. o relatorio de todas as occorrencias 
U  deram neste estabelecimento penal, durante o periodo de 1.° 
['janeiro a 31 de dezembro de 1926.

| Casde oerac — No bem elaborado relatorio apresentado ao exmo. 
ç dr. Presidente do Estado, em 31 de maio de 1926, pelo illustre 
Lmhargador Francisco de Souza Ribeiro Dantas, dignissimo Pre- 

Lfente do Conselho Penitenciário, foram feitas valiosas considera- 
Es sobre o problema penitenciário no Estado, 
s A acção do poder publico, escreveu o insigne magistrado, deve 

Lwiwrcnr para a investigação dos meios e organização dos processos 
fjbmtiíicatnente indicados para a regeneração do delinqüente, com o 
Ijpparelhaniento necessário á actuação desses processos, 
f Acrescentou que o problema penitenciário é vasto, sobremaneira 

■mplexo, que vae desde a adopção de uma fórma architéctonica espe- 
ml até a escolha de pessoal dirigente idoneo e dedicado, com suffi- 
jãmte preparação technica que lhe permitta adaptar os meios de cor- 
írecção á indole, á psychologia, á compleição moral, ás condições indi- 
Woaes dos condemnados.

Ha necessidade, porém, para a realização de tão aproveitaveis 
posiderações, de uma construcção moderna que satisfaça todos os 
wquisitos apontados pela Sciencia Penitenciaria, o que não se dá com
• actual edificio da nossa Casa de Correcção.
i A solução radical já foi lembrada pelo illustre sr. dr. Protasio 
'‘•Alves, dignissimo secretario de Estado dos Negocios do Interior 
;“ tteriur, em relatorio datado de 6 de setembro de 1924, I volume, 
■ll 58, — construcção de uma i>emtenciaria em terreno sufficien- 
anente espaçoso e abundantemente provido de agua.



A Secção Penal da Casa de Correcção, como constíJ 
torios anteriores desta Administração, está a exigir maior 

mento.
O decreto federal n. 16.665, de 6 de novembro 

regulamentou o livramento condicional no Brasil, determi 1  
director do estabelecimento penal, para esclarecimentos 
cessão do livramento condicional, deverá consignar as 
ções successivas a respeito de cada sentenciado em livro an! 
que será presente ao Conselho Penitenciário, devendo cada 
ser objecto de um promptuario, com a especificação das i S .  
de sua identidade, dos seus precedentes, da cópia da nota 4^7 
do relatorio policial, das communicações administrativas e judvi 
da guia de sentença condemnatoria, photographia renovada nr,* 
mente, resumo do processo e observações que puderem ser íe it^

o seu caracter, sua vida na prisão e mais elementos de infoH 
sobre a sua individualidade.

Do promptuario devem constar os boletins medico e u 
destinados a individualizar o tratamento regenerador do interiaà 

determinar o gráu de sua responsabilidade.
Esses boletins serão renovados sempre que occorrerem 

perturbações de saúde ou manifestações psychicas anormaes
Ora, tantas attribuições não poderão estar a cargo sómmJ 

um escripturario, como actualmente acontece.
E ’ imprescindível, outrosim, o auxilio de um medico. :
Eis porque esta Administração pediu permissão ASeS prop» 

creação, dentro da prisão, de um gabinete medico-psychologico, 
a direcção de um especialista em moléstias mentaes, gabinete 

vantajosamente, poderá fornecer dados indispensáveis ASeS a 
nização dos ASecAçãoSPena de accôrdo com o artigo 5.° do 
federal n.° 16.665, de 6 de novembro de 1924.

lPdSocCsçe res,PrPesom —  Obtiveram liberdade pelo livram ^ 
condicional, durante o periodo relatado, 40 sentenciados.

Poderá v. exa. conhecer os nomes dos beneficiados pela non 
lei, as penas que estão cumprindo, natureza dos crimes que praticaram, 
datas em que foram liberados e as da expiração das suas penas, cn 
incluso mappa demonstrativo.

A partir da data da installação do Conselho Penitenciário do 
Estado, 9 de maio de 1925, até esta data, foram postos em liberdw 
pelo livramento condicional, 70 sentenciados, dos quaes já terminai» 
as penas e cumpriram as condições impostas por sentença do Jm» 
das Execuções Criminaes, os seguintes:

1. Accacio Corrêa da Silveira — 26 de setembro
2. Juvenal Cezar da Cunha — 1 de agosto
3. Samuel Rubin — 12 de julho
4. Desiderio Nunes — 31 de dezembro

5. Militão Castilhos de Oliveira — tP d<T janeiro

6. Theodoro Bianchi — 4 de janeiro

de 1925 
de 1926 
de 1925 
de 1927 
de 1927
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— 8 de janeiro de 1927
— 3 de março de 1926
—  4 de outubro de 1926
— 13 de dezembro de 1926
— 22 de março de 1926
— 8 de janeiro de 1927

Moesch
Kjr. ^ ingos Gallant Sobrinho 
‘ &  Hobaina

P  S o  u « " e e'ra
1° T0rge H a c k  

g  frtbur Barth

■ Ezequiel Ledesma, posto em liberdade a 31 de agosto
0 j ,;. pena de prisão expiraria a 22 de março deste anno,

l9' : em Libres, em agosto em 1926.
«toado Pom pilio de Freitas, posto em liberdade, a 10 de

1925, cuja pena de 8 annos de prisão expiraria a 22
1 corrente anno, falleceu nesta cidade a 27 de dezem-

—2—982—2 ao
ÇTjnno proxnno passado.
f» liberado Matheus Puchalski, posto em liberdade a 20 de abril 

cuja pena de 16 annos e 6 meses, expiraria a 1.° de março
• vio lou  as condições que lhe íoram impostas, pois prometteu 

tyjr em Ijuhy e foi para a Argentina.
Rrjp je Ser cassado o seu livramento condicional pelo Juizo das 

« Criminaes, em face de solicitação do Conselho Peniten- 
aguardando-se a sua prisão.

0 liberado André Pechiski, cuja pena de 30 annos de prisão, 
raria a 19 de abril de 1931, violou, tambem, as condições que 
foram impostas, embriagando-se e, em consequencia, praticando

S.
0  Conselho Penitenciário pediu que lhe fosse cassado o livra- 
to condicional ao Juizo das Execuções Criminaes, tendo André 
sld voltado á prisão donde saíra.
Estão sob vigilancia, actualmente, 56 liberados.



RELAÇÃO DOS SENTENCIADOS POSTOS EM L IB E R D A D E , POR TEREM OBTIDO O LIVRAMENTO 
CONDICIONAL, DURANTE O ANNO DE 192Ü

N.° N O M E S

1 | Francisco Olegarío Botelho____

2 j Theophilo R ib a s ______________

3 j Jeronymo Antonio da Silveira......

‘4 | Cândido Barreto Pereira Pinto..

5 Fellppe Vaz Robaina

Carlos Vercettl . 

João Larangeira 
Jorge H ac k ____
Alberto Felix Delmont.
Felippe Neves Pacheco____
Osorio de Moraes e Silva
Waldemar B arce llo a______
ArUttdM Pxrnlrn ilw Haan 

t .

PENAS CRIMES DATA DA 
LIBERAÇÃO

DATA DA 
EXPIRAÇÃC

30 annos Homicidio qualificado 11 de Janeiro 3- 2-1931
6 annos Homicidio simples 30 de Janeiro 10- 9-1927

10 % annos Homicidio simples 30 de Janeiro 6- 5-1927
2 annos, 5 mezes e 7 dias Homicidio qualificado e lesões

corporaes leves 30 de Janeiro 31- 7-1929
6 annos e 3 mezes Homicidio simples e lesões

corporaes leves 10 de Fevereiro 4-10-1926
15 annos Homicidio simples 10 de Fevereiro 27- 5-1930
15 annos Homicidio simples 10 de Fevereiro 13-12-1926

10 annos e 6 mezes Homicidio simples 2 de Março RRE LEAÇRÃ
30 annos Latrocínio AO DS NTCIP ÇE ÃEAÇLM
30 annos BP,VUVDVP 19T2VÜVUTDP j LO DS NTCIP A .E °EAÇLA
30 annoa A |N|CPUVF2P / LO DS NTCIP r R°E .EAÇLa6 HIIIJOH / B9,2U|D2P ,2F|n2P, J ci  d« s c|CV2 V |E s-iaar N

IVcuUlil

RO
21
22
23
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
35

36

37

38

39

40

<• C,o  -A Ittnrlci «l« Oll vnlrB 
/ Pr;tnci«Ro Jllbelro <1h HIIvh! Vlctor Vieira de Krelta»-----
! Maurlllo Martin» de O liveira. 

Knlll José Dumft
Honorato Rodrigues

Pedro Baptista Ilha..
Pedro Alcanta Fernandes Correia.

Francisca Possoloski---------

Vicente Ferreira Vaz----------

Arllndo de Oliveira.

Clarindo Pedroso de Oliveira. 

Joaquim Pereira dos Santos...-

João Gonçalves-----------

Arthur B arth-------------

Benjamin Jacob Miiller--------------

Angelo Caetano-------------------
João Ferreira de Lima, vulgo “João

Virginio” ----------------------

Antonio Engeroff

Oliveira Francisca dos Santos.. 

Arthur Rodrigues Machado..

Emmanuel do Nascimento Marchand.

XI annos 
25 Mi annos

24 annos

21 annos

10 % annos

12 annos 

24 annos 

30 annos 

30 annos 

6 annos 

30 annos 

30 annos 

25 % annos 

6 annos 

6 annos 

30 annos

6 annos 

6 annos 

15 annos 

10 lV annos 

15 annos

Hom\c\dlo ciua\\t\ciiAo 
Homicídio tslmple»

Homicídio qualltlcado

Homicídio simples
Homicídio qualificado 

Homicídio simples 

Homicidio qualificado 

Homicídio qualificado 

Homicidio simples 

Homicidio qualificado 

Homicidio qualificado 

Latrocínio 

Homicidio simples 

Homicidio simples 

Homicidio qualificado

Homicidio simples 

Homicidio simples 

Homicidio simples 

Homicidio simples 

Homicidio simples

*->.« w

•«* .\.» Av\»r \\
\ IO J un\io 
\ 10 de Junbo
\ 10 de JunYvo

30 de Junho
30 de Julho 

30 de Julho 

30 de Julho 

10 de Agosto

10 de Agosto

11 de Outubro 

11 de Outubro 

30 de Outubro 

20 de Novembro

de Novembro 

de Novembro

20 de Novembro 

20 de Novembro 

20 de Novembro 

30 de Novembro 

11 de Dezembro

-

Ift- Í-W31
&- 1-1929 
25- 4-1929
25- 9-1929
22- 2-1929

12- 1-1931 

14- 3-1932

3-12-1927

4- 1-1936 

* 9- 4-1932

23- 1-1929

8- 1-1927 

29- 4-1927

9- 3-1934

13- 1-1927 

28- 3-1927

5- 1-1930 

8- 4-1927

10- 8-1929
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. tabella n.° 7, da Lei do Orçamento de 1927, a creação de 
é'fC ‘ip fTuardas-internos. 

c»r£;oS 0 b

F ,  —30.ta—.ab3 — Mestre da officina de serralharia, Jorge 

^ n r f n * ;  mcstre °ff 'c'na de marcenaria, Joaquim Ferrei- 
. contra-mestre da officina de marcenaria, Stanislau Ko- 

P*."'' férmeiro. Stanislau Banachak; serventes carroceiros: João 
^  Godoy e Laudelino Marques.

F u-j(> Dactylographo, a 13 de fevereiro, o cidadão Alva- 
auxiliar de escripta, a 13 de fevereiro, o cidadão Fran- 

RfíLjns; almoxarife, a 23 de janeiro, o cidadão Octacilio Octa- 
Silva'; fiél do almoxarife, a 23 de janeiro, o cidadão Manoel

’do Lopes.

el.3 b— n°atba7  — Foram nomeados: a 2 de janeiro, Coradino 
HP^cellos Dias; a 12 de janeiro, Dreyffus Danton Duarte; a 16 
e ,  Q|garino de Souza; a 16 de julho, Aracy dos Santos Silva; 
K a é o s t o ,  /úícrino Silveira Dias Filho; a d d  de setembro. Xata- 
ijkntonio da Silva; a 4 de novembro, Mario Paulo Fayet Coelho; 
fde dezembro, João Justino dos Santos Filho.

Lio0t0.o  — Foi nomeado, em 27 de novembro, Romeu da Silva.

I Or30otaçmo7 0a ab19097.taç23 — O auxiliar de escripta Alcides 
Faccin foi. por acto n.° 37, de 6 de fevereiro do Governo do Es- 
nomeado 3.° official da Junta Commercial, conforme officio de 

fca., n.° 267. de 8 de fevereiro, tendo deixado o cargo a 15 do mes- 

més.

cã03rat9éab3 —  O almoxarife Marcilio Almada Sant’Anna foi 
serado, a 11 de janeiro, conforme officio n.° 80, de 13 do mesmo 
de v. exa.

Or30otaçmo7 03 —3t'3 b— f°atba7 —  A 2 de janeiro, a pedido, 
José de Oliveira; a 6 de janeiro, a pedido, Benjamin Lessa; o 
Dreyffus Danton Duarte, por portaria n.” 119, de 16 de julho, 

yY. exa., por falta de exacção no cumprimento dos deveres do cargo; 
gnarda Francisco de Paula Grillo, por portaria n.° 120, de 16 de 

, de v. exa., pelo mesmo motivo; a 7 de agosto, a pedido, Elpidio 
■; a 3 de dezembro, a pedido, Horacio de Lima Cravo. 

Or30otaçmo7 b— 7otCo0.o7 — A 4 de janeiro, por ter sido nomeado, 
. , Coradino de Vasconcellos Dias; a 17 de julho, por ter sido 

podo  guarda. Olgarino de Souza.

ct°‘723  — Por acto n.° 43, de 10 de fevereiro, do Governo do
i foi considerado avulso o auxiliar de escripta Edmundo Ribeiro

p°7'o07mo7 0a ab19097.taç23 — Por jx>rtaria n.° 145, de 22 de 
toro, de v. exa., foi suspenso por 15 dias do cargo, o —  ajudante

10 R. I.
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do administrador —  José de Oliveira Sobrosa, por irrem,i 
conducta. ‘a

O  procedimento condemnavel desse funccionario ficou fJj 
te provado nas investigações que v. exa. mandou procede 
Delegado de Policia, Dario Barbosa, além das graves falta 
por esta administração.

—3043 do ami0din — A 14 de julho foram suspensos, no 
os guardas Dreyffus Danton Duarte e Francisco de Pauia g J h I  
violação dos arts. 12 e 183 do regulamento da Casa de C o i^ ^ ^ H

s43ntrJid30éin  — Por acto n.° 356, de 13 de setembroj^B 
verno do Estado, foi aposentado o guarda Ernesto MrlS? ̂  
Azambuja. ' eirj *

Por acto n.° 431, de 30 de outubro, do Governo do Estadn 
aposentado o guarda Guido de Freitas Pedroso. 1

et0éin ri idOérénJ0ilv3  —  Por portaria n.° 98, de 5 de na» 
v. exa., foram concedidos 30 dias de férias ao adniinistradi»l!5t| 
rei Plauto d’Azevedo, que entrou no gôso das mesmas a 15 dé 
reassumiu o cargo a 4 de junho.

Concedeu v. exa., tambem, 30 dias de férias ao ajudante M  
de Oliveira Sobrosa que as gosou parcelladamente, de 11 a20denam» 
e de 17 de agosto a 5 de setembro.

et0éin r3 o3043 dt ami0din  —  A 4 de fevereiro, 30 dias, ao ga*. 
da-mandante Cláudio Bandeira; a 28 de abril, 15 dias, ao guarda Gafa 
de Freitas Pedroso; a 27 de maio, 30 dias, ao guarda Horado de L® 
Cravo; a 5 de julho, 15 dias, ao guarda Guido de Freitas Pednso

Séotrlin ri idOérénJ0ilv3  — A  1 de janeiro, por 30 dias, J  
prorogação, para tratamento de saúde em pessoa da familia, ao ewí 
pturario Pedro da Silva Schmitt;

A 13 de outubro, por 90 dias, para tratamento de saúde, aoqg 
dante do administrador José de Oliveira Sobrosa; ’ _______

A 8 de dezembro, por 90 dias, para servir como 2.° tenente 
corpo auxiliar da Brigada Militar do Estado, ao escripturario è 
Secção Penal, cidadão Antonio da Costa e Silva.

Séotrlin r3 ibO3,i0épid3  —  A 31 de março, por 90 dias, pn 
tratamento de saúde ao almoxariíe Octacilio Octaviano da SftK

A 29 de novembro, por 30 dias, para tratamento de saúde, aoÇJ 
do almoxarife, Manoel Cândido Lopes.

Séotrlin r3 4tnn3ib di 4béi0Oioéi  — A 5 de fevereiro, por 
para tratamento de saúde, ao pharmaceutico dr. Mario de Azevt» 
Guimarães que desistiu do resto da licença, reaassumindo o cargo *l| 
de março;

A  1 de janeiro continuou no gôso de 30 dias de licença, pa™ 
tamento de saúde, a mestra da secção das sentefteiadas, Antonia
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va que;

#  ‘Jfjgosto, por 30 dias, para tratamento de saúde, o clectro-

3 de dezembro, obteve, para o mesmo fim, outra licen-

A 6
iCOCarlos

Ruben Guimarães.

—3 05va5 qu e;#vq#‘ — A 4 de março, por 15 dias, para 

J ufjg  de s a ú d e , ao guarda Francisco Carlos Queiroz;
abril, por 30 dias e, após, em prorogação, mais 90 dias, 

ien to  de saúde, ao guarda Ernesto Moreira de Azambuja; 
EfÃgde junho, por 30 dias, para tratamento de saúde, ao guarda 

Freitas Pedroso;
£  9o de setembro, por 30 dias, ao guarda Juvenal Xavier dos 
A

4 de outubro, por 30 dias, para tratamento de saúde, ao guarda 
r, .c Lima Cravo que obteve prorogação de mais 30 dias, tor- 

effeito a 29 de novembro;
— 3 7 de dezembro, por 60 dias, para tratamento de saúde, ao 

a-mandnnte Manoel Arthur Alvarenga.

# ‘uvsu—tu — A 18 de janeiro, por 30 dias, para trata-
™ j_  saúde ao servente Antonio Gomes da Silva e, a 27 de novem- 

jto uc ■ ..
60 dias, para o mesmo tim.

,epuqrurrtu q# ‘u0vut#vr# —  Officios expedidos, 1.318; officios
i bidos. 1.447; mandados judiciaes, 562; cartas de guia recebidas, 
K artas  de guia contendo sentenças de livramento condicional, 4<) 
Ejas de obitos occorridos em 1926, 4.

d;#vq# r—tuv—# —  A vigilancia interna está a cargo de 3 guar
ás.mandantes e 19 guardas, os quaes se revezam no serviço, por tur
mas escaladas, diariamente, pela Administração.

d;#vq# uituv—# — A vigilancia externa continúa a cargo da 
Brigada Militar do Estado.

0 estabelecimento é guardado, diariamente, por 40 praças sob 
iicommando de um official.

Cumpro com o dever de agradecer ao commando geral da Bri- 
Militar os bons serviços que a milicia estadoaal vem prestando 

Casa de Correcção, concorrendo para a manutenção da ordem no 
‘o aqui relatado, efficazmente, com a cooperação, tambem, dos 

Auxiliares.

mi#nu‘ qu u‘0vrat;v#úc5 0 05—t#lr-rq#qu, —  Ao assumir a admi- 
da Casa de Correcção alvitrei a excellente medida acaute- 

dos interesses do Estado de que se procedesse, annualmente, 
íunccionarios da Fazenda do Estado, a um exame em toda a escri- 

e contabilidade da Casa de Correcção, o que foi feito nos 
de 1920, 1921, 1922 e 1923, conforme relatorios apresentados á 

•** de Policia.

Em officio n.° 950, de 22 de novembro de 1924, solicitei a v. 
K*®da de uma nova commissão da Fazenda para examinar a 

a de 1924.
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Foi designado o official do Thesouro do Estado, c id ^H  
Silveira que, a 18 de fevereiro de 1926, apresentou a v. e a j jB  
tado da inspecção que fez durante seis méses, em face do erl 0,V 
envolvimento commercial da Casa de Correcção e, consequ» ^ ' 
dos milhares de lançamentos e documentos a serem examinai?

Esse digno funccionario da Fazenda attestou ter encons*S__ 
em perfeita ordem. ‘ rt i'J

O serviço de tomadas de contas e verificação da escrn^fl 
contabilidade em geral, referente ao exercicio de 1925, 
do official do Thesouro do Estado, cidadão Heitor -Martin^' 
que prosegue na sua missão, tendo já procedido a exame em 
livros commerciaes, balanços e, agora, está examinando a esrJ; 05 
Almoxarifado. '

Será examinada a escripturação de 1926, logo que esteU 
mado o balanço pelo sr. guarda-livros, cidadão AgostinJ^^H  
Lourenço.

—3063FFo06ide sgnai6de —  Todas as compras de gêneros > 9  
ticios, material para as officinas, lenha, drogas, material de expedS 
fazendas, etc., continuam a ser feitas em concorrência publica ^  
as propostas enviadas ao Governo do Estado, para melhor exan* 
approvação.

f3cilT0h3 uT sFTe3e —  Existiam em 31 de dezembro de 1925 
558 reclusos; entraram de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 192̂ 
775 reclusos; total: 1.333 reclusos.

Sairam de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 1926, 768 rechuM
Existiam, pois, ao ser encerrado este relatorio, em 31 de dezembro, 

565, sendo 422 sentenciados, 22 em appellação, 32 pronunciados, SS 
detidos, 24 em processo e 10 revolucionários. Quanto ao sexo, eran 
homens 553 e mulheres, 12.

f3hic3e sTa3e rgdTe ediFdl sFTe3e u3 TehdnTaT6ilT0h3 — Concb- 
são de penas, 116; livramento condicional, 40; “ Sursis” (condemnaçáo 
condicional), 5; absolvição, 22; EdnTdet63Fsge, 13; fiança, 10; auto
ria de crimes em que o réo se livra solto, independente de fiança, 2; 
reparação do mal causado, 8; relaxamento de prisão, 9; despronunda,
1; archivamento de processo, 4; de ordem da Chefia de Policia, 10; 
de ordem da sub-chefia-de policia da 1.* região, 22; de ordem do 
juizo federal, 3; de ordem do 1.° juizo districtal, 5; de ordem do 2* 
juizo districtal, 1; impronuncia, 17; de ordem do 3.° juizo districtá 
6; de ordem da 1.* delegacia de policia, 135; de ordem da 2.* delega
cia de policia, 81; de ordem da 3.1* delegacia de policia, 178; entregue 
a escoltas, 65; remoção para o manicomio judiciário, 10; fallerimer 

tos, 4 e evasão de sentenciado, 1. Somma total, 768.

^dhgFTHd u3e 6FilTe —  Contrabando, 1; deserção e fuga- 
defloramento, 7; estellionato, 5; furto, 22; homicídios, 409; incêndio. 
1; infanticidio, 2; latrocínio, 10; lesões corporaes léves, 16; 
corporaes graves, 6; moeda falsa, 3; pecuFáto, 12; roubo,
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em 

’’$ofl'rna'

c i r c u l a ç ã o ,  3; tentativa de homicidio, 1 e revolucionários,

na. 565.

I • —307e3em’ e$’ ofm0l’$’ —  Allemães, 4; argentinos, 3; brasi- 
chileno, 1; francez, 1; hespanhóes, 3; inglez, 1; italianos,

tjjoS' ’ i • portuguezes, 4; polacos, 3; russos, 2; servios, 2; uru-
H ^ U e  venezuelano, 1. Total, 565. 
—307em

'o$mfem—m73 e$’ ofm0l’$’

Alegrete ----------------------  15
Alfredo Chaves----------------- 1
Antonio Prado ----------------- 2
Bagé ------------------------  22
Bento Gonçalves----------------  3
Caçapava ---------------------  3
Cachoeira---------------------  8
Candelaria---------------------  1
Cangussú---------------------  2
Caxias------------------------ 7
Conceição do Arroio-------------  1
Cruz A lta ---------------------  2
D. Pedrito---------------------  4
Dôres de Camaquam-------------  4
Encantado---------------------  9
Encruzilhada-------------------  6
Erechim----------------------  1
Estrella-----------------------  1
Garibaldi___________________________  1
Gravatahy-- ,------------------  1
Guaporé----------------------  1
I ju h y ------------------------  6
Itaquy______________________________ 6
Jaguarão ----------------------  9
Jaguary_____________________________ 2
Julio de Castilhos___________________  4
Lageado_______________ _____________ 7
Lagôa Vermelha____________________ 4
Lavras______________________________ 3
Livramento_____________.____________  20
Montenegro_________________________ 2
Palmeira_______________ .____________ 5
Passo Fundo________________________  17
Pelotas ___ _________________________  19
Pinheiro Machado________ _________  4
Piratiny____________________________  3
Porto Alegre_______________________  173
Quarahy____________________________  3
Rio Grande_________________________  24
Rio Pardo__________________________  3
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Rosário ______________
Santa C ruz___________
Santa M aria__________
Santa Victoria _______
Santiago do Boqueirão... 
Santo Amaro_________
Santo Angelo____________
Santo Antonio da Patrulha . 
São Borja___
S. Francisco de Assis 
S. Francisco de Paula ..
São Gabriel _________
São Jeronymo
S. João de Camaquam
São José do Norte___
São Leopoldo____
São Lourenço____
São L u iz _________
São Pedro________
São Sebastião do Cahy
São Sepé ______________
São Vicente_________
Soledade ___________
Taquara ____________
Taquary ____________
Triumpho __________
Uruguayana ________
Vaccaria ___________
Viamão ____________
Venancio Ayres

6
9

18
2
1
1
8
5

13
5
4

6 
1 
1 
1
5 
1 
9 
1 
3 
1 
5 
8
5 
2
6 

18
7
2
2

Total 565

—308R8os —  Catholicos, 520; protestantes. i'J <• espiritas, ár 
Total 565.

i_SrantCos — Sabem ler e escrever, 430; analphabetos, 135 
Total, 565.

uza3S —  Brancos, 356; mixtos, 152 e negros, 57. Total, 565.

MSrVcs t8g80 —  Solteiros, 376; casados, 145 e viuvos, #• 
Total, 565.

—308R8d3S — A religião catholica apostolica romana continúi » 
ser ministrada pelo revm.° padre Pio Buck, professor do Gymnaff 
Anchieta, o qual, no desempenho á sua nobre missão, concorre com 
beneficos conselhos e offertas de uteis livros, para a disciplina do es
tabelecimento. ». B

A 25 de dezembro, como em annos anteriores, foi celebrada rqe
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r , tiva, em commemoração ao natal de Jesus Christo, á qual 
Hnitodos os reclusos de bôa conducta, sendo, entre os mesmos, 

pelo alludido sacerdote, varios brindes, 
g missa, entregaram-se os reclusos a diversos divertimentos,

—30 gymnastica’ etc-
P i  «Associação Christã de Moços” continua a visitar os reclusos, 

tambem, por meio de conferencias, para regeneração dos 
— 309prestando relevantes serviços, entre outras senhoras, a exma. 

f S . i l l a  Alves Furtado.
**" 9r, ti vaemieamct,  —  O  facto de gravidade occorrido no 
Kjlrelataclo foi a evasão, a 11 de julho, á tarde, do senten- 

o 0çãn n n l 553, de nome Manoel Porfirio Romero, na occasião 
i  realisava a visita regulamentar aos sentenciados, das 14 ás

«n que

16 0d h°ras, como de costume, foi feita, pelo guarda-man- 
J  ciaudio Bandeira, a terceira conferencia dos reclusos.
■ V , serem contados os presos da célla numero 73, na 5.* secção, 

a falta daquelle sentenciado que cumpria as penas de 3 
» annos de prisão cellular, impostas, respectivamente, pelo juizo de 

de Rio Pardo e tribunal do jury de Santa Cruz, por ter 
2^Manoel Porfirio Romero autor dos crimes de resistencia á prisão

Bhãr-se-ia a expiração das penas, de accôrdo com as cartas de 
L} que o acompanharam, a 28 de abril de 1931.
| Xniciei, logo, minuciosas investigações ouvindo o guarda-man- 

Lnte de serviço e todos os guardas que se achavam no estabelci- 

«acnto.
[ Forani dadas rigorosas buscas em todas as dependencias do edi

fício, officinas, corredores, páteos, porões, porém infructiferamente. 
J 0 sr. delegado de policia do 3.° districto, cidadão Dario Bar- 
§Ba, de ordem de v. exa., iniciou com actividade providencias para 
:a captura do fugitivo e investigações sobre a evasão.
I  0 dr. Octavio Rocha, dignissimo intendente municipal, pôz a 
p̂olicia administrativa no encalço tambem do evadido.
I  Deu-se a fuga durante a saída das visitas, havendo o fugitivo 
retido roupa paisana, conseguida clandestinamente, por isso que foi 
[«contrado o seu uniforme em um angulo da parede do edificio, do 
[Mo de sua porta principal, no segundo páteo.
E Apezar de todos os esforços não foi, até esta data, conseguida a 
optura do sentenciado Manoel Porfirio Romero.

| sie,uiv  — Existem no estabelecimento, ao ser encerrado este 
pwtorio, dez reclusos de menor idade.
I Natureza dos crimes de que foram autores: Latrocínio, 1; ho- 
podio simples, 3; roubo, 3 e furto 3. Total 10.

■^«W/ifrr.ç — Existiam no estabelecimento, a 31 de dezembro, doze 
ûhtres.

 ̂ Uma. procedente de São Martinho, condemnada a 30 annos de 
cellular, crime de homicidio qualificado.
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Uma, procedente de Vaccaria, condemnada a 30 
cellular, crime de homicidio qualificado. v.

Uma, procedente de Arroio Grande, condemnada a 3Q 
prisão cellular, crime de homicidio qualificado. anr̂  ^

Uma, procedente de Vaccaria, condemnada a 20 annos —3 
cellular, crime de homicidio qualificado.

Uma, procedente de Santa Victoria do Palmar, con<W^™ 
19 annos e 6 mêses de prisão cellular, crime de horniciS^^B 

Uma, procedente de Santa Cruz. cmideninada a 3 anuos^' 
são cellular, crime de infanticidio.

Uma, procedente de Santo Angelo, condemnada a 30 a 
prisão cellular, crime de homicidio qualificado. " '

Uma, desta capital, condemnada a 6 annos de prisão « n  
crime de homicidio simples, aguardando, porém, decisãoT^^B 
lação. “W-

Uma, desta capital, condemnada a 1 anno e 9 mêses <|gH 
cellular, crime de furto.

Uma, desta capital, pronunciada como incursa nas 
crime de lesões corporaes graves.

Uma, desta capital, detida pela policia, para averigu^^H 
roubo.

Uma. desta capital, detida pela policia, >er a u to t^ ^ ^ _  
furtos.

10Uma,0paarpa —oacoedon0ca —  Houve, no periodo relatado, I
Foram applicadas as respectivas penas regulamentara®end# t  

seguintes as transgressões: Desacato, 10; aggressões a companheira 
24; uso de instrumento cortante, 6; furto, 5; jogo, 3; damnoa 
utensílios, 4; recusa ao trabalho, 2 e correspondencia clande-tito, t 
Total 58.

Perdura o grande inconveniente de não haver célla para f l  
recluso, systema excellente, adoptado nas prisões modernas. í

Talvez não se registrasse uma só aggressão, de um para oubt 
recluso.

Ha céllas habitadas por 18, em face da má disposição do 
edifício da Casa de Correcção.

Já tive occasião de levar ao conhecimento de v. exa., em rtb- 
torios e pessoalmente, que a vida cm commum nas céllas é prejudi
cial sob os pontos de vista disciplinar, moral, hygienicO e econoflà»

VUddpconpmila —  Occorrerani, durante o anno relatado, 

obitos de sentenciados.

u0pala eldhiocla —  Entraram, no periodo relatado, 57. 
Encontram-se, porém, ao ser encerrado este relatorio, 

10 no estabelecimento.
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n ie iro  que percebe, mensalmente, pelo Thesouro do Estado, 

° rificaçâ° de 50$000.
P*!reqiiencia média é de 50 alumnos que recebem o ensino pri-

(,jbliotbeca possúe cerca de 1.000 volumes, doados pelo padre 

, fW*'

Ha/i—31n 1—iner3on qn ur—pnc1n on bp,qon —  A 
ínktraçã" recolheu aos cofres do Thesouro do 

no anno de 1926, como renda das officinas,

r tg d e ________________ _____________________ 562:899*892

1925 a renda das officinas attingiu a 
j401 $549. Em 1926, pois, teve um augmento de

Está, agora, a cargo do sentenciado Cezar Augusto

m—pins,np on a—ile3n onp pis,ici3qonp — A Admi- 
j-cão recolheu aos cofres do Thesouro do Estado, 
1926, proveniente dos descontos feitos do pecúlio 
-rido pelos sentenciados operários, ]>ara pagamento 
aentaçáo, vestuário e custas, de accôrdo com os 
82 e 83 do regulamento, a quantia de______ 71.059$448

I a—ile3np o3panstT—3p —  A Administração pagou, 
ntamento de pecúlio, por folhas mensaes, aos 
ados que trabalham nas officinas, como esti-

i para a producção, por conta do pecúlio de cada
29:589$300

bs,1—hq o— a—ile3n —  A Administração pagou a 
iversos sentenciados que foram postos em liberdade, 
iwnclusão de penas e pelo livramento condicional, 
Avante o anno de 1926, o pecúlio que adquiriram, no 
«!or de ........................ ...............................................

dqEc—p —°3,,3onp — A Administração emittiu, no 
piodo relatado, pelo Banco Pelotense, contra varias 
femas do Norte do Paiz e deste Estado, saques no 
«lor total de ______________________ _____________

Ao ser encerrado este relatorio, tem a adminis- 
**$0 a receber desses saques ____________________

dqEc—p —f,1qsh—31np —  A Administração pa- 
P11 ao Banco Brasileiro Allemão, em 1926, conforme 
®*£uinte quadro demonstrativo, diversos saques da 
"H*® Reimers & Loessl, da Allemanha, relativos ao 

~  importado para a officina de serralharia...

47 ,-027$399

214:549$455 

31:830$840

38:736$000
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e José dos Santos, absolvidos, nesta data,
B^Superior Tribunal do Estado_________ _____

, dezembro: ao sentenciado Francisco Ferreira, 
' serviços prestados na enfermaria, o qual foi

—05 —■
etIi liberdade a 23 do mesmo mês.. 20$000

30$000

Total..

31 eJosédS ansodS t ,blsvl in Bd^^duudSp —  Em 16 
r1  nia'o: Importaticria doada pela Irmandade do 
nivino Espirito Santo, por occasião de sua visita

reclusos, nessa data----------------------
| J r 0 chrisma ministrado por s. exa. revdma. Ar- 
®**ljjspo Metropolitano de Porto Alegre aos reclusos

' o pelo mesmo doado a esta caixa.»................. .......
19 de junho: Importancia aprehendida em poder 

reclusos que estavam jogando........................—

Total................................................... .....

110$000

1001000

45$700

$400

146$100

Tdoid id ^lsvl  —  Ao ser encerrado este relatorio, 
a 31 de dezembro, conferi, com o ajudante interino 
Pedro da Silva Schmitt, todo o dinheiro existente 
nos cofres do estabelecimento, verificando que com
binava exactamente, com os saldos apresentados 
pelos livros, sendo o do livro —  Caixa —  de__ 4 :643$403

BnEé_dS —nis^dz m:lu—l^ncos^d n inEotusd —  O serviço medico 
emtinúa a cargo do dr. Luiz Osorio Nogueira Flôres que apresentou 
gbtorio com minuciosos esclarecimentos e que se acha a este annexo.

A pharmacia continua a cargo do dr. Mario Azevedo Guimarães 
^eapresentou um relatorio do qual consta que foram aviadas 3.015 
iormulas no periodo relatado, sendo 1.961 no consultorio e 1.054 
ptia as enfermarias.

Foram feitas 89 analyses simples de urina, sendo 51 do consul- 
torio e 38 das enfermarias.

0 serviço odontologico continua a ser dirigido pelo cirurgião 
Rache Vitello que apresentou o relatorio annexo.

F'cdvlusalid  — O almoxarifado está a cargo do cidadão Octa- 
|$o Octaviano da Silva.

Em 31 de dezembro foi feito um inventario das mercadorias em 
fcposito, material de expediente, no valor de 4:235$562; vestuário 

reclusos, no valor de 10:819$600; saccos vasios no valor de 
ffSOOO; material da alfaiataria, no valor de 821 $250.

Na “Arrecadação” havia um Sod^çz no valor de 10:594$805, 
Wopreendendo farinha de trigo, generos alimentícios, pratos, vassou- 
* . etc.

J A  escripturação do almoxarifado está sendo examinada pelo 
wiicial do Thesouro do Estado, cidadão Heitor Martins Lopes.



PARTE INDUSTRIAL 

MOVIMENTO DAS OFFICINAS

Funccionaram, durante o anno aqui relatado, as offiri-. 1 
ralharia, marcenaria e carpintaria, padaria, alfaiataria 
arame, mosaicos e sapataria.

A Administração recolheu aos cofres do Thesouro 
como renda das referidas officinas, em 1926, a quantia 
562:899$892.

Recapitulação das importançias recolhidas ao Thesounri^B 
tado, como renda das officinas, a partir de 1920:

1920  _______-..... .....410:953$226 1
1921  ________________ ______636:998|163 •
1922  ......... ........ ....... ...522:326$936l
1923  ................... .................. ....356:562$469 P
1924  ____ ___________________506:299$448 l
1925  ______ __________ _510:961$549

1926  ..................... ..... ..562:899$892|

Total.............. . 3.507.001 $683 *

Não é possivel a esta administração apresentar j;i o balanço 
nual das officinas, encerrado a 31 de dezembro, pois com a mudav, 
de prazo para a apresentação deste relatorio, não póde » 1  
acompanhado, como em annos anteriores, do referido balanço ( 
guarda-livros, cidadão Agostinho José Lourenço, só terminará * 
necessarias operações e escripturação, no mês de março, quanàx 
remetterei a v. exa.

E, assim, deixo de mencionar a receita bruta das officinas, o»
1926, a despesa e os lucros que tenham apresentado, o que será fáb 
opportunamente.

Passo a relatar, não obstante, a marcha dos serviços de rada im 
das officinas no exercicio de 1926.

ARTTEI NIETIE —  Esta importante officina, de ha muito, vinha b- 
ctando com a falta de espaço exigido pelo seu desenvolvimento.

Sob a direcção da Secretaria de Obras Publicas do Estado tt 
construído um confortável galpão, situado ao lado do antigo, sol 
mudadas para ahi as secções de “ Empacotamento”, “Armação de fe
chaduras” e o escriptorio do respectivo mestre, cidadão Jorge Carta 
Hermeling, que continua a zelar pelo desenvolvimento da officinafl 
dirige proveitosamente.

Foram feitos, tambem, diversos melhoramentos no velho pBB
As despesas correram pela verba —  “Custeio das officinas - 

alcançando a importancia de 24:100SC00.
Foi adquirida uma “Prensa excentrica unibraçal”, importt»f‘ 

Allemanha da firma Reimers & Loessl.
Ha necessidade, ainda, de um “cylindro”, ,para dobrar ferro 

laminas e chapas de ferro.

—  314 —
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toaram 95 sentenciados que foram assiduos e revelaram bôa

u»cía. <a a produzir excellentes fechaduras.
^ ^ s t r ia ,  porém, vem soff rendo com o pagamento de elevadas
A '^fande^arias ao ser desembarcada a matéria prima importada

i^ n e e ir o .  pelo que esta administração já solicitou isenção de
intermedio de v. exa.

officina produz, além das fechaduras, os pés para armação
*Vic escolares que fornecemos á Instrucção Publica do Estado. 

£  cartei

—315toarm93m as om9e3rnm93m —  Continua a funccionar com regulari-
I —3 officina, a'nc*a sob a direcção competente do mestre Joaquim 

da Silva e do contra-mestre Stanislau Kowolski. 
f * * '‘ a fiscalisação de um engenheiro da Secretaria de Obras Pu- 
K ,  Estado, foi construido um novo e confortável galpão, no 

1 5 t  oa3—3rm9
Vs despejas corrcram pela verba “Custeio das officinas”, mon-Lto a 36*00*000.

galpão é coberto com telha francesa e bastante arejado.
£- Aproveitada nesta officina a actividade de 75 operários senten- 

|0s. mais ou menos.
Ao ser encerrado este relatorio havia um cniod de ferragens e 

jdezas, madeiras, material em meia-obra e obra prompta, no valor 
r « | 5 4 0 .
’ Poderá ver v. exa. de um quadro demonstrativo annexo, a quan

tidade de moveis escolares fabricados em 1926, taes como carteiras, 
Binários, qu9omufs mesas, cadeiras, cabides, quadros negros, estrados, 
(jc.. para as escolas publicas do Estado, para os tribunaes, repartições 
t, tambem, para particulares, além de muitos concertos, estofamentos, 
colchões e diversas encommendas.
' Foram fabricados, ainda, novos typos de carteiras escolares, ma
deira sernmc armarão de ferro batido, com cadeira gyratoria, para um 
só alumno. conforme photographias remettidas ao sr. dr. Director
i Geral r3 Secretaria de Estado dos Negocios do Interior e Exterior.

Em 23 de junho foi entregue, de ordem do Governo do Estado, ao 
sr. Rudá Brandão Azambuja um escriptorio completo, estydo “ Mon- 
roe”, i3n3 figuarar na exposição permanente do “Centro Sul Rio 
Grandense”, sob a direcção do dr. Julio Azambuja, no Rio de 
Janeiro.

vmlm93m — Esta officina continua a fornecer pão para a popula- 
tfo carceraria, Hopital S. Pedro, Colonia Jacuhy, Isolamento S. José, 
Brigada Militar c, tambem, a um pequeno numero de empregados do 
*#abelecimento e particulares, 
f Passou a ser dirigida pelo sentenciado Leonardo Reck, visto ter o 

•«mestre sentenciado Alexandre Silva sido removido para o Mani- 
Judiciário, conforme solicitação do Conselho Penitenciário do 

pado.
Trabalh am 20 sentenciados nesta officina.
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Cogita a administração da compra de amassadeiras
devendo ser feita para isso concorrência publica.

—316C6o6gC6 —  Continua a ser proveitosamente dirigi(ja 
tenciado Alexandre de Assis Brasil. ~

Confecciona os fardamentos para os guardas e servente* 1 
tabelecimento, todas as peças do vestuário dos reclusos ç T ®  
encommendas de particulares.

Tem uma secção annexa, onde trabalham as sentenciar! 
compartimento completamente separado, sob a direcção 
Antonia Alves da Silva. : ‘ •

Trabalham 10 sentenciados na alfaiataria.

it36a dm 6g6ns —  Continúa a ser dirigida esta pequena 
l>elo sentenciado Theodolino Antonio Alves.

Fabrica bòas télas de arame e, tambem, objectos de ôsso e rfctl 
E ’ aproveitada a actividade de 10 sentenciados.
Foram fabricados 3.092 metros de téla, 50 pares de talher» 

ôsso e muitas miudezas.

rça6Cmça —  Passou a ser dirigida pelo sentenciado Alzirio W*. 
Andrade, visto ter o seu antigo mestre Armelindo Antonio Bramfe 
sido removido para o Manicomio Judiciário, em face de solicitada- 
Conselho Penitenciário do Estado.

Nella trabalham 15 sentenciados.
Ao ser encerrado este relatorio havia um aoçmã de mosaicos 

valor de 22:883$160.
Produziu, em 1926, mosaicos no valor de 9:197$/30, attingijA 

as vendas a 7:320$ 120.

c6p6o6gC6 —  Passou a ser dirigida pelo sentenciado Fioravaat 
Durigatti, visto ter sido posto em liberdade pelo livramento coodi-
cional o seu antigo mestre o sentenciado Jorge Hack. _______

Continúa a fabricar o calçado para os reclusos e encommendas | 
particulares.

Esta officina, si tivesse maior espaço, adquirindo-se, então, mi* 
numero de machinas modernas, poderia augmentar e aperfeiçoar a 
producção que attingiu, em 1926, a 10:612$100.

eaCv6 —  A  uzina continúa a fornecer luz a todo o estabeledm*
to e força para movimentar as machinas das officinas. ______

Consumiu, durante o anno, 5.201 talhas de lenha e 433 metia, 
no valor de 58:078$400. _

Fornece, tambem, agua ao estabelecimento, pois a da Hydratiía 
Guahybense não alcança as secções situadas no alto do edificio.

Trabalham na uzina 20 sentenciados, por turmas escaladas dia
riamente. _______

As despesas com acquisição de material e concertos attingiu* 
a 25:075$390.

A uzina continúa a ser dirigida pelo electro-technico Carlos 
Guimarães. ■» *
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|T __ j)e accôrdo com o decreto n.° 3.573, de 7 de janeiro de 
—317 governo do Estado, foram enviados, até o dia 10 de cada 
^ m almente, ao exmo. sr. dr. Secretario da Fazenda do Estado,
PÀenionstrativos —3 movimento das verbas orçadas para a Casa

, 's =0 em 1926, sendo organizado um livro especial para 

|
T_ t'ace do officio n.° 1.587, de 14 de setembro, de v. exa., 

-j.Hüs apenas duas verbas. 
3j)eacôrd — 300:000$000 —  décicit —  10:950$770.

_  70:000§000 —  déficit —  12:785$130.
— alimentação — foi excedida em face do grande nu- 

1 3 de reclusos em 1926 e dos preços elevados dos generos alimen-

r. yerba — illuminação — foi excedida em virtude de reformas 
i n o s  diversos compartimentos da Uzina e do elevado preço da

. consumida.
As dem ais verbas apresentaram saldos no valor total de 

>61218.

M L  --------------

Relatei a v. exa. todas as occorrencias que se deram na Casa de 
ão, no anno de 1926, no cumprimento do dever que me é im- 

pelo Regulamento.
Julgo desnecessário assegurar que ministrarei quaesquer outros 

"mentos que por ventura v. exa. necessite.

Saúde e fraternidade.

ojcmad t|n.)°)td  
Administrador da Casa de Correcção.

Porto Alegre, 25 de janeiro de 1927.



RELAÇÃO DOS MOVEIS FORNECIDOS A ’ INSTRUCÇÃO PUBLICA DURANTE
O ANNO DE 1926

NOMES DAS ESCOLAS

Escola Complementar_______________

28.* Aula de Cachoeira_______________

Collegio Elementar do Parthenon n/c 

Collegio Elementar da Gloria n/c

12.* Aula de Cacequy____________

Collegio Elementar de Bagé.

5.* Aula de Uruguayana--------

Grupo Escolar de Pedras Brancas.

Grupo Escolar de Guaporé-----

Giupo Escolar de Sâo Jeronymo 

G^upo Escolar de Venancio Ayres..

G iypo Escolar de São Lourenço 

Grupo Escolar de Garibaldi.

43.* Aula Mixta desta C a p ita l______

Collegio Elementar Juvenal Mttller—

Collegio Elementar Souza Lobo------—----

Collegio Elementar Voluntários da Patria--

A u la  s u b v e n c io n a d a  F e d e ra l de S. I-eopoldo
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12 ___ 2| t
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16

OolItiKlo FVtll* «li« Cunha, PotnU i
2.* Aii 1 ii de R io U randt_________________
í,'Hcola de Sfio Sebastlfto do Cahy.......... ...........

Aula subvencionada Federal de Montenegro..

4.* Aula de Nonohay__________________________

Grupo Escolar de Lagôa Vermelha— .....—

2.* Aula desta Capital________________________

Aula subvencionada de Sâo Lourenço------

12.* Aula de Cachoeira.......................................—

36.* Aula do Passo d’Areia, n/c

24.* Aula de V illa Nova, n/c___

10.* Aula de Santa Maria-----

Grupo Escolar de Gravatahy, n/c 

27.* Aula da Ilha da Pintada...

Aulas de Novo Hamburgo---

18.* Aula de Restinga Secca_

16.* Aula de Candelaria______

33.* Aula de Mariana Pimentel______________

Aula da Rua Venancio Ayres n.“ 239, n/c—

Para os Collegios de Santa Maria_______ __

Loja Maçonica Luz e Ordem......................... .

20.* Aula de Silveira Martins-------- ---

Grupo Escolar de Tupaceretan......................

- -

Grupo Escolar de Sâo Vicente-------

7.* Aula do Alto Cemlterio, Cachoeira.-

TOTAES...
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— \

i 35 1 1 - S 11 M S - - -
4 130 6 4 1 12 ll 4 -

— 17 1 1 — 1 1 - 1 -  1 - - 1
1 20 — 1 - -
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— 25 1 — — 3 — — l i — - - -

1 55 2 2 — 3 1 1 1 2 — — — —

— 20 3 3

1 12 1 1 1 1

5 115 5 5

— 20

— 12 — — — — — — l 1 — - - -

1 15 1 1 1 2 1 1 2

— 6

5 247 9 3 1 6 2 1 5 26 — - - -

— 50 -
1 24 1

— 80

1 50 4 4 4 4 4 — 10 6 — - - -

1 5 1 1 — 1 — 1 1 — - - -

62 1090 85 97 25 128 58 62 63 58 8 1 1 1739



SERVIÇO SANITARIO

SEERVI ÇOI AOI NTRnpnriOdTVO Td odrd Ta oVOOasçõV

nprindo as disposições regulamentares, vimos trazer as in- 
tínnnações a respeito do ÇaOençV ÇdpnidOnV da Casa de Correcção, no 

de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 1926.
g rigorosa assistência medica e vigilancia sanitaria neste Esta- 

É-farijnento Correccional, continúa a ser feita com a maior regulari- 
B }p oss iv i- I que hemos praticado nos annos anteriores. Tomamos, 
Hfcgj, outras medidas sanitarias reclamadas no momento.
M l jamenlamos não ser possivel fazer-se regularmente a prophyla- 
na do grupo ulmtV,vdOdilmtnsV  pelo facto da maioria dos presos
*  recusar formalmente, apezar dos insistentes meios suasorios sobre 
os beneficios trazidos pela vaccinação anti-typhica. Reputamos esta 
medida indispensável por ser universalmente consagrada na iprophy- 
laxia desta entidade nosologica.

Como facto decorrente desta obstinação dos reclusos, temos o 
uto dos casos de typho, cuja mortalidade tem sido tambem 
ida, como podeis verificar no ultimo quinquennio na estatística 
da da febre typhoide.

zridi-rinsd comparada da mortalidade em oito quinquennios, a 
contar de 1887:

Doenças epidômae e 
infectuosas, doenças 
geraes nfio menclo-

Qulnquennios Tuberculose nadas acima, doen
ças do systema ner
voso e affecções doa 
diversos apparelhoe

1891
1896
1901
1906
1911
1916
1921
1926

24

25 
30 
44 
34 

38 
53 
27

26
12
18
16
12
18

49
41
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*  * « « a

:vi°rbldad« 1

Vae denunciada abaixo a estatística da mortalidade 
de febre typhoide em oito quinquennios:

QuinquennioK Mortalidade

1891_________________ ________ 8 19
1896 _________________ _________4 29
1901-------------- -------4 37
1906 _________________ _________4 81
1911-------------- -------4 25
1916_________________ _________3 27
1921_________________ ________ 3 10
1926 _________________ _________7 9

Fazemos tambem constar a estatística annual coniparada^H 
população e serviço clinico em déz annos:

Anno 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925
U*

Homens —  608 625 578 610 621 648 588 541 
Mulheres _  13 12 12 10 18 15 15 12 13

—32*«a: vi«°«v:
Exames d e 

laboratorio,
diversos 10 43 81 179 107 113 79 61

rb Vaccma- 1
ções contra 
fe b r e  ty
phoide e pa- 
ra-typhicas
A e B____

Intervenções 
de alta ci

10 8 14 460 105 100 245 61 453 79

rurgia ____
Intervenções 
de pequena

—  2 3 1 1 2

cirurgia __
lb Simples

15 20 40 130 28 11 40 25 27 19

curativos 

Existiam em

895 3020 2076 814 1645 

d°132Vr2«r

1479 1948 2317 1813 6041

tratamento.» 9 15 15 9 16 16 22 26 26 22
Baixaram ... 
ALTA, cu
rados e me

152 488
c

106 143 164 137 207 295 149 151

lhorados __ 127 433
J

82 115 134 114 168 259 115 126

Mortos 16
a
46 13 14 12 16 12 11 17 4
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P°r

iotro5 n1"'

E U .en1
P ^ e n t o

Confl
ultas -

Rcceitas
i u 1 a sfórm

aviadas 
çjmples ana- 

"lyses de un'

ta -— ...

13 2 10 15 9 11 22 25 24 21

5 22 16 8 25 22 29 26 19 22 

—32P°ri3ot3

106 1071 1295 2404 2030 1998 2929 2594 1898 1791 

n1"o'"^t"

1011 1018 1512 2201 1099 1467 2765 1444 1563 1906 

1334 1018 1512 2201 1099 1467 2765 1444 1558 1023

19 22 35 29 30 77 86 29 48 35

"e Desde 1916, iniciamos o serviço de vaceinações contra a febre 
«phoide. para-typhica e dysentheria.

Cf São os curativos de operados, de ferimentos, úlceras, doen
I -gdapélle, injecções curativas: hypodermicas, intra-musculares, intra- 
| «Dosas e applicações de ventosas.

f̂ Attingio a esta elevada cifra em virtude da epidemia de grippe 

que reinou nesse anno.
lf  Pelo mesmo motivo da grippe foi, tambem, elevada a mor

tandade cuja cifra attingio á porcentagem de 7,25 sobre a população 
do Estabelecimento.

uf São casos transferidos para o Manicomio, póstos em liber
dade, por insubordinação e sem moléstia.

Segue-se a estatistica de morbidade a contar de 1.° de janeiro a 
31 de dezembro de 1926, não incluindo os casos de doenças dos presos 

[ existentes no anno anterior.

Febre typhoide............................... ...................... .....

Í» (jrippe_______________________________________
Dysentheria___________________________________
Tuberculose (pulmonar, ganglionar e vertebral)_ 
Pre-tuberculose ------------------------
Syphilis (syphilomas, syphilides secundaria, tercia-

ria e syphilis nervosa)________________________
: Cancro mólle_____________________________________
■ Gonococcia----- ------------------------
; Rheumatismo ____________________________________

Sciatica nevralgica_________________________________
p Epilepsia_________________________________________

Melancolia anciosa.....
Simulação ________
Trachoma chronico..

3
136

1
7
2

34
1
3
3
2
2
1
1
1
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Hemorroiides-varicocele 
Arterio-sclerose
Adenites________
Bronchite-asthma
Pleurodynia____
Angina
Enterite —  Entero-colite —  Colite
Perturbação digestiva —  Dyspeipsia......
Hernia inguinal — Occlusão intestinal
Ictericia_________________
Abôrto —  (sequencia)___ i
Nephrose — Glomerulo nephrite chronica--
Lithiase renal------------------------
Cystite
Fleimão urinoso 
Estreitamento da urethra 
Phymose 
Cisto 
Urticaria 
Papilomas
Abcesso —  Panaricio

Eczema------
Sarna .
Pellada
Ichtiose vulgar
Torção do punho— Contusões— Ferimentos diversos

—3242H32em4 o43 m4r343 om ieds2m

Febre typhoide.
Tuberculose pulmonar.............. ................................. _•' 2
Uremia-glomerulo — nephrite chronica................ ....1

I —  Doenças epidemicas e infectuosas........ ......
geraes não inclui das em classe 1 .®II  —

I I I  —
IV  —
V —
V I—  ”

V II —
V III  —  Estado puerperal

IX  —  Doenças da pélle e tecido cellular_______________
X .— Doenças produzidas por causas exteriores.—.......

do systema nervoso e orgãos do sentido__ |
do apparelho circulatorío.............. .......

respiratorio _____________
” digestivo ....... ..... .............A

urinário (não venereas)....

Reléva accentuar que a mortalidade no presente anno, neste Es
tabelecimento Penal, foi inferior a dos annos anteriores, isto é, de * 
obitos para 17. Quanto á mortalidade da febre typhoide foi de um 
caso e dois de morbidade, neste anno, tendo havido dois obitos t  
anno transacto, provavelmente não se registrariam, talvez, casos MR 
doença infectuosa se os reclusos na sua maioria não se recusassem * 

vaccinação.
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f  . grande vantagem a substituição da vaccina pela via cutanea, 
E | jst0 é, pela bocca, attenta a este obice acima apresentado 
—325 Jqs presos pelo facto da dôr da picada da pélle para a

«“‘S n  je molde lembrar o que escrevi em 1921 nos “Archivos
■ Yfndenses Medicina sobre o grupo typho-paratyphico quando 
$0 e9tatistica sobre o movimento geral comparada no quatriennio 
0̂ 7 .1920. Com esta prophylaxia é mister dar algumas infor-

< Siciarr.os a vaccinaçâo primeiramente com anti-typhica —  typo 
enl janeiro de 1916, para, em principios do anno de 1919 

'^aTiros o emprego da vaccina preparada no Instituto Bacteriolo- 
Bfj/T F.s tado de São Paulo. Assim convinha a deste Instituto que

0 ^r' Theodoro Bayma, segundo o methodo de Russel, 
■America do Norte, concebida por este scientista sobre os moldes 
^ a pentavaccina. Fez este bacteriologista a addicção dos bacillos 
P*7*phicos A e B e dos de dysentheria de Flexner e Shiga, cujos 

Ejtados ccir.o vaccina preventiva sâo bem conhecidos no Brasil, e 
Ürtínteniente, por occasião da memorável epidemia de Curityba (Pa- 

-uá) em outubro de 1917.
HCompletando algumas informações, registraremos que a Casa de 

Kjrjcçáo de Porto Alegre passou, neste ultimo decennio, pelos me- 
joranientos seguintes: em o anno de 1909, foi inaugurado o serviço 
dtexgottcs. em 1912 a installação de alguns filtros para uso da agua 
je bebida, em 1913 o augmento do numero destes filtros, em 1915 â 
Egeralisação de agua filtrada para todo o estabelecimento corredooal.

Em o empenho constante que fazemos em salvaguardar a saúde 
fes reclusos, não deixamos de observar a existencia de alguns presos 
mais ignorantes e analphabetos, que, a despeito de toda a vigilanda e 
dos reiterados conselhos hygienicos sobre os perigos do uso da agua 
a» filtrada, elles bebem. Assim impunha-se a adopção da vaccinação 
contra as febres typhicas, paratyphicas A e B e Dysentheria. Os dados 
etetisticos foram colhidos no registro do serviço sanitario existente, 
cujos diagnosticos eram firmados naquella época, sem o" precioso au
xilio do laboratorio. Provavelmente alguns delles seriam modificados 
«outros entrariam na rubrica dessas moléstias infectuosas. O  valor 
da vaccinação anti-typhica fica aqui registado nos resultados obtidos, 
t contar de 1916 - 1920. Esta medida altamente prophylatica é de
nunciada na estatistica de 34 annos abaixo especificada:

FEBRE  TYPHOIDE

A»no —3252 f..5g —3252 f..5  Casos f..5 —3252 f..5 —3252

0 1S88 2 1889 r 1890 2 1891 11

1892 o 1893 4 1894 2 1895 3 1896 1

7 1898 6 1899 3 1900 10 1901 15 

17 1903 15 1904 6 1905 30 1906 3

4 1908 4 1909 3 1910 11 1911 3

8 1913 1 1914 7 1915 2 1916 15

4 1918 0 1919 1 1920 2 ---  —
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DYSENTERIA

^Inno —3262 DYY6 —3262 DYY6 —3262 DYY6 —3262
1887 0 1888 1 1889 1 1890 1

1892 0 1893 1 1894 1 1895 1

1897 1 1898 7 1899 7 1900 0

1902 11 1903 8 1904 & 1905 8

1907 1 1908 0 1909 6 1910 0

1912 0 1913 0 1914 6 1915 0

1917 0 1918 0 1919 0 1920 0

1 **° C**AISai

Releva accentuar que, entre os doentes typhosos aquj 

dos, notam-se alguns, em pequeno numero muito embora, enfol**' 
)>ara o estabelecimento, já enfermados, isto é, com a doença emtS 
cubação, nos quaes não se procede á vaccinação. AdoptaJM **" 
critério em não empregar esta medida prophylatica, sem uma nJiÜ! 
observação do estado de saúde do preso; afim de não incorrer 
no uso da vaccinação em casos de contra indicação formal. 
cluindo estas notas, devemos dizer que encontramos, felizmente* 
l>arte dcs reclusos, bôa acceitação neste excellente meio preventiv 
pelo facto de serem elles testemunhas oculares do numero redusi  ̂
simo de casos destas infecções, com a vaccinação anti-tvphica, a ponto 
de se poder constatar a sua raridade.”

Reportando-me a alguns periodos do que escreve recentemente o 
dr. Teixeira Coimbra sobre a vaccinação preventiva por via orJ j 

contra as doenças do grupo typho para-typhico por occasiio de t® 
surto epidemico em Aracajú: “Ouero me referir á vaccinação pt*. 
ventiva por via oral contra as doenças tvphicas, segundo o methodo 
usado por Calmette, e que o dr. Parreiras Horta procurou facilitar 
preparando, no excellente Instituto por elle organisado em Aracajn, 
uma optima vaccina obtida pela cultura das varias amostras de ba- 
cillos typhicos A e B engarrafadas, contendo agar inclinado...

“A dóse a empregar para os adultos é de um centímetro cubko. 
que contém 3 bilhões de bacillos typhicos e para-typhicos mortos, e 
para as crianças 1/20 por anno de idade, da dóse vaccinante para o 
adulto. A immunisação para ser completa carece do emprego durante
3 dias consecutivos da dóse vaccinante, a qual deve ser ingerida 
diluido em um pouco dagua. E ’ conveniente que o estomago esteja 
sem alimentação na occsião em que é usada a vaccina, sendo, portanto, 
mais indicado que ella seja applicada pela manhã em jejum, espe
rando-se uma hora para tomar a primeira refeição ou pelo menos deve 
ser bebida uma hora antes do almoço.”

“Não ha nenhuma contra indicação ao emprego da vaccina pw 
via oral, a qual é absolutamente inoffensiva, não provocando a ** 
applicação a menor reacção. Nessas condições o meio mais fa í l l  
accessivel de que dispõem as autoridades saniteriáÇ nas pequenas Cr
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ra o combate ás epidemias typhicas é a vaccinação preven- 
sjjs. a vaccinação por via cutanea de resultados incon testes, 

ainda um grande obstáculo constituído pela dôr, pela in- 
local e reação febril, que determina a recusa á applicação 

â e 3 * dóses, quando são usadas as vaccinas dos typos de 
e se utilisadas as lipo-vaccinas em uma dóse unica, as 'pes- 

’n'>t ]e ^  sujeitam á immunisação, tornam-se contra propagandistas 
J j »  as reacções que apparecem, o que impossibilita a generalisa- 

enipregos da vaccina. Procurando me valer da probidade 
1 tituto que fabricava a vaccina e de uma pequena experiencia 
Posteriormente pelo serviço com o bom emprego da vaccina na 

1#» ‘ publica em perto de 200 pessoas, mandei vaccinar por via oral 
população do bairro, constituida essencialmente pelo operariado 

fabricas de tecidos.”

Tjanscrevo^apenas duas conclusões:
“!.») a vaccinação preventiva por via oral contra as doenças do
o tvpho paratyphico é pelo menos tão efficiente quanto á immu- 

açáo por via cutanea.
?») é de mais facil administração e generalisação pelo facto 

fenão apresentar nenhuma reacção e de ser melhor acceita pela po- 

jjjjição.”

De facto a mortalidade deste anno foi menor que a do proximo 
«assado e encontra explicação no maior numero de casos de tuber- 
Ejõsos em franca evolução que contribuiram nos annos anteriores. 
K j s  delles já falleceram, outros receberam o beneficio do livra- 
jnento con<iieio;ial, roiuzindo assim a população destes casos de peste 
branca que estavam recolhidos ao Isolamento dos Tuberculosos. Por 
consequenóa a cifra destes obitos tinha de decrescer ou soffrer oscil- 
bções como em muitos annos anteriores já se tem observado este 
phenomeno demographo-sanitario.
■ 0  abastecimento dagua para o serviço sanitario é por demais in- 
íixffkiente, pelo que, pedimos providencias de augmentar esta quota, 
;ara o serviço da Enfermaria e desinfecção do Estabelecimento.

0  serviço de agua de l>cbida, isto é, potável, pelo systema de fil- 
tro>-velas não satisfaz no estado actual de nossos conhecimentos de 
hygiene que aconselha o uso da esterilisação pelo chloro-nascente.

E’. pois, de inadiavel necessidade a adopção deste processo, não 
»  por obter maior quota d’agua conveniente para saúde, como tambem 
pelo seu menor custo que o das velas de filtros que apenas clarifica
* agua sem expurgar os germens.
I  Outrosim, é de toda a conveniencia de ordem hygienica nas habi- 
•̂ ôes collectivas que as lavagens das roupas sejam feitas em lavan
deria a vapor, assim, convem adaptar-se este systema na Casa de 
Correcção.

■ Tambem torna-se urgente a remoção das cocheiras deste Estabe- 
®ento, porque constituem ellas fócos de attracção das moscas, in-



— 328 —

sectos estes vehiculadores, em geral, de doenças infectuosaJj 
tvpho-paratypho, dysentheria, tuberculose, etc.

A Pharmacia está provida dos medicamentos de prim ^H  
uaue que, póstos em concurrencia publica de seis em seis 1 
acceitas as propostas mais vantajosas, dej>ois de coiivenientern^w! 
minadas. '

Dirige esta importante secção do Serviço Sanitario, 2 s J j  
maceutico dr. Mario Guimarães. ’ “ Sr-

Contamos com o auxilio do enfermeiro-technico sr. StanisUJ 
nachack, além de outros empregados que são aprovcitados^^^B 
presos de exemplar conducta.

A assistência dentaria é feita pelo sr. cirui "ião-dentitj^^B 
Rache Vitello, com regularidade; e o serviço da especialidadeJ^H 
ouvidos, nariz e garganta, pelo sr. dr. Julio Hecker. L

A todos os profissionaes acima referidos, agradecemos a ^ l  
tente coadjuvação. ' ^

Continuamos a attender no Consultorio e a dar attestado*^B 
tratamento de saúde a todos os empregados deste K>tabel<0 S  
Correcional. 1

Os exames de laboratorio são feitos no Instituto “Oswaldo CrgS 
mediante o abatimento de 10 e 35 %. ’

Reiteramos o que pedimos em relatorios anteriores de materiJ 
cirúrgico mais indispensável para intervenções de alta cirurgia^j 

Taes são, sr. dr. Administrador, as occurrcncias e considerai 
mais importantes que podemos relatar, ficando ao dispor para ootr# 
informes que julgardes necessários.

Porto Alegre, 15 de janeiro de 1927.

Saúde e fraternidade.

—32 8sec t2 ovhsie3u lav3idr 
Medico.



SERVIÇO DENTÁRIO

Cmnprindo o que determina o regulamento, tenho a honra de 
Eírijir a v. exa. o relatorio dos trabalhos executados na clinica 
K ja  deste estabelecimento, durante o periodo de 1 de janeiro a 
de dezembro de 1926.
Ao apresentar-vos o quadro demonstrativo dos referidos traba- 
SE com prazer que agradeço a v. exa. a maneira por que sempre 

dignou attender as minhas solicitações.

Aos poucos temos muito melhorado o material e instrumental do 
pbinete; porém, como já tenho ponderado em meus relatorios ante- 
ores, é de necessidade urgente para a clinica a acquisição de uma 

adeira própria, pois a que temos não só é uma cadeira eommum, como 
já bastante usada, pois, só ao meu trabalho está quasi ha vinte annos. 
; Tenho a ponderar a v- exa., tambem, a deficiencia da agua 
torrente.

Difficil tem sido por mim conseguir uma hygiene completa, 
porem, vos posso affirmar que o estado sanitario da bocca muito tem 
Tidhorado.

GABINETE DENTÁRIO

H YG IEN E  DA BOCCA

Além dos detentos, tenho tambem attendido regularmente os em- 
regados que necessitam os meus serviços profissionaes.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Consultas
Curativos
Extracções
Gengivites

2.594
2.635

372
529
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Estomatites---------------------  472
E p u lio .......__..................... ..... .............  12
Fistulas gengivaes .—-------------- 9 4

Fistulas cutaneas ---------------- lg
Obturações diversas -------------  571
Tumoies ----------------------  2
Abcessos diversos --------------  73
Pyorrhéas----------------------  104
Kisfo ------------------------- 18
Fluxos ------------------------ 71

Ao encerrar este relatorio, deixo aqui expressos os meus 

cimentos ao distincto clinico deste Estabelecimento Professorrã 
Osorio Nogueira Flôres e solicito a v. exa. que seja louvado 0 
auxiliar sentenciado Ambrosio Antonio da Silva pela íórma 
e comportamento exemplar com que sempre se tem conduzido. 1

Porto Alegre, 15 de janeiro de 1927.

—303 Estot maie--3p

Cirurgião-dentista.
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Brigada, como secretario interino, o 1.° tenente Aldo Ladafl 
auxiliar da mesma repartição.

Servem na Secretaria 9 amanuenses.
Não obstante o grande desenvolvimento de todos os se t^L  

repartição, têm sido elles conservados em ordem.
No presente periodo relatorial, a Secretaria exjiediu 

correspondencia:

Officios ----------------------  2.565

Informações__________ ______________ 287
Telegrammas_______________________ 3.940 _______

com 168.672 palavras pelo Telegrapho Nacional.

A despesa com a correspondencia telegraphica, neste 
latorial, foi de 1:265$050, continuando reduzida essa desneü 
serem considerados como de serviço federal os telegraminJ^^B 
dos por este commando ás unidades á disposição do 
União. ' 0 ^

O protocollo da repartição, no presente periodo r e la ^ ^ ^ H  

sou a entrada de 9.578 documentos, que foram convenientemenj?1!! 
tudados e despachados.

CHEFES I)E REPARTIÇÕES

aBBrBigd,rc om seBBmct — Dirigiu esta repartição, até 2 de agajl
o tenente-coronel Cândido Pinheiro de Barcellos. conimandantl^H 
batalhão de infantaria, o qual, naquella data, foi dispensado desse ca* 
afim de assumir o commando de sua unidade, que se estava aprestaafc 
para seguir para o interior do Estado.

Ao dispensar desse cargo o tenente-coronel Barcellos, louvei-o 
pelo dedicado auxilio que prestou ao commando da Brigada no exer
cício do cargo de que era dispensado, salientando as cabaes e extãfefl 
rantes provas de zelo, dedicação, lealdade, competencia e grande ope
rosidade de que sempre deu no serviço, qualidades que tanto o reccm- 
mendaram ao alto apreço e especial consideração do meu antecessor, 
coronel Affonso Emilio Massot, assim como deste commando.

Para substituir o tenente-coronel Barcellos, no cargo de assistn- 
te do pessoal, nomeei, interinamente, naquella data, o tenente-coroud 
José Rodrigues Sobral, que o exerceu até 28 de novembro, data eÉ 
que seguiu para Palmeira, á disposição do Governo Federal, afim dt 
chefiar o centro de abastecimento que alli deveria ser installado jan 
supprimento das forças em operações naquella região.

Tendo regressado, a 16 de dezembro, reassumiu este official aí 
referidas funcções.

De 29 de novembro até 16 de dezembro, exerceu, interinamSÉ|
o cargo de assistente do pessoaal, o capitão secretario da Brigada. Age
nor Barcellos Feio.

aBBrBigd,rc om ncie.rct —  Exerceu as funcções de assistentt *  
material, durante todo o periodo relatorial, o- tenente-coronel JVriino0 
Frankün Barboza.
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Mc. —35Mc.CMh e fi aeceCM53CM3 —  Chefia o Serviço Sanitario e 
rja ,, major dr. Armando Bello Barbedo, que exerce, tam- 

Y ^ õ e s  de director do Hospital.

fi oMChS revhçMch fe neiCtc3ç i jMi3feMCh — Dirigiu estes 
KvL,«ms até 7 de julho, o 2." tenente Victor Bressane. Nesta

COMMANDANTES DE UNIDADES

I  l* ,emMde5ch fi i3A3BB3CM3 — ü ' commandante effectivo dessa
o tenente-coronel Cândido Alves de Mesquita, que, a 3 de 

Kjnibrü. deu parte de doente.
f E m  coosequencia, assumiu, na mesma data, o commando do regi- 
I jnt e r i n a m e n t e .  o  major fiscal Annibal Garcia Barão, no qual se 
Curvou até o fim deste i>eriodo relatorial.

CemMde5ch fe i3A3BB3CM3 — E ’ commandante effectivo deste 
ito o tenente-coronel David José do Amaral, que está á testa

[4 sua unidade.

j 1l b3c3Bquh fi M5x35c3CM3 — Commandou effectivamente esta uni- 
(bde, durante todo o periodo relatorial, o tenente-coronel José Gomes 
Ferreira.

I  2.* b3c3Bquh fi M5x35c3CM3 — E ’ seu commandante effectivo o 
ttnente-coronel Cândido Pinheiro de Barcellos que, embora nomeado 
|or decreto n.° 3.592, de 19 de janeiro de 1926, só assumiu o respectivo 
(animando em 2 de agosto, data em que foi dispensado das funcções 
do cargo de assistente do pessoal, que exercia.

No periodo de 1.° a 6 de dezembro, em que o tenente-coronel 
Barcellos esteve á testa de um destacamento em operações de guerra, 
commandou o batalhão o major fiscal José Freire de Oliveira e Souza.

Durante este periodo relatorial commandaram, tambem, o bata
lhão. 0 major José Freire de Oliveira e Souza, de 1.° de janeiro a 
31 de março e de 6 de maio a 2 de agosto, e o major Pedro Vaz Fer
reira Filho, de 31 de março a 6 de maio.

!  3.° b3c3Bquh fi M5x35c3CM3 — Esteve á testa desta unidade, duran- 
Jftodo o anno, o seu commandante effectivo, tenente-coronel Manoel 
Gonçalves Cardozo.

B  4.® b3c3Bquh fe M5x35c3CM3 dh5c3f3 — Tendo dado parte de doen- 
coronel graduado Juvencio Maximiliano de Lemos, commandante 

P«eetivo do batalhão, assumiu, interinamente, essa funcção, em 18

— F.xerce as funcções de auditor o bacharel Manoel

jjobat1'-
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de março, o capitão Eugênio Bandes, que a desempenhou 
agosto. ^

Por acto n.° 272, de 23 de julho, foi o coronel Juvencio 
do, tendo sido nomeado para substituil-o o tenente-coronePp^ 
Augusto de Almeida, promovido a este posto por acto n.° 285 
do mesmo mez, o qual assumiu o commando do l>atalhão ^*2} 
agosto. ' m ' >

—36de ma rço3,cp,me3,i — E ’ commandante effectivo^H 
dade o major Alzimiro Francisco Wellausen, que se acha 
da funeção. x̂ 0.

Durante o periodo de 13 de fevereiro a 11 de março, 
major Wellausen exerceu as funcções de sub-chefe de polícia 
Região, commandou, interinamente, o Grupo, o 1.° tenente —363  
Quites. 'r *:

tiaeco, ã3çiEmçuaE,c — O major Felicio Augusto de 
commandante effectivo da unidade, foi. em 29 de julho, promoyidU  ̂
posto de tenente-coronel para commandante do 4." l iatalhão de 
taria montada, deixando, ])or esse motivo, o commando da unid*^®!
2 de agosto, sendo substituído pelo 1.° tenente Orestes Carneiro* 
Fontoura. J

Em 4 de outubro, assumiu, interinamente, o commandfl «*» J  
coita, o capitão ajudante do 2.° regimento de cavallaria, AristiW 
Krauser do Canto, que, por acto n.° 438, de 9 de novembro, foi nqjgj 
vido ao posto de major, para commandante da unidade.

ALTERAÇÕES COM O PESSOAL 

PROMOÇÕES

Foram promovidos:

Por decreto n.° 3.592, de 19 de janeiro:
a tenentes-coroneis, os majores Cândido Alves de Mesquita, 

David José do Amaral, José Gomes Ferreira e Cândido Pinheiro dt 
Barcellos, respectivamente, para commandantes dos 1.° e 2.° regimea- 
tos de cavallaria, 1.° e 2 .° batalhões de infantaria.

Por decreto n.° 3.596, de 25 de janeiro:
a tenente-coronel, para exercer o cargo de assistente do material,tt 

major Arlindo Franklin Barboza.

Por acto n.° 38, de 6 de fevereiro:
a capitães, por antiguidade, cs 1.°* tenentes Pedro José Martn» 

Tourinho, Marcellino Rodrigues da Silva e João Francisco Gonralves,
e, por merecimento, os 1.°* tenentes José Pinheiro e Dario Anastw 
da Silveira, para commandantes. respectivamente, da 1* companhia® 
4.° batalhão de infantaria montada, da 1* companhia do 3.* batal®| 
de infantaria, do 3.° esquadrão do 2.° regimento de cavallaria,
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[ ,  1.» regimento de cavallaria e da 1 * companhia do 2 .“ 

Ç d e  infantaria.

J  o 39, de 6 de fevereiro:
l j  «• tenentes, por antiguidade, os 2.°“ tenentes Nicomedes Mo- 
*B 'hrig, Justino Marques de Oliveira, Manoel Nunes da Costa 
ALgar Alves, e, por merecimento, os 2.°* tenentes Martim Ca- 
KTjoão Schcrer e Antonio Victor Menna Barreto Sobrinho.

-rto n.° 6°. de 19 de fevereiro:
tenentes, por antiguidade, os sargentos commissionados nos 

*07 iiostos Theophilo André dos Santos, Manoel Rodrigues, Lo- 
. Souza Kroeff e Florisbello Rodrigues Goulart, e, por mere- 
to Carlos Henriques Marchand e David de Oliveira Rego.

3cto n.° 63, de 20 de fevereiro: 
— 2.° tenente, por antiguidade, o 2 ." sargento commissionado no 

posto, Euribyades Guasque de Mesquita.

acto n.° 78, de 8 de março:
a 2.° tenente, por merecimento, o sargento commissionado no 

posto, Hugo Berenhauser.

acto n.° 178, de 17 de maio:
a capitão, por antiguidade, o 1.° tenente Eugênio Henrique 
% para commandante da 3.* companhia do 2.° batalhão de infan-

á 1“ tenentes, por antiguidade, os 2.08 tenentes Edmundo de 
tro Ferraz e Arthur Rocha;
a 2.“  tenentes, por antiguidade, os sargentos commissonados no 

posto, Alvarino Valladares e Dinarte Vasconcellos da Costa.

decreto n.° 3.662, de 28 de junho:
a tenente-coronel, para commandante do 3.° batalhão de infanta- 

a. a contar de 19 de janeiro de 1926, o major, commissionado na- 
lle posto, Manoel Gonçalves Cardozo.

acto n.° 285, de 29 de julho:
a tenentes-coroneis, os majores Felicio Augusto de Almeida e 

! Rodrigues Sobral, aquelle por antiguidade, para commandante 
4.° batalhão de infantaria montada, e este por merecimento.

acto n.° 306, de 10 de agosto:
a capitão, por antiguidade, o 1.° tenente Leovegildo Lopes da
V para commandante da 1.* companiha do 2.° batalhão de in- 
ria.

acto n.° 438, de 9 de novembro:
a major, por merecimento, o capitão Aristides Krauzer do Canto, 
commandante da Escolta Presidencial.



Por acto n.° 445 A, de 17 de novembro:
a tenente-coronel, por actos de bravura praticados na 

ordem e das leis, o major Annibal Garcia Barão. ts*

Por acto n.° 445 B, de 17 de novembro:
a 1.° tenente, jxjr actos de bravura praticados na defesa 

e das leis, o 2 .® tenente Seraphim Antonio de Souza Filho.

Por acto n.° 447, de 20 de novembro:
a capitão, por merecimento, o 1.° tenente Annibal 

commandante do 1.° esquadrão do 2." regimento de cavai laria^^^M

Por acto n." 459, de 2 de dezembro:
a major, para fiscal do 1.° regimento de cavallaria, o capitão ] 9  

Pellegrino Castiglione e a capitães, para commandante do 3.® esquaH  ̂
do mesmo regimento, o 1.° tenente João Scherer e para conjm^^H 
da 1 * companhia do Por batalhão de infantaria, o 1.° tenente Alvafaj  
Aguiar Ritta, aquelles por actos de bravura praticados na defejdj 
ordem e das leis e este por antiguidade. 4

NOMEAÇÕES EM COMMISSÃO

Em virtude de necessidades decorrentes da situação anorarf 
creada pelo movimento revolucionário que estalou na manhã de to 
de novembro, em Santa Maria, e que se propagou em varias regiões 
do Estado e com o fim de distribuir pelas unidades auxiliares desh 
Brigada, inferiores da força effectiva commissionados em posto de 
official, dirigi a essa Secretaria, em 1.° de dezembro, sob n.® 2.228, o 
officio do teôr seguinte:

“R IO  GRANDE DO SUL — BRIGADA Poroact n  
Quartel do Commando em Porto Alegre, 1.° de dezembro de 
1926. Ao sr. Secretario de Estado dos Negocios do o.°45A,5 4 
Exterior, o commandante geral da Brigada Militar. — Sr. St 
cretario — N.° 2.228. —  OBJECTO: d5,e,1°7 de commissiom- 
mento no posto de 2.® tenente de sargentos desta Brigada. Na de
fesa da cidade de Santa Maria destacaram-se pelo modo por que 
se portaram na lueta alguns sargentos do 1 .® regimento v4 caval- 
laria que, tambem, têm prestado bons serviços de m7be7.:7- l,b  
esta ultima condição tambem existem sargentos em outras uni
dades, que, como aquelles, tambem se recommendam pelos se» 
serviços e conducta civil e militar. E attendendo á vantagem de se 
ter junto ás unidades auxiliares ultimamente creadas, A.p45A,.1 
commissionados no posto de official, não só para servirem  ton» 
instruetores como tambem para darem a essas unidades uma !*• 
lhor orientação dos processos administrativos, contribuindo e75s 
tornal-as mais regulares e efficientes, tenho a honra de e5,e,5s  
s. 4uA7-i o sr. Presidente do Estado, que sejam eoinmission** 
dos, no posto de 2 .°* tenentes, para o alludido fim, os sargOl* 
constantes da relação 7..4u7i que retinem os 54jGA1A°,1 
expostos. —  SAUDE E FRATERN IDAD E '— (a) actn.°4 

5nA,d e,1,71to Coronel.”
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L cáo a <lue se refere °  officio acima:
KojGADA  M IL ITAR —  Relação nominal, por ordem de anti-
P  dos sargentos que mais serviços de campanha têm prestado,
. aue se destacaram na defesa da cidade de Santa Maria : 
ive ° ”

.o sargento do 1.° regimento de cavallaria, —39Lcá oa<la —3ue 
I I "  s cr3 — Praça de 4 de abril de 1913. Esteve fóra 6 mezes e

10 dias. Tem as campanhas de 1923, neste Estado, e de 1924-25 
Mggte e nos Estados de Santa Catharina e Paraná, com o 1.° re- 
jí -;nlento de cavallaria. Destacou-se na defesa de Santa Maria. 

•̂en: o exame pratico.

^  2" sargento do 1.° regimento de cavallaria, fulcu<c °iuaá
* '  mculaá__Praça de 15 de agosto de 1912. Esteve fóra 5 annos

9 mezes e 17 dias. Fez as campanhas de 1923, neste Estado, 
I  e de 1924-25, neste e nos Estados de Santa Catharina e Paraná.
I como 2.° tenente em commissão, do extincto esquadrão auxi

liar de Cachoeira, então addido ao 1.° regimento de cavallaria. 
Tem o exame pratico,

f. 2.” sargento do 2.° regimento de cavallaria, f9<ál<:aá :a fLe  
K mj<:3 GcA9<uDc —  Praça de 5 de março de 1919. Fez as cam-
I  çanhas de 1923-24 e 25, neste Estado, com o 2.° regimento de 
fecavallaria, e a de São Paulo, em 1924, com o G. B. C. Foi fe- 
f rido nos combates do “Cerro da Conceição” e da “Ramada”. 

Tem exame pratico.

U — Sargento ajudante do 1.° regimento de cavallaria, M3I<: T3e 
t,- jD3:c :a RL<Ia<93 —  Praça de 25 de julho de 1919. Fez as 
F  campanhas de 1923, neste Estado, e de 1924-25, neste e nos 
Er Estados de Santa Catharina e Paraná, com o 1.° regimento de 

cavallaria. Destacou-se na defesa da cidade de Santa Maria.

5 — 1.° sargento do 2." regimento de cavallaria, çLc9<áãiu:c n<,
Aa<9c p<dL<uc —  Praça de 3 de junho de 1920. Tem as campa- 

[j nhas de 1923-24 e 25, neste Estado, com o 2.° regimento de
■ cavallaria. Fez a expedição a São Paulo, em 1924, com o 

G. B. C. Tem exame pratico.
16— 2.“ sargento do 1.° regimento de cavallaria, fLt9a:c -399alc 

! fLIaá  — Praça de 1.° de setembro de 1920. Tem as campanhas 
de 1923, neste Estado, e de 1924-25, neste e nos Estados de 

; Santa Catharina e Paraná, com o 1.° regimento de cavallaria. 
Destacou-se na defesa de Santa Maria.

' — 1.° sargento do 1." regimento de cavallaria, f:3Lãc Pal9g  — 
F Praça de 8 de março de 1922. Tem as campanhas de 1923, 
f* neste Estado, e de 1924-25, neste e nos Estados de Santa Ca

tharina e Paraná, com o 1.° regimento de cavallaria. Destacou- 
■P se na defesa da cidade de Santa Maria. Tem exame pratico. 
| — 2." sargento do 2.° batalhão de infantaria, TaLjD<3:aá Gl9<jDa9 

T' — Praça de 14 de março de 1922. Tem a campanha de 1923, 
r  neste Estado, com o 2.° batalhão de infantaria; a expedição a 
' São Paulo, em 1924, com o G. B. C., tendo recebido 4 feri- 
r  mentos nos combates da capital daquelle Estado; fez a expe-
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dição aos Estados de Matto Grosso e Goyaz, com o 2» 
lháo de infantaria.

9 — 2 .® sargento do 1 ° regimento de cavallaria.
—dição asEit  — Praça de 1.° de janeiro de 1924. Fej 
panha de 1924-25, neste e nos Estados de Santa Cath e Cani' 
Paraná, com o 1.° regimento de cavallaria. Destacoõ^^^M 
fesa da cidade de Santa Maria. 1 ‘

10 — 1.° sergento do 1.° regimento de cavallaria, MãGs ryzs,cm2 »
liããit  —  Praça de 1 .° de agosto de 1924. Tem a «rnpanij*® 
1924-25, neste e nos Estados de Santa Catharina e 
com o 1 .° regimento de cavallaria. Destacou-se na defe^*^ 
cidade de Santa Maria. a ^

Quartel do Commando, em Porto Alegre, 1.° de dezembro de la*
a) háodrçns fdnit .iãição  j  

Coronel.”

Resolvendo o assumpto, essa Secretaria, em officio sob num-,1 
3.053, de 4 do mesmo mez, communicou que, na mesma data, 
nomeados, em commissão, para servir no posto de 2 .°* çãoãoçãas 
guintes inferiores desta Brigada:

1,° sargento do 1,° regimento de cavallaria, Carlos Leite Candioh-1
2.° sargento do 1 .° regimento de cavallaria, Antonio Nunes Ponta-1
2.° sargento do 2.° regimento de cavallaria, Aristides de Alineid» S

Sobrinho;
1 .® sargento do 2.® regimento de cavallaria, Florismundo Ribeiro j  

Giglino;
2.® sargento do 1.® regimento de cavallaria, Alfredo Barreto Alvo-
1.® sargento do 1.® regimento de cavallaria, Adalmo Petry; i j
2 .® sargento do 1 .® regimento de cavallaria, Aureliano Siqueira 

Gomes;
1.® sargento do 1.® regimento de cavallaria, Arão de Souza Gut- 

terres;
2.® sargento do 2.® batalhão de infantaria, Melchiades Stricherje
Sargento-ajudante do 1.® regimento de cavallaria, David Machado

de Oliveira
Em 11, ainda de dezembro, dirigi, a essa Secretaria, o offic# 

n.® 2.360, do teôr seguinte:

" R IO  GRANDE DO SUL — BRIGADA MILITAR— 
Quartel do Commando, em Porto Alegre, 11 de dezembro de 
Í926. N.® 2.360. OBJECTO — Proposta de commissão de 
official desta Brigada. Ao sr. secretario de Estado dos Negocia» 
do Interior e Exterior, o commandante geral da Brigada Militar. 
Sr. secretario. Pelos bons serviços de campanha prestados em 
1923 e em 1924, pelo 1.® tenente Orestes Carneiro da Fontoura, 
época em que foi ferido, no memorável combate travado no 
"Cerro da Conceição”, onde portou-se com destacado valor e 
deu mostras de muita abnegação e de elevado espirito de sacn* 
ficio, pois mesmo ferido não abandonou sua uaidade, tomando 
parte nas operações de guerra subsequentes,ve, attendendo, ainda
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niie o mesmo official está, presentemente, incorporado ao des- 
t^mento sob o commando do tenente-coronel Emilio Lucio 
Kgves, como assistente do destacamento, funcção que é do exer- 

cio de capitão, proponho a s. exia., o sr. Presidente do Estado, 
•a o mesmo official commissionado nesse posto. Saúde e fra- 

Snidade. a) —341nieo m1esf csasia4l coronel.”

£sta proposta mereceu, tambem, a approvação do Governo do 
pois, conforme communicação dessa Secretaria, em officio 

de 15 do mesmo mez, foi, na mesma data, commissionado 
*•' tá w de capitão desta Brigada, para servir como assistente do 
PJÜ-afflent»» sob o commando do tenente-coronel Emilio Lucio Es- 

i_<> tenente Orestes Carneiro da Fontoura.
ieves.

Conforme communicação dessa Secretaria, em officio sob n.° 
i ?79 de 31 de dezembro, foi tambem commissionado no posto de 
\»ritâo, a contar de 27 de novembro, para servir como ajudante do 
jj» corpo auxiliar, o 1.° tenente desta Brigada Antero Marcellino 

,  Silva Junior.

Em 11 de dezembro, dirigi a essa Secretaria o officio sob n.°

2.-362, do teôr seguinte:

“ R IO  GRANDE DO SUL —  BRIGADA M IL IT AR — 
HDuartel do Commando, em Porto Alegre, 11 de dezembro de 

1926. Ao sr. secretario de Estado dos Negocios do Interior e
g. Exterior, o Commandante geral da Brigada Militar. Sr. Secre- 
!. tario. N.° 2.362. OBJECTO —  Proposta de commissão de 
í  sargentos desta Brigada, no posto de 2.°" tenentes. Attendendo 

á vantagem de se ter junto á ala do 16.° corpo auxiliar que se 
. vae organizar para o fim especial de guarnecer a via ferrea do 
k Estado, inferiores commissionados no posto de official, não só
V para servirem como instruetores como tambem para dar a uni- 

dade uma melhor orientação dos processos administrativos e 
R. disciplinares, proponho a s. exia., o sr. Presidente do Estado, 
pr que sejam commissionados no posto de 2.°8 tenentes os inferiores 
b  constantes da relação annexa que além dos bons serviços de 
^■Unpanha prestados, tambem se recommendam pela aptidão e 
[•oprima conducta civil e militar. Saúde e fraternidade, fd- —341^

nieo m1esf csasia4l coronel.”

p/Relação a que se refere o officio acima:

t  “BRIGADA M ILITAR — Relação nominal, por ordem de anti- 
ÍWdade, dos inferiores, que se têm destacado pela sua conducta mili- 
kf e civil e pelos bons serviços prestados em campanha:
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1 —  Sargento ajudante do Grupo de Metralhadoras —344 . !
2Sa2r genSt —  Praça de 25 de julho de 1919. Tenjjj 
panha de 1923, com o 1.° batalhão de infantaria e a * 
a São Paulo, em 1924, com a Companhia de 
Pesadas do G. B. C. Tem exame pratico. 1

2 —  1 .° sargento do 2 .° regimento de cavallaria or42ajuddG
GrpMrue —  Praça de 13 de janeiro de 1920. Tem 
panhas de 1924-25, neste Estado, com o 2.° regimento de* ^  
laria. Tem exame pratico. cavai-

3 —  1 ." sargento dos Serviços Auxiliares l42ape o4hS2ehha ue « II
het —  Praça de 14 de junho de 1921. Fez a ca ifc^^H
1923, neste Estado, com o 2.° batalhão de infantaria 
dição a São Paulo, em 1924, com o G.B. C .; e a c a n u l 
de 1924-25, neste e nos Estados de Santa Catharina 2 ^ 2 9  
com o Grupo de Batalhões de Forças Auxiliares; 
exame pratico. 0

Quartel do Commando, em Porto Alegre, 11 de dezembro o  
1926. — a) s.r4uaje !4jSt PS2Sa2rç  coronel.”

Como as demais, esta proposta foi, tambem, approvada pefew 
verno do Estado, tendo essa Secretaria communicado em offido^ 
3.584, de 31 de dezembro, que, a contar de 27 de novembro, fomJ 
nomeados, em commissão, para servirem no posto de 2.™ teõgH 
desta Brigada, os inferiores propostos no citado officio. '

g2ru4r51e uS e99apar. —  Do 2.° tenente Othelo Frota, no ptffl 
de 1.° tenente, a contar de 1.° de janeiro de 1924, conforme commu- 
nicação da Secretaria de Estado dos Negocios do Interior e Exteriora 
por officio n.° 1.589, de 23 de junho.

Tu,4jphe ue TttathSjhS ue GrhS2ar. — Por acto n.° 33, de 4 de 
fevereiro, foi classificado no estado maior da Brigada, como ad
juncto do Assistente do Material, o capitão Apparicio Gonçalves, qtx 
só assumiu essas funcções, em 16 de junho, visto achar-se em ope
rações de guerra na Norte da Republica com o 3.° batalhão de infan
taria, a que pertencia.

Nesta data, foi dispensado o 1.° tenente Pedro Pereira Ah*í 
do exercicio interino das referidas funcções.

c99apar. m uat°eta51e ue P2StauSjhS S.Sahe ur bS°4ã.apr — D*" 
rante a pernianencia neste Estado do exmo. sr. dr. Washington Lrtfc 
Pereira de Souza, presidente eleito da Republica, por occasião df 
sua visita em junho, esteve á sua disposição no caracter de ajudante 

militar da Presidencia do Estado, o capitão secretario desta Brig*d*> 
Agenor Barcellos Feio

c99aparSt 2S9e2nruet runahhauet re tS2ia5e f*Ch —342S —
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EL foram admittidos no serviço desta força, a contar de 1 .° 
mez, os capitães reformados Sezefredo Antonio de Moura 
j osé da Silva Figueiró, aquelle para auxiliar da 2.* secção 

Ant(*^tencia do Material, jiercel)endo a gratificação de 120$000 
—34 ^ 5S1‘ e este para encarregado do plantio de alfafa e outros tra- 

coin a gratificação de seu jxisto ou de 220$000 mensaes.
pí'05,

r  E4LLforoao—Em —  capitão Felippe Pedro Barcellos, do 4.° 
<lo 1 ° regimento de cavallaria para o cargo de ajudante 

r*!113' i() («gimento, por acto n.° 34, de 4 de fevereiro;
K ^c ap itão  Aristides Krauser do Canto, do 3.° esquadrão do 2.° 

de cavallaria para o cargo de ajudante do mesmo regi- 

H S fpo r acto n.° 34, de 4 de fevereiro;
jo tenente Saturnino Cavalheiro Ramos, do 1.° regimento de 

■_arja |)ara o Grupo de Metralhadoras, em 9 de fevereiro;
2.” tenente Victor Bressane. do 3.® batalhão de infantaria 
Serviços Auxiliares, em 23 de fevereiro;

tenente Florestano de Souza Guterres, do 2.° regimento 
t  «vallaria para os Serviços Auxiliares, em 23 de fevereiro;

tenente Cicero Augusto Wellausen, do Grupo de Metra
lhadoras i>ara os Serviços Auxiliares, em 23 de fevereiro;

di  2“ tenente João Tacito dos Santos, do 2.° regimento de caval- 
'feia para o 2 “ batalhão de infantaria, em 23 de fevereiro;

do 1.° tenente Orestes Carneiro da Fontoura, do 2.° regimento 
^cavallaria para a Escolta Presidencial, em 8 de março;

do 2.° tenente Luiz Gomes da Silva, do 4.® batalhão de infantaria 
montada para o 2.® regimento de cavallaria, em 24 de abril;

do 2." tenente Antonio Gomes de Jacques, do 2.® regimento de 
avaliaria para o 4.® batalhão de infantaria montada, em 24 de abril;

do capitão Alcides de Oliveira Credideu, da 3.a companhia do
2,* batalhão de infantaria para a 1 .* companhia do 1.® batalhão da 
mesma arma, por acto n.° 155, de 6 de maio;

do 1.® tenente Martim Cavalcante, do 2.® para o 1.® regimento de 
avaliaria, em 17 de maio;

do capitão José Pinheiro, do 4.® esquadrão do 1.® regimento de 
avaliaria para a 3.“ companhia do 2.® batalhão de infantaria, ]>or acto 
—34 185, de 22 de maio;

do capitão Eugênio Henrique Krum, da 3.“ companhia do 2.® 
tatalhão de infantaria para o 4.® esquadrão do 1.® regimento de caval
laria, por acto n.® 185, de 22 de maio;

do 2.® tenente Carlos Henrique Marchand, do 1.® para o 2.® re
gimento de cavallaria, em 18 de setembro;

do 2.® tenente Luiz Gomes da Silva, do 2.® para o 1.® regimento 
■'e cavallaria, em 18 de setembro;

d° 2.® tenente José Pedro da Silva Frota, do 2.® para o 3.® bata- 
L*»o de infantaria, em 23 de setembro;
[ d o  2.® tenente Dinarte Vasconcellos da Costa, do 3.® para o 2.® 
Hplnao de infantaria, em 23 de setembro;

1* 1»° ^ ° tencnte Victor Bressane, dos Serviços Auxiliares para o 
^^•talhao de infantaria, em 1 .® de outubro;



do 2.•* tenente Hermoneges Alves Fagundes, do 3° 
infantaria para o 2." regimento de cavallaria, em 1 .° de outuk^^B 

do 2.° tenente Carlos Henrique Marchand, do 2.° regim ° ’ 
cavallaria para o 1 .° batalhão de infantaria, em 1.° de outufc^^l 

do 2.° tenente Angelo Euphrasio Corrêa, do 1.° 1 atalhjTV 
fantaria para o Grupo de Metralhadoras, em 1.° de outubro* ”1' 

do 2.° tenente Theodolino Rodrigues da Silva, do Grupo íu 3 
tralhadoras para os Serviços Auxiliares, em 1.° de outubtft^^ l 

do capitão Antonio Ignacio Fernandes, do cargo de ajurfL,
1 .° batalhão de infantaria, para commandante da 2 cotnpq^^l 
4.® batalhão de infantaria montada, por acto n.° 391, de 7 d e o 3 H  

do capitão Christiano José Bocorny, de euniinandanti&E 
companhia do 1 .® batalhão de infantaria para o cargo de a jt id ^ ^ l 
mesma unidade, por acto n.° 391, de 7 de outubro;

do capitão Antonio Dias de Oliveira, de commandante <b j 
companhia do 4.® batalhão de infantaria montada para a 2* 
nhia do 1.® batalhão de infantaria, por acto n.® 391, de 7 de outub 

do capitão Laudelino da Silva, de commandante do 1.» esqua<j-' 
do 2.® regimento de cavallaria para o cargo de ajudante do tntw  
regimento, por acto n.° 439, de 9 de novembro;

do 1.® tenente Pedro José de Almeida, do 3.® batalhão de infsn, 
taria para o Grupo de Metralhadoras, em 1.® de dezembro;*

do2.•*te no Hrrmgmtoe —  Em 18 de janeiro, este commando con
cedeu permuta de corpos aos 2.°‘ tenentes Targino Ventura Hotnta 
e Adonis Ventura Homem, respectivamente, dos batalhões de infan
taria 1 .® e 2.®;

em 28 de julho, aos 2.0B tenentes Hermogenes Alves Fagundes, 
do 2.® regimento de cavallaria, e Hugo Berenhauser, do 3.® hatalhft: 
de infantaria, conforme solicitaram.

srrmgmtoe mAgtltvoe nH eo2FmaH —  Foram julgados incapazes dí 
serviço, em inspecção de saúde por que passaram, os seguintós offi* 
ciaes:

1.® tenente do 3.® batalhão de infantaria, Arthur Vilhena Olivein, 
em 19 de março;

major fiscal do 4.® batalhão de infantaria montada Emertl^H 
Luiz Braga, em 9 de abril;

1.® tenente do 1. ® batalhão de infantaria, Julio Rodrigues dt> 
Paula, em 2 de junho;

coronel graduado comandante do 4.® batalhão de infantaria tnflB- 
tada, Juvencio Maximiliano Lemos, em 25 de junho;

capitão do 2.® batalhão de infantaria, Leovegildo Lopes_,cla RoJfc 
em 29 de novembro.

uorH2.te ,  Do 2.° tenente Fulgencio Estevam de Britto, a J*" 
dido, por acto n.® 47, de 13 de fevereiro, com direito á .Tcepd|H 
nual de 4:256$000, soldo por inteiro, de conformidade com ^^^P  
gos 47 e 48, do decreto n.° 3.489, de 13 de jtmho de 1925,
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2g annos, 4 mezes e 13 dias de effectivo serviço, no qual ad- 
-n va lide z  permanente e total; 

í  I o tenente Arthur de Vilhena Oliveira, a pedido, por acto 
JK? 16 de abril, com direito á percepção annual de 4 :792$00,

* jnteiro. de conformidade com os artigos 47 e 48, do decre- 
de 13 de junho de 1925, visto contar 27 annos, 4 me

io”' * jias de effectivo serviço, no qual adquiriu invalidez perma-

^ te  itotal;
■Pjo niajor Emerenciano Luiz Braga, a pedido, com a graduação 
Hílnte-coronel, por acto n.° 175, de 15 de maio, e com direito á 
^  tC-Kão annual de 11:625?000, vencimentos integraes, de confor- 
^ ' l e  com o artigo 48, alinea —3 do decreto n.° 3.489, de 13 de 
E«n de 1925, visto contar mais de 35 annos de effectivo serviço, 
H ^ ]  adquiriu invalidez permanente e total;

F do 1-° tenente J u'*° Rodrigues de Paula, a pedido, com a gra- 
•0 je capitão, por acto n.° 234, de 23 de junho, com direito 

Acepção annual de 8:985$000, vencimentos integraes, de confor-
4 '&ide com a alinea —3 do artigo 48 do decreto n.° 3.489, de 13 de 

de 1925, visto contar mais de 35 annos de effectivo serviço. 
Joqtial adquiriu invalidez permanente e total;

do tenente-corcmel Juvencio Maximiliano de Lemos, a pedido. 
_  a graduação de coronel, por acto n.° 272, de 23 de julho, e 

Ug direito á percepção annual de 14:520$000, vencimentos inte- 
«aes, de conformidade com os artigos 47 e 48 do decreto n.° 3.489, 
<je 13 de junho de 1925, visto contar mais de 35 annos de effectivo 
-cniço, no qual adquiriu invalidez permanente e total.

Foram tambem reformadas as seguintes praças:
3.# sargento do 1.° batalhão de infantaria, Clementino Agapito, 

por acto n.° 51, de 15 de fevereiro, com direito á percepção annual 
<le 1KJ95ÇOOO, soldo por inteiro, de conformidade com os artigos 
47 e 50, do decreto n.° 3.489, de 13 de junho de 1925, visto contar 
5g annos. 9 mezes e 15 dias de effectivo serviço, no qual adquiriu 
invalidez permanente e total;

soldado do 2.° regimento de cavallaria, Hermenegildo Rodri- 
irues por acto n.° 118, de 9 de abril, com direito á percepção annual 
de 547$500, soldo por inteiro nos termos da ultima parte do artigo 
50 do decreto n.° 3.489, de 13 de junho de 1925, visto contar me
nos de 25 annos de serviço publico, no qual adquiriu invalidez per
manente e total;

k soldado da Escolta Presidencial, Victor Rosa dos Santos, por 
acto n.# 166, de 10 de maio, com direito á percepção annual de. . .  
273$700, metade do soldo, de conformidade com os artigos 50 e 52 
‘io decreto n.° 3.489, de 13 de junho de 1925, visto contar 5 annos
I mez e 14 dias de effectivo serviço publico, no qual adquiriu inva
lides permanente e total;

cabo ordenança dos Serviços Auxiliares, Antonio Ferreira Nu- 
por acto n.° 171, de 14 de maio, com direito á percepção annual 

766$500, soldo integral, de conformidade com a ultima parte do
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artigo 50 do decreto n.° 3.489, de 13 de junho de 1925 \‘ J 
menos de 15 annos de effectivo serviço, no qual adquiriu]» 
permanente e total; 111

soldado do 3.° batalhão de infantaria, Oswaldo dos 
ciei, por acto n.° 180, de 19 de maio, com direito á percen^^^H  
de 273S700, metade do soldo, de conformidade com os a ° 
e 52, do decreto n.° 3.489, de 13 de junho de 1925, visto co*'̂ 05 
nos de 15 annos de effectivo serviço, no qual adquiriu jnvT|j?^H 
manente e total; " ‘'7 !*-

soldado do 2.° batalhão de infantaria, Leonardo PedjjS 
acto n.° 181, de 19 de maio, com direito á percepção annujJ^B 
547$500, soldo integral, de conformidade com a ultima 
tigo 50 do decreto n.° 3.489. de 13 de junho de 1925, visto 
invalidado em acto de serviço, conforme laudo da insjiecçâ^^^B 
a que foi submettido; Jir-

soldado do 1 .” batalhão de infantaria, Bertiardino José 
por acto n.° 186, de 22 de maio, com direito á percejtção^^H^" 
273$700, metade do soldo, de conformidade com os artigo» 5o — 
do decreto n.° 3.489, de 13 de junho de 1925, visto contar 2 
e 6 dias de effectivo serviço, no qual adquiriu invalidez ]x-rmaj» 
e

soldado do 3.° batalhão de infantaria, Ovidio Manoel Drj|- J  
do Couto, por acto n.° 187, de 22 de maio, com direito á percetó» 

annual de 273S700, de conformidade com os artigos 50 e 52 do dr- 
ereto n.° 3.489, de 13 de junho de 1925, visto contar 6 annos, 11 n g S  
e 26 dias de effectivo serviço, no qual adquiriu invalidez peman^l 
e total;

soldado do 2." regimento de cavallaria. Alberto Manoel de Linu 
por acto n.° 214, de 16 de junho, com o direito á 3 '<-rcepçio annta! I 
de 273S700, metade do soldo, de conformidade com os artigos 50 p 
52 do decreto n.° 3.489, de 13 de junho de 1925, visto contar 7 anu*,
7 mezes e 2 dias de effectivo serviço publico, no qual adquiriu inva
lidez permanente e total;

soldado do 2.° batalhão de infantaria, João Baptista Rainos, par j 
acto n.° 217, de 18 de junho, com direito á percepção - annual dr I 
273S700, metade do soldo, de conformidade com os artigos 50 e 52 4 
do decreto n.° 3.489, de 13 de junho de 1925, visto contar 11 annoj>| 
9 mezes e 9 dias de effectivo serviço, !io qual adquiriu invalidez per- I 
manente e total

soldado da Escolta Presidencial, Laudelino Gonçalves dos 
por acto n.° 215, de 17 de junho, com direito á percepção annual dr 
273$700, de conformidade com os artigos 50 e 52, do decreto n.* 3.4®, j 
de 13 de junho de 1925, visto contar 5 annos, 11 mezes e 9 dittM 
effectivo serviço, no qual adquiriu invalidez permanente e total;

soldado do 2.° regimento de cavallaria, Ricardo KodriguflÉ^B 
acto n.° 237, de 24 de junho, com direito á pe rce p ção  annuaM* 
273S700, de conformidade com os artigos 50 e 52 do decreto  n.* 3.4# 
de 13 de junho de 1925, visto contar 6 annos, 10 mezes e 3 dias* 
effectivo serviço, no qual adquiriu invalidez permanente e total;

f l
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t | j 0 do 3.° batalhão de infantaria, João Antonio dos Santos. 
*><an . 238, de 24 de junho, com direito á percepção annual 

R^qO , metade do soldo, de conformidade com os artigos 50 e 
^  decreto n.° 3.489, de 13 de junho de 1925, visto contar 7 

6 m ezes e 18 dias de effectivo serviço, no qual adquiriu 

t-ijdez permanente e total;

■vldad1’ do I o batalhão de infantaria, Emilio Gaspar Dias, por 
L o 240, de 25 de junho, com direito á percepção annual de 

- 0̂ metade do soldo, de conformidade com os artigos 50 e 52 
n.° 3.489, de 13 de junho de 1925, visto contar 4 annos.

— e 7 dias de effectivo serviço, no qual adquiriu invalidez
e total;

t^joJdado do 1° regimento de cavallaria, Saturno Alves Machado, 
H b$on .° 247, de 29 de junho, com direito á percepção annual de 
ÇW(X). metade do soldo, de conformidade com os artigos 50 e 52 
v, decreto n.° 3.489, de 13 de junho de 1925, visto contar 3 annos. 
f  mezes e 21 dias de effectivo serviço, no qual adquiriu invalidez 
Ljjanentc e total; 
fgoldado do 2.° regimento de cavallaria, José Machado, ]X)r acto 
, jgl, de 26 de julho, com direito á percepção annual de 273$700, 

3347t <lo soldo, de conformidade com os artigos 50 e 52, do de- 
-tto n.° 3.489, de 13 de junho de 1925, visto contar 6 annos 10 
Eg£g e 24 dias de effectivo serviço, no qual adquiriu invalidez per

manente e total;

i soldado do Grupo de Metralhadoras, Antonio Borges Lopes, por 
acto n.° 298, de 9 de agosto, com direito á percepção annual de . . . 
HR500. soldo por inteiro, de conformidade com a ultima parte do 
artigo 50 do decreto n.° 3.489, de 13 de junho de 1925, visto se ter 
invalidado em acto de serviço, de modo total e permanente para o 
txercicio de suas funcções militares;

h soldado do 1.® regimento de cavallaria, André dos Santos Pujol, 
por acto n.® 299, de 9 de agosto, com direito á percepção annual de 
273S700, metade do soldo, de conformidade com os artigos 50 e 52 
do decreto n.® 3.489, de 13 de junho de 1925, visto contar 2 annos,
7 mezes e 28 dias de effectivo serviço, no qual adquiriu invalidez 
permanente e total;

3 soldado do Grupo de Metralhadoras, Cravelino Lemos de Car
valho, por acto n.® 327, de 23 de agosto, com direito á percepção 
annaul de 547$500, soldo por inteiro, de conformidade com a ultima 
parte do artigo 50 do decreto n.® 3.489, de 13 de junho de 1925. 
visto se ter invalidado em acto de serviço, de modo permanente e total 
[«ra o exercicio de suas funcções militares;

soldado do Grupo de Metralhadoras, Frederico Francisco Alves 
da Silva, por acto n.° 346, de 4 de setembro, com direito á percepção 
annual de 273S700, metade do soldo, de conformidade com os arti- 
P* 50 e 52 do decreto n.® 3.489, de 13 de junho de 1925, visto 
®wtar 6 annos, 2 mezes e 21 dias de effectivo serviço no qual ad- 
V^nu invalidez permanente e total;
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2.° sargento do 4.° batalhão de infantaria montada, 
çalves, por acto n.° 395, de 9 de outubro, com direito á 
annual de 711$700, metade do soldo, de conformidade com 
50 e 52 do decreto n.° 3.489, de 13 de junho de 1925, visto
11 annos e 10 dias de effectivo serviço no qual adquiriu • Co|1'*r 
permanente e total;

soldado do 3.° batalhão de infantaria, João Ogeda, p o r ^ l 
410, de 25 de outubro, com direito á percepção annual de 27i 0 
metade do soldo, de conformidade com os artigos 50 e 52 
n.° 3.489, de 13 de junho de 1925. visto contar 8 annos, 3 ,
24 dias de effectivo serviço, no qual adquiriu invalidez 
e total;

soldado do 3.° batalhão de infantaria, José Damasceno 
por acto n.° 411, de 25 de outubro, com direito á percepção^^B 
de 502S600, de conformidade com os artigos 50 e 52 do 
3.489, de 13 de junho de 1925, visto contar 23 annos, 11
11 dias de effectivo serviço, no qual adquiriu invalidez 
e total;

soldado do 2 ." regimento de cavallaria, Euzebio Lopes, 
n.° 415, de 26 de outubro, com direito á percepção annual de 273$7qq 
metade do soldo, de conformidade com os artigos 50 e 52 do de 
ereto n.° 3.489, de 13 de junho de 1925, visto contar 9 annos 4 
mezes e 20 dias de effectivo serviço, no qual adquiriu invalidez pe- 
manente e total;

soldado do 3.° batalhão de infantaria, Leonel dos Santos Dias 
por acto n.° 443, de 10 de novembro, com direito á percepção anntai 
de 273$700, metade do soldo, de conformidade com os artigos 50 
e 52 do decreto n.° 3.489, de 13 de junho de 1925, visto contar 9 
annos, 2 mezes e 5 dias de effectivo serviço no qual adquiriu inva
lidez permanente e total;

soldado conductor dos Serviços Auxiliares, Felippe de Abreu 
Lima, por acto n.° 486, de 24 de dezembro, com direito á percepção 
annual de 273$700, metade do soldo de conformidade com os artigos 
50 e 52 do decreto n.° 3.489, de 13 de junho de 1925, visto contar
1 anno, 4 mezes e 20 dias de effectivo serviço, no qual adquiriu inva
lidez permanente e total.

—34882.2°4sar8—  Do major Annibal Garcia Barão, no 1.° regimento 
de cavallaria, como fiscal, por acto n.° 23, de 21 de janeiro; 1 

do major Arthur Gomes Mariante, no 2.° regimento de caval
laria, como fiscal, por acto n.° 23, de 21 de janeiro;

do major Mirandolino Machado, no 1.° batalhão de infantari», 
como fiscal, por acto n.° 23, de 21 de janeiro;

do major José Freire de Oliveira e Souza, no 2.° batalhão *  
infantaria, como fiscal, por acto n.° 23, de 21 de janeiro; g

do major Alzimiro Francisco Wellausen, no Grupo de Metralha
doras, como commandante, por acto 11° 25, de 22 de janeiro; !

do major Felicio Augusto de Almeida, na Esqplta Presidencw» 
como commandante, por acto n.° 25, de 22 de "janeiro;
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f  oitão Timotheo Maciel dos Santos, no estado niaior, como
do Linha de Tiro, Deposito de Recrutas e Picadeiro, por 

K  331 de 4 de fevereiro;
n pjtão Apparicio Gonçalves Borges, no estado maior, como

I C(j0 Assistente do Material, por acto n.° 33, de 4 de fevereiro; 
^  o tencnte João Scherer, no 1.° regimento de cavallaria, em

* j os tenentes Martim Cavalcante, Waldemar Alves e Anto- 
B^rL jr Menna Barreto Sobrinho, no 2.® regimento de cavallaria,

*  9 de fevereiro;
F  — 1° tenente Justino Marques de Oliveira, no 1.° batalhão de 

L oria. em 9 —3 fevereir°:
inI3 jo 1 « tenente Manoel Nunes da Costa, no 4.° batalhão de in- 

;a montada, em 9 de fevereiro;
1.°‘ tenentes Pedro Pereira Alves e Edwiges Pedroso de 

L - d j na Assistência do Material, como chefes das 3.” e 4.* se- 
E T  respec tivam en te , em 9 de fevereiro;
rd o s  2.08 tenentes Theophilo André dos Santos, Julio Figueira, 
' _ i b y a d e s  Guasque de Mesquita e Carlos Henrique Marchand, no 
f  lígimento de cavallaria, em 23 de fevereiro; 
f dos 2.08 tenentes Manoel Rodrigues, Olavo Alves e José Manoel 
pojol. no 2.° regimento de cavallaria, em 23 de fevereiro;

do 2.° tenente Octaviano Paixão Coelho, no 2.° batalhão de infan- 
em 23 de fevereiro; 

dos 2.0S tenentes David de Oliveira Rego e Florisbello Rodrigues 
tGonlart. no 3.® batalhão de infantaria, em 23 de fevereiro;

do 2.° tenente Lothar de Souza Kroeff, no Grupo de Metralha
doras, em 23 de fevereiro;

do 1.° tenente Edmundo de Castro Ferraz, no 49f regimento de 
cavallaria. em 17 de maio;

do 1.° tenente Arthur Rocha, no 3.° batalhão de infantaria, em 
17 de maio;

do 2.® tenente Dinarte Vasconcellos da Costa, no 3.° batalhão 
de infantaria, em 17 de maio;

do 2.® tenente Alvarino Valladares, na Escolta Presidencial, em 
17 de maio;
- do major Jeremias José Tavares, no 3.° batalhão de infantaria, 

tomo fiscal, por acto n.® 246, de 29 de junho;
do major Pedro Vaz Ferreira Filho, no 4.® batalhão de infan

taria montada, como fiscal, por acto n.® 296, de 5 de agosto;
■ do 2.® tenente José Gonçalves Cassemiro, no 3.® batalhão de in

fantaria. em 14 de dezembro;
do 1.® tenente Seraphim Antonio de Souza Filho, no 1.® regi- 

•nento de cavallaria, em 14 de dezembro.

oi tããTmThme ãhMM3mT—ae —  2." tenente Sylvio de Abreu Paiva, do 3.° 
■atalhão de infantaria, em 25 de fevereiro, victima de um desastre 
^4passag(in do rio Canindé, no Estado de Piauhy, onde se achava 
"n operações de guerra, com a tropa desta Brigada;



capitão Odorico Gregorio dos Santos, do 1.® batalhão A» 
taria, em 18 de abril, em São Borja; ' capit

tenente-coronel instructor, em commissão, Arthur ( 9  

Travassos Alves, em 3 de maio. na cidade de Petrolina, i io p jB  
<le Pernambuco, onde se achava commandando um <lfstàcan>^PB 
tropas estadoaes, em operações de guerra no Norte 

capitão Dario Anastacio da Silveira, em 2 de 
capital. ' ' -;

capitãoO —  Durante este periodo relatorial, obtiveram e M 
|jara tratamento de saúde, concedidas pelo Governo do Iista”u*^*! 
virtude de inspecção de saúde, os seguintes officiaes;
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Capitão dr. Antonio da Silva Fróes............ 30

1.® tenente Trajano Marinho ....................... 60

1.* tenente graduado Othelo Frota _______ 40

2.* tenente Dinarte Vasconcellos da Costa 15

2.® tenente Mozart Ferreira ....................... 00

2 “ tenente Remo Seggiaro .......................... 35

2.” tenente, em commissão, Oswaldo da S il

va Marques ...............................  . 40

2." tenente, em commissão, João Mendonça 30

Oãdtenente, em commissão. Olympio Pereira

Gomes .. -.................................................... 60

2." tenente, em commissão. Gentil Machado

de Godoy ................................... 30

2.» tenente, em commissão, José da Silva

Corrêa de Josilco ......... . .. .... .. 30

Obtiveram, tambem, licenças para tratamento de saúde, conce
didas pelo exmo. sr. general commandante da 3." Região Militar, 
de accôrdo com a lei federal, os seguintes officiaes de tinidaik#* 
disposição daquella Região: . 1



NOMES Numero 

de dias

g r a d u a d o  Juvencio Maximlliano de Lem08 qft

fj^te-coroml Canuido Alves de Mesquita

K I T  Mir.milnlino M a c h a d o ......... .......... ....  60
N O em commis.-ão, Pedro dr Souza Franco í ?

jr jtlo  P«rio .\n;;stacio da Silveira ....~~
H  Antonio Ignacio Fernandes ~T 100

rhristi;ino José Bocorny

®  Antonio Dias de Oliveira 30^  ~T ...... .. ............ -..................  30
40 

40 

20
25 

90 

40

95

20 

30 

30 

30 

30 

30 

90

em commissão. Alfeu Escobar 

eiu commissão. João Ribeiro de Almeida 

Manoel Nunes da Costa 

f «tenente, em commissão, Affonso de Oliveira Cardoso 

£. tenente, medico, em commissão, dr. Renato Lazzarlni

L ^ n t e  Mozart Ferreira .......... ...................................... ........

»« ijnente Malvino Pires da Fontoura .............. ........... ............

.•tenente Waldemar Ferraz ..................................................

f c  te n e n te  Cnrlos Henrique Marchand ..........................................

1‘ tenente Adonis Ventura Homem .............................

C* tenente Antonio Gomes de Jacques ..... ........ ............ .....

• tenente Angelo Euphrasio Corrêa ... ................................ ......

tenente Camillo de Moraes Dias ......................................

^Peentr Uno .losé Ricardo

P tenente, cm commissão. João Guilherme Benittes 70

{♦tenente, em commissão, Alcides D u a r t e ___ ' 25

H b u te . em commissão, Rello Zozimo da Silveira 30

Concedeu o Governo do Estado, neste anno relatorial, mais as 
intes licenças para tratar de interesses particulares, nos termos 

Í0 irtifjo 110 do regulamento em vigòr: 60 dias, ao 2.“ tenente, em 
iísão, auxiliar do Serviço de Saúde, José da Silva Corrêa de 
, em 16 de junho; 6 mezes, ao 2.° sargento do Grupo de Me- 

idoras, Orlando Subtil de Camargo, em 10 de agosto; 6 mezes, 
cabo do 2.° batalhão de infantaria, Adalberto Corrêa de Oliveira, 

«n 28 de agosto; 6 mezes, ao 2.° sargento instruetor dos Serviços 
Auxiliares. Eudoro Lucas de Oliveira, em 7 de outubro; 6 mezes, 
® 2j sargento do 1.° batalhão de infantaria Frederico Strunck, em 
"  dc novembro; e 6 mezes, ao capitão medico dr. Severo Evaristo 

Amaral, em 14 de dezembro.

ASSISTÊNCIA DO PESSOAL

'Conforme já me referi em capitulo anterior, acha-se á testa 
repartição o tenente-coronel José Rodrigues Sobral, que tem



como auxiliar o 2.° tenente dos Serviços Auxiliares Tns 
de Oliveira. 1

comauxuilox —  Durante este periodo relatorial 
tadas 1.171 passagens para officiaes r. praças <|ue viajara^ ^  
jecto de serviço e expedidas 32 requisições para transport ^  
teriaes. ‘ e Qjj.

Requisitou, tambem, em differentes datas, a Ássistendw^B 
soai, á Viação Ferrea do Estado, 9 carros ligados a trens 

geiros e de encommendas para transporte de pessoal e de mJSfl
4 trens especiaes, com a seguinte composição, para transporte j ^  
soai e material para as forças em operações de guerra i^^^^B  

um composto de um carro de 1 .“ classe e um de 2.* c la ^ l^ l  
capital á estação Santa Barbara;

um composto de dois carros de carga, desta capital a GrawKi^l 
um composto de um carro de 1 ." classe, cinco de 2.*, iun*íj 

material e tres para animaes, desta capital a Santa Maria; ] ^  
e um composto de dois carros para material e um 

desta capital a Caxias. ' '  0í
A mesma repartição requisitou, ainda, transporte para 

culos e 12 animaes destinados a diversos pontos. '
Todas as requisições acima foram feitas por conta do g0T, 

do Estado.
Por conta do Governo Federal, para officiaes e praças, 

centes a unidades que se acham á sua disposição, para operações®} 
guerra, foram fornecidas pelo Quartel General da 3.* Região Milhar 
mediante requisição deste Commando. 374 passagens; e para tn3 
sporte de pessoal e material para as mesmas unidades, 15 carros 

dos a trens ordinários c mais 7 trens especiaes, com a seguinte com  
posição:

um composto de 1 carro de 1 * classe, 5 de 2.", 1 gradeado,} 
fechados, 2 mixtos, 3 para bagagem e 2 de carga, desta capital a 
Santa Maria;

um composto de 1 carro dormitorio e 1 de carga, desta capital 
a Uruguayana;

um composto de 3 carros de 2.* classe, 5 gradeados e 4 de carga, 
desta capital a Bagé;

um composto de 1 carro de 1 .* classe e 6 de carga, desta capitM 
a Sâo Leopoldo;

um composto de dois carros de 2.* classe e 2 de carga, °ot  
capital a Cachoeira;

um composto de 3 carros de carga, 1 de 1.® classe, 1 platafíM 
e 1 para automovel, desta capital a Passo Fundo;

e um composto de um carro de bagagem, desta capital á estídH 
Ferreira.

endossn Snvn çvnAxSTvço voOasntoAçnv vso dnOnOot — 
cenclo o Regulamento Geral desta Brigada , em seus artigOS^B 
154 que os oficiaes classificados ou transferidos por conveiBeiia* 
serviço e as praças promovidas ou transferidas, tambem
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f. serviço, para unidade que tenha séde em localidade diffe- 

■* em <111C se ac^arem têm direito a passagem para si e pessoas 
P*. bem como transporte regulamentar para bagagem, sem, 

^ '  limitar o peso ou volume desta, vos dirigi o officio n.° 
K  12 de junho, propondo fosse regularizado o assumpto com 

A ® . (ja seguinte tabella, para ser observada, egualmente, nos 
serviços a que os officiaes e praças estão frequentemente

(K 

jeito?:

_ via terrestre — Official -------- ---------  250 kgs.
praça __________________________  60 ”

via maritinia -  Official ........... ....... ..................... ..... 1 m:“
praça ---------- -----------  J^m:l

' gssa tabella foi approvada pelo exmo. sr. Presidente do Estado, 
communicou essa Secretaria, em officio n.° 1.529, de 18

jjjxJa de junho.

— 35f.serviç o, praaçun ,e osnsdrv,su , ç3iqça arqtshça  —  Ainda 
L-eriodo relatorial. o numero de escoltas fornecidas á requisição 
Eoljcia indiciaria para conducção de presos foi diminuto.

f  émvvhç or d3uqvshlç — Além do pessoal para o serviço de guarda 
|gs quartéis e plantões dos alojamentos, monta a força guarnição ao 
pilacio do Governo, Thesouro do Estado e Casa de Correcção, occu- 

diariamente, 67 homens para este serviço.
A’ disposição da Chefatura de Policia, para o serviço policial 

jadiciario, conserva-se o 3.° jíelotão da Escolta Presidencial, sob o 
Emniando de um 2.° tenente.

JUSTIÇA M ILITAR

c3osiçqsu — O  cargo de auditor continua sendo exercido pelo ba
charel Manoel Lobato.
. No presente periodo relatorial teve a auditoria o seguinte mo- 

ráiento :
Foram convocados 67 Conselhos Militares.
Foram julgados 49 Conselhos Militares.

-çvarn■ç or upp,nnuhlç —  Durante este periodo relatorial o Con- 
«Iho de Appellação realizou 16 sessões, julgando 49 processos de 
[Conselho Militar.

I  Desses processos, que abrangiam 62 accusados, o Conselho con
firmou 37 sentenças, reformou 5, converteu em diligencia 3 e jul- 

incompentente em 4.
0 desembargador aposentado, dr. Francisco de Souza Ribeiro 
Pi juiz togado deste Conselho, esteve impedido de exercer suas 
ões no periodo de 20 de setembro a 16 de dezembro, nos termos
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do disposto no artigo 42 da Constituição do Estado, 
funccionamento da Assembléa dos Representantes do 
é deputado. 1 dt

Exerce as funcções de secretario do Conselho o i- T 
Eurico Massot. 'l 1

Attendendo a que o numero de officiaes effectivos da 
tacionados nesta capital, achava-se muito reduzido, visto 
serviço, no interior do Estado, dois batalhões de infantariaTÜfl 
ao Governo do Estado, em officio sob n.° 125, de 15 de ja n lj^ l  
fossem incluidos na escala dos Conselhos Militares os offiç jw jM  
mados desta Brigada. re’°f-

Em solução a esta proposta, foi baixado o

DECRETO N.° 3.612, DE  9 DE FEVEREIRO n i j

Manda incluir na escala dos Conselhosllii:»,-. 
como substitutos, os officiaes reformados 
gada

O Presidente do Estado do Rio Grande do Sul, no tuai] 
attribuição que lhe confere a Constituição, art. 20, n.» 4

DECRETA:

Art. 1.° —  Na organização da escala de substituició — 
membros dos Conselhos Militares da Brigada Militar « f l 
incluidos, entre os effectivos, os officiaes reformados da mau 
milícia.

Art. 2.” —  Revogam-se as disposições em contrario. J

Palacio do Governo, em Porto Alegre, 9 de feverdnJ 
1926.

35 35 4doisp ts nstarodpg2  
Coduçprd 3ãEsp,5 . J

Não podendo o Conselho Militar tomar conhecimento de 
disciplinares, consoante o estabelecido 110 Regulamento DisapM 
nar e Processual, em seu artigo 107 e conforme doutrina titflM 
pelo Conselho de Appellação. em sentença de 17 de setembro, o |  
torna implicitamente insubsistente a referencia constante do 
84 do Regulamento Geral, referente ao caso, estabeleci, até 
regulamentado o assumpto pelo Governo do Estado, que 0 ong* 
punido disciplinarmente, julgando-se injustiçado, poderá rcquertfw 
querito militar ao Commandante Geral para jftstificar-se. I

f l
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w  jnql,er*to’ Por official de patente superior ao inte-
JP' n0 minimn, será assistido pelo auditor da Brigada que, etn 

relatorio, lavrará o seu parecer a respeito.
5- rfjcial que o requerer dará sciencia, por escripto, ao que 

°r dado a parte.
^TZ^irregado do inquérito solicitará do Commandante Geral os 

e esclarecimentos que julgar indispensáveis, estejam ou 
_*Loladas pelas partes interessadas no caso.
^BjJjquerito, dentro de 10 dias depois de encerrado, será enviado 
■Pjjjandantc da Brigada para resolução final.

SERVIÇO I)E SAÚDE

— 35wjnql ,ee,n5jrql — O quadro conta com os seguintes médicos 
; niajor dr. Armando Bello Barbedo, chefe do Serviço de 

ftT  e qUe taml>em desempenha as funcções de director do Hos- 
fcapitãe, drs. Antonio da Silva Fróes, Antenor Granja dc 

*to  Severo Evaristo do Amaral, Amadeu Amancio de Lemos e 
EjAntonio Walmarath.

i o* drs. Barbedo, Fróes e Granja servem nesta capital, estes 
|L nltinios como chefes de clinica medica e* cirurgia do Hospital, 
Lyy ti vãmente.
r p  capitão dr. Walmarath, após seu regresso do Norte da Re- 
Lblica, onde encontrava-se com um destacamento desta Brigada, ficou 
«jaliando o serviço medico nesta capital.
EContinuam servindo como encarregados do Serviço de Saúde do 
L  Cimento de cavallaria e do 4.° batalhão de infantaria montada, 
Wspectivamente, os capitães drs. Severo e Amadeu, 
r  Aquelle, em dezembro, requereu e obteve mais seis mezes de li- 
n̂ça para tratar de interesses particulares, nos termos do artigo 110 
{) Regulamento Geral.

[ Na conformidade dos quadros de organização e distribuição de 
[íífertivos da força, fixado de accôrdo com o orçamento para o anno 
«1927, foram creados quatro logares de 1.°" tenentes médicos, me
dida que veiu melhorar o serviço hospitalar e externo, grandemente 
'desenvolvido nos últimos tempos.
I Os 1.® tenentes médicos attenderão ás unidades e estabelecimen- 
tts da capital. Os capitães médicos estão assim distribuídos: dois 
■mo chefes das clinicas medica e cirúrgica do Hospital; um como 
■carregado da clinica especialista de olhos, ouvidos, nariz e gar
ganta: e os outros tres como encarregados do serviço de saúde das 
(■idades estacionadas no interior do Estado.

, Foi de real vantagem o estabelecimento dos logares de chefes 
dt clinica que, permanentemente á testa de suas enfermarias, pódem 
«zer o tratamento mais seguro e efficiente do enfermo pela obser
v o  continúa do seu estado, ao passo que o systema anterior em 
V* os médicos se revezavam no serviço externo e hospitalar trazia 
JKonvensentes á uniformidade do regimen, pois forçosamente va- 
tava a observação de cada um.
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Até a presente data não foram prehenchidos os 
dc médicos.

Conserva-se ainda aberta uma vaga de capitão
E ’ preciso augmentar o effectivo de soldados das 

esquadrões de mais um para que os de saúde não sejam^'1**1̂  
fileira como acontece actualmente. : rv!

Tambem se verifica a conveniencia de crear-se urn lo®»J 
>argento dc saúde, cm cada unidade, para chefe da

—356At 5t éa3pA6rt e 56snts6dãt 5t otf3pmt 5t 
officio n.° 218, de 23 de janeiro, essa Secretaria conimuSÍ! 
sr. Ministro da Guerra, em telegramma de 18 tambem de'U ^ » 
havia j)osto á disposição do Governo do Estado o 1.® tenent»!?^B 
do Exercito, dr. Almir Alves que. consoante determinação^^^B 
ciai, deveria ser aproveitado na clinica official desta Rriga^jj^B

A 11 de fevereiro, o 1.° tenente dr. Almir apresentondS 
Brigada e entrou em exercicio.

Em officio n.° 443, de 11 de fevereiro, essa Secreí 
nicou que o referido medico seria aproveitado como o^rador d o lS ?  
pitai desta Brigada e do Hospital São Pedro. ‘ ’ 1 '

Posteriormente, essa Secretaria, em officio n.° 387, de 6 h»a . 
communicou que o 1.° tenente dr. Almir se achava incumbido, 
dos serviços cirúrgicos do Hospital São Pedro, e< '"tinuandõ^An! 
a attender a esta Brigada, nos termos da cotnmunicação anterior

—h56Ats Atcc6ss6tmi5ts —  Os drs. Ulysses Heinrich e José Md- 
chior, commissionados no posto de 1 ."* tenentes auxiliares do Servi» 
de Saúde desta Brigada, em 14 de novembro de 1924, continua 
exercendo essas funcções.

Aquelle durante todo este anno serviu junto ao 2.® r e g i m l  
de cavallaria. em Livramento, c este auxiliou o serviço hospitalar c 
externo, nesta capital.

.Ca6v6ip3s 5t -3pf6dt 5A -ib53 — Desde 14 de noveinbro dt
1924, em que foram commissionados no posto de 2.® tenente pan 
auxiliares do Serviço de Saúde, vêm servindo nessa íuncção. os inter
nos do Hospital desta Brigada, José Montanari e José da Silva Cor
rêa de Josilco e o 2.° sargento enfermeiro Leone Scalco. .

Os 2.08 tenentes, em commissão, José Montanari e José da Sita 
Corrêa de Josilco, foram exonerados, respectivamente, em 11 dt 
fevereiro e 8 de setembro.

—h56Ats AtmrpiAri5ts —  Serve como medico contractado l 
Brigada, em Santa Maria, o dr. Amaurv Appel Lenz.

Continúa contractado para prestar serviços medicos-cirurpe* 
nesta Brigada, o alferes reformado Timotheo de Macedo Pires qofc 
por muitos annos, exerceu o cargo cic enfermeiro-mór do Hospi»

Sem interrupção alguma, vem servindo como cncarrqá^H 
clinica de olhos, ouvidos, nariz e garganta, o dr. Julio Hecker.j^M 
contractado, que bons serviços tem prestado n e s s a #e s p e c ia l id a d e .  aj
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L (je julho dispensei de contractado para auxiliar do serviço 
c|a tropa desta Brigada, que seguiu para o norte do Paiz, 

H  do Hospital Augusto Badaracco, em virtude do regresso 

p »

t  ——357L — Os internos José Montanari e José da Silva Corrêa 
^K^gerviram commissionados no posto de 2.°* tenentes, na qua- 
tJ°'!u  auxiüares do Serviço de Saúde, e o interno Ossian Suarez 

commissionado 110 posto de capitão medico do 1 .° corpo
|0*°-
— 35 75 a n n o  relatorial apenas foi admittido como interno o alumno
1 —( ola Medico Cirúrgica desta capital Ataliba Carrion.

exonerados, no mesmo periodo, os internos José Monta-

• ení 11 ^e fevereir0 ’ Lourenço Zaccaro Primo e Walter Tofehrn. 
*V! de a g o s to : Augusto Badaracco, em 27 de agosto; José da Silva
* j— de Josilco, em 8 de setembro; Ossean Suarez Orosco, em 11 
Outubro; e Arnaldo Dutra, em 18 de outubro.
IResta, pois, só o interno Ataliba Carrion que continua no exer- 
^  da sua funcção.

f t  L((je eu lh3oeheu —  De accôrdo com o contracto existente vêm 
dih7es  serviços ao Hospital 8 irmãs de caridade que, como sem- 
flfcommendam  ao melhor apreço pelo zelo, dedicação e carinho 

que desempenham suas attribuições, contribuindo vantajosamente 
a bôa administração, ordem e conforto do estabelecimento.

p7nu3cuo3sL —  Pela fixação de effectivos para o anno de 1927. 
couo quadro assim constituído: um 1.° sargento, dois 2.°’ sargentos, 
ts 3“ sargentos, seis cabos e dez soldados.

I Comquanto esse pessoal seja destinado a attender exclusivamente 
jtrviço hospitalar, por terem, agora, as unidades enfermeiros do 
proprio quadro, mesmo assim, o seu numero é exiguo para atten- 
a$ necessidades do estabelecimento, cujo movimento tem crescido 

nos últimos tempos e tendo em vista, tambem que, dentro em 
0 Hospital estará augmentado de mais um pavilhão, com amplas 
pnas.

t3h—olh7—uL el u7nu3cuo3sL — Cada unidade de tropa mantém 
“re 2 soldados praticando para enfermeiros, os quaes ao mesmo 

freqüentam o Curso Pratico de Enfermeiros e Padioleiros.
Feita a aprendizagem e concluido o curso, são substituídos por 
os.

Os homens assim preparados são aproveitados no quadro do 
ital ou nas secções de saúde das unidades, dentro dos limites 

vos.

Os excedentes volvem á fileira, de modo que, em qualquer emer- 
v*. em que seja necessário um regular desdobramento do Serviço 
Saúde, ter-se-á á mão elementos habilitados a bem desempenharem 
™'cção importante do enfermeiro.
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—358Fu3 n ciocu3 —  Funccionam bem o motor 
accessorios e demais material corresjxindiiite á insrallacã0 , 

tecimento dagua e serviços de desinfccçõcs do Hospital 
bom estado de conservação.

Foram feitas na estufa fixa “ Genestre Hercher” a]3B 
580 desinfecções, assim discriminadas:

camas de ferro ....... ................................ _ • pp
capotes de panno alvadio..................... ....amb
colchões de crina vegetal.................... .....
colchões de algodão ..............................39 ^
lençóes de algodão .......................... ......„ ’ 121
mantas de lã ..................................... 40 1
travesseiros de crina vegetal............... ......j]2

Esta secção tem como encarregado o machinista e )sorio <L 1 
Prestes, que ha muitos annos vem prestando serviços.

tnnri5srdi  —  E ’ de urgente necessidade a construcção de 
necroterio que satisfaça as condições exigiveis.

O ac tua 1, além de acanhado, deixa os cadaveres senii-exi***. 
ás chuvas e ventos, pois, não é sufficientemente fechado. ^

ljoroundu  — Foram aviadas, neste pei i. ' . . latorial, 17_qj| 
formulas jwra officiaes e praças desta Brigada e de forças auxilia^

Nesse numero de formulas estão tambem 11 miprehendí^B 
fornecidas a ambulancia de unidades effectivas e auxiliares.^

Como consequencia do augmento do serviço pbarmaceutico foi 
estabelecido para o anno de 1927 um legar de 1.” tenente, além 4o
2 .° tenente pharmaceutico.

Foi promovido áquelle posto o 2 .° tenente João Patricio Ramins 
que ha alguns annos dirige a pharmacia.

O  ajudante de pharmacia, xáã tenente graduado Jonathas da Co
ta Pereira, foi, a 30 de junho, posto á disposição do sr. Intendente 
Municipal de Forto Alegre, para exercer as’funcções de sub-intendente 
do 6.° districto, conforme resolução do exmo. s r . Presidente do Ej- 
tado.

Para substituir o tenente Jcnathas, emquanto durar seu impe
dimento, foi designado o cidadãw João Dallapicola, enfermeiro coo-, 
tractado do Hospital desta Brigada, confóime communicou essa Secre

taria em officio n.° 1.826, de 23 de julho.

—0Fsrourdu3 — Foi o seguinte o movimento geral das enfer

marias :

Existiam em tratamento 
Entraram............ ......... ..

Somma ..........
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—359p3a

pallecicl'^ — ....... .................... ...........
T ran s fe r id o s  para o Hospital S. Pedro 

J 1;,incapacitados para o serviço------

Som m a--- ►................. ............. ...  1.764

picam em tratamento ----- ----------  78
Hxánexos ns. 5 e 6 relacionam, respectivamente, o pessoal jul- 

paz do serviço e os officiaes e praças íallecidos no Hospital, 

durante este periodo relatorial.

9l3ecip'̂ l.T r^ 'a n3s'f.T  —  Está ultimada a construcção do 
^ vilhã°, a que me referi em relatorio anterior, e o qual contém 

operações, quartos para operados, salas de esterilisação e de 
Eljj quartos com installações de banhos medicinaes e uma 

enfermaria de cii urgia para casos especiaes.
Este pavilhão, que dentro em breve será utilisado, está ligado ao 

i-~ edifício do Hospital por um corredor envidraçado, permittindo 
ito ao abrigo das chuvas e ventos, sem prejuizo da necessaria 

jpde.
Tal obra constitue um importante melhoramento para o Hospital.
‘o a deficiencia com que já luctava o estabelecimento com a falta 

accomtnodações para os doentes.

doH'9c9t.T ro ioppfS  —  Parece-me de indiscutível vantagem a 
'sição de um terreno situado ao oéste do Hospital para ampliações 
as do estabelecimento.
Estudado o assumpto encaminha-lo-ei á vossa apreciação.

—ô t.T rTc rTofioc rTc TP5TcJ T's9rTcJ f3p91 o ;3p;3fi3 — Con- 
a cargo do especialista dr. Julio Hecker, que serve contractado. 

Durante este periodo relatorial foram ahi attendidos varios offi- 
, praças e pessoas de suas famílias, tendo sido realisadas varias 

rvenções cirúrgicas.

,3vTp3iTp9T ro 3f3Pçcoc —  E ’ encarregado deste laboratorio o 
jor dr. Armando Bello Barbedo, auxiliado pelo pharmaceutico con- 

ido João Dallapicola.
Foram feitas diversas analyses clinico-chimicas.

-3v9foioc rofimp9Tc — Attendendo a propostas deste Commando 
"  por bem o Governo do Estado ampliar o quadro de dentistas 
força agora constituído de um primeiro e dois segundos tenentes, 
do existia apenas um segundo tenente para attender todo o serviço 

capital.

Por maior esforço que despendesse era impossível a esse profis-
• attender regularmente a clinica dentaria do pessoal da guarni-

1.702
22

5
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ção, onde se encontram 3 batalhões, o Grupo de ção,n  
Escolta Presidencial, Serviços Auxiliares, Hospital, 
departamentos. 1

O 1 .° tenente cirurgião dentista, posto a que foi pronJ^L 
Mario Carijó Gomes da Silva, attende os gabinetes d e n ta í^ ^ l 
dos no Hospital e no quartel de infantaria, este u lt itn o ^ ^ ^  
installações electricas.

Um dos 2.°“ tenentes attende o gabinete installado n o f l  
Grupo de Metralhadoras e o outro o gabinete creado no
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regiirento de cavallaria, em Santa Maria. do i.

O gabinete installado no quartel do Grupo de M etratf^^| 
sendo dirigido pelo cirurgião - dentista Jeronymo Xavier rĵ ra*1 
buja, contractado em 16 de julho, conforme communicou ejj., 
taria, em officio n.° 1.784, daquella data. 3

O gabinete do 1 .° regimento foi creado por decreto des 44 . 1  ■ 
de janeiro do corrente anno de 1927 e está sendo attendido 
dão Felisbino Monteiro, nomeado, interina 1: 1 \ < m 29 (u ^ ^ _  
citado, conforme communicação dessa Secreta; ia, em cttrarc

*921.1da mesma data.
Estão ainda privados da assistência dentaria o 4° 

infantaria n rrtac’a c o 2 .° regimento dc cavallaria, unidades^ZjjH 
séde no interior do Estado. ^

E ’ de real necessidade para a saúde da tropa r-,tabelecer m>‘i  
netes nessas unidades.

Eurante este periedo relatorial, foram executados nos gatM 
tes dentários da capital, os seguintes trabalhos:

Consultas ---------

Curativos ___________
Dilatação de abcessos 
Extracções dentarias . 
Extracções de tartaro 
Obturações ...
Tratamento de fistulas---------
Tratamento de pyorrhéa___________
Tratamento de diversas estomatites
Tratamento de arthrite dentaria___
Tratamento de trismus____________

ção,n ção,nde sd ctraãmanãe3 d çosnebdnãe3 m Com c3 

resultados continua funccionando este curso, que vem bldbc r h õ  
varias turmas de enfermeiros capazes que no hospital, nos quarta»^ 
especialmente, no serviço de campanha têm prestado bons e dedk|J 
serviços. ,,jj|

Estão, actualmente, matriculados no curso, os scguinte^^^B 
no 1.® semestie —  cabos Emiliano Alves e Darcy 1\entuniB  ̂

mem, soldados Agenor Lima de Oliveira, José Ribeiro dos 
e Fenelon de Souza Filho; »

Pass#



_ » «  seiriestre  —  cabo Honorato Joaquim Padilha e Antenor 
—ca 
V

cc—boaHn on rtJq—bu ob aicJi—JqaJ —  Teve o seguinte movi-
■ c mP—d

B rora ti'.'^--------------------------  509
I  ^jyis attendidos---------------------  30

In je c ç õ e s ---------------------------- ----------------------  151

Kjjfp lboaHn on hed AJ—JuVTn ob aicJi—JqaJ — Seu movimento foi

^ointe:

Curativos--------------------------  505
I , Civis attendidos---------------------  52

Injecções----------------------------  510

fcnP—n lboaHn on ved AJ—JuVTn ob aicJi—JqaJ — Registrou o seguinte

Lónento:

ÍCurativos --------------------- ---- 1.902
p Civis attendidos----------------------  32
k Injecções---------------- 1----------701

Intervenções cirúrgicas---------------- 35

snP—n lboaHn on gqt-n ob ■b—qJuVJonqJP —  Neste anno relato- 
y teve o movimento seguinte:

■.Curativos-------------------------- 1.162
J  Civis attendidos-------- ------------  41

Injecções_________________________________ 1.035

[. Bbq'a.n ob BJ^ob on 5ed AJ—JuVTn ob aicJi—JqaJ lni—JoJ —  E ’ 
■carregado do serviço de saúde desta unidade o capitão medico dr. 
Madeu Amancio de Lemos-
I Obatalhão que tem séde em Pelotas, continúa, ainda, em Uru- 
fayana á disposição do Governo Federal, sendo o pessoal enfermo 
nuáo na enfermaria do Exercito, naquella cidade, ou no hospital 
sta Brigada.

Na cidade de Pelotas, o pessoal é tratado no Hospital de Caridade,
■ dependências especiaes, mediante accôrdo.

fjSVrwfo ob BJ^ob on hed qb0albi—n ob HJ'JuuJqaJ —  O pessoal en- 
é tratado no Hospital de Caridade de Santa Maria, mediante a 

H M e 6JCC0, nos termos do contiacto existente. 
lAttendem o pessoal do regimento o capitão medico dr. Severo 
fWKtodo Amaral e o medico civil contractado Amaury Appel Lenz.
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convênio com o Hospital de Caridade de Livramento n a9  
mento do pessoal enfermo.

Não obstante, a administração desta unidade, ju lg ^ ^ H  
tagem ter o i>essüal doente mais á vista, tomou a inieiativa/^^L 
vei, da construcção em terrenos do quartel, de um pavilh?0* aPp
/loírn /-Min xnntáni • • n - \ i>n1n A A/\ nmf •-/-» r* /Io» J  - .  . ^ (jç .deira que contém um salão com 66 metros quadrados e abundã,2 B

prompto o pavilhão de material que está já bem adeam-iT6 ^  
reiir<- ti (las as roncücõps npressarias nara nina * «

tilação para servir de enfermaria provisoria do pessoal á9
______ .. _______ :it_r __ 6 __• 1 ___  í*  t. . ’ ™ *

reúne tcdas as condições necessarias para uma excellente^H
O pavilhão provisorio está coberto com telha francai 

construcção foi custeada ]>ela caixa de economias do regjn2 |  
despendeu, com aequisição de material, a importancia de 
tendo sido gratuita a mão de obra executada por praças a L

Assim desde julho começou o pessoal a ser tratado nessa 
maria.__

A unidade construiu tambem um pequeno pavilhão 
com uma area de 12 metros quadradvs, despendendo de sua* 
nomias a importancia de 510$460. 5

Destina-se esse pavilhão a servir de necroterio.

São altamente leuvaveis as iniciativas e actividades desr4 
das pelo commando do 2.® regimento de cavallaria, orientadas no' 
tido de dotar o seu quartel de. melhoramentos importantes, sem ■ 
onus para o Estado, pois a quasi totalidade das d^pesas reae 
têm sido e continuam sendo custeadas pelas economias da unidade.

Serviu como encarregado do serviço de saúde do regimento o 
tenente medico, em commissão, auxiliar do Serviço de Saúde 

Brigada, dr. Ulysses Heinrich.

p6HsHH®tHa 2.3c.H_lH.6d6v.Hoa — Os médicos í.zerank^H_ 
dades, diversas prelecções medico-cirurgicas, na conformidade de 
posições regulamentares em vigôr-

—oiom_6._ — Ha muito vem >r ía/mdn -uinr a falta 
queno sanatorio, junto ao Hospital, onde a> praças < nfraqt 
antes de hospitalizadas ou depois da alta, sejam internadas,
o tempo exigivel para uma acurada observação, onde se possa ; 
serval-as em repouso e convenientemente alimentadas, no tflT 
preservar-lhes a saúde, evitando as consequencias que resultam 
tal estado.

Assim attendidas, poderão recuperar a energia perdida nofl 
balhos da tropa, evitando-se o seu completo depauperamento e 
a tuberculose.

Após a estadia considerada sufficiente será a praça sujeita 
porosa inspecção de saúde que decidirá da sua permanencia na 

ou da sua exclusão.
Essa humanitaria medida não importará, ao <m n é 

zar, em maiores despesas, por isso que as praças recolhidas ao
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- em egualdade de situação com as hospitalizadas, sujeitas

BEecçã°-
Litro resultado não for alcançado, restringir-se-á em muito o 

Caniaradas que, ameaçados do mal, ainda em tempo de 
a maicha para o fatal desenlace, retiram-se das fileiras da 

%icapazes Proverem a própria subsistência.
JP\ j fim alludido, bastará a construcção de um modesto e 

^  p a v i l h ã o ,  localizado nos terrenos do hospital, que ficará 
jSfCçâo do Chefe do Serviço de Saúde.

ASSISTÊNCIA DO MATERIAL

_^B*fepartição, que tem funcção complexa e importante, pois, 
^E«er o oigão provedor da força tem a seu cargo a conservação 

e do material, continúa com seus serviços regularisados 
Kltante o grande vulto destes, notadamente nos mezes de mobi- 

e creação de forças. Mais intensos se tornaram seus trabalhos 
B fc  novembro em deante, em consequencia do movimento sedi- 
Ejniciado nessa data em Santa Maria e noutros pontos.

—36-emgu6ald —  A força está paga em dia pelo Estado. 
lâ— percebido vencimentos com alguns mezes de atrazo as uni- 

L  qUe estão á disposição do Governo Federal.

[Entretanto, não faltaram esforços do exmo. sr. General Com- 
yante da 3* Região Militar para regularizar essa situação, já 
s  muito melhorada, com o pagamento relativo a varios mezes do 
íode 1926, que ficou encerrado sem debito.
A Caixa Militar está habilitada com o necessário numerário para 

jseguir o pagamento dos vencimentos correspondentes ao corrente 

bode 1927.

i3tçã ltoãs36aãteã  —  Pelo facto de terem continuado á dispo- 
áo do Governo Federal varias unidades da força, verificou-se, ain-
l,neste anno relatorial, uma avultada economia na despesa geral des-
l Brigada.

Segundo apurou a Assistência do Material o saldo elevou-se a 
•9 2271871 no anno de 1926, contribuindo com 4.106:470$ 194 a 
Iki — ‘ncimentos —  e com 142:757$677 a verba — material. 

Contórme frisei em relatorio anterior, a rubrica “Fardamento” 
um defficit que attingiu a 111:44-3$524, pois a verba votada de 

Ml6S( C0 < . eficiente.

Tal não se verificará este anno, pois o orçamento do presente 
Xfcicio consigna a dotação de 1.140:000$000 que está calculada para 

fcttssidade maxima, isto é, para o effectivo total da força, 
“ annexo n.° 1 especifica pelas rubricas a despesa geral da força.

çtcce-l — Em face do ultimo movimento revolucionário 
Mvamente distribuído o material bellico que havia sido recolhido



aos depositos da Assistência do Material, para apresto C|L  
das novas unidades auxiliares creadas. 1

O que se conserva em deposito está convenientemei^L 
encaixotado. ' lin

aosdoepitA  —  Todo o pessoal das unidades que não e J H  

posição do Governo Federal acha-se uniformisado. HesenhS^B 
novos fardamentos as demais pois, os recebidos, além de 
tempo c!e duração excedido, acham-se muitíssimo eHragado^^^B 
sequencia das ultimas operações de guerra. Cni

Foram tomadas, em tempo, providencias junto ao exmo 
ral commandante da 3.11 Região, para sanar tal inconvenienjj^^^l 

Eo fardamento adquirido em 1926, pas?a para o eorrente^B 
stock constante do annexo n° 3, no valor de 214:523Ç2S0. a!,n° "

êAitoncMcdodp —  rAlcepitA d, C|idAL  — Como no aq9 
rior, tambem neste foi intenso o trabalho da Assistência do Ma 
para a verificação e processo de papeis, tomadas de contas * 
mentes, psgzn entes e passes de dinheiros a diveisos destinos
do-se com importancia superior a 26.000:000S000. Ĉ r3li'

O annexo n.° 2 demonstra detalhadamente pelas rubricas 
mento c’e r tn  erário ro anno de 1926, especificando o que 
conta do Estado e do Governo Federal.

vCCc,cioL —  Comquanto localisadas em apartamento acanhad§2 
improprio, sem ar e luz sufficientes para uma bôa installação de som 
diveisas secções, funccionaram, com a possivel regularidade, as offi.' 
cinas.

Para a indispensável ampliação de seus serviços necessário se tej 
na localisa-las em edificio apropriado.

Estou estudando o assumpto para submette-lo á vossa apredaçío.

Com bons resultados para o serviço continuou funccionando > 
officina mechanica para concertos e reparações de automoveis, instal- 
lada junto ao deposito de vehiculos, á rua Coronel Bello.

E ’ urgente dar maior desenvolvimento ás officinas de armais 
corrieiro, ferreiro e de carpinteiro, principalmente as duas primdnr 
que mais se ligam ccm a confecção e conservação do material belüco.

Em breve penso propôr-vos as medidas que considero necessarias 
nesse sentido.

uiceopL  —  Conforme annexo n.° 4, que tambem especifica o* 
destinos respectivos, possúe esta Brigada 2.431 animaes cavallares, 3P 
muares e 15 vaccuns.

apssox,oepitA  — O quadro a seguir demonstra o numero *  
animaes forrageados no presente anno relatorial, bem como 0 w*0, 
da ração diaria.
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Invernada”, air.hcs situados á margem esquerda do rio 
sendo arrendatarios os srs. Felix Damião Scherer e Delf

Findos os prasos respectivos serão os campos restitt^L 
cutivelmente, muito melhorados para fins de creação, a tta^^
objectivo que se teve em vista.

Invevrv avd ”v,v,i.rvd  —  Existem ahi plantados 56(m  
eucalyptus. Na primeira derrubada que se fez, calculada 
pés, obteve-se 1007 talhas de lenha que foram consumidas 
teis da força, resultando bôa economia.

QUARTÉIS

nos n

Neste anno relatorial foram feitos reparos, melhoramentoiS 
ções, pinturas etc-, nos quartéis e outros proprios estaduaes 
desta Brigada. ' '

A  Caixa da Brigada despendeu para esse fim, de suas -TT.|| 
a importancia de 73:599$610. m’®ãs,

hcvrsit au Iuos,v,au i au ámg qvsvtnFu  — S. exia. o sr feiM 
dente do Estado, attendendo á exposição deste commando 
á necessidade da ampliação do quartel do commando da forc 
conveniente installação de todas as suas repartições e depositos ( 3  
como á vantagem da retirada do 1.° batalhão de infantaria 
quartel localisado no mesmo predio do quartel do coam 
por não preencher os requisitos para alojar um corpo 
tropa, resolveu auctorizar a execução de importantes melhorj 
como a construcção de novos quartéis para o commando e pa 
batalhão, tanto um como outro pessimamente installados em un 
ficio velho, anti-esthetico, com varias dependencias em ruinas e f*B» 
completamente das indispensáveis condições de hvgiene, além de defi
ciente em accommodações. • itj

De accôrdo com indicações que fiz á s. exc. ficou assentada . 
localização do 1.° batalhão na Chacara das Bananeiras, onde já exis
tem quartéis e outros departamentos desta Brigada, transformando em 
quartel os pavilhões de madeira que alli existiam, afim de a!oja-lo.

Consequentemente, resultou o aproveitamento dt todo o edifid* 
antigo exclusivamente para o commando, feita a indispensável re 
construcção.

Attendendo á instrucções de s. exc. incumbi o tenente-corond 
inspector desta Brigada, Emilio Lucio Esteves, formado em engenht- 
ria civil, de estudar e organisar ante-projectos das refórmás s serem 
feitas no quartel do commando e nos pavilhões existentes na Chann 

das Bananeiras.
Organisado esse trabalho, tive a honra de subm ette- lo  á ;ipprP‘ 

vação do exmo. sr. Presidente do Estado, por intermedio dessa 9NH 
taria, em officio n.° 666, de 6 de abril.

Por ordem de s. exc. a Secretaria de Estado dos Negocios 

Obras Publicas organisou os projectos definitivos e abriu conct»*



— 367 —

táo que terá um bom quartel com alojamentos hygienicos, 
* li*13 j e  ani|i!.i ventilação e luz com terrenos suffiçientes e variados

_  ara adaptação dos pavilhões das Bananeiras, tendo sido 

—3  r0P°sta (*° constructor Jeronymo Meneghini, que atacou a 
ta a !jns je outubro, estando bem adiantados os trabalhos, que 

concluidos nos piimeiros mezes do corrente anno. 

ass'm- res0 v̂^ °  ° importante problema da installação do

f e  _

^ tjca de qualquer ramo de instrucção. 
a | t0 ao quartel do commando a directoria de Obras Publicas 

■rj^o em officio n." 179. de 22 de dezembro, communicou ter sido 
^ do 0 pr°jecto respectivo e autorizada sua construcção.

uctorização attinge, por ora. só a parte do edificio com-
l , entre as ruas dos Andradas e General Canabarro até o 

• i ?  o qitartel onde se alojava o 1 .° batalhão, ficando a parte res- 
a ser construída em seguida, 

parte, cuja construcção vae ser executada, importa em . . . 
j.Q03$000. segundo o orçamento organizado.

No referido mez de dezembro a Secretaria das Obras Publicas 
goncurrencia publica para essa obra, publicando o seguinte

“ EDITAL

—3673tá7oá q3 uetáqr qre m3br6ore qáe al7áe cjlno6áe 

D IR E C T O R IA  DAS OBRAS PU BLICA S

De ordem do sr. dr. Secretario de Estado dos Ne
gocios das Obras Publicas, faço publico que no dia 20 

de janeiro, proximo vindouro, ás 14 horas, serão rece
bidas propostas, nesta Directoria, para a execução das 
obras do novo Quartel General da Brigada Militar do 
Estado, comprehendidas na area assignalada no projecto, 
tudo conforme orçamento e desenhos ao dispôr dos inte
ressados nesta Directoria.

Estas obras, não incluidas as fundações importam em: 
314:903|000

incluindo todos os trabalhos especificados no orçamento.
As propostas devem ser apresentadas em carta fe

chada, em uma só via, com a firma legalmente reconhecida 
e acompanhadas do conhecimento de caução feita no The
souro do Estado, de rs. 6 :298$000 ou sejam 2 — sobre
o valor official como garantia do contracto.

Em suas propostas devem os concurrentes declarar
o preço total porque executam as obras, os prasos para 
inicio e terminação das mesmas.

O contractante ficará sujeito ás disposições do ca
pitulo I I I  do decreto n.° 2.432, de 14 de julho de 1919”.

I  Realisarla a concurrencia. em janeiro do corrente anno, foi acceita
1 proposta do engenheiro dr. Carlos Svlla, julgada mais vantajosa. 
'2 R. i.
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Em virtude disso, foi começada em 19 do citado mez rU» 
a demolição do edificio. tendo as repartições do commando^T 
lado, provisoriamente, na parte que ainda não vae ser

Nessa data ficou terminada a mudança de todas as 
para essas dependencias que soffreram. previamente, as a/Ü 
mais indispensáveis, bem como caiação e pintura.

Os trabalhos de demolição estão sendo atacados 

de modo a que se comece o mais breve possivel a '"nstru,!?> 
quartel, obra que assignalará um dos grandes melhoramento* d 
gada Militar, que carecia de um edificio condigno para a insfcriíH 
conveniente do commando e repartições annexas. cujo desdobr 
já não comportava o antigo quartel de construcção remotá3 ^ ^ H  
pria para o fim em que vinha sendo utilizado. I

Taes trabalhos estão sendo executados por pessoal da iorca j S
Além desse auxilio inicial concorrerá, tambem, a Rrig2B 

conta de suas economias, no decurso da obra, com a mlporta2 ^ l<l, 
150:0005000 para a construcção do quartel. n,< ^

—368Emv ir tud e6E6vsor — Acha-se em bom estado de c o ^ ^ l  
ção este quartel que é um dos melhores da força. erVí‘

Procedeu-se no mesmo uma caiação executada por 
própria unidade. '

—368Emv ir ,uf e6E6vsor — Está em bôas condições de conser»»J 
ção esse quartel situado no Crystal.

E' de urgerite necessidade a reforma do seu serviço de exgotto» ! 
cuja rêde convém seja ampliada ás casas de propriedade do Estado, i! 
localizadas nas suas immediações e occupadas por officiaes da força, I 
providencias que tive a honra de vos solicitar.

, —368Emv ir c83çr im amE86vs6ir861 —• Nos mezes de main 1 1 
junho soffreu este quartel uma caiação interna feita por pessoal di 
unidade.

Está em bôas condições de hygiene e de conservação. •-

—368Emv i6 91zrvE6 U8m1»imlz»6v —  Este quartel precisa ser au- 
gmentado, pois se tornaram deficientes suas dependencias cora o« 
accrescimos de effectivos que teve a unidade.

Conforme meu relatorio anterior, a solução mais pratica e menos 
dispendiosa é o levantamento da frente do actual edificio, com a 
construcção de um andar superior, para ser aproveitado, não só como 
alojamento, como tambem para installar as repartições da adminis
tração —■ gabinete do commandante, secretaria, sala das ordens, re
servas e arrecadações de armamento, arreiamento, etc., do que resul
tará o aproveitamento da parte terrea, presentemente occupad» P  
estas repartições, para um amplo alojamento.

—368Emv im 8mz83E61 —  O actual quartel é um edificio 
quasi todo de madeira, acanhado e deficiente, s 
nicas.

c<>n<lições hygie

i
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i * ,_se. pois, a necessidade da construcção de um quartel

V * *
__ No meu relatorio anterior resaltei a necessidade da

— 36——9i de uni |>residio para receber as praças presas que tenham 
“ r,|C<'a penas impostas nos quartéis e não na Casa de Cor-
* ,,—_ —

BLgg o sr. Presidente do Estado, tomando em consideração 
•v deste commando, sobre o assumpto. resolveu a construcção 

cujas obras estão bem adeantadas.
^ E r e l l e  situado na Chacara das Bananeiras.
HF\*si>eotiva concurrencia, bem como o contracto, foram feitos 

^^■fretaria de Estado dos Negocios <las Obras Publicas, onde 

JJjVnibem elaborado o projecto.

^HíarfW si e.p oanc*a6di sa trurççrocr  — A sua construcção é 
LlgTrata-se de um edificio antiquado, de má esthetica e aca- 

E * 13 0 e^ ect'vo reg'mento> tanto que em 1924 já se teve 
^Ktruir proximo ao mesmo dois pavilhões de madeira, como meio 

L ĵsorio de sanar a deficiencia de commodos.
FjTté seus porões, na parte de maior altura, estão sendo apro
ntados para alojar o pessoal.

Das unidades da força é esta a que, presentemente, possue peior

marte!
Estacionando numa cidade importante como Santa Maria, ponto 

L (onrergencia das linhas ferreas do Estado, necessita o regimento 
cã um novo quartel que melhor satisfaça as necessidades e que es
teja á altura do desenvolvimento da cidade.

0 . quartel, durante o anno, soff reu reparos, caiações, etc.
Em beneficio da hygiene do quartel, impõe-se a retirada das 

hias para logar mais afastado.
i A cosinha está passando por algumas reformas, visto sua altura 
iomar intolerável o calôr que alli faz.
i A frente e fundos do quartel acham-se calçados com pedra irre

gular.

d mqrodaç —3 69i *,_se,.p3 —, oanacca*sa — Comquanto novo pre- 
asa este quartel, situado na cidade de Livramento, ser augmentado 
attendendo á elevação de effectivos do regimento.

Por iniciativa da sua administração foram feitas diversas alte
rações nas divisões internas do quartel, tornando mais amplos e 
witilados seus alojamentos.

f Com taes alterações, auctorizadas por este commando, despendeu 
o regimento a importancia de 2 :082$670 de suas economias, tendo 
ado o serviço executado por pessoal da unidade. 
r*"Todos os compartimentos do quartel foram caiados no decorrer 
anno.

IFEstão necessitando de pintura o fôrro, portas e janellas, serviço 
vae ser executado.
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Está todo nivelado o terreno em torno do quartel, apr< 
o local um bello aspecto.

Construiu o regimento um pavilhão de madeira proxilng <1 
tel, o qual desde julho vem servindo como enfermaria n

Esse pavilhão consta de um salão com 66 metros
As suas paredes são duplas, possue abundante ventilaçjj/*®^0». 

coberto com telhas francezas. '
Com esta construcção despendeu o regimento, de siia ij 

mias, a importancia de 3:685$160, para acquisição «i., material**10*®' 

que os trabalhos foram executados por pessoal da unidade ^  
aproveitamento de material de um velho pavilhão que exisi' C0B| 
terrenos do quartel. ‘ : ‘

A enfermaria definitiva, que será toda de material e con. 
necessários requisitos, está em construcção. tambem, j>or conta 
economias do regimento.

Depois de prompta, a actual enfermaria provisoria será a n B  
tada como isolamento.

Construiu, tambem, o regimento, um pequeno pavilhão 
deira, com uma area de 12 metros quadrados, destinado a servir £  
necroterio. Seu custo foi de 510$460.

Ficou conduida, neste anno, a construcção do pavilhão de n .̂ 
deira para cocheira dos animaes do regimento.

O pavilhão é coberto de zinco. Possue bastante luz e venti 
lação.

Tem 40 baias, um tanque para agua e compartimentos para d», 
posito de carroças, material, forragem e para alojamento do pessoal 
empregado no serviço.

O material adquirido para essa obra importou em 4:726|120 
importancia que egualmente correu por conta das economias da uni
dade, tendo sido gratuita a mão de obra executada por pessoal do 
corpo.

Foi solucionado satisfactoriamente o importante problema da 
invernagem aos animaes do regimento.

Conforme communicoti essa Secretaria em offido n.® 3.285, de 
15 de dezembro, s. excia. o sr. Presidente do Estado, resolvendo o 
offido deste commando sob n.® 2.321, de 8, tambem de dezembro, 
auctorizou a acquisição do campo de propriedade de dona Maria 
Conceição F. Padilha para servir de invernada aos animaes daquelia 
unidade.

Esse campo, com uma area de 794Ha 27“ 49°a. 83,m2 fica si
tuado no logar denominado “Cerros Verdes”, em Livramento, dis
tante duas leguas da cidade, e tem bôas pastagens.

A sua proprietaria o offereceu por 172:500$000. ou sejam 
18;920$000, approximadamente, a quadra de sesmaria.

O campo está dividido em duas invernadas e um pequeno po- 
treiro, tudo bem tapado. Existe tambem nelle uma regular casa de 
alvenaria, galpões, mangueiras, pomar, chacara. matto, etc., tudo em 
bom estado de conservação.

O regimento, de accôrdo com sua proposta, auxiliará a compra 
com a importancia de 50:000$000 de suas economiáís.
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tar(]3rá ser ultimada a transação no que está providenciando 
rja <je Estado dos Negocios da Fazenda.

^ ^  ainda a administração do regimento, de melhorar a sua 
C° '̂tjr0- tendo já este commando approvado o respectivo pro-

f^espesas orçadas em 1 2 :000$000, approximadamente, serão 
jjgias economias da unidade.

—371ta r( ]ás e313aul( rt imd3m137i3 n(m13r3 —  Este batalhão 
Ejg em Pelotas, tem como quartel o edificio do antigo Posto

o anno esse quartel esteve occupado ]X)r um pequeno 
visto que o batalhão permanece ainda em Uruguayana, á 

jção do Governo Federal, na guarnição da fronteira.
Vão demora muito e o batalhão terá um bom quartel na cidade 

K lg ,  actualmente occupado por uma unidade do Exercito que 
Çicionar em outro ponto do Estado, 
jtse quartel pertence á municipalidade.

DISCIPLINA

\ conducta da tropa no presente anno relatorial em nada discre- 
da sua tradiccional e severa disciplina.

Nenhum facto grave se registrou.
A tropa, compenetrada dos seus deveres e da sua elevada mis- 
tem se orientado pelo bons e salutares princípios da lealdade, da 

inação e do acatamento aos seus superiores hierarchicos.
Em toda a parte onde sua acção se tem feito sentir, conquista 

5ts das auctoridades a cujas ordens tem estado e auctoridades
i e dos habitantes locaes.
Durante as ultimas operações de guerra, como nas anteriores, 

soldados da Brigada Militar alliaram á sua bravura os sentimentos 
humanidade, acolhendo com generosidade os vencidos nos com- 

travados.
Mada mais se póde desejar em matéria de disciplina de uma 
cração que em 4 annos de luetas nunca teve um esmorecimento. 
indecisão, quaesquer que fossem os sacrifícios exigidos — ao 
~ to , sempre demonstrou cohesão, enthusiasmo e presteza para 

Tentar as situações por vezes graves que se apresentaram no de- 
r desse difficil e longo periodo.

A sua actuação na inglória lueta, que felizmente parece termi- 
foi energica mas ponderada e sem preoccupações outras que 

fosse as de empenhar-se em bem cumprir o seu dever, evitando 
■taticamente o emprego de medidas contrarias ás inspirações re-
1 s de autoridades superiores: agiu sem excessos e sem rancores. 
Constitue prova concludente do que venho de expôr a circum- 
ia altamente confortadora de constarem do presente relatorio, 

documentos officiaes, honrosas referencias a respeito da sua con- 
feitas quer por s. exia. o sr. general commandante da 3.* Região



Militar e quer por outros officiaes de elevadas patentes <W>9 
Nacional, no tocante ás unidades effectivas e auxiliares, 
do Governo Federal, para operações de guerra. sí

Para a manutenção de rigorosa disciplina cnncorreraj^^^^—  
vida. a bôa conducta do pessoal e o interesse que t^niaranj^^B 
commandantes de unidades, officiaes e graduados no aperfnJ^^H  
da sua instrucção e educação. ******

Miltatrequ — Os auxiliares immediatos deste commandoí^B 
numero contemplo a Missão Instructora. referidos nas rubri'q?^B

j i e t e n t i : ■■ h....... "riram C0,l,’
samente o seu dever.

Pela natureza es|>ecial dos serviços a seu cargo, concorrerj^H 
particular para a bôa marcha dos mesmos os tenenu —coron«^^M 
Rodrigues Sobral, \rlindo Franklin Barboza e Emilio Lucio 

respectivamente, assistentes do pessoal e do material e chefe 
são Instructora e capitão secretario Agenor Barcellos Feio. I ^ B

Dotados de grande capacidade de trabalho, intelligentes e *1 
duos no cumprimento do dever, são merecedores de elevada 
deração.

pootstratfrfq —  A officialidade da força pelo cuidado e carid 
com que é dirigida pelos srs. commandantes de unidade e chefes 
serviço e pela sua própria orientação, tem se esforçado em l)em cwZI 
prir o seu dever.

Assim procedendo, não só tem cooperado para elevar o tnonh 
da tropa, como para manter em escala crescente a confiança gerabnqjl 
depositada na força estadual.

INSTRUCÇÃO MILITAR

Por causas diversas, decorrentes da situação anormal por qoti 
atravessa o paiz. não tem sido possivel praticar-se a instrucção militar- 
com intensidade.

Em junho, como estivesse relativamente calma a situação do Es
tado, determinei que a instrucção fosse iniciada a 2.° de julho, obser
vando o seguinte programma provisorio, até ser publicado o regula
mento respectivo, em elaboração:

“ D ISTRIBU IÇÃO DOS TRABALHOS

Haverá em cada jornada duas partes: a 1* — Q* 
será pela manhã, comprehende: uma sessão de instrucção 
physica e de um exercicio principal (instrucção de tiro, 
de maneabilidade, de combate e exercicios annexos), • '  
1 * —  á tarde, serão ministrados ensinos das partes — 
geral, tactica e technica —  e a parte moral “destinada 
elevar as almas e a retemperar os caracteres”. Esta, ^  
gida [>elos officiaes, deve merecer-lhe? o maior cuidadW
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p e r ío d o s  d e  i n s t r u c ç ã o

—3 — O commandante geral regulará a duração dos 
períodos, fixando a época dos exames do 1 ° periodo e de 
accôrdo com as possibilidades dos serviços especiaes da 

força.

73 — Os homens incluidos na força continuarão a 
ser instrtiidos 110 Deposito de Recrutas, de conformidade 
com as prescripções do R. I. Q. T., na parte relativa a 
instrucção dos recrutas.

p3 — Nas unidades, a instrucção do primeiro perio
do será desenvolvida segundo essas mesmas prescripções 
do R- I- Q- T„ observando-se ainda as relativas á instrucção 
dos soldados antigos.

eríodspinpí

1 —  O commandante de toda a unidade (companhia, 
esquadrão, etc., e unidades superiores) é o seu instructor 
permanente e responsável.

2 — O horário dos trabalhos será fixado pelo com
mandante de unidade, isolada administrativamente.

3 —  Os commandantes de companhia (esquadrão, 
etc.) apresentarão, no fim de cada semana, um programma 
semanal de instrucção de suas unidades, para a seguinte.

4 — Para a instrucção de tiro, a linha da Chacara 
das Bananeiras funccionará nos dias préviamente designa

dos.

5 —  Será conveniente observar, com rigor, o methodd 
estabelecido no annexo numero 1, do R. E. C. I., a co
meçar do 1 .° periodo de instrucção.

6 — Para a direcção e organização das sessões e ela
boração de programmas, servirá de guia o primeiro rela
torio que o tenente-coronel instructor Emilio Lucio Esteves 
apresentou ao commandante geral, quando cursava a Es
cola de Aperfeiçoamento de Officiaes.

7 — Os exercidos e manobras de quadros, na carta e 
no terreno, serão organizados, principalmente, pelos offi
ciaes instructores.”

Esse programma foi observado tanto quanto possivel, para as 
unidade» estacionadas no interior do Estado, á disposição do Governo 
Federal. que estavam obrigadas a manter constante vigilancia nas 
"Mas a seu cargo e as estacionadas na capital estiveram empregadas 
®> serviço de guarnição, serviço esse bem desenvolvido, além do de 
Jfllancia que exijia constantes promptidões e movimento de patru- 
®>s c pequenos contingentes para missões especiaes. em face da situa- 

anormal



DEPOSITO I)E RECRUTAS

Diminuto, ainda neste anno, foi o movimento deste es 
mento.

Justifica-se a passagem de pequeno numero de recrutas ali 
facto das unidades estacionadas no interior do Estado ar * 
instruírem os voluntários que se lhes apresentam.

Neste anno relatorial, foi o seguinte o movimento cio
recruV

Freqüentaram a instrucção .... .............. 152
Passaram a prompto ...........— ..............  125
Excluidos por diversos motivos............. ...  13
Ficam recebendo instrucção ..................  14

DEPOS IT )ERC — Foram feitos reparos no rel>oco do U)SPI j  
alvenaria.

Esse U)SPIA está precisando de pintura e caiação geraes.

O material ahi existente está em bom estado de cona^^^l
O U)SPI auxiliar, construido em madeira, está bem conserv H'
Devido á situação anormal não tem sido possivel o funcciona 

mento da linha a não ser para a instrucção de tiro aos recrutas.

A sub-target, engenhoso apparelho, continua a ser empregad, 
com os melhores resultados práticos e economicos, para o ensino dt 
tiro aos recrutas.

iEmSITERC — Não só porque o picadeiro da Chacara das Bana- 
neiras é deficiente em suas dimensões, como porque está localizado 
em zona distante do Quartel da Escolta Presidencial, torna-se neces
sário e urgente a construcção de um outro mais espaçoso, em logar 
apropriado, destinado aos seus trabalhos de equitação e dos officiaes 
de infantaria obrigados a essa parte da instrucção.

Dentro em breve, terei a satisfação de sujeitar á vossa conside
ração o respectivo projecto.

Actualmente, essa instrucção é dada no picadeiro ao ar livre 
da Escolta Presidencial.

INSTRUCTORES

Continuam prestando serviços á força, na qualidade de instru- 
ctores, os distinctos officiaes do Exercito, major Emilio Lucio Es- 
teves e capitão João de Deus Canabarro Cunha, commissionados no 
posto de tenente-coronel; capitães Paulo Luiz Fernandes Bidan, Leo
poldo de Barros Bittencourt e Adalberto Pompilio da Rocha Moreira- 
estes dois últimos commissionados no posto de major.

Em offiicio n.° 448, de 12 de fevereiro, essa Secretaria commu- 
nicou que o commando desta Região, em officio n.° 25, de 6 ® 
mesmo mez, informou á Presidencia do Estado haver sido promo
vido a capitão do Exercito o graduado Leopoldo de Barros 
court, instructor desta Brigada. „ •
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P  ntes serviços têm prestado, em operações de guerra, os 
c o ro n é is  instructores Emilio Lucio Esteves e João de Deus

-tes
rro Cunha, nas quaes continuam a reaffirmar a sua brilhante 

—337 militar, ao lado de distincta bravura, grande abnegação e 
eSpirito de sacrifício, virtudes essas que muito os dignificam e

5Pnte
E) tenente-coronel Esteves commandou, ultimamente, um desta- 
^  (|e tropas desta Brigada, em operações de guerra no sul do 

L. á frente do qual atacou e desbaratou, a 25 de dezembro, a 
revolucionaria ao mando de Zeca Netto, que vinha talando 
região, onde commettera depredações e os mais nefandos

— tenente-coronel Canabarro esteve durante grande parte do
i testa do sub-sector de Santo Angelo, como seu commandente, 
depois transferido para o de Palmeira, onde se acha. Nesta 

Jnissáo. o tenente-coronel Canabarro conduziu-se com muito acerto 
determinações referentes ao serviço de vigilancia na fronteira do

O major instructor Leopoldo de Barros Bittencourt continúa, 
j« jnesma lealdade, no exercicio das funcções de official de liga- 
«itre o exmo. sr. general commandante da 3." Região e este 
-íando, sem prejuizo de suas funcções de instructor.

\ 3 de maio, esta Brigada teve a lamentar a jierda inesperada 
prematura do bravo e abnegado tenente-coronel instructor Arthur 
-viano Travassos Alves, íallecido em Petrolina. no Estado de 

mbuco, onde se achava commandando um destacamento de tro- 
riograndenses. em operações de guerra no Norte do Paiz.
Dando conhecimento á Brigada Militar desse infausto aconteci 
to. publiquei em boletim n. 99. de 4 daquelle mez, o seguinte:

"DO LORO SA  PERDA

E’ verdadeiramente contristado que transmitto á Bri
gada Militar a dolorosa noticia do prematuro e inesperado 
fallecimento do bravo e inditoso tenente-coronel instructor 
desta força Arthur Octaviano Travassos Alves, occorrido, 
hontem, em Petrolina, no Estado de Pernambuco, onde se 
achava commandando um destacamento de tropas esta
duaes, em operações de guerra no Norte do Paiz, como 
se verifica dos telegrammas que a seguir transcrevo:

“Urgentíssimo —  Coronel Claudino. Brigada Mili
tar. PAlegre. De Petrolina 12-92-3-6. Moléstia infec
ciosa rins grave levou ao leito vinte sete abril tenente- 
coronel Travassos. Médicos assistentes Walmarath. Xa
vier da Rocha, auxiliados médicos civis empregaram for
ças para salval-o. Tudo corria liem até madrugada de 
hoje em que aggravou-se estado. Tudo farei para ver 
se salvo meu amigo e de todos vós. O  terceiro batalhão 
com excepção da companhia capitão Apparicio que seguiu
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Kio com pelotão metralhadoras, está aqui nr 1 
escoar-se São Salvador. Saudações. —

“ Urgentíssimo recommendado — CoroneJ^H 
Commandante Brigada. PAlegre. De Petroll 
nainbuco 13-73-3-6 Confirmo meu ii,.7l.n't̂ a | J  

Acaba fallecer cinco horas tenente-coronel Tra * 
tude moléstia infecciosa. Enterro realiza-se 
momento angustioso dôr, todo o destacamento 
tidos jx-zames familia, Brigada Militar, PTcn .*** 
Grande. —3 76Kioc3 Major assistente." CUi’ Rir,

“ Official. Coronel Claudino. Commaij^^M 
ijada Militar. Rio Grande do Sul. F A le g r t^ ^ ^ ^ ^B  
32-34-3-12 h. N. 26. Urgente — Major 
communicar haver fallecido hoje ás cinco horas 
trolina. moléstia infecciosa, tenente-coronel TravS^^^| 
zames. Tenente-coronel mpeclt63 CommatidantJ^^^B 
gião.” R'-

Para a Brigada que estava habituada a ver no ■j-mâ J  
tenente-coronel Travassos o nlilitar bravo, ——3 3 7  
nobre, generoso e sempre prompto para o cunipr^Z 
do dever, constitue o seu infausto passamentO^^B_° 
dadeiro golpe que a todos enluta e consterna.

A morte implacavel vem arrebatal-o do seio m J]  
tissimo da familia e do convivio dos seus chefes, 
radas, subordinados e amigos, quando ainda era de 3 
esperar de sua pessoa revelantes serviços em bem da IV 
tria, do Estado e da Republica, tal o vigôr da sua exis- 
tencia e do seu talento, da sua intelligencia, alliados a una 
vontade ferrea que caracterizava todos os actos de su» 
vida. consagrada inteira e abnegadamente ao 
blico.

O tenente-coronel Travassos, brilhante official do 
glorioso Exercito Nacional, onde alcançara o posto de 
capitão, ingressou nesta Brigada, na qualidade de instru- 
ctor militar, em 5 de dezembro de 1917, data em que, 
distinguido pela honrosa confiança do Governo do Es
tado, foi posto á disposição para aquelle fim, pelo Minis
tério da Guerra.

Tinha então o posto de 2.° tenente.

Desde sua entrada nesta força o tenente-coronel UH 
vassos pela sua extraordinaria contracção ao trabalho, es
pontaneidade e presteza com que attendia os serviço» qi» 
lhe estavam affectos na sua importante missão de instrn- 
ctor, grangeou a maior consideração de seus 
camaradas e subordinados que lhe votam, sem disbneção. 
verdadeira estima.

A instrucção militar da tropa teve assiduamente • 
sua mais efficaz cooperação por actos e trabalhos ® 
'vulto que ficarão aos contemporâneos como lembranç» ^



— 377 —

sua proveitosa passagem na força estadual e aos vindouros 
c o m o  attestado eloqüente da sua reconhecida capacidade 
militar, toda desdobrada em beneficio do maior grau de 
eficiência da força estadual pela qual sempre se desve
lava.

Nos momentos difficeis por que atravessou o Estado 
em 1923 conturbado por um movimento revolucionário, 
o tenente-coronel Travassos conduziu-se sempre com ina
balável firmeza, prestigiando a acção dos poderes consti
tuídos do Estado.

Em julho de 1924, commissionado no posto de te
nente-coronel. embarcou para São Paulo, commandando o
2.° l>atalhão da tropa desta Brigada, que alli foi operar 
contra os revolucionários que estavatn de posse da capital 
paulista.

A corporação inteira conhece a bravura e o ardor 
civico com que o tenente-coronel Travassos conduziu seu 
batalhão nas cruentas e memoráveis pelejas que alli se 
travaram e mui especialmente nos combates de 25 de 
julho e 4 de setembro, este em Santo Anastacio já no 
sertão do grande Estado, em que. jiessoalmente, a peito 
descoberto, em lances dignos de bravura indomita dos nos
sos guerreiros do passado, conduziu seus valorosos sol
dados á victoria, em cargas arrojadas, quebrando pelo 
impeto das bayonetas a mortifera fuzilaria do inimigo 
disciplinado e aguerrido.

Não constituiu, porém, tanto valor uma revelação — 
foi a confirmação esperada da sua brilhante bravura já 
demonstrada na traiçoeira e penosa lucta do territorio do 
Contestado, em 1914, onde deu as melhores provas que 
se pódem exigir de um militar.

Regressando de São Paulo, nos últimos dias de se
tembro do citado anno de 1924, já em fins de outubro, 
o tenente-coronel Travassos de novo entrava em activi
dade, assumindo o commando de um grupo de batalhões 
de forças auxiliares, constituídos dos corpos 8 .° e 9.°, que 
teve por missão guarnecer a fronteira deste Estado com 
o de Santa Catharina afim de evitar uma possivel incur
são dos rebeldes fugidos de São Paulo.

Q uando sua tropa já estava além de Palmeira rece
beu ordem de voltar e permanecer em Tupaceretan, incor
porado ao destacamento do commando do coronel do 
Exercito Francellino Cezar de Vasconcellos, para guar
necer essa zona. em virtude de rebellião que estourou no 
Estado, em 30 de outubro referido.

Atacada essa localidade, na madrugada de 2 de de
zembro, por numerosa columna rebelde, mais uma vez o 
tenente-coronel Travassos demonstrou a sua inquebranta- 
vel energia e tenacidade, dirigindo com acerto e firmeza



sua tropa 110 sector a seu cargo, na renhida 1 J  
prolongou até o meio dia. quando os atacantei^^^l 
mente repellidos. retiraram-se :i 1 „ 
ças legaes. l" '-a-

Sua tropa tomou parte em varias operaçõe* 1 
enquadrada no referido destacamento, passando 
neiro de 1925. a agir incorporada ao d e s ta c ^ ^ ^ ^ l 
operava sob meu commando e que tinha nie^*0 'te

A sua actuação neste posto dc >acrifici() f • I'C,llt- 
sempre, efficaz e de alto valor, tendo sido um 
res dos meus immediatos auxiliares.

Supportou com verdadeira resignação e « •  ■ 
toda aquella cruzada penosa i>elo sertão a dent-^*010 
Fortaleza neste Estado á Barracão nos de SanM ^^^I 
rina e Paraná, exposto aos maiores sacrificio* » Z?Hj 
ções.

Nada o abalava — era sempre o mesmo hon*» J 
gico e resoluto.

Em “ Maria Preta”, em Santa Catharina, a vaiwi» 
do destacamento, sob seu immediato commando, 
lhante e arrojado ataque de frente e desbordante ao meto» 
tempo, debaixo de violentíssimo togo, tomou e occmíl 
forte posição inimiga após uma hora de lucta. 1

Com a minha retirada, posteriormente, para tratar d» 
saúde, o tenente-coronel Travassos assumiu o comman<Jo 
do destacamento naquelle Estado, á testa do qual se mp. 
servou até o seu recolhimento, que se verificou em julho 
de 1915, sendo o ultimo a sahir do sertão, entre as tropa 
que se escoaram, como bem frizou s. exia., o sr. geneul 
Nestor Sezefredo dos Passos, quando o desligou do grupo 
de destacamentos sob seu commando.

Não demorou muito e novos sacrifícios eram exigiû  
do inolvidavel soldado.

Tendo de seguir para o Estado de Maranhão um des
tacamento desta Brigada, collocou-se com a mesma abne
gação e solicitude de sempre á disposição do Governo do 
Estado para tão importante e ardua missão, sendo-lhe con
fiado o commando desta tropa.

Daqui partiu em dezembro de 1925 e nas longínqua* 
e inhospitas regiões do norte prestava mais esse relevante 
serviço á Patria de que era dilecto servidor, quando a 
morte o colheu, já em vesperas de regresso ao nosso Estado 
e após as agruras de uma penosa campanha, em que atra
vessou os Estados de Maranhão. Piauhy, Ceará e Pernam
buco onde se achava quasi no limite com o Estado «  
Bahia.

Noutra phase de actividade — no preparo intellectuai 
de officiaes e inferiores — tambem muito lhe deve a f<*V 
estadual, pois, o tenente-coronel Travassos regia,



competência e brilho, varias disciplinas do Curso de Pre
paração Militar que tão bons resultados tem dado.

O tenente-coronel Travassos verificou praça no Exer
cito em 12  de setembro de 1901 e tinha o curso de cavalla
ria e infantaria pelo regulamento de 1905, além do que. 
ha pouco, pelo seu esforço perseverante, havia se bachare
lado em sciencias jurídicas e sociaes pela Faculdade de 
Direito desta capital.

Lamentando, profundamente, tão dolorosa perda, este 
commando recommenda a memória do illustre morto á in
teira veneração dos seus camaradas desta Brigada, que de
verão recordar sempre tantos e tão expressivos actos de 
abnegação como incentivo e exemplos edificantes do nobre 
cumprimento do dever militar, e determino, pezarosamente, 
a sua exclusão do quadro dos officiaes instructores desta 
Hrigada.”

INSTRUCÇÃO INTELLECTUAL

Como não tivesse sido possivel reabrir o Curso de Preparação 
Militar. para um funccionamento regular, dados os serviços especiaes 
«ffectos á força, em consequencia das periódicas perturbações da 
«rdem. resolvi fazer funccionar uma escola onde os officiaes e infe
riores da guarnição da capital pudessem aperfeiçoar-se no estudo de 

[jortuguez, francez. arithmetica, algebra, geometria, geographia e his
toria patria.

Essa escola principiou a funccionar em 22 de julho, com anima
dora frequencia e bons resultados.

Seus trabalhos, porém, foram suspensos em novembro, em con- 
«mencia do movimento revolucionário que explodiu nesse mez.

E' meu pensamento reabrir o Curso de Preparação Militar e 
faze-lo funccionar com intensidade durante o anno de 1927. ampliando 
seu programma.

S. exia.. o sr. Presidente do Estado, attendendo alvitre deste 
commando, concordou no estabelecimento de uma verba para auxiliar 
a alimentação dos officiaes e inferiores casados, das unidades estacio
nadas no interior do Estado, que effectuem matricula no Curso, dei
xando as familias nas sédes de suas unidades, de modo a que não 
soff ram desequilíbrio financeiro.

Já o orçamento votado para o anno de 1927 consigna a impor- 
lancia de 15:000$000 para tal fim, que é preciso elevar, destinando-
* parte para o pagamento dos professores e de outras despesas de
correntes.

As escolas regimentaes, que têm contribuído poderosamente para 
a extíncção do analphabetismo entre os homens da tropa, não pude- 
ftói funccionar com a regularidade que seria de desejar pelos motivos 

«çpostos.
_ Sempre, porém, que as unidades estacionam não se perde occa- 

5,30 de incrementar seus trabalhos.



CONCURSO HEGIONAL I»K TI HO >0 DE S|;t C O

Como no anno anterior, a inspectoria do Tiro de r  3  
Região Militar promoveu este concurso. que se realisou 
setembro.

Esta Brigada, convidada para nelle associar-se, NUCRSRHEG 
de uma prova, a denominada “ Brigada Militar”, em virhull^M 
cumstancias especiaes.

Sahiram vencedores nessa prova em 1.® logar, o 3 .® g J B  
Grupo de Metralhadoras. Miguel Barboza das Neves; em
o 2 .® sargento do 3.® batalhão de infantaria, Balbino Cresc 
Motta. em 3.® logar, o cabo daquelia unidade. Euclydes C i r n e G ?

IA L»KGA T>00>IA

Commemorando a data de 12  de outubro, a Escolta Presida 
realizou, na Varzea do Crvstal. um concurso hippico. que obS 
ao programma seguinte, approvado por este commando: '

D0|>;t>|  0|A

(Brigada M ilitar)
   i . ' • ON GN

A ser disiputada por officiaes.
Percurso de uma pista de obstáculos para saiu» 

uma altura maxima de 1,20  metros, e para saltos em 1 
gura maxima de 3 metros.

Gt  0|A

(Coronel Claudino)

A ser disputada por sargentos e cabos.
Percurso de uma pista de obstáculos para saltos em 

tura maxima de 1.10 metro* e para saltos em largura £ 
xima de 3 metros.

»t|It>|  0|A

(Tenente-coronel E steves)

A ser disputada por soldados.
Percurso em uma pista de obstáculos para saltos 

altura maxima de 1 metro e para saltos em largura i 
sximS de 2,50 metros.
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QUARTA PROVA

(Tenente-coronel Cardoso)

A ser disputada por sargentos.
Assalto de dois cavalleiros armados de espada contra 

um lanceiro.

QUINTA PROVA

(Tenente-coronel Sobral)

A ser disputada por cabos e soldados.
Assalto de dois cavalleiros armados de espada contra 

uni lanceiro.

SEXTA PROVA 

(Tenente-coronel Arlindo)

A ser disputada por praças.
Corridas de estafetas a cavallo, dois grupos de 10 

praças cada um.

SETIMA PROVA 

(M ajor Wellausen)

A ser disputada por praças.
Surpreza — dois grupos de dez praças cada um.

OITAVA PROVA

(Escolta Presidencial)

A ser disputada por praças.
Manejo da lança contra differentes alvos fixos.”

Aos vencedores das diversas provas foram distribuidos prêmios
fm dinheiro, estabelecidos por esta Brigada.

RESERVISTAS

r. Existen1 relacionados nesta Brigada 927 reservistas de I a cate- 
!°ria, oriundos da força effectiva.

Por uma concessão especial do Governo Federal ficou isento de 
^poração no Exercito Nacional o pessoal das forças auxibares 
“ ste Hrigada. á disposição daquelle Governo, sorteado para o serviço 
sustar



E n tr e ta n to  e s s a  m e d id a  d e  c a r a c te r  r e s tr ic to  deixava  

in c o r p o r a ç ã o  o s  d e m a is  h o m e n s  d e s s a s  u n id a d e s  q Ue 

r e le v a n te s  se r v iç o s  d e g u e r r a  to s s e m  so r te a d o -  d e p o is ’,],. ,.’0r i (o j  

a s  u n id a d e s  em  q u e  se r v ia m . '.-C
Mais tarde, porém, o sr. ministro da Guerra, por aviso 

30 de junho, que abaixo transcrevo, enviado a este 
sr. chefe da 6 .* Circumscripção de Recrutamento Militar 
n.° 510. de 28 de julho, regulou definitivamente o assumpto*1" 
cendo que todos os homens em serviço na força auxiliar <Jesta p'1? ^ -  

ficariam considerados reservistas de 2 * categoria, da 1 .» 0u 2 ,'^^ . 
de accôrdo com suas respectivas edades. desde que tivessem 
tado a instrucção de sua arma. c°n’T>lç.

“M inistério da Guerra — 6 * CircuniscripçjJg^^* 
crutamento Militar. — n.° 510 — 2 * Secção p e‘ 
Alegre, 28 de julho de 1926. Objecto; Transei*»*? 
um Aviso Ministerial. Ao sr. Commandante Geral 
gada Militar deste Estado, o chefe interino da 6.» C R y
— N/Capital — Sr. Commandante. — Para conheeinwÍ! 
desse Commando e dos Corpos Auxiliares dessa Bri 
transcrevo, abaixo, o seguinte aviso:

" M inistério da Guerra — Rio de Janeiro, 30 de junta 
de 1 9 2 6  — n.° 1 8  — Sr. Commandante da 3* Região m| 
litar — Confirmando os termos do meu telegramn» n» 
143, de 2 5  de maio findo, declaro-vos que as praças per
tencentes aos corpos auxiliares da Brigada desse Estado, 
continuam dispensadas da incorporação ao Exercito quan
do sorteadas, sendo ainda no acto da sua exclusão rela
cionadas como reservistas de 2 ." categoria da 1* ou 2.* 
linha, de accôrdo com as suas respectivas edades desde 
que tenham COMPLETADO A INSTRUCÇÃO DA 
SUA ARMA. — Saúde e fraternidade (Assig.) Seten 
brino de Carvalho.”

—382 —

Em consequencia. o sr. general commandante da 3.“ R egião MS- 
tar autorizou este commando a nomear commissões de officiaes !a 

força effectiva para procederem ao respectivo exame.
Já é grande o numero de pessoal examinado e aj>provado.
As cadernetas desses reservistas são passadas por esta Brigada 

e rubricadas pelo sr. general commandante da Região.
Foi essa uma resolução de alta justiça premiando devotados ser

vidores da Republica que, em periodos longos de lucta cruenta, sou

beram dar os melhores exemplos de valôr e patriotismo e que como 

reservistas estão aptos, pela instrucção militar recebida e  pela expe

riencia adquirida nas operações de guerra, a prestar os m elhores ser

viços á defesa da Patria quando ella necessitar do sacrificio de seus 

filhos.
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A TTESTA D08 HE OKIGEM

KL o intuito de acautelar os interesses não só do Estado como 
e praças, resolvi fazer observar nesta Brigada, a exem- 

P  !me é adoptado no Exercito, as instrucções que a seguir tran- 
M P (çstabeleccndo 0 “Attestado de origem” e regulando o seu 

nQS casos de traumatismo recebidos em serviço, ou doenças 
Mdas P°r occas'^° de obrigações do serviço, 

ção a5 se?11' 11*68 as instrucções:

1 — O “ Attestado de origem”, de accôrdo com o mo
delo junto, é um documento administrativo militar, desti
nado á apreciação da origem real das incapacidades phv- 
skas, adquiridas em consequencia de traumatismos rece
bidos em serviço ou de doenças contrahidas por occasião de 
obrigações do serviço.

2 — Elle constitue a peça primordial indispensável 
como elemento de prova, a ser submettida. ulteriormente. 
á apreciação das juntas de saúde e da autoridade militar 
competente, com o fim de elucidar a origem dos accidentes 
ou doenças occasionadas em serviço e invocadas para jus
tificarem as incapacidades physicas e militares candidatos 
a remunerações concedidas pelo Estado, como melhoria 
de reforma, aposentadorias, etc.

3 — Este attestado é passado em duas vias. no mo
mento do accidente: uma fica archivada no corpo ou esta
belecimento militar e a outra é entregue ao interessado, 
registrando-se, além disso, no registro medico nos corpos 
de tropa e nos livros de registro do serviço de saúde, nos 
estabelecimentos militares, podendo ser impresso sob a 
fôrma de talão, que será conservado na Secretaria do 
corpo ou estabelecimento.

4 — O  attestado de origem consta de tres partes es- 
senciaes: a prova testemunhai, a declaração de medico e 
a declaração da authenticidade do documento firmado pelo 
fiscal.

5 — A prova testemunhai é preenchida por tres teste
munhas que assignam a primeira parte do modelo. Ellas 
devem se limitar a relatar os factos “que viram”, desi
gnando, com exactidão, a parte do corpo attingida, sem 
empregar expressões da terminologia medica, precisando, 
com o maior cuidado, todas as circumstancias que cercaram 
a producção do accidente, bem como a natureza do serviço 
que a victima desempenhava na occasião.

6 — Sendo via de regra, taes testemunhas, homens de 
tropa, alguns dos quaes ignorantes, que não apprehendem. 
muito exactamente, em que consiste o seu papel, é de toda 
a conveniencia oriental-os, explicando-lhes a natureza e os 
limites das verificações que se esperam delles, evitando, 
todavia, influir sobre as suas opiniões de modo a que, ulte-
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riormente. não venham a surgir suspeitas 
destas testemunhas. u

7 — E' preciso, pois, evitar que as 
produzam o diagnostico do c;mi, tal o uno foi 
medico dos registros do serviço de saúde,
que ellas saibam que. embora devendo ser muito 
e muito claras em suas affirmações, não po<] 
verificações se dirigir senão v l.r< ls riratm * 3  
factos, capazes, somente, de serem apreciados 
leigas em medicina. ’r

8 — As testemunhas jamais declararão, 
que o soldado F. foi attingido de “ fractura do
dc “ luxação coxo-femural”. em consequencia a una* 
do cavallo, no exercicio de equitação, ou ainda A.TS 
“ pleurite” ou “pneumonia”, após ter estado de sènLSI 
em uma noite húmida e de frio intenso. Deverão 
simplesmente, que o soldado F., em conseqüência
quéda do cavallo. no exercicio de equitação, ficou :_—3
de se levantar, de andar e de mover o membro 
ou ainda, que estando elle de sentinella numa noite 
rigoroso, ficou incapaz de continuar seu serviço à S  
xando-se de forte pontada ao lado. passando a tó^ 
que, apresentado á visita medica, baixou ao Hospital. '

9 — A segunda parte, a declaração do medico, é fáh 
pelo primeiro medico que examinar o doente depois do 
accidente. Elle descreverá o estado do doente no momento 
em que lhe foram prestados os primeiros soccorros médi
cos, mencionando, não só a natureza da affecção e «  
relações etiologicas com o accidente ou acontecimento indi
cado na primeira parte, como tambem especificará, cuida
dosamente. a séde e a natureza das lesões, dando os deu- 
lhes sufficientes, para que a leitura do attestado de origem 
não deixe nenhuma duvida no espirito das autoridades mi
litares e das juntas de saúde, que, mais tarde, terão de 
apreciar as relações existentes entre o accidente primitfro 
e seus resultados consecutivos.

10 — Na terceira parte, o fiscal attesta que reconhece, 
como verdadeiras, as firmas das testemunhas e a do me
dico, e que, syndicado o facto. attestado pelas testemunhas, 
foi averiguada a sua veracidade. O attestado de origem é 
depois submettido ao visto do commandante do corpo oo 
do director do estabelecimento.

11 — Constituindo o attestado de origem o documento 

fundamental da justificação dos direitos dos militares a 
uma remuneração por parte do Estado, os commandantes 
de sub-unidades, unidades e de corpo e tambem os W M  
devem providenciar para que, todas as vezes qu e qualqner 
doença ou accidente se produza por occasião de serviÇP. 
sejam os factos assignalados em um attestado de ong*®» 
sem pYeoccupação mesmo das suas consequencias.
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12 — Sempre que um militar qualquer julgar a sua 
saúde compromettida por occasião do serviço, poderá pedir 
que o facto seja consignado em um attestado de origem. 
Os commandantes de corpo, unidade, sub-unidade e os 
médicas devem velar para que tal formalidade seja preen
chida, quando justificada.

13 — Quando, por qualquer motivo, o attestado de 
origem não fôr passado no momento opportuno e só o 
possa ser decorrido já algum tempo após a época em que 
se verificaram os acontecimentos que o legitimaram, o me
dico não deve inscrever o diagnostico correspondente ao 
estado actual do doente e sim procurar se reportar á lesão 
tal como se apresentava no começo, servindo-se. para isso, 
dos registros ria enfermaria ou do Hospital. A pratica 
contraria poderá occasionar os mais graves inconvenientes, 
dando logar, mais tarde, a difficuldades insuperáveis para 
o julgamento. No caso em questão, as lesões do estado 
actual do doente, não são mais do que consequencias afas
tadas do accidente, attestado pelas testemunhas, em nada se 
parecem, muitas vezes, com as que o doente apresentava 
no momento a que se deve fazer remontar a affecção; 
mesmo porque o estado actual póde depender tambem de 
causa diversa da invocada. ,

Nestes casos, o medico declarará a data do primeiro 
exame, o registro donde foi transcripto e o nome do me
dico que o assignou.

14 — Quando, por qualquer motivo, não tenha sido 
possivel passar-se o attestado de origem, quer por se tratar 
de militares isolados ou ignorantes, afastados dos seus com
mandantes de corpo ou de companhia, quer por não ter 
havido tempo nem meios para tal, esse documento póde 
ser substituído por um inquérito determinado e dirigido 
pelas autoridades militares.

15— As autoridades encarregadas de tal inquérito de
vem recolher todas as provas que lhes possam ser uteis, 
assim como o testemunho de officiaes médicos ou solda
dos capazes de fornecerem quaesquer informações ou dados 
sobre o caso, bem como cópias dos registros das enferma
rias ou hospitaes, registros médicos das unidades etc., e 
que não deixem nenhuma duvida sobre a realidade ou não 
da origem invocada pelos interessados.

16 — Quando fôr invocada uma doença epidemica ou 
endemica como causadora do estado de incapacidade para 
o serviço, torna-se necessário, além dos demais documentos 
exigidos, que o estado epidemico ou endemico, na occasião, 
seja provado por meio de attestados authenticos, proce
dentes de autoridades militares e civis ou de pessoas com
petentes.

17 — Quando a não existencia do attestado de origem 
fôr motivada pelo facto de terem sido muito ligeiros o
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traumatismo inicial ou a doença causai invnM 
responsáveis pela invalidez do interessado 
documento deve ser supprida pela p ro v id en cia  ***** ^  
n.° 14 das presentes instrucções. '|ír"

18 — Em tempo de guerra, devido a  im  

material de se passar, de um modo reg u la r , 0 j  Ü k 
origem, em consequencia do avultado numero* * ! ' '^ 0 
do grande numero de doentes, da d iffic u ld a d e  H* 

a prova testemunhai, de tempo e meios para fazel 6 
esse attestado é substituído pelo primeiro docun °S Sein*)rt i 
lar de entrada, numa formação sanitaria d e  tratam l0r *̂- 
fôr possivel estabelecer para o ferido o u  doente 
evacuação” ), “baixa ao hospital”, o u  ca d ern o s de *^*^ 
de postos de soccorro. Em falta d e s s e s  document ^  
ceder-se-á de accôrdo com o n ” 14 destas instrucc' ’ ^  I

19 — Os pareceres dos médicos sobre a  a v a lS ^ ,  

causas de serviço invocadas para ju s t if ic a r e m  a nr j ^ °  I 
incapacidades physicas dos militares, ca n d id a to s a o n ^ 5 9  
remuneração por parte do Estado, estão su jeito s a renÜÜ I 

para a junta medica da Brigada, quando a parte i n tm í l  
da ou a auctoridade deliberante não se tenh a confon«5 
com elles.

2 0 — As inspecções de saúde pela ju n ta  medica & 1 
Brigada, nesses casos de recursos, só serão praticadas iT i  

ordem do commandante geral.
21 — Os accidentes e doenças q u e  forem  causadore ] 

de incapacidades physicas e sobrevindos an tes da presente ! 
regulamentação sobre o attestado de o r ig e m , serão averi- I 
guados por meio dos registros c o m m u n s  do servim ^l 
saúde nos corpos ou estabelecimentos m ilitares, ou pda | 
communicações q u e  tenham feito, e m  tem p o , o s  respectiva j 
commandantes de unidades ou c h e f e s  d e  repartições, sendo 

a filiação de causa e effeito provada por e stes  documenta 1 

e pelos intermediários, constantes d e  c ó p ia s  dos registro I 
das enfermarias, hospitaes, e tc ., p o r  o n d e  o  interessad# 
tenha passado desde a origem da causa allegada.



1.0 BATALHÃO » E  INFANTARIA

Visto (Moedlo n.®_____ )
________________  (Dimensões: 32 cm x 22 cm)

ATTESTADO DE ORIGEM

De ferida ( 1 )___________ou doença
Nós abaixo assignados:

1 .» testemunha: (2 )_______ _________ __
2 ." testemunha: (2 ) ____________________
3 .» testemunha: (2 ) ____________________

Attestamos que (3 )________________

ás (4 )—  
foi (5)

O accidente foi produzido em (6 ).

Quartel em-------------- - de------------------------de 19..
1 * testemunha 2." testemunha 3* testemunha

(Assignatura) (Assignatura) (Assignatura)

O abaixo assignado (7 )______________________
em serviço (8 ) ............................... attesta que (3 ) ---------

em (9 )---------------------
foi ( 10 )-

(logar onde foi feito o exame),_____ em........... de
_______ _________________ de 19______

O Medico

O abaixo assignado (7 )_____________
fiscal do______________ _____attesta ( 1 1 ).

e (1 2 )„

Quartel em,---------------------- de__________de 19-

O Fiscal
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INDICAÇÕES (*)
1) Tndicar se a ferida é unia ferida 3  

serviço ou unia doença contrahida ].nr 
ções do serviço militar. 0 •**

2) Indicar os nomes, postos e funcções ■ t
3) Indicar o nome, posto, numero, 

dade e corpo de tropa a que pertence a \Tctima
4) Indicar, por extenso, a hora, dia j*M 

em que se produziu o acontecimento. '' '
5) Relatar os factos que as testemunhaf^B 

ram. designando exactamente a parte do corpo 
sem empregar, entretanto, expressões da

6 ) Precisar, com o maior cuidado, todas u  J  
stancias que cercaram a producção do accidente

a natureza do serviço que a victima desempenhaw^^M 
sião. Se a testemunha não souber escrever. lualq^^ jH  
pessôa assignará a sua parte a rogo, com essa declanlSS 
(Vide ns. 5. 6 . 7 e 8 das instriKÇÕes para o uso  

tado de origem.” ) '
7) Indicar o nome e o posto.
8 ) Indicar a funcção que exerce.
9) Indicar, por extenso, o dia. mez e anB<j>.^_ 

10) Descrever o estado do doente no momento
que lhe foram prestados os primeiros soccorros medico* 

mencionando o mais exactamente possivel a séde e a J  
tureza das lesões.

11) Attestar serem verdadeiras as firm as das tra 
testemunhas e do medico.

12) Confirmar a exactidão dos factos relatados pdvj 
testemunhas.

ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS EFFECTIVOS DV? 
UNIDADES E SERVIÇOS 

A organização e distribuição dos effectivos das unidades e ser

viços desta Brigada, fixados de accôrdo com o orçamento mandaM 

observar para o corrente anno de 1927. por decreto n.° 3.737, de 30 

de dezembro de 1926. é a constante dos quadros a seguir, appro* 

vados pelo exmo. sr. Presidente do Estado por despacho de 25 de 

janeiro ultimo:
BRIGADA M ILITAR DO RIO GRANDE DO SU L  )

A Brigada Militar comprehenderá o Commando, T ropa e Ser
viço de Saúde e de Veterinaria.

O Commando será formado pelo Estado Maior e Serviços Auxv 
liares. •

A Tropa constará de infantaria, metralhadoras e c a v a lla n a .j l  

O Serviço de Saúde e de Veterianria constituir-se-á do 

especialisado e auxiliar.

* (*) Para eer Impreeeo no verso do Attestado
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INFANTARIA

■  j e combate, cellula de organização da infantaria, terá 
0 ^^niw sição que no Exercito, cujos regulamentos são ado- 

13 Brigada Militar.
comPos‘Çâo ® essencial, porque a instrucção do grupo de 

I®58' q base da instrucção da tropa.
r f  Min será formado de dois grupos de combate, o que per- 
0 ' tte0der ás necssidades dos differentes serviços e desenvol- 
K Z ^ rrão dos quadros, além de apresentar um enquadramento 

* 'ute l)ara rece^er  um  effectivo capaz de formar mais dois
Ê f d e  c o m b a te .
k oompanhia, unidade moral de combate, será organizada com 
flLges e uma secção de commando, como está estabelecido na 
P̂ .â0 do Exercito.
n batalhão, menor unidade tactica, será de quatro companhias, 
pdotão de metralhadoras e um pelotão extranumerario.

b a ta lh õ e s  da Brigada Militar um terá effectivo completo, 
dois terão organizadas, cada um, tres companhias e o pe- 

extranumerario, ficando por organizar a outra companhia e o 
•- de metralhadoras.

D ISTR IB U IÇ Ã O  DA T R O PA



Distribuição de effectivos nu companhia

OBSKKVAC0KS

A s e c ç ã o  d e  c o m m a n d o  s e r á  c o n s t i tu id a  p a r a  e f fe ito s  d e  in s tru c ç ã o . 
O 1.° s a r g e n to  c o m m a n d a r á  a  s e c ç ã o  de  co m m a n d o .
U m  d o s  3.“" s a rg e n to s  s e r á  o  c h e fe  d o  g r u p o  d e  lig a ç õ e s .
Q u a n d o  h o u v e r  d e t e r m l n n ç A o .  s o l d a d o s  «Ia s e c ç A o  <!«• c o * n  »»ii»ndii flvttm 

u H p e d a l  d «  e n o l a r e r e d o r e s .  n i«*n iu u r«* lro» . nbmvrvHüorom 
O  «•*»!»«» o r d o n a n c a  i» « r*  a***»*®

dtt hutu IhAo
M/i f >/• d o r e *  

b a la O iA n .

H » r t 'b * rA a  in



OBSERVAÇOES
O pelotão extranumerario será constituído para effeltos de instrucção.
O major fiscal, capitão ajudante e 2.° tenente secretario formarão o grupo de commando, exercendo este as funcções 

de official de informações.
O sargento ajudante será o chefe do grupo de ligações, cujo pessoal provirá das secções de commando das companhias, 

que tambem fornecerão os homens necessários para as transmissões e serviços especiaes.
Para o serviço de saúde serão designados os músicos juntamente com o pessoal necessário do Serviço de Saúde.
Normalmente o batalhão terá quatro soldados, ou seja um por companhia, empregados na secção de saúde da uni

dade, praticando nós respectivos trabalhos. Tanto o cabo de saúde como esses soldados perceberão, além dos vencimentos, 
a gratificação especial que lhes é attribuida no orçamento.

Sob as ordens do major fiscal, o 2.° tenente quartel mestre, o 1.® sargento quartel mestre e pessoal dos Serviços Auxi
liares, dirigirão o Trem de Combate e o Trem de Estacionamento.

Para effeltos economicos o pelotão extranumerario fará parte da 1.* companhia e o pelotão de metralhadoras da 2.* 
companhia.
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INFANTARIA MONTADA

O grupo de combate terá a mesma composição que no flV 
Essa composição é essencial porque a in stru cç ã o  <]0 

combate é a base da instrucção da tropa. ^
O pelotão será formado de dois grupos de com b ate i B  

mittirá attender ás necessidades dos differentes serviços' e ,?Ue Pfr.j 
ver a instrucção dos quadros, além de apresentar um  enqnaHeSet^ í -] 
sufficiente para receber um effectivo capaz de form ar  

grupos de combate. mais '!>>,
A companhia será organisada com tres pelotões e u n  J  

de commando.
O batalhão terá tres ' companhias, uma companhia de 

doras e um pelotão extranumerario.
A companhia de metralhadora, que será de dois pelotõe» 

por ora, um só pelotão, ficando por organisar o outro.



* * ! * • * < 1 » '  «>tl*%vtt«»n na* «'•*«■* |m  «« tt|M

OKKiriAKS

Esquadra ________ ___
Grupo de combate (2 esquadras) 
Pelotão (2 grupos de combate)
Secção de commando .................
Companhia (3 pelotões)

OBSERVAÇÕES

São applicaveis aqui as mesmas observações que para a companhia.



Distribuição de effectivos no batalhão

D i s s t r t b i u ç ã
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OBSERVAÇOES

Para effeltos economicos o pelotão extranumerarlo ficará incluido na 1." companhia e o pelotão de metralhadoras na 2.*, 
-to não fôr organisada, definitivamente, a companhia de metralhadoras.
0 pelotão extranumerario será constituido para effeitosde instrucção.
0 major fiscal, capitão ajudante e 2.° tenente secretario formarão o grupo de commando, exercendo este as funcções 

tfllclal de informações.
0 sargento ajudante será o chefe do grupo de ligações, cujo pesosal provirá das secções de commando das companhias, 

tambem fornecerão os homens necessários para as transmissões e serviços especiaes.
Sob as ordens do major fiscal, o 2.° tenente quartel mestre, o 1.° sargento quartel mestre e pessoal dos Serviços Auxi- 
dirlgirão o Trem de Combate e o Trem de Estacionamento.
0 batalhão terá quatro soldados, ou seja 1 por companhia, empregados na secção de saúde da unidade, praticando 

respectivos trabalhos, os quaes perceberão, bem como o cabo de saúde, além de seus vencimentos, a vantagem especial 
# orçamento lhes attribuir.
0 batalhão constituirá, em caracter especial, uma fanfarra com elemento das fileiras.
Os homens que a constituirem volverão a seus logares na tropa, sempre que a unidade se mobilize para qualquer 
ou que as necessidades do serviço o exijam. Perceberão, além dos seus vencimentos regulamentares, mais a van- 
especial que o orçamento lhes attribuir.

* fanfarra compôr-se-á de:
1 mestre de musica
1 contra-mestre de musica 

10 músicos de 1.* classe 
10 músicos de 2.* classe 
10 músicos de 3.* classe
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METRALHADORAS

metralhadoras dos corpos, a ürigada Militar disporá
fijfi' ‘ (je metralhadoras pesadas, organizado em dois pelotões

0ti ?rU! de duas ]>eças, tendo capacidade para se desdobrar em
“  ou para fornecer parte dos quadros para a organiza-
B l o t õ e s  de metralhadoras dos regimentos de cavallaria ou

de effectivos incompletos.H io e s u
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i -  c e l lu la  de organização de cavallaria e unidade basica
0 Pe°-0 t e r á  effectivo sufficiente para a constituição do grupo 

^ B 5 ^grui*} de protecção, taes como são previstos nos regula-
t’fl1 e,n Exercito.
^^Emadrão será organizado a 4 pelotões e mais um pelotão 

 ̂do
regimentos serão constituidos, cada um, de 4 esquadrões. 

i P d vtr-.nninerario e mais um pelotão de metralhadoras. 
Éf*lota°

CAVALLARIA
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OBSERVAÇÕES
São aqui applicaveis as observações feitas na distribuição de effectivos do 1.* batalhão.
Para effeitos economicos o pelotão extranumerarlo fará parte do 1." esquadrão e o pelotão de metralhadoras do 2.° 

esquadrão.
O regimento terá 4 soldados, ou seja um por esquadrão, empregados na secção de saúde da unidade, praticando nos 

respectivos trabalhos, os quaes perceberão, bem como o cabo de saúde, além de seus vencimentos, a vantagem especial que 
o orçamento lhes attribuir.

O regimento constituirá, em caracter especial, uma fanfarra, com elementos das fileiras.
Os homens que a constituirem volverão a seus logares, na tropa, sempre que a unidade se mobilize para qualquer 

effeito ou que as necessidades do serviço o exijam. Perceberão, além de seus vencimentos regulamentares, mais a van
tagem especial que o orçamento lhes attribuir.

A fanfarra compôr-se-á de: 1 mestre de musica
10 músicos de 2.* classe 1 contra-mestre de musica
16 músicos de 3.* classe 10 músicos de 1.* classe



Distribuição de effectivos no 2.° regimento
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OBSERVAÇÕES
São aqui appiicaveis as observações feitas na distribuição de effectivos do 1.° batalhão.
Para effeitos economicos o pelotão extranumerario fará parte do 1.® esquadrão e o pelotão de metralhadoras do 2.° 

esquadr&o. i
O regimento terá 4 soldados, ou seja um por esquadrão, empregados na secção de saúde da unidade, p ra tica n d o  nos 

re sp e c tiv o s  t ra b a lh o s , os q u a es  p e rceb erão , bem  com o o  cabo de spúde, a lém  de se u s  v encim en tos, a  vau ta x e m  especia l que  
o o rç am en to  lh es  a ttr ib u ir .

O r e g im e n to  c o n s t i tu i r á ,  em  c a r a c t e r  e n p e c la l, u m a  f a n f a r r a ,  com  e le m e n to *  •a2°  f i l e i r a *.
O b  h o n i o n M  q u e  a  c o n s t i t u í r e m  v o l v e r ã o  a  ho u m  l o f t a r e f » ,  n a  t r o p a ,  e e m p r e  q u o  <i itn itla d c  
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OBSERVAÇÕES

O 1.° tenente, além de auxiliar directamente o commandante nos diversos serviços de administração e instrucção, será
o encarregado do numerário da unidade.

A Escolta terá dois soldados empregados na secção de saúde da unidade, praticando nos respectivos trabalhos, os quaes 
perceberão, bem como o cabo de saúde, além de seus vencimentos, a vantagem especial que o orçamento lhes attribuir.



Distribuição de Serviço <le Saúde e de Veterinaria
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OBSERVAÇÕES

Dos capitães médicos, o que figura no Hospital é o especialista de moléstias de olhos, ouvidos, nariz e garganta. 
Os outros 3 servirão como encarregados do serviço de saúde dos regimentos de cavallaria e do 4.° batalhão.

Os 1.°" tenentes médicos servirão como encarregados do serviço de saúde dos batalhões de infantaria 1.“, 2.° e 3.° e 
do Grupo de Metralhadoras.

O medico do 3.” batalhão attenderá, tambem, a Escolta Presidencial e o do Grupo de Metralhadoras o Deposito de
I Recrutas.

I O 1.° tenente cirurgião dentista, além do gabinete do Hospital, dirigirá o do Quartel de Infantaria.
Exercerá o cargo de Almoxarife do Hospital um civil contractado ou subalterno reformado. Esse funccionario será 

sabstituido biennalmente.
Os vencimentos do pessoal do quadro do Serviço de Saude e de Veterinaria serão tirados em folhas próprias, assim 

como os vencimentos dos ofifclaes e praças da tropa baixados ao Hospital.
Com relação ás praças de saúde serão observadas as seguintes instrucções:
a) — As unidades de tropa e os Serviços Auxiliares deverão ter soldados praticando no Hospital, até o numero de 

dois por unidade, matriculados no Curso de Enfermeiros e Padioleiros;
b) — Nenhuma praça poderá praticar, quer na secção de saúde regimental, quer no Hospital, sem saber lêr e escre

ver correctamente;
c) — Nenhuma praça <lo Serviço de Saúde, em geral, será elevada aos postos de cabo, 3.°, 2 °  e 1.” sargento de saúde 

sem o respectivo curso e s«m uma praticagem, com aproveitamento, pelo menos de 6 mezes no Hospital da Brigada;
d) — O 1.° sargento de saúde será tirado dentre os 2."* sargentos de saúde de mais aptidão e melhor comportamento, 

mediante proposta do chefti do Serviço de Saúde.
e) — Os cabos de s.-iúde, em geral, concorrerão ás promoções de 3.° sargento de saúde, prestando, préviamente, con

curso que será realisado ro  Hospital;
f) — Todas as praças de saúde terão direito á percepção da gratificação especial que o orçamento annual lhes attribuir;
g) — Os soldados que completarem o Curso de Enfermeiros e Padioleiros, excedentes do numero fixado para o Hos- 

Pital, continuarão servindo nas respectivas unidades como empregados na secção de saúde, de accordo com o numero
estabelecido;

h) — Se estiver completo o quadro do Hospital e o das secções de saúde das unidades, os excedentes permanecerão 
como praça prompta, auxiliando nos serviços de saúde e dispensados de fachina e do serviço de escala;

t) — Nesta situação não terão direito á gratificação regulamentar;
j) — Quando o nu»iero de praticantes fôr insufficiente para o regular funccionamento do Curso de Enfermeiros, isto 

é. quando não attingirem ao numero estabelecido nestas instrucções, o Chefe do Serviço de Saúde indicará, nominalmente,
ao commandante geral o pessoal que julgar necessário.i

a 420
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Idas alterações mais importantes nessa fixação foi a reíe- 
Un1‘' erviço de Saúde e dc Veterinaria num só quadro, constituin- 
*°a p a r t a n i e n to  autonomo, quando antes seu pessoal era distri- 

ef feitos economicos j>elo Estado Maior e Serviços

a ultima fixação de effectivos, esse departamento auferiu 
H jfen tagen s, não só na parte technica, como na parte economica, 

gT?_„An tambem em benefícios para os cofres do Estado.
- u n id a d e s  têm agora o pesoal de saúde do seu proprio effecti-

I  * 5mo<l' Mi: r11" I m" 'r°s do hospital são reservados exclusi
vo. “£ para o serviço do estabelecimento, ao passo que anterior- 
^^■Lgular numero delles era distribuído pelas unidades onde ser-
j*n'eaddidos.

v'áo obstante, dado o desenvolvimento crescente das necessida-
I  . Serviço de Saúde, precisa ainda o  quadro do augmento de en- 
f 5 - os e <je outros serventuários, afim de que o serviço tenha a de-
E  effic ien cia .

K g  outro quadro que está precisando de unificação adm inistrati- 
L j o  dos Scrviçus Auxiliares.
■  Nesse quadro ha sargentos, cabos e soldados amanuenses, in- 
Lnctores. conductores, ordenanças, “ chauffeurs", artífices etc. dis- 

pelas diversas repartições t^departamentos do commando.
\  parte disciplinar desse pessoal está affecta directamente ao 

Lnniandante geral, fardamento e  vencimentos recebem pela Assis- 
C a  do Material ao passo que seus assentamentos são escripturados 
Lsêcretaria da Brigada.

Resultam dahi embaraços que facilmente serão remediados con- 
Ijntrando-se esses elementos, sem augmento de despesas, numa uni- 
Jfcde com vida administrativa e disciplinar, unificando-se os serviços.

Estudado o assumpto, terei a honra de propôr a creação dessa 
midade, constituída pelo citado elemento.
| Tambem é de vantagem, constituir um departamento autonomo, 
0̂ tocante a vida administrativa e disciplinar, o Deposito de Recru- 
b, Linha de Tiro e Picadeiro, dando-se-lhe um quadro proprio.
|  Seu pessoal é, presentemente, fornecido pelos Serviços Auxiliares, 

jtazendo tal facto os inconvenientes, já apontados, pela variedade dos 
orgãos disdplinares e administrativos a que está subordinado, em 
min do que é meu pensamento propôr essa alteração.

COMMISSÃO I)E PROMOÇÕES

Com o desenvolvimento dos quadros desta Brigada, ora com 
wca de 200 officiaes e approximadamente 300 sargentos, tornando 
“npossivel ao commandante geral, unicamente, aquilatar do mereci- 
■Wo de cada um para ef feito de indicação nas promoções; por esse 
jPncipio, resolvi instituir, em caracter temporário, até que o assumpto 
*)a regul amentado definitivamente pelo Governo, a Commissão de 

á qual dei um regulamento provisorio, moldado em linhas
- no do Exercito.
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A  c o m m is s ã o , q u e  é c o m p o s ta  d e  6  m e m b r o s  tira d o s «  

f ic ia e s  su p e r io r e s  d a  fo r ç a , r e v e s a d o s  d e  6  e m  6  mezes 
m e m b r o  p e r m a n e n te  o  c h e fe  d o s  in s tr u c to r e s , in d ic a , a p r o ^ 0 c°íb 

a s v a g a s  se  a b rem , o s  o f f i c i a e s  e. in f e r io r e s  q u e r e u n e i n ^ ^ ^ ^ H  

r e q u is ito s  d o s  q u e c o n s titu e m  o  m e r e c im e n to , aj)ós um  

d o  e  m e tic u lo s o  d o s  a s s e n ta m e n to s  d o s  A A co mi .■ .i,• , ntros 

to s  o f f ic ia e s  q u e  p o s s a m  in f lu ir  n o  c a so . °cu,»Xa.

A  p r o m o ç ã o  p o r  a n tig u id a d e , d e n tr o  d o s  d o is  terços 
o b e d e c e  a c o llo c a ç ã o  d o  o f f ic ia l  n o  A lm a n a q u e , onde 
o r d e m  d e  a n tig u id a d e . chíI» n»

A promoção por merecimento esta -1tl>• >i\lina.h ao preen<4u_ 
dos seguintes requisitos: ‘ lmísto

1.° — Capacidade de commando;
2.° — Capacidade para o desempenho de funcção corresMi^H

te ao posto immediato; ‘P°ndeo.

3.° — Subordinação;
4.° — Moralidade irreprehensivel;
5.° — Valôr pessoal;
6 .® — Critério;
7.® — Zelo;
8 .° — Iniciativa; *
9.® — Actividade;

10.° — Probidade;
11.° — Intelligencia cultivada;
12.° — Habilitações theoricas e praticas;
13.° — Lealdade;
14.° — Bôa conducta civil e militar;
15.° — Bons serviços prestados na paz e na guerra;
16.® — A pratica de actos meritorios no exercicio da profissão;
17.® — Ter o Curso de Preparação Militar e ser aspirante a offi

cial.
— Em egualdade de condições têm peferencia para promoção por 

merecimento:
1.® — Os que houverem prestado serviços de guerra com refe

rencias especiaes, honrosas, publicadas em boletins mi* 
litares;

2 .® — Os que tiverem obtido approvações nos ex a m es prestado»
nas escolas officialmente reconhecidas;

3.® — Os que tiverem o Curso de Preparação Militar; 3
4.® — Os que tiverem sido feridos combatendo ou em actos de

serviço á frente da tropa;
5.® — O tempo de serviço publico averbado.
Já essa commissão, no seu funccionamento provisorio, tem í«t° 

varias indicações com acerto e justiça, resolvendo, assim, um proble

ma tão importante como esse.
Outro resultado não seria de esperar, pois, ninguém 

os commandantes de unidades, com a responsabilidade que têm e om 
o conhecimento, proprio da maioria dos officiaes e dos inferiores po° 

contacto directo na tropa, poderia aquilatar do seu gráo de
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v a r i a d o s  aspectos deste, tendo ainda á sua frente os as- 
e outros documentos para um estudo completo e conve-jeotos

izado definitivamente o projecto a respeito submette-lo-ei á  
a^nslderação Para flue mereça a approvação de s. exia., o sr. Pre-Aganif

t£ do Estado.

fcosidero de real conveniencia da força encaminhar o preparo 
JZutidato ao officialato de modo que a promoção ao primeiro posto 
T^rdusivamente nos que tenham o Curso de Preparação Militar. 

K ^ ssa r essa solução será preciso ir desde já restringindo as 
p e r m i t t id a s  somente por exame pratico a um terço das 
se forem dando.
roedida complementar, poder-se-á seguir idêntico critério 

■ T i»  tenentes e mais tarde com os demais postos, facilitando o 
íjo  no Curso de Preparação Militar aos que não o tiverem.
^Cge modo e augmentando os aspirantes a official a 20 , corres- 

ndo 10 á infantaria e 10 á cavallaria, dentro de alguns annos re- 
será o numero de officiaes sem curso.

ASSUMPTOS DIVERSOS

f Alimentação — As praças arranchadas fazem ao dia tres refeições 
café  com pão pela manhã, jantar ao meio dia e ceia á tarde.
Os generos, adquiridos por concurrencia trimestral, são de pri- 

ra qualidade.
So ultimo trimestre, de accôrdo com observação feita nas uni- 
s, mandei adoptar a titulo de experiencia, uma nova tabella para 

ribuição dos generos que constituem a ração diaria de cada praça, 
jÊçrnentando de algumas grammas a quantidade de generos como 

, assucar e batata ingleza.
Essa tabella que vem sendo observada até agora com bons resul- 
é a seguinte:

GENEROS

Attoí nacional __________
Anticar ....... .... ... ......... ...........
Buiha de porco .... ........
Batata ingleza ...... ....... .....
Café.... ....
Otrne verde..... .......... .....
hrinha especial ............
fajâo _...
Unha _
P>o . . . "

^mperos___________
*°*W«-mesa
*Wque _ ...... .

Unidade

Kilo

Acha
Kilo

Kilo

Quantidade que 
constitue a raçâo

0,120 
0,100
0,050
0,100
0,040
0,450
0,130
0,120
1
0.300 

100 rs. 
150 rs.

0,150



Nos dias feriados e nos dias de anniversario de oroj 
cada unidade o rancho é melhorado, fixando-se para isso 
tivo de 1$000, por praça para extraordinarios. ' c

Abastecimento d ’agua — São abastecidos dagua pela 
municipal os quartéis do commando, do 3.° batalhão, <ia 
sidencial e o Posto de Veterinaria. -scolta

O Grujx) de Metralhadoras e o Deposito de Recruta# 
ptação directa no arroio “ Ferradura” que atravessa a 
Bananeiras, onde estão localisados seus quartéis.

As installações para captação d’agua até agora 
com<|uanto (|ue já apresentassem deticiencia e mau 
pois. por varias vezes, aquelles quartéis ficaram privados 
canada, precisando traze-la em pipas. â Ua *n-

Com a installação do 1 .° batalhão na Chacara das 
.-eu quartel ora em construcção. é de urgência a solução 
pto. visto que augmentará grandemente o consumo d’ag u a /^ ^ ^ M

Já providenciei sobre a realização dos respectivos 
de submetter o caso á vossa consideração e conseqüente apDma! 9  
do exm.° sr. Presidente do Estado.

O quartel do Crvstal e o hospital são servidos por água 
Guahyba, colhida por encanamentos proprios. J n°

A força motriz para funccionamento das bombas de abastecm»*, 
continúa sendo fornecida pela Uzina Eléctrica da Pedreira do Dm^! 
sio. nos termos do contracto existente e por um j>equeno 
vapor.

Conforme ponderações contidas em meu anterior ' relatorio u  
aguas do Guahyba, nesse local, são péssimas.

Basta a circumstancia de terminar proximo a esse ponto o cano 
da réde de exgottos da cidade, para avaliar-se o grave perigo a que ae 
expõe a saúde do pessoal.

Assim considerando, pedi, em fins de 1925, providencias no sen
tido de serem procedidas sondagens e estudos no Crvstal. para perfi- 
ração de um poço semi-surgente naquelle local.

Em virtude desse pedido, a Secretaria das Obras Publicas mandou 
fazer sondagens nas immediações do quartel do Crvstal, as quaes não 
satisfizeram, declarando aquella Secretaria que mandaria renova-las 
em épocas próprias.

Pela sua relevancia tem merecido este problema a vossa especial 
attenção.

Parece, entretanto, que a solução mais pratica do caso. será esta
belecer um accôrdo com a municipalidade de modo que o Estado, em 
vez de fazer as dispendiosas installações no Crvstal que se tornam in
dispensáveis para a purificação d’agua, a auxilie materialmente para 
que prolongue o encanamento da Hvdraulica do municipio até affllA,

A solução definitiva desse magno problema é tanto mais urgente 
quanto é certo que as condições da agua descriptas foram recentemen
te aggravadas com o estabelecimento de um grande cortume a montan- 
te, pouco mais dc 300 metros de um dos pontos de sua captação* A ^ ' 
cretaria das Obras Publicas, como sabeis, estuda actualmente, 
lhor meio para resolver o assumpto.

— 424 —
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■ bril. f°' entregue a esta Brigada o reservatorio d’agua des- 
Enl Ĥ p ita l , com capacidade para 80.000 litros, construido em 
■Snnado, P^° contractante, engenheiro civil dr. Carlos Sylla.

- ibras respectivas haviam sido iniciadas em 5 de novembro de

^^Ljecidade do antigo reservatorio era de 18.000 litros. 
r  «ram com aquella construcção, as difficuldades por que pas- 

tabelecimento com a deficiencia d’agua. 
iT sua má qualidade, é agora abundantíssima.

' j o regimento de cavallaria com séde em Santa Maria, tem
^Kyodante e bôa, fornecida por uma vertente situada a 2.000 me-

^  - nuartel e localisada em terreno de propriedade do sr. Oswaldo 
Kfdo 1

senhor prometteu vende-la ao Governo do Estado por 5 ou 
-MOtos de réis.
^Kgndo da mais alta conveniencia essa transacção, que evitará de 

maiores despesas ao Estado, tive a honra de propô-la em offi- 
K»585. de 18 de março, tendo essa Secretaria, em officio n.° 1.142, 

í  2 de iunho. communicado que s. exia. o sr. Presidente do Estado 
Livera a compra.

\ effectivação desta está na dependencia da medição do terreno, 
flfapeito do que já está providenciando a Secretaria de Estado dos 
Eocios das Obras Publicas.

A agua vem pela gravidade ao reservatorio do quartel por cana- 
L jo  própria, atravessando terrenos pertencentes aos srs. Frederico 
Kjjgj Schirmer e Guilherme Cassei Sobrinho, com os quaes foi feito 
Ç  termo de accôrdo, em 1925.

Conforme frisei em meu rtelatorio anterior, tem se aggravado, ul- 
nnamt-nte, nas épocas de estiagem, o problema do abastecimento 
figua do quartel do 2.° regimento de cavallaria, em Livramento.
|  0  commandante desta unidade alvitrou como meio mais pratico de 

Ln»r este mal, a construcção de um poço semi-surgente, nos moldes 
Uk que já existem naquella localidade, fornecendo agua abundante e 
»íc excellente qualidade.

De accôrdo com esse alvitre, officiei a essa Secretaria, propondo 
[*medida que foi tomada em consideração, conforme officio n.° 2.496, 
<k 9 de outubro em que vos dignastes communicar terem sido tomadas 

«necessarias providencias junto á Secretaria das Obras Publicas.
Para tratar do assumpto esteve, em novembro, naquella cidade, 

|o engenheiro Astrogildo Ramos, das Obras Publicas.
Construido que seja o poço semi-surgente, terá o regimento agua 

pfficiente para attender a todas as suas necessidades, restringidas, 
wnalmente. com sérios prejuizos, devido a deficiencia desse liquido.

Buminação — Todos os quartéis e estabelecimentos desta Briga- 
® são illuminados a luz electrica.

^  Almanaque da Brigada M ilitar — Já está quasi impresso o Alma- 
N *  da Brigada Militar para o anno de 1927.



O almanaque, que entra no seu 12 .° anuo dc publicação 
prestando inestimáveis serviços como fonte de variadase^3 ^ ^ .  
mações promptas. uteis mfr,,;

Dissertação — Consoante disposições regulamentares n rJl 
riados e em datas históricas, officiaes previamente cscà la^ .T H  
caram ás praças, nas respectivas unidades, o motivo da comm05’ **1®-

Gratificação especial da 4.* parte. dos vcncim entso_
esta gratificação: o major Arthur Gomes Mariante, na 
de 2:325$000, a contar de 25 de junho de 1926, por acto n°
13 de setembro; "  it

o 1.° tenente Fernando Cândido da Silva, na razão a n f l  
1 :797$000, a contar de 15 de abril de 1926, por acto n.# 359 <j ^  ^  
setembro;

o capitão Julio José Beckhausen, na razão annual de 1 
a contar de 13 de junho de 1926, por acto n.° 381, de 28 de se ta?!!

o 2 .° sargento conductor dos Serviços Auxiliares, 
dos Santos, na razão annual de 629S900, a contar de 4 de 
1926, por acto n.° 414, de 26 de outubro; ' •*

o major Mirandolino Machado, na razão annual de 2:32Oa l  
a contar de 5 de junho de 1926, por acto n.° 433, de 4 de novtmb»

o cabo do 1.° batalhão de infantaria, José Felippc, 
annual de 461SOOO, a contar de 6 de abril de 1926, por acto n®4»  
de 24 de dezembro.

Exames práticos — Em setembro, época regulamentar, foram rt». 
lisados exames práticos para os postos de official.

Não podendo fazer-se a reunião de todos os candidatos nesta ca
pital, para a realização das provas, em vista de circumstanda» n d  
ciaes do momento, foram os exames effectuados, em cada unidade es
tacionada no interior do Estado, por uma commissão composta <fr« 
respectivos commandantes e fiscal e de um official da missão is- 
structora, enviado desta capital.

Transcrevo, a seguir, as actas lavradas a respeito pelas commis
sões julgadoras:

“ACTA do exame para os postos de major e capitão. 
Aos dezessete dias do mez de setembro do anno de 

mil novecentos e vinte e seis, a commissão abaixo assigna- 
da e presidida pelo senhor coronel commandante geral, 
reunida afim de proceder aos exames práticos de que tra
tam os artigos vinte e sete e vinte e oito do Regulamenr 
geral da Brigada Militar, resolveu approvar os seguintes 
candidatos inscriptos:

para major — capitães Apparicio Gonçalves Borges * 
Agenor Barcellos Feio, com grau oito e cincoenta (&*) 
e Paulino Leite Sobrinho, com grau seis (6) ; j

para capitão — segundos tenentes Ramiro B arca»  
Feio. Venancio Baptista. Eugênio Medeiros e José Rj®*" 

^ pues da Silva, com grau oito (8 ), Carlos HtnriqueM**- 
chand, com grau sete (7), primeiro tenente Annibal Qun**>
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com grau seis e cincoenta (6,50) e segundo tenente Ra- 
phael de Oliveira Bello, com grau quatro (4). E  nada mais 
havendo a tratar, foi lavrada a presente acta que vae assi
n a d a  pela commissão. Claudino Nunes Pereira, coronel, 
Emilio Lucio Esteves, tenente-coronel, Manoel Gonçalves 
Cardoso, tenente-coronel, José Rodrigues Sobral, tenente- 
coronel, Adalberto P. da Rocha Moreira, major, Leopoldo 
Bittencourt, major.”

“ BRIGADA M ILITAR DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL — ACTA DE EXAME — Em dif- 
ferentes dias do mez de setembro de mil novecentos e vinte 
e seis, a commissão abaixo assignada, sob a presidencia do 
coronel Claudino Nunes Pereira, reunida no quartel do 
Commando da Brigada Militar submetteu a exame pratico 
para o posto de segundo tenente os candidatos inscriptos, 
approvando os seguintes: segundos tenentes commissiona
dos Gentil Machado de Godoy, com grau tres (3 ) ;  Clau
dino Ignacio Lopes, com grau tres (3) ; Alfredo Rodri
gues da Silva, com grau tres (3) ; Edgar Rodrigues da 
Silva, com grau tres (3) ; Sylvio Madeira, com grau tres
(3 ) ;  e Manoel Theodoro, com grau tres (3 ) ;  primeiros 
sargentos Carlos Lewis Ferraz, com grau seis e meio (6,5) ; 
Leoncio Bernardo dos Santos, com grau cinco (5 ) ;  segun
dos sargentos Anapio Barcellos Feio, com grau cinco (5 ) ;  
Alvarino de Souza Muniz, com grau quatro e setenta e 
cinco (4,75) ; primeiro sargento veterinário Nicomedes de 
Freitas Beccon, com grau quatro e meio (4 ,5); sargento 
ajudante Enedino Nunes Pereira, com grau quatro (4) ; 
segundo sargento Clarimundo Cabral, com grau tres e meio 
(3,5); segundo sargento Annibal Prudente, com grau tres 
e meio (3 ,5); segundo sargento Alcides Hyppolito Ma
chado, com grau tres e meio (3,5) ; primeiro sargento An
tonio Rodrigues da Cunha, com grau tres e meio (3 ,5); 
segundo sargento Oswaldo Marques da Silva, com grau 
tres(3) ; e segundo sargento Osorio Ribeiro, com grau 
tres (3). E, para constar, lavrou-se a presente acta, que 
vae assignada pela commissão. Claudino Nunes Pereira, 
coronel. Emilio Lucio Esteves, tenente-coronel. Manoel 
Gonçalves Cardoso, tenente-coronel. José Rodrigues 
Sobral, tenente-coronel. Adalberto P. da Rocha Mo
reira, major. Leopoldo Bittencourt, major.”

“ACTA — Aos dois dias do mez de setembro do 
anno de mil novecentos e vinte e seis, no acantonamento 
do primeiro batalhão de infataria da Brigada Militar, os pa
vilhões do quartel novo do segundo Regimento de Cavalla
ria Independente, na cidade de São Borja, a commissão 
composta do tenente-coronel José Gomes Ferreira e ma
jores Adalberto P. da Rocha Moreira e Mirandolino Ma
chado. nomeada pelo senhor coronel commandante geral
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por officio sob numero mil seiscentos e quar^M 
vinte e seis de agosto ultimo, para prr.cederem ** e - 
dos candidatos inscriptos no batalhão para os v ̂  
de official. presentes estes, submetteu . . r, 
e oraes regulamentares e depoi- de apreciar A 
as provas resolveu approvar os seguintes 
para o posto de major, o capitão Alcides d e Q M ^ ^ ^ L  
dideu. com grau cinco (5) ; — para o de eapitã^"* *-*- 
do tenente Oscar Alves Chaves, com grau cinco V t t f ü  
para o de segundo tenente, os primeiros sargentr * 
Borges, com grau tres (3) ; Honorino 1'eliciano dofiííM  
com grau tres (3) ; e segundo sargento João de [L  
reira, com grau tres (3) ; sendo reprovado unj 
Ficam, porém, susi>ensas e.-tas approvações até cn r 10- 
ção do senhor commandante geral «la Brigada, 
remette a presente acta que vae assignada pela 
sendo escripta ]>elo secretario do batalhão, 
te Accacio Ferreira de Oliveira. José G ornes3 i^B  
tenente-coronel. Adalberto P. da Rocha Moreira 
instruetor. Mirandolino Machado, major”. ,<,«)

1 erreirj. 
mai<*

“ EXAMES PRÁTICOS PARA OS P O S T o lH  
MAJOR. CAPITAO E SEGUNDO T E N E N T E  .. 

ACTA. — Aos dez dias do mez de setembro do anm J  
mil novecentos e vinte e seis, reuniu-se no acantonament 
do segundo batalhão de infataria da Brigada M ilitar, n a d  
villa de Bôa Vista do Erechim, a commissio abaixo fir- 
mada e nomeada pelo senhor commandante geral, panj&  
ceder ao exame pratico para os postos de major, capitão e 
segundo tenente; estando presentes os candidatos inserimos 
pertencentes ao mesmo batalhão, deu a commissão começo 
a seus trabalhos pelas provas escriptas e em seguida a ural. 

Foi incluido na lista o segundo tenente, em commissão, 
Sylvio Nunes que, embora não tendo sido seu nome men
cionado no boletim do commando geral, sob n.° 195, de 
vinte e oito de agosto proximo findo, já havia solicitado 
sua inscripção para os exames que se realizariam em marco 
proximo passado addiados “ sine die”. — Terminado? os 
trabalhos ficou apurado o seguinte resultado: para major
— o capitão Marciano Izidoro da Silva, approvado com 
grau cinco (5 ) ;  para capitão — 1.° tenente Trajano Mari
nho, grau cinco (5), e segundo tenente João Tacito do- 
Santos. grau quatro (4 );  para segundo tenente — os se
gundos tenentes, em commissão, João Mendonça, appron- 
do com grau cinco (5 ); Sylvio Nunes, grau quatro (♦) * 
Pautilho Palhares. grau tres (3) ; primeiro -argento Abfl» 
da Silva Moraes, grau tres (3). Foram re p ro v a d o s  doi 
sargentos inscriptos. Não compareceu o segundo ten®* 
Mozart Ferreira, que. destacado em Marcellino R l j l  
foi chamado com o tempo preciso. E para c o n star lavro0 
se esta acta que vae assignada por toda a com m tt^^^^Can- |



— 429 —

dido Pinheiro de Barcellos, tenente-coronel. Adalberto 
Pompilio da Rocha Moreira, major instructor. José 
Freire de Oliveira e Souza, major.’’

“ BRIGADA MILITAR DO ESTADO—QUARTO 
BATALHÃO DE INFANTARIA MONTADA—ACTA 
DE EXAME. — Aos quatro e cinco dias do mez de setem
bro do anno de mil novecentos e vinte e seis reuniu-se a 
commissão nomeada pelo senhor coronel commandante ge
ral, no quartel do quarto batalhão de infantaria montada, 
nesta cidade para proceder a exame nos candidatos aos pos
tos de major, capitão e subalternos. O exame constou de 
prova oral e escripta sendo considerados approvados, os 
seguintes candidatos inscriptos: para major — capitão An
tonio Dias de Oliveira, grau cinco (5 ) ;  capitão Eugênio 
Bandes, grau quatro (4) ; e capitão Innocencio Pereira Lo
pes, grau tres (3) ; para capitão — segundo tenente Camil- 
lo de Moraes Dias, grau sete ( 7 ) ;  segundo tenente Antonio 
Gomes de Jacques, grau cinco (5 ) ;  para subalternos — 
sargento-ajudante Antonio Rodrigues, grau cinco (5 ); pri
meiro sargento quartel-mestre, José Soares de Pinho Netto, 
grau cinco (S) ; primeiro sargento Ernesto Jorge Alvor- 
cem, grau cinco (5). Foram considerados inhabilitados cin
co candidatos e desistiu de fazer exame um. Ouartel em 
Uruguayana, cinco de setembro de mil novecentos e vinte e 
seis. Felicio Augusto de Almeida, tenente-coronel. Adalber
to P. da Rocha Moreira, major instructor. Pedro Vaz Fer
reira Filho, major”.

“ BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL — ACTA DE EXAME. A pri
meiro de setembro de mil novecentos e vinte e seis. a com- 
missão abaixo assignada, nomeada pelo commandante da 
Brigada e reunida no quartel do primeiro regimento de 
cavallaria, submetteu a exame pratico para o posto de 
major, o candidato inscripto, capitão Diogenes Brazi- 
liense Pinheiro, approvando-o com grau cinco (5). A 
commissão: Emilio Lucio Esteves, tenente-coronel. Cân
dido Alves de Mesquita, tenente-coronel. Felippe Pedro 
de Barcellos, capitão ajudante.”

“ BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL — ACTA DE EXAME. A pri
meiro de setembro de mil novecentos e vinte e seis, a 
commissão abaixo assignada, nomeada pelo commandante 
geral e reunida no quartel do primeiro regimento de caval
laria, submetteu a exame pratico para o posto de se
gundo tenente os candidatos inscriptos, approvando-os na
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seguinte ordem: primeiro sai g.nto < par; ei mesbJ 
Petry, com grau seis e meio (6,5) ; 'egmjJJII 
Antonio Nunes Pontes, com grau quatro (4) • 1 
tenentts commissionados Ignacio Hometerio 
tivo Barreto Alves, com grau tres e meio 
meiro sargento Cario- I . e i t e  ( 'rui' li< >tn. r,,ni * jij. 
meio (3,5). A commissão : Kmilio Lucioi 
tenente-coronel. Cândido Alves de Mesquita, 
ronel. Felippe Pedro de Barcellos, capitão a j i r f ^ ^ H

Realizaram-se. no segundo regimento de 
no referido mez de setembro, os exames prat i ^ T ^  
os postos de capitão e segundo tenente, tendo a con»w? 
são examinadora constituida pelos tenentes-coroaS^B 
lio Lucio Esteves e Davio José do Amaral e major ArtW 
Gomes Mariante, approvado os seguintes iandi(fafo !g *
o de capitão — primeiro tenente Carlos «masque de 
quita, com grau seis e meio (6,5), e primeiro tet*» 
Waldemar Alves, cun grau seis e meio (6,5); e ^
o de segundo tenente, -em commissão. Ibanez Pirei 4  
Cunha, cinco e meio (5,5), segundo tenente, em 
missão. Beltlór Corrêa de Mello, cinco (5), primeiro», 
gento veterinário Rol)erto Ferreira da Cunha, grau cae» 
(5), primeiro sargento Florismundo Ribeiro Giglino, gm 
cinco 1 5 .  primeiro sargento quartel-mestre Floriam 
Borges, quatro ; -l.5i. -argento ajudante Aldfa
Marchand, grau quatro e meio ( 4.5 1. primeiro sargoU 
Julio Castilhos Maciel Ce/ar. grau quatro (4); sega* 
sargento Julio da Silva Barão, grau tiuatro (4), segunii 
sargento Aristides de Almeida Sobrinho, grau quatro
(4), e primeiro sargento Antenor Corrêa, grau trn ( t t  
Foram reprovados dois candidatos.

Elevação de gratificação — Afim de, melhorando os vencimento 
das praças, conseguir rete-las nas fileiras, a pó" > onclusão do 
de serviço, propuz em officio n.° 116, de 14 de janeiro, fossem elevadn, 
a contar de 1.° do mesmo mez, de $300 para $500 diários a gratifica
ção das forças engajadas e de $500 para $800, tambem diários, a gra
tificação das praças reengajadas.

Essa proposta mereceu approvação de s. exia. o sr. Presidais 
do Estado, em despacho de 15. conforme communicação dessa Secre
taria. em officio n.° 160. de 18, tudo de janeiro.

Gratificações dc engajamento c reengajamento —  Foi, antefW" 
mente, estabelcicfo que as ex-praças desta Brigada como as do E***”
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I ^ E ,  mais de 2 ou de 4 annos de serviço, que se alistassem 
teriam direito ás gratificações de engajamento ou reen-

me parecesse de equidade que taes vantagens fossem 
Ryas ás ex-praças de forças auxiliares que se alistassem na força 

com mais de 2 ou de 4 annos de actuação, dada a rele- 
^ E d o s  serviços prestados, dirigi a essa Secretaria o officio n.° 

?1 de maio, propondo essa medida, que s. exia. o sr. Pre-
■  _ Estado houve por bem approvar, conforme vos dignastes 
BÇflicar em officio n.° 1.363, de 26 de maio referido.

■ fendendo a que, por circumstancias de força maior, foram 
^K gjjjas baixas das praças de tempo terminado, propuz, em offi- 

788. de 24 de abril, que fossem abonadas a esse pessoal, que 
servindo por tempo indeterminado, as gratificações de 

Kginento ou reengajamento, conforme o caso, a partir da data 
que cada homem tivesse terminado o tempo de sua obrigação, 

■L qUe se cada um engajasse ou reengajasse, completado o con- 
E p ,  teria direito ás referidas gratificações.
1 Foi esta proposta tambem approvada por s. exia. o sr. Presi

d e  do Estado, conforme communicação dessa Secretaria, em offi- 
L 0* 1.532, de 18 de junho.

í Abono de peças de fardamento — Ainda com relação ás praças 
pt de tempo terminado, vinham servindo independentemente de novo 

Lotracto. por motivo de terem sido suspensas as baixas, propuz, em 
[officio n.° 828, de 28 de abril, que lhes fossem abonadas as peças 
dt fardamento da tabella, desde que tivessem servido por tempo equi- 

'olente á metade da duração de cada uma, após a terminação do seu 
hntracto, visto que estavam essas praças com seu fardamento já 
etodido do tempo de duração regulamentar e bastante estragados. 
| S. exia., o sr. Presidente do Estado, concordando, approvou essa 

[proposta, conforme communicou essa Secretaria, em officio n.° 1.167, 
[it 6 de maio.

Aquisição de itmnovel — Como fosse necessário ampliar-se as 
(«cheiras e garage desta Brigada, situadas á rua Coronel Bello, ponto 
onde tambem serão installadas as officinas da força, entrei em en- 
jtadimento com o sr. Victorio Pilla para compra dum terreno de sua 
propriedade, contiguo áquelles departamentos.

Ajustado o preço de 16:800$000, pedi a essa Secretaria, em 
officio n.® 2.452, de 21 de dezembro, providencias no sentido de ser 
knada a respectiva escriptura, correndo as despesas por conta das 
®°oomias desta Brigada.

Em resposta, essa Secretaria communicou por officio n.° 3.498, 
P ®  de dezembro citado, ter tomado as necessarias providencias 
J®to á Secretaria da Fazenda.



A ef fectivação da compra está dependendo a p e n ^ ^ H j 
mento das formalidades legaes 110 caso. l" ^  {j|

. Ibono ./<• terço dr vencimcntos — I£m consequen ' *■ 
anormal esboçada no fim deste anno relatorial, ficará? 
que servem junto ao commando e os das unidades e Ibo nt °* 
nição desta capital, com expediente prolongado até á no’<'°S 
a serviços extraordinarios e arriscados alguns. ' J! e e saU^"

Deante dessa situação, tive a honra de, em officio 
4 de dezembro, propôr que fosse aos mesmos offici a ^ ^ ^ ^ ^ |  
terça parte dos respectivos vencimentos, a contar de 17 de*^113̂* a 
ultimo, data em que o Governo Federal resolveu c o n c e d n ^ ^ ^ ^ l 
campanha ás unidades do Exercito estacionadas neste 
tropa estadual á sua disposição. 'sía<io s j

Mereceu approvação de s. exa. o sr. Presidente do P .J , 
referida proposta, conforme communicação dessa Secretari» **^1 
cio n.° 3.154, de 9 ainda de dezembro.

De accôrdo com despacho de s. exia., exarado no offi iM  
commando. sob n.° 2.529, de 30 de dezembro, foi. tambenj/S^^B 
abonar o terço do soldo ás praças cm serviço na ^uarniçSo^^^^B 
a contar de 17 de novembro, conforme communicou essa 
em officio n.° 204, de 7 de janeiro do corrente anno de 1927 ^ H

Corpo da guarda do Thesouro do Estado — A 25 de scf^H  
a guarda do Thesouro do Estado passou a occupar o novo roam S 
mento, especialmente preparado na parte ampliada do edificio & 
Secretaria de Estado dos Negocios da Fazenda.

Esse compartimento retine todas as condições hvgienicas, é amplo 
e está dotado de bóas installações de luz e exgottos. di-imudo de mm 
area interna.

Abono de ajuda de custo — Em 21 de aiM.-tn. 1< accôrdo can 
resolução do exmo. sr. Presidente do Estado, embarcou, nesta capital, 
com destino a Bôa Vista do Erechim, o 2.° batalhão de infantarâ, 
afim de alli estacionar á disposição do exmo. sr. general coama» 
dante da 3." Região Militar, comquanto que percebendo vencimentos 
pelo Estado.

Nestas condições, propuz, em officio n.° 1.567, de 19 daquelle 
mez, que fosse abonada a ajuda de custo regulamentar aos officiaa 
dessa unidade, emquanto não percebessem vencimentos dos cofres

Tendo sido approvada essa proposta, os officiaes do 2* batuM 
estiveram no goso dessa vantagem até 31 de outubro, visto que de 1* 
de novembro em deante passaram a perceber vencimentos pelos cofres 
federaes.

Salvamento das victimas da enchente — Por occasião da gran* 
enchente verificada nesta capital, em setembro, que inundou **»■ 
pontos da* cidade, inclusive grande parte do arrabalde do
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es e l’raSas da. Escolta Presidencial, do 3.° batalhão de 
Serviços Auxiliares, prestaram, especialmente, na 

m t')' daquelle mez. com humanidade e abnegação, relevantes 
<Je ' '  sa]vamento dos habitantes desse bairro tomados de
Íl5 ^  i __ -— . . . - it'l 11 í 111 r n m  r. r ie^A  ,1o . .

---- --------- — . -w HiHâiw tu tuauu j uv. Sl.ll*-
lares, evitando, com o risco da própria vida, muitas

■  jjnpetuosidade das aguas, que fossem victimadas pessoas 
Pição que. em perigo imminente, bradavam afflictivamente por

«Procedimento nobre e generoso desses elementos da força pu- 
^ E «ceu  applausos das auctoridades, população e imprensa. 

nlt. oletini. fiz-lhes justos louvores.

ao Presidente eleito da Republica — Conforme re- 
üL dê >• exia-- o sr. Presidente do Estado, e em homenagem ao 
B e , W ashington Luiís Pereira de Souza. Presidente eleito 

"oíoublica- quando em visita a esta capital, formaram, a 3 de 
^Kncorporados á Brigada M ixta que, sob o commando do sr. 
E, pará da Silveira, lhe prestou continências por occasião de 

■Lmbarque. o 2.° batalhão de infantaria com o effectivo de 212 
. .  a Escolta Presidencial com 112 homens e 130 homens do 
ringente auxiliar do Crystal.
Fesas unidades desfilaram em seguida, emfrente ao Palacio do 

Jtrno. causando bôa impressão pelo garbo com que se apresentaram.
‘  ̂ proposito dessa formatura, recebi, em 8 do mesmo mez, o 

n.° 103 — 1." secção —, que me dirigiu o sr. comman- 
da 3" Região Militar e que a seguir transcrevo:

“ 3." REGIÃO M ILITAR — 3.a Divisão de Infan
taria — 1." secção — n.° 103 — Objecto: Faz um agra
decimento. — Porto Alegre, 8 de junho de 1926. O 
commandante da 3.” Região Militar e 3.* Divisão de 
infantaria, ao sr. commandante da Brigada Militar do 
Estado. Sr. commandante — Agradeço-vos a cooperação 
da Escolta Presidencial e do 2.° batalhão na formatura 
havida, por occasião da chegada do exmo. sr. Presidente 
eleito da Republica, dr. W ashington Luís, e peço-vos, por 
terem merecido as minhas mais dignas referencias, elo- 

If. gial-os pela maneira correcta, garbo e ordem com que se 
apresentaram. Saúde e fraternidade. General A . N eves.”

Em virtude dos termos desse officio, elogiei os'majores José 
eire de Oliveira e Souza, commandante interino do 2.° batalhão de 

ifantaria. e Felicio Augusto de Almeida, commandante da Escolta 
[Presidencial, determinando-lhes que os mesmos elogiassem os officiaes 
Lt praças das respectivas unidades.

r  Homenagens ao Barão do Triiinipho — Na formatura e desfile 
í<ie se realizaram em Rio Pardo, a 23 de outubro, em homenagem ao 

do Triumpho, tomaram parte a fanfarra do 1.° regimento de
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cavallaria, vinda - de Santa Maria e a Escolta Presidenc^l 
alli seguiu, a 22, em trem expresso posto á sua d ispos^V  
mando da Região, com o effectivo de 4 officiaes e 70 
commando do capitão Aristides Krauser do Canto.

A proposito dessa solemnidade, recebeu c-te coniJ ^ ^ ^ ^  
guintes officios:

Do commando do 7." regimento de infantaria, sob n » i J j  
27 de outubro ultimo: 1

“ Tendo feito parte do destacamento sob
mando, destinado a prestar as devidas 
memória do Barão do Triumpho, a Escolta 
da briosa coq>oração que commandais, e, tendo j^^M  
coita. jiela sua correcção e galhardia, se 
ponto de satisfazer as exigencias de ijua lqu^l^^H  
apresento-vos, de envolta com os meus a g ra d e ^ ^ l  
pelo concurso prestado, as mais calorosas f d t ó S S  
pelo elevado gráo de instrucção e 'lisciplina‘1dessahí?í
o que vem pôr em relevo as vossas tão conhecida» < jE | 
dades de chefe disciplinador.

Pedindo transmittir aos officiaes da Escolta os 
mos protestos de reconhecimento' pelo muito 
buiram para que eu me desempenhasse da missão 
foi confiada i>elo sr. general commandante da 
aproveito o ensejo para agradecer o valioso auxiliopí5 
tado pela banda de musica do 1.° regimento ce cavai», 
ria e reiteirar os meus votos da mais elevada admirado e 
estima.”

Do commandante da 3.° Região Militar e 3 “ Divisão de inían- 
taria, sob n.° 225, de 3 do corrente:

“ Venho agradecer-vos, muito penhorado, o brilhante 
concurso prestado pela Escolta Presidencial á formatura 
e desfile que tiveram logar em Rio Pardo no dia 23 do 
mez findo em homenagem ao Barão do Triumpho. ' j

Junto remetto-vos, para os devidos fins. um exemplar 
do boletim regional em que tive a satisfação de louvar 
nominalmente os officiaes e praças dessa luzida tropa que 
faz parte da Brigada sob vosso digno commandOk^i

A parte do boletim de que trata o officio do sr. o mimando** ■ 
da 3.® Região Militar, referente ás homenagens prestadas ao Barío 
do Triumpho, é do thêor seguinte:

“ LOUVÔR — Pelo garbo, correcção e •lisciplin***® 
que se houveram na formatura para homenagear o Bart® 
do Triumpho, louvo : f- ot,'c'?es. í
Escolta Presidencial — capitão commandante

á
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jCrauser do Canto, 1.° tenente Orestes Carneiro da Fon- 
íoura, 2 “  tenentes Venancio Baptista e Octaviano Paixão
Coelho e, bem assim, tambem, n om in alm en te......................
aS praças das tro p as ................................. da Escolta Pre
sid en cia l que tomaram parte na m esm a.................. ”

— 4 3 vista de officios e boletim acima, louvei o commandante da 
P r e s id e n c ia l ,  seus officiaes e praças, pela disciplina, garbo 

r  'meito com que tomaram parte nas homenagens prestadas pela 
C fe d e  Ri° Pardo á memória de seu glorioso filho, o Barão do

í ^ u v e i .  tambem, a fanfarra do 1.° regimento de cavallaria pela 
t • lina e luzimento com que se apresentou, emprestando brilhante 

ás solemnidades.

■ jfgio soldo — Obtiveram meio soldo: 
dona Malvina Pinto de Freitas, de conformidade com a lei n.° 

5j  de 31 de dezembro de 1923, na importancia de 1 :000$000, annual- 
Wnte, a contar de 15 de maio de 1923, na qualidade de viuva do 
^Jes, em commissão, do 5.° corpo da 2.* Brigada Provisoria do Sul, 
Kgõlio Pinto de Freitas, morto em acto de serviço na defesa da 
Ejõn e das leis, por acto n.° 48, de 13 de fevereiro;
[dona Alice Pinheiro Paiva, de conformidade com o decreto n.° 

de 15 de janeiro de 1914, na importancia de 2:128$000, an- 
Eínente, a contar de 25 de fevereiro ultimo, na qualidade de viuva 
lio 2° tenente desta Brigada, Sylvio de Abreu Paiva, morto em acto 
Me serviço na defesa da ordem e das leis, por acto n.° 165, de 10 de 
naio;
F dona Maria da Cunha Pujo, de conformidade com a lei n.° 319, 
de 31 de dezembro de 1923, na importancia de 1 :000$000, annual- 
nientc, a contar de 22 de maio do mesmo anno, na qualidade de mãe 
Jsíado alferes, em commissão, do 1.° corpo provisorio desta Brigada, 

' da Cunha Pujo, morto em acto de serviço na defesa da ordem e 
das leis, por acto n.° 190, de 27 de maio;
i dona Josephina Menezes Pacheco de Campos, de conformidade 
com a lei n.° 319, de 31 de dezembro de 1923, na importancia de 
ÈétofOOO. annualmente, a contar de 7 de outubro de 1925, na qua
lidade de viuva do capitão, em commissão, do 22.° corpo auxiliar, 
Antonio Pacheco de Campos, morto em acto de serviço na defesa 
da ordem e das leis, por acto n.° 218, de 18 de junho;
. os menores impuberes Odila, Maria Othilia e Octacilio, de con
formidade com a lei n.° 319, de 31 de dezembro de 1923, na impor
i a  de 1 :000$000, annualmente, a contar de 27 de outubro do 
**smo anno, na qualidade de filhos do 2.® tenente da 2.* Brigada 
Provisoria do Oéste, Bertholdo Maciel, morto em acto de serviço na 
kiesa da ordem e das leis, por acto n.° 270, de 21 de julho;
1 dona Clotilde de Souza, de conformidade com a lei n.° 319, de 
W p  dezembro de 1923. na importancia de 1 :666$700. annualmente,
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a coutar He 13 de setembro do mesmo anno, na 
do capitão, em commissão, da 1* Brigada Provisoria do V 
ricio Mariense de Souza, morto em acto de serviço i 
ordem e das leis, por acto n.° 384. de 29 de setembro ^*<8

Campo dc obstáculos —• Resente-se esta Brigada 
canil"» de instrucção de equitação ou d( uma ( ai riérp" M  H  
cessarios obstáculos, onde se ix>ssa desenvolve-la conven iâfe íj^H  

Infelizmente, porém, a torça só dispõe de tc r r e n o s ^ ^ ^ ^ l  
em arrabaldes muito distanciados dos quartéis. . j 't̂ r°PííaiSos 

Entretanto, poder-se-á entrar em accôrdo com a Socíq^^RÍI 
pica Riograndense que está em negociações para a cor^^HÍ' 
faixa de terreno na Avenida 13 de Maio. para a o rg a n iz ^ ^ ^ ^ l 
campo apropriado aos seus objectivos, no sentido de n o s^ ^ ^^ ^ l 
desse terreno. Acredito que. mediante razoavel auxilio, 
contracto com a referida associação para que a tropa se 
dido campo com vantagem e sem perturliar o íu-.. ■ ,nament0_^^H 
riados “sports” que a mesma tem em vista installar alli. ,

Estádio — No intuito de dotar a força de uma compWM 
lhagem para os trabalhos de instrucção, estou encaminhandom 
strucção de um “estádio”, projectado pe!o ’»•••: antecessor 
Massot.

Será localizado em terreno existente nos fundos do 
Praia de Bellas, Terminada es-a construcção a tropa d isp o i^ ^  
dernos apparelhos para toda a i n s t rucção  ph\>ica que, préH 
uma lacuna nos elementos dessa natureza, muito concorrefl^^^n 
indispensável desenvolvimento dessa importante parte da instruai 

Comprehende-se 110 projecto a construcção de um grande f d  
lhão para resguardo do material e para os trabalhos dc instrucção  ̂
dias chuvosos. As despesas estão sendo custeadas pelas 
da Brigada.

5 0 V 0  SURTO REVOLUCIONÁRIO

Decorria o anno de 1926 em completa calma neste Estado*: 
que nada indicasse um novo movimento revolucionário, dadas as 1 
cumstancias de que se achavam guarnecidas a- fronteira-. ^ m o ’ 
guay e Argentina, em cujos paizes estavam emigrados os remane 
tes das ultimas rebelliões e tambem tendo em vista que 
emigrados já não se notava o mesmo enthusiasmo e a mesma 
de principio.

Na sua maioria esses homens entregavam-se ao trabalho j 
les paizes, parecendo assim terem abandonado de vez a idéa re 
cionaria. .

Apreciável numero mesmo regressou ao territorio patrio contt 
nas garantias offerecidas pelos exmos. srs. Presidente do Ea|j 
general commandante da 3.” Região Militar e ahi está entregue f 
cupações pacifiPas e alheio a essas impatrioticas tentativas.
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obstante os boatos que de vez em quando surgiam, os pode- 
ggntés a par da situação julgavam com segurança, a ineffi- 

_ qualquer tentativa que dahi surgisse.
Gu facto esse elemento, enfraquecido e desprestigiado, não ten- 

-0 alguma até novembro.
CLnto, com geral surpreza, em 14 de novembro, revoltavam- 
E h s  das unidades de cavallaria e artilharia do Exercito, em 

e uma tentativa verificava-se, tambem, com relação á 
P j e  artilharia aquartelada em Bagé.
rfT  porém. foi no seu nascedouro abafada energicamente pelo 

Plante e officiaes da referida unidade, perdendo a vida, he- 
CT no cumprimento do dever, em t ã o  grave emergencia, um 
L ' jovem official do Exercito, 1.° tenente Cruz Marques.

&  re v o lto so s  de São Gabriel, em numero approximado de 200 
MÊgpellidos pelos demais elementos fieis, abandonaram a cidade 

‘ jn aos campos.
I f a H o g r á i  a - s e ,  deste modo, a primeira tentativa de rebellião mili-
Çando surge um acontecimento mais grave, pelas suas propor-

■LLIAO DA GUARNIÇÃO FEDERAL DE SANTA MARIA 
Va m a d r u g a d a  do dia 16 de novembro, dois disparos de canhão 
*o q u a r te l  do 1 regimento de cavallaria desta Brigada, unidade 

[cm séde, assignalavam o inicio da revolta.
4 não serem boatos, naquella época generalisados, nenhum fun- 
-to maior havia que podesse fazer acreditar seriamente nesse

Ainda no dia anterior, commemorando a data da proclamação da 
£ 3, desfilara toda a guarnição federal, pela cidade, partici- 
da formatura um esquadrão do 1.° regimento, sem o menor 
da lucta encarniçada que horas depois se ia travar.

0 1.® regimento de cavallaria. apenas com o effectivo de 306 
“-s, pois o 4.® esquadrão havia embarcado no dia 15 de novembro 
São Gabriel, em vista dos acontecimentos alli registados, além 

que existiam alguns destacamentos, não foi tomado de surpreza 
*" rubra madrugada.
Seu pessoal, officiaes e praças, estavam a postos, pois desde as 
ras tentativas de rebelliões no Estado e acima referidas, indi- 
o inicio de uma situação anormal, fôra adoptado o regimen 

promptidão geral.
\  situação, não obstante, assumia aspecto grave pela disparidade 
«ctivos e de recursos l>ellicos entre a guarnição revoltada e o 
“ to.

^quella, dirigida por 4 officiaes subalternos, composto de um 
"o do 7.® regimento de infantaria, de uma companhia de metra- 
‘ pesadas, do 5.® regimento de artilharia e de elementos do 
de Aviação, tinha effectivo approximado de 700 homens e dis- 
de abundante material bellico, em que sobresahiam as metra- 

pesada>. fuzis metralhadoras e canhões, ao passo que o 1.® 
o com o effectivo desfalcado como se achava, contava além



de duas metralhadoras pesadas e de alguns fuzis autornati^B 
com seu armamento normal, provido de escassa munição 
lucta de taes proporções.

Sem medir, todavia, as condições doíavur.-r, uis q lu . . _ 

diato se apresentavam, o 1.® regimento marcha em segtd<£^^H 
centro da cidade, disposto ao sacrificio maximo, em d e fe à ^ ^ ^ ^ H  
e das leis. **^1

Ia a tropa sob o commando do major Annibal 
por estar licenciado para tratamento dc saúde, o ix-g>cctivoJ^^| 
dante tenente-coronel Cândido Alves de Mesquita. C0Rlítsas.

Momentos antes do regimento marchar chegava a s e n ^ |  
o sr. tenente-coronel João Moreira Cezar Barroso, com
5.® regimento de artilharia, que assumiu o commando d a p i ^ ^ H  
ter sido preso pelos rebeldes o respectivo commandante 
Enéas Pompilio Pires. COr°0ti

O sr. tenente-coronel Barroso, sciente das providenciatá^M 
pelo major Barão, julgou-as acertadas c determinou que f o s a j^ ^ l  
ctivadas, fixando seu P. C. no quartel do 1.® regimento, 1

O regimento não teve difficuldades em entrar na cidade e « 9  
par seus pontos principaes, visto que a guarnição nbellaifa 
cheirara-se nas proximidades de seus quartéis, situados um perto ^  
outro, a oéste da cidade.

Estava, pois, o regimento de posse de quasi toda a cidade <&■ 
sua parte mais importante, guarnecendo immediatamente a Intenda*»] 
Municipal, edificios de Bancos, Telegrapho Nacional, Estaçio <k 
Viação Ferrea do Estado e seu telegrapho.

Extendeu suas linhas, em dispositivo de combate, do Hospfed 
de Caridade á Estação da Viação Ferrea pelas ruas -Marechal,Flora», 
Peixoto e Avenida Rio Branco, com postos avançados na na do 
Commercio.

Não tardou que os rebeldes avançassem a seu turno, e atacassem 
as linhas do regimento, a curta distancia, generalisando-se o combate, 
que se travou com impetuosidade.

Empregaram os rebeldes varias das dez peças de artilharia 4f 
que dispunham, com as quaes bombardearam, incessantemente, 10 
pontos da defesa. Esse bombardeio que não attingiu objectivos raB- 
tares causou, entretanto, lamentaveis e grandes damnos á cidade.

Tambem empregavam os rebeldes, em profusão, metralhadoni 
pesadas e fuzis metralhadoras.

Durante todo o dia a lucta manteve-se renhida, pela impcftjH 
dade da fuzilaria sempre crescente com que os rebeldes tentana 
aniquilar a resistencia heróica e empolgante daquelle pugilo de luM|| 
que não cedia uma pollegada siquer.

Veiu a noite e as forças adversas continuavam a se enfreaj 
encarniçadamente, numa lucta titanica, sob o crepitar continuo #  
fuzilaria e o troar dos canhões.

Os rebeldes faziam investidas arrojadas sobre pontos impowB 
tes da defgsa, «nas foram sempre repellidos com vantagem e energ*** 
mente.
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jg horas, desembarcava na cidade de Santa Maria, com o
3L de-70 homens, o contingente auxiliar de Cachoeira, sob o 

do capitão, em commissão, Luiz Nery Pereira, que rece- 
rljjens do Governo do Estado e deste commando para se 

para aquella cidade, o fez com louvável presteza. 
f u tambem, esse contingente 18.000 cartuchos.
W v pessoal foi desde logo distribuido pelos pontos em que a 
V ma,s accesa, prestando relevante concurso á defesa.
I E | 1  ̂ ás 4 horas de 17 de novembro, perdida a esperança de 

d e an te  da stoica resistencia opposta pelo heroico 1.° regi- 
HL j-ebeldes retiraram-se da cidade, abatidos e desorientados.

a acção foi immediatamente dirigida com acerto, serenidade 
KTpelo bravo major Barão, visto ter assim resolvido o tenente- 
.'j g a r ro s o ,  que approvou suas providencias.

m pessoal d o  1.° regimento portou-se nessa grave emergencia 
bravura e galhardia inexcediveis, batendo-se com admiravel es- 
T C  sa c r if íc io  e resistencia numa acção tão violenta e tão desigual 
lo prolongada como fo i  essa.
0 animo desses bravos servidores manteve-se sempre elevado,
-  nos momentos em que a situação mais grave se apresentava. 
Consumiu o regimento nessa acção 78.590 tiros.
“Os rebeldes ao retirarem-se abandonaram regular quantidade de 
ial bellico, que foi entregue ao sr. tenente-coronel Barroso.

Além do tenente-coronel Barroso, conservaram-se no quartel do 
regimento os seguintes officiaes e praças do Exercito: major João 

de Oliveira, capitães Manoel Grot, Raphael Vileroy França, 
:o Regis Alencastro e Pedro Gomes da Silva, 1.°* tenentes 

Mattos, Milton Torres, Aristeu Catão Mazza e Antonio Fer
es Barbosa, 2.° tenente Anaurelino Barreto Alves, 2.°* sargentos
io Franco da Rosa e Marcos Martins Junior.
Colhidos de surpreza e sem tempo de agir junto á tropa, no sen- 
de evitar a impatriotica rebeldia, esses dignos camaradas colloca- 
se ao lado da legalidade, junto aos defensores da cidade, na cer- 
deque com elles podiam contar na angustiosa emergencia: trou- 
-Ihe, emfim, o opportuno e valioso conforto moral, resultante 

tão louvável conducta.
Auxiliaram a acção do regimento nas linhas da frente, prestando 
serviços, os 2.°* tenentes Poty Souto Maior e Manoel José da 
, 2.* sargento João Adolpho Hansen e soldado José Corrêa, per- 
tes ás unidades revoltadas.

Durante a lueta teve o regimento as seguintes baixas: mortos — 
Íío Irineu José Tavares e Alziro Viaux; feridos — gravemente: 
tenente Seraphim Antonio de Souza Filho, 2.° sargento Gomer- 

Gaspar de Oliveira e soldados Oswaldo Ferreira Xavier e Ju- 
Guimarães; levemente: 2.° sargento Aureliano Siqueira Go- 

cabos Baldomero de Lemos, Pedro Bittencourt, soldados Epa- 
das Real Soares, Quintino Vicente de Jesus, Graciliano Pinto 

Azambuja, José Alves Fernandes, Guilherme Pereira Soares e
*  Valencio Severo e cabo Gervasio Moreira, este do contingente
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auxiliar de Cachoeira. O soldado Oswaldo Ferreira 
dos feridos gravemente, veiu a fallecer em 20 de novenrtSL

S. exc. o sr. general commandante da 3* Região 
de auxiliar o 1." regimento na defesa da cidade, determinoig^B 
para Santa Maria o 2.“ batalhão de infantaria desta 
então estacionava em Ercchim, o 26.° corp. aI
Santo Angelo e o 8.° batalhão de caçadores do Exercito 
mando do sr. coronel Aialibio Taurino de Rezende.

Quando, porém, esta unidade attingiu aquella loca& ^H  
rebeldes aviam-na abandonado. "J e já r)S

Por esse motivo o 2.° batalhão em Cruz Alta teve o r d ^ ^ l  
troceder ao ponto de partida. tm ^  r*.

O ardoroso coronel Firmino de Paula Filho, chefe iĝ̂ B 
de Cruz Alta, ao ter conhecimento da lucta em Santa 
accôrdo com instrucções do Governo do Estado, eongregoaj^^^B  
em numero superior a tO homens e dirigiu-se em trem expre**T^l 
aquella cidade. 0 P*1*

Essa força, perfeitamente armada, veiu reforçada por 
tingente de 100 homens, do 18.° corpo auxiliar, vindo de fẐB 
com autorização de s. exc. o sr. general Eduardo Monteiro de BumI 
chegando a Santa Maria ás 11 horas dc 17 de no' n!,ro.

Comquanto não tivesse tido opportunidade de combater n.j j 
tou essa força relevante serviço, sendo digno dos maiores louvoiMjj 
gesto patriotico do coronel Firmino, dedicado servidor da 
A proposito dessa acção passei ao então major Barão, os s S B  
telegrammas:

“ Major Barão — Santa Maria — Dia 17 — Após bri
lhante victoria que nosso glorioso primeiro regimento 
acaba conquistar, defendendo com bravura e galharda 
inexcediveis cidade Santa Maria das garras rebeldia, ba
tendo-se stoicamente contra inimigo muito superior cm 
numero e material, tenho maxima satisfação felicitar calo
rosamente seus heroicos officiaes e praças que tão alto 
têm sabido manter tradições honra e biavura nossa Bit 
gada, especialmente dessa unidade já tão aureolada por 
seus relevantes serviços ao Estado e á Patria, desde os 
memoráveis tempos da consolidação republicana. A to
dos indistinctamente meu affectuoso abrav como pnw» 
expressiva da minha maior gratidão pelo grande sacrififl# 
que fizeram, varonilmente, no duro momento por que aca
bam passar, na defesa intransigente dos sãos prindptM 
da ordem e legalidade. Esse abraço renovarei, pesMr 
mente, tão cedo me seja possivel affastar capital. "í® 
transmittirdes aos bravos camaradas civis que auxilufl# 
defesa meus vivos agradecimentos pela >ua valorosa coop*- 
ração.”
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“ Majcr Barão — Santa Maria — Dia 17 — Sr. 
Presidente Estado, satisfeito com brilhante acção regi
mento defesa cidade, apresenta, por intermedio este com
mando, congratulações a seu commandante, officiaes e 
praças, que com tanta bravura, denodo e galhardia soube
ram cumprir seus deveres em tão grave emergencia, real
çando tradições gloriosas Rio Grande e Brigada Militar, 
como sentinellas avançadas e intemeratas na defesa in
transigente Republica. S. exc. agradece, com ef fusão, 
relevantes serviços prestados, com tanto sacrificio, he
róicos camaradas, nesta ultima jornada em que patriotis
mo e civismo cada um constituíram muralha inexpugnável 
onde se esboroaram arremessos da rebeldia.”

“ Major Barão — Santa Maria — Dia 18 — Sciente 
vossa brilhante acção pessoal e de commando, que não me 
surprehendeu pelo conhecimento que tenho do vosso pas
sado de official pundonoroso e bravo, venho com muita 
effusão e reconhecimento felicitar-vos vivamente pela 
acção heróica, reflectida e efficiente que imprimistes dire
cção tropa defesa cidade, conquistando novos méritos que 
mais ainda vos destacam como official que honra nossa 
gloriosa Brigada Militar. Meus melhores agradecimentos 
num cordial abraço.”

De congratulações pela defesa da cidade, recebeu este commando 
inte moção e telegramma:

“ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — Secre
taria da Assembléa dos Representantes, em Porto Alegre,
18 de novembro de 1926 — n.° 149 — Illm.0 sr. coronel 
Claudino Nunes Pereira, D. Commandante da Brigada 
Militar — Tenho a honra de levar ao vosso conhecimento 
que a Assembléa dos Representantes, em sua sessão de 
hoje, unanimemente approvou a seguinte moção: “A 
Assembléa dos Representantes do Estado do Rio Grande 
do Sul cumpre o grato dever civico de oongratular-se com 
ss. ss. o sr. Presidente da Republica e o sr. Presidente 
do Estado pela presteza e efficiencia admiraveis que o in
trépido 1.° regimento de cavallaria da heróica Brigada 
Militar, secundado por valentes forças auxiliares, por de
votados cidadãos republicanos e por elementos do Exer
cito, que sabem cultuar a honra militar, resistiu ao motim 
irrompido, principalmente, no seio da guarnição de Santa 
Maria, enxotando seus desencadeadores daquelia localidade
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e de outros pontos e repellindo, dest’arte, maj» 
tado brutal aos brios e aos sentimentos deordeJ^B  
e á honra da Republica.” — Saúde e F r a t e n J Ü  
Victor Russomano, 1.° secretario.” i(̂ e  í

" ( V I .  ( - a n d i n o  P A l e g r e  —  D ia  1 9  __ *_
Conselho Municipal cumpre dever c iv ico  de , 
illustre commandante as suas congrafulaçõesM ^^^B  
belecimento da ordem em Santa Maria para 
tão patrioticamente agiu a força da valorosa B rip JuaB  
tar sob o commando do bravo major A n n ib ^ ^ ^ ^ H  
quem pede apresentar enthusiasticos cu m p ri^^ » 0’ * 
(a) Francisco Bento Junior, presidente. Jay tn e^ i^ H  
Pereira, secretario.” a ^°sti

“ Cel. Claudino — PAlegre — Congratulon^^M 
presado amigo pela estupenda resistencia seu v j0™ ° 
regimento, que conquistou para si uma pagina de ri •* 
e tornou-se credor da gi atidão de todos os santamarielí 
ses dignos. Commandante Barão foi a figura 
da resistencia. Todos os officiaes e soldados 
ao quartel sob as flôres e as bênçãos da popula^ tf^^K  
o velho e valoroso commandante de tão gloriosa
— João Bonumá.”

“ Cel. Claudino — PAlegre — De Santa Maria — 
Dia 19 — 9h,35 — Queira acceitar meus sinceros agrade
cimentos pelo modo brilhante com que se houve 1“ regi
mento cuja bravura salvou Santa Maria do saque e talvex 
do vandalismo lares familias. Peço recommendar major 
Annibal Barão ao sr. Presidente Estado. Reputo seta 
serviços acima de qualquer elogio ou recompensa. — 
Enéas Pires. Cel. Cmt.”

“Cel. Claudino — PAlegre — De Santa Maria — 
Primeiro regimento heroico exemplo da Brigada portome 
emergencia difficil que passamos cJm tal correcção que só 
tem merecido francos elogios. Minhas felicitações á Bri
gada Miltar. — Mariante. Chefe interino 3.° districto.”

Cel. Claudino — De Porto Alegre — Centro Acadê
mico Republicano, com grande enthusiasmo civico, congr» 
tula-se v. exc. pela legendaria bravura com que agiu 0 L 
regimento cavallaria Brigada Militar, no restabelecuneuw 
da ordem em Santa Maria. — Xavier da Rocha. BMM 
dente. Lucas de Lima. Secretario.”
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“ Cel. Claudino — PAlegre — De Santa Maria — 
Q  enthusiasmo nossa victoria é indiscriptivel. Retirada 
n o s s o  regimento centro cidade familias oobriram-no pal
mas collocando flôres bocca armas. Acção major Barão 
extraordinaria. Valente, calmo, reflectido e energico. 
povo esta cidade unanime commenta seu valor indomito. 
__ Tte. Cel. Mesquita.”

“ Cel. Claudino — PAlegre — De São Gabriel — 
Todo pessoal meu contingente sinceramente lamenta nosso 
affastamento regimento occasião revolta pois teriamos 
prazer immenso em luctar ao lado de nossos camaradas 
que tão honrosamente souberam elevar nome Brigada 
Militar. — Capitão Krum.”

“ Cel. Claudino — PAlegre — De Santa Maria — 
Felicito victoria denodado major Barão seus comman- 
dados. — Fortunato. Intendente.”

“ Cel. Claudino PAlegre — De Bagé — Acceitae 
minhas sinceras felicitações pelo brilhante feito d’armas 
do vosso valoroso 1.® regimento. — Tupy Silveira.”

“ Cel. Claudino — PAlegre — De Santo Antonio — 
Queira vossencia acceitar nossas sinceras felicitações pela 
acção energica valente Brigada Militar do Estado repre
sentada pessôa vossencia. — Possidonio Torres. Inten
dente. José Maciel Victor Villaverde.”

“ Cel. Claudino — PAlegre — De Santa Maria — 
Acceitae cumprimentos pela gloriosa acção 1.® regimento 
que heroicamente venceu inimigo muito superior numero 
e armamento. Apreciando pessoalmente energia moral 
disciplina vossos commandados não posso occultar satis
fação e almejar prosperidades — valorosa Brigada garan
tia ordem nosso Estado. — Dr. Olegario Maya.”

“ Cel. Claudino — PAlegre — De Tupaceretan — 
Caloroso applauso feito vossa gente defesa heróica Santa 
Maria conquistando melhores sympathias e enthusiasmo 
nosso povo. — Marcial Terra. Estacio Nascimento, dr. 
Clarindo Verissimo. dr. Helio Fernandes. Luiz Pazzano.”

“ Cel. Claudino — De PAlegre — Congratulo-me 
vossencia restabelecimento ordem Santa Maria graças 
actuação prompta nossa valiosa Brigada. — dr. Wichert.”
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“Cel. Claudino — PAlegre — De Taquary
tae effusivas felicitações pela brilhante estupetM»____
1.° regimento. — Rufino Pereira. avicto^

“ Cel. Claudino — PAlegre — De Santo A ^ H  
Congratulo-me com illustre amigo e caro corm!^'0 
pela acção brilhante desenvolvida 1.° reg im en ta^^^B  
nos luctuosos acontecimentos Santa Maria 
unidade gloriosa milicia estadual reaf firmou p o r J ^ ^ f l  
vez suas tradições de heroismo. — Tte. Cel. C« ISuafc 
Cunha. Cmt. Sub-sector.” "anaWro

“ Cel. Claudino — PAlegre — De Rosário — 4— 
ço-vos e embora pertencendo força auxiliar ufano h? 
de enthusiasmo em nome esta unidade vos fe liò ^ ? ]  
riosa Brigada Militar pela victoria brilhante 
pelo 1.° regimento da galharda força estadual, “ “C e l 
Pedro Franco.” ' a)ür

“ Cel. Claudino — PAlegre — De Vaccaria — p 
licito-vos por mais este feito vem patentear «‘ffiçjcnj;^ 
valõr heróica acção 1.° regimento sob commando bn * 
major Annibal Barão. — Emilio Borges. Tte. CeL”

“ Cel. Claudino — PAlegre — De Camaquam — Fe- 
licito a v. exc. e Brigada Militar pela brilhante achado
1.° regimento e contingente Cachoeira na defesa ddade 
Santa Maria atacada pelos inimigos da ordem e da Repu
blica. — Azambuja. capitão cmt. cont.”

“ Cel. Claudino — PAlegre — De Caçapava — Con
gratulo-me comvosco e nossa heróica Brigada feito bri
lhante bravo 1.° regimento. — Tte. Godoy.”

“Cel. Claudino — PAlegre — De Santa Maria — 
Cheguei ás 14 horas sem novidade. Felicito-vos mais tstt 
glorioso feito regimento. — Tte. Alencastro.”

“Cel. Claudino — PAlegre — De Conceição — Feli
cito-vos heroismo patriotico regimento que conquistou mais 
uma brilhante victoria. — Tte. Rodolpho Quites.”

“ Porto Alegre, 19 de novembro de 1926 — 
coronel Claudino Nunes Pereira. DD. Cmt. da Brigada 
Militar — Solicito a fineza de acceitardes minhas humildts 
felicitações pelo procedimento heroico do vosso glonos
1.° regin ento, gloria do nosso Estado e da Repubba. 
Aproveito ao mesmo tempo para of ferecer-vos, incon 
cionalmente, meus serviços para tudo quanto vos possa50

*
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utji e ggradavel, independente de qualquer interesse. Viva
0 dr. Borges de Medeiros! Viva o glorioso 1.° regimento! 
Viva o bravo coronel Claudino. — Dr. Mario Annibai 
.Moratorio.”

“Cel. Claudino — PAlegre — De P. Bormann — 
Queira distincto amigo acceitar transmittir amigos primeiro 
regimento minhas sinceras felicitações galhardia nunca 
desmentida se houve acontecimentos Santa Maria onde 
demonstrou efficiencia Brigada Gaúcha cuja bravura tan
tas vezes comprovada eleva cada vez mais alto nome Rio 
Grande. Pezames pelos bravos que tombaram cumpri- 
irtento dever. Saudações affectuosas. — Maia.”

“Cel Claudino — PAlegre — De Palmeira — 
Accuso vossos ns. 2341, 2386, 2373, 2394 sciente provi
denciei. Em meu nome força meu commando congratu
lo-me Rio Grande exm.° sr. Presidente Estado e Bri
gada Militar representada seu distincto bravo comman
dante pela brilhante victoria alcançou com tanta galhardia
1.® regimento sobre insurrectos de S. Maria obséquio 
transmittir mesma congratulação ao exm.° sr. general com
mandante Região. Saudações cordiaes. — Tte. Cel. Victor 
Dumoncel.”

“ Cel. Claudino — PAlegre — De Commandahy — 
Apresento-vos nome corpo meu commando e no meu par
ticular calorosos cumprimentos victorias armas legaes so
bre acção rebeldes de S. Maria. 1.° regimento cavallaria 
foi parte gloriosa Brigada Militar que tão dignamente 
ccrrirandaes com homa as suas tradições. Cordiaes sau
dações. — Tte. Cel. Virgilio Pinto. Cmt. 27.° corpo 
auxiliar.”

“Cmt. geral Brigada — PAlegre — De Encruzilha
da •— Queira caro chefe receber minhas felicitações pela 
victoria alcançada bravos S. Maria com meus companhei
ros combatentes recebemos prazer vossas ordens quaes- 
quer circumstancias. Attenciosas saudações — Francillisio 
Meirelles.”

“ Cel. Qaudino Pereira — PAlegre — De Livra
mento — Apresento ao presado amigo sinceros parabéns 
pelo heroico feito do 1.® regimento. Saudações — Bento 
Maciel.”

“ Cel. Claudino Peneira — PAlegre — De Carasi- 
nho — Centro republicano dr. Vergueiro Carasinho fe
licita valorosa Brigada estadual representada pessôa v. exc.
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brilhante defesa instituiçõe> republicanas reb 1 1- 
ria em que Rio Grande escreve mais uma 
na historia da Patria. Viva Republica! Viva D ^ ^ B  
do Sul! — Alberto Graeff. Presidente 
Araújo. Secretario.

“ Cel. Claudino — PAlegre — De Santa 
Jubiloso envio parabéns brilhante victoria arma ^  "  
canas. Abraços. — Domingos Pinto.” 1 n-"

“Cel. Claudino — PAlegre — De Passo 
Recebi vosso officio n.° 2372 congratulo-^- 
victoria conquistada 1.° regimento lueta contra 
enchendo satisfação e contentamento. Saudações 
tão Gutterres.”

“Cel. Claudino — PAlegre — De P.
Sciente vosso 2373. Congratulo-me comvosco eaih°"  
bravura heroico primeiro regimento não ilesmentindo^ 
sinamentos tradições seu passado digno 
Cordiaes saudações. — Capitão Arv Siqueira. Cmt Com*

“ Cel. Cmt. geral Brigada — PA legre_ Dç
gussú — Felicitações brilhante victoria forças Saab 
Maria comprovando ainda agora valor invicta Brigada 
Militar. Respeitosas saudações. — Antonio A. Soa»* 
Cap. Cmt. cont.”

“ Cel. Claudino — PAlegre — De S. F. de Assis_
Sciente brilhante victoria armas legaes. Felicito-vos calo
rosamente.— Antonio Carpes, 2.° Tte. Cmt.” ■

“ Rio — 20 — 13h. 10 — Felicito por vosso inter- 
medio valorosa Brigada Militar do Estado, pelo brilhante 
feito d’armas do bravo 1.° regimento de cavallaria defen
dendo com heroismo palmo a palmo, a cidade Santa Ma 
ria. — Flôres da Cunha.”

“ Alegrete — 19 — 16h — Ao querido amigo e chefe 
pela sua força que o honra e ao Rio Grande do Sul abra
ça com enthusiasmo. — Oswaldo Aranha. Intendente.”

Levando em conta ter o irajor Barão, dirigindo a defe»a da 
cidade, se destacado de modo brilhante pela sua acção decisiva, refle
ctida, iritelligente e energica, nessa grave emergencia onde de
monstrou raro valôr e firmeza inabalavel na defesa da legalidade, 
sem medir sacrifícios, s. exc. o sr. Presidente do Estado, o Prom<íl?  
ao posto de teaente-coronel, por actos de bravura, pelo acto n.° 
de 17 de novembro.
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IL-jj, pelo acto n.°445 B, da mesma data, foi promovido ao 
^al11 j o tenente, por actos de bravura, o 2.° tenente Seraphim 
t f  de Souza Filho, que foi ferido gravemente quando brava- 
*^pellia. com seu pelotão, um impetuoso ataque rebelde. 

Kl^recerani egual distincção o capitão Jorge Pellegrino Casti- 
J F  1° tenente João Scherer que, por acto n.° 459, de 2 de de- 

foram promovidos aos postos immediatos, por actos de bra-
K^raticados nessa lucta. 
dif3 1 ,l

..cPOUEXCIAS 1>A REBELLIÃO DA GUARNIÇÃO DE 
SANTA MARIA

C c ir q u a n to  soffressem cs rebeldes serio revez dentro da cidade, 
Kyjosse lhes seria de importancia capital, sahiram com regular effe- 

n ã o  obstante as deserções verificadas, e com bôa cópia de ma- 
kriaí bellico.

Era de prevêr-se, como posteriormente confirmou-se, que pro- 
ijariani fazer juncção com os rebeldes de São Gabiiel e alliciar ele- 
E (os civis, opp©6icionistas para incrementar o movimento.

Nessa expectativa, ss. excias. os srs. Presidente do Estado e ge- 
Kral ccirmandante da Região, em plena harmonia, começaram a acer- 
E  m e d id a -  para uma energica e prompta jugulação do movimento 

seu novo aspecto.
I Entre essas médidas, foi resolvida a creação de unidades auxi- 

iiares que ficariam desde logo á disposição do Governo Federal e 
mbordinadas ao commando da 3.* Região Militar.

Ao explodir essa retiellião estavam á disposição do Governo 
Federal as seguintes lihidades desta Brigada, com o effectivo total de 
6.017 homens:

FORÇA EFFECTIVA

UNIDADES Effect. total ONDE SE ACHAVAM

V  regimento ...... ......... ........ 520
l* regimento ........................ 467
*•' btl. e secção mtr. ____ 398
*■' l>tl. e secção mtr............. 39S
*■* batalhão 420

Somma

Santa Maria 
Livramento 
São Borja
Bôa Vista do Erechim 
Uruguayana
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FORÇA AUXILIAR

Unidades Data da creagão

1.“
7*
8 .»

10 .*

15.0 
18.° 
Ala 
26.* 
27."
28.0 
Ala 
36.* 
Esq.

corpo
corpo
corpo
corpo
corpo
corpo
21.o
corpo 
corpo 
corpo 
30* _

K

corpo ___
vaqueanos___]

Somma

Dec. n.° 3.246, de 1 9 -1 -de1 
1924

Dec. n.° 3.380, de 4 de no
vembro de 1924 _____

Dec. n.° 3.383, de 14-11-24

Decreto n.° 3.388, de 22 
novembro de 1924

Dec. n." 3.393, de 29-11-24  
Dec. n.° 3.393, de 29 -11 -24  

[Dec. n.° 3.429, de 9 - 2 -1925

321
321
321
321
243
321
232
321
321
321
300
321
150

3.814

Quarahy ■  
S. liorja 

Vaccaria
Bagé
Roearlo
Palmelr* 
p . Pedrito 
Santo Angelo
Santo Angelo 
S. Nicolan 

|  Quatro irm&os 
1 Itaquy 

Palmelr»

Dahi em deante, em face da situação anormal, foram  creada* 
mais as seguintes unidades auxiliares que, como já disse, 
disposição do Governo Fedeial:

Unidades Data da creação
8
1 1  
w •

S6deg

2." corpo ..............
4

261 Santa Maria
3.* corpo .............. Decreto n.° 3.709 B, de 17 423 Palmeira
4.'’ corpo .............. de novembro de 1926. 423 Cachoeira
5* corpo .............. 427 Rio Pardo
6.° corpo .............. Decreto n.“ 3.714, de 26 “ 423 Passo Fundo
9.” corpo .............. de novembro de 1926. 423 Tupaceretan

11.* corpo .............. 423 S. J Camaquam
12.° corpo .............. Decreto n.° 3.719, de 1* 423 Cangussú
13.° corpo .............. de dezembro de 1926. 423 Pinheiro Machad*
17.° corpo .............. Dec. 3.778 — 3-1-927___ 424 Vaccaria
19.” corpo .............. Dec. 3.729 — 20-12-26... 424 Bom Jesus
20.“ corpo .............. Dec. 3.774 — 3-1-927.... 424 Vaccaria
22.” corpo .............. Dec. 3.768 — 31-12-26... 423 Alegrete
Esquadrão ............ Dec. 3.709 A — 17-11-26. 100 Sã ! Gabriel

RosárioEsquadrão ............ Decreto n.“ 3.720 de 3 de 129
Esquadrão ............ dezembro de 1926........ 129 Rcsario

-  * Somma .......................... 5.702
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j6 de novembro, o sr. general commandante da Região de-
E111 a0S commandantes do 15.° corpo auxiliar e da ala do 30.® 
—49j augmentassem o effectivo de cada uma dessas unidades

soldados.
6 — jjcreto n.° 3.779, de 7 de janeiro deste anno, foi a ala do 
denov reorganizada para constituir um corpo com o effectivo de

»y**p,nns os effectivos constantes dos quadros acima, accresci- 
?391 homens augmentados nos effectivos do 15.° e 21.° corpos 

30." corpo, conclue-se que o Governo do Estado mobilizou 
V ip  serviço da União 12.110 homens para operações de guerr^ 
P*idos em 28 unidades e 6 sub-unidades, dos quaes 2.203 da 
1'%ffectiva e 9.907 da força auxiliar.
p dessas unidades auxiliares, creou o Governo do Estad* 

seguintes que ficaram á sua disposição e foram estipendiadas 
Cofres do Estado:

Unidades

14.* corpo
lf  corpo 
J3.* corpo

Dec. n.° 3.773, de 3-1-1927 

Dec. n.° 3.722, de 6-12-1926 

Dec. n.» 3.776, de 5-1-1927

Somma

319

214

249

Cachoeira 

Santa Maria 

S. F. de Paula

782

0 14.° e o 16.° corpos comquanto tivessem o quadro de 423 
—49 cada um, no seu estado completo, só organizaram aquelle 

esquadrões, com 319 homens e este 2 esquadrões com 214 homens. 
Um dos esquadrões do 16.° corpo foi organizado nesta capital e 

' ficou destacado, ao passo que o outro, organizado em Santa Maria, 
do corpo, ali estacionou.

OPERAÇÕES DE GUERRA

Confirmando-se a previsão, os rebeldes de Santa Maria, poucos 
depois da sua fuga dessa cidade, faziam juncção com os grupos 

os da guarnição de São Gabriel, procurando ao mesmo tempo 
ar suas fileiras com elementos civis.

Para bate-los, s. exia. o sr. general commandante da Região orga- 
um destacamento, sob o commando do major do Exercito, Luiz 
de Moraes, constituído do 6.° regimento de cavallaria indepen- 

, do 4." esquadrão do 1.° regimento de cavallaria desta Brigada 
P força civil de 600 homens reunida em Alegrete e commandada 

<Iri Oswaldo Aranha. Esse destacamento, em meados de novem- 
lançou-se em perseguição dos rebeldes que, depois de varias mar



chas e contra-inarchas pela região do centro do Estado J ^ l  
çados, a 25 de novembro, no logar denominado “ Seiva] 
tricto de Caçapava. n° 2.*^

Travou-se, então, renhido combate que se prolong^^H 
ao meio dia. Nessa violenta acção, a força civil de A lem ^^^H  
esquadrão do 1." regimento, que faziam a vanguarda do e 0 4 
bateram-se heroicamente contra o inimigo aferrado ao te i^^^^V  
pando excellente posição, e provido de bom material l>elljc ' ^  
sobre elle arrojadas arremettidas, em lances de verdadeira 
para desaloja-lo. A lucta terminou ao meio dia. A força 
grete teve 16 mortos e 35 feridos, incluidos no numero 
bravo commandante dr. Oswaldo Aranha e o destemido nc  0 ’** 
rindo Ramos. A actuação do dr. Oswaldo Aranha, de 
bravura, foi brilhantíssima, merecendo elogios dos proprios re2SB 
Em campo aberto foi um dos mais sanguinolentos e violentos 
bates travados nas campinas rio-grandenses, nos últimos 
revolucionários. O fracasso da revolução, accentuado em 
positivou-se definitivamente nos campos do Seival. Oswaldo \ *?*■ 
com os seus valorosos companheiros e com o 4." esquadrão «lo ÍT 
gimento e outros elementos acima descriptos prestou, ali, releva 
simo serviço á causa da legalidade.

O 4.° esquadrão do 1.° regimento soffreu as seguintes hai j 
mortos — soldados Genovencio Rodrigues, Juvelino José Borges Jf 
ximiano Soares, Felicio Lemos de Araújo, estes no campo da 
e o soldado José Maria de Almeida, no dia seguinte, 26, em conse 
quencia dos graves ferimentos que recebeu; feridos gravemente —
2.” tenente Julio Figueira e soldados Nicanor Rodrigues e Manod 
Soares da Costa; feridos levemente — 2.° tenente Theophilo Andt» 
dos Santos, sargentos Alfredo Luiz Teixeira e Augusto Soares de 
Campos, soldados Ananias Silveira, Carlos Cruz, Pedro Oliveira 
Machado, Salvador Pereira dos Santos, Amadeu Peres de Freitas t 
Manoel Angelo Bandeira.

As baixas dos rebeldes, verificadas, foram regularmente pesadtt.
A sua efficiencia ficou ahi reduzida.
Em fins de novembro foram incorporados ao destacamento, sob

o commando do major Moraes, a ala do 21.° corpo auxiliar que chase
va estacionada em D. Pedrito e o 26.° corpo auxiliar, com séde em 
Santo Angelo, por isso que após o combate de Seival verificou-se s 
incursão na fronteira sul do Estado do chefe revolucionário Zéca 
Netto, que se achava emigrado na Republica do Uruguay, o qu»l. 
acompanhado de pequeno grupo reunido naquella Republica, conse
guiu fazer juncção com os rebeldes militares, assumindo o commando 
de toda a força revolucionaria.

Reuniram-se, tambem, a essa columna rebelde alguns grupos de 
civis opposicionistas, fazendo seu effectivo orçar por 700 hoM* 
approximadamente, maximo a que attingiu, embora Zéca 
invadir trouxesse a convicção de que, pisando a zona que sempre í*
o theatro de suas correrias, congregaria numerosos elementos.

Entretanto, a repulsa que soffreu constituiu uma das mais f«* 
maes condemnações a tão impatriotico movimento.
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P rinuaram os rebeldes em suas marchas e contra-marchas ve- 
C* municipios do centro do Estado, sempre .perseguidos pelo 
—4451Pr Moraes, cuja vanguarda, constituida pelo esquadrão do 

in4u5a1Pr de cavallaria, praças do 6.° regimento de cavallaria inde- 
J.,rê te e dos civis de Alegrete, sob o commando do major Luiz de 
mmosí ŷ ranlia. os alcançou novamente em 3 de dezembro, nas pontas

^Suery. . r
iTravado o combate as la horas, o inimigo cedeu á pressão tenaz 
KL»* legal e retirou combatendo numa extensão de 2 leguas para, 
Á fjjoraŝ  aferrar-se de novo ao terreno, em posição vantajosa, 
r Nessa nova phase a acção continuou até ás 21 horas, occasião em 
E jnim ig0- valendo-se da escuridão, bateu em retirada rumo á 

PLjjzilhada.
u Do destacamento Moraes foram apenas feridos um soldado do 
t r e n t o  de cavallaria independente e dois homens da força civil

t  Alegretc
e — 4» esquadrão do 1.° regimento não soffreu baixa alguma.
— 4 força contraria teve varios feridos que levou ao retirar-se.
‘ para uma acção mais energica e decisiva contra essa columna re- 
ude que, bem montada, procurava fugir ao encontro com as forças 
waei. o exmo. sr. general commandante da 3." Região organizou 
K  riois destacamentos com tropas desta Rrigada.
b Um. s°b o commando do tenente-coronel instructor Emilio Lucio 
í^ves, ficou constituído do 1.° regimento de cavallaria, com tres 
Lqôadrões, e do 15.° corpo auxiliar, tambem com o mesmo numero 

esquadrões e de 1 pelotão do Gruipo de Metralhadoras, 
í  Esse destacamento começou a se concentrar na cidade de Ca
choeira em 4 de dezembro.
; 0 outro, conimandado pelo tenente-coronel, em commissão, Hyp- 
«olito Ribeiro Junior, commandante do 13.° corpo auxiliar, ficou con- 
íituido dessa unidade e dos corpos auxiliares 9.° e 10.°, estes dois 
iltinios deslocados de suas sédes, respectivamente, Tupaceretan e 
Bagé, para Pinheiro Machado, onde ficou concentrado todo o destaca
mento em 13 de dezembro.

Afim de evitar incursões dos rebeldes, foram guarnecidas as 
rillas de Caçapava, pelo 4.° corpo auxiliar, creado em Cachoeira e 
qtK ali foi completar sua organização, reforçado pelo contingente au- 
xiliar que tinha séde em Cachoeira; de Encruzilhada, pelo 5.° e 11.° 
corpos auxiliares, creados em Rio Pardo e São João de Camaquam; 
de Cangussú, pelo 12.° conpo auxiliar, creado nessa localidade.

A villa de Lavras foi guarnecida pelo regimento de cavallaria do 
Exercito que ahi tem séde.

Em Bagé, além da guarnição federal, foi estacionar o 2.° corpo 
«xiliar, creado em Santa Maria.
I Os destacamentos tenente-coronel Esteves e Hyppolito, comple- 
Oda sua organização, entraram logo a operar.
. Com tres destacamentos em sua perseguição, embargando suas 

«vestidas ora num ora noutro local, além das unidades postadas fixa- 
"Knte em varios pontos, foi se tornando cada vez mais critica a si- 
•“ação da columna rebelde que, perseguida sem tréguas, marchava



continuamente de um ponto para outro, procurando esc^H 
rapidamente possivel da acção das tropas legaes. i! '■

Sob a pressão dessas forças, approximava-se de Cac^^H 
de dezembro, a columna rebelde. l <* eni

S. exia., o sr. general commandante da Região deu ;n 
ao 4." corpo auxiliar que estacionava nessa cidade para 

O commandante dessa unidade, tenente-coronel em 

Avelino Carvalho Bernardes, movimentou-a logo, nrocuraS^^^B 
em contacto com o inimigo. ’

No dia seguinte, 18 de dezembro, essa unidade apena*J 
effectivo de 170 homens, atacou na Fazenda de Manoel F e n v ^ ^ l 
proximidades de Caçapava, a columna rebelde, estimada tm 
600 homens. 41

O contacto foi iniciado ás 20 horas pela vanguarda daquril. J  
dade, sob o commando do valoroso republicano tenente-corcã^^B 
Vargas de Souza, que expontaneamente se incorporára ao

Dez minutos após entravam em acção os elementos restante»
4.’’ corpo, sob a direcção do seu valoroso commandante tenente-em»3 
Avelino.

A lucta desenrolou-se violenta e encarniçada.
O inimigo, com grande superioridade em numero e em -miniir 

bellico, fazia funccionar constantemente 3 metralhadoras pesa^H ̂  
Após 3 horas de cerrada fuzilaria, numa lucta tão desigual ondt 

apenas a abnegação e a intrepidez dos bravos republicanos do 4.<’ com» 
estabelecia o equilibrio da grande desproporção, resolveu o tento!», 
coronel Avelino cessar fogo. em vista da hora avançada da noite re
tirando-se.

Em uma carga do inimigo, travou-se lucta corporal no flanco di
reito do corpo que soube galhardamente resistir, annulando as carga* 
dos rebeldes.

O 4.® corpo teve a lamentar, durante a acção, a morte do 1“ te
nente Flóro Martins e de 2 praças.

Os rebeldes deixaram no campo da lucta 4 mortos e varios feri 
dos, alguns em estado grave.

Dahi a columna rebelde seguiu em direcção a São Gabriel, ru
mando posteriormente para São Sepé que attingiu no dia 24 de de
zembro.

Essa villa estava guarnecida por um pequeno contingente auxiliar 
de policiamento sob o commando do capitão reformado desta Brijada. 
Manoel Christovam Gomes.

Embora dispondo somente de 16 homens armados a carahina 
aquelle valoroso e mallogrado camarada, que horas depois era barbara
mente sacrificado, resistiu tenazmente os repetidos ataques do ini
migo muitíssimo mais numeroso, e dividido em diversos piquetes hw 
açuladamente procuravam sitiar a pequena força retirante.

Na imminencia do perigo, numa situação já afflictiva, o bravo 
capitão Gomes deu ordens ao 2." tenente commissionado desta Brigada. 
Aristides Canabarro Falcetta que procurasse retirar rapidamente cofl 
as praças que estavam desarmadas e salvar a cavalhada, ordem <jj' 
esse official cumpriu já acossado de perto pelo inimigo, pondo a saw®



— 453 —

j e cavallos porque um dos piquetes inimigos que vinha 
jj,e a retirada esbarrou num banhadal que teve de contornar, 

-do tempo.
Cnjauanto isso se dava o bravo capitão Gomes continuava tambem 
Retirada luctando, heroicamente, contra o inimigo que cada vez

.5U3rJjjsificava o cerco, até que, apertado dentro dumas cercas de

B^Ljsionado por um piquete dirigido por João Castelhano, conse- 
praças <jue o acompanhavam escapar-se isoladas pouco antes

ja com a munição de seu revolver exgottada e ferido num pulso, 

>n 

P
situaç-10-

i  —4 que na villa de São Sepé chegou a noticia da prisão do 
ínGomes pelos rebeldes houve verdadeiro interesse em seu favor 

dos mais graduados próceres da op posição daquelle muni- 
^Kgjusive do proprio intendente municipal, sr. Percival Brenner, 
linda opp°s'ção, nã° faltando tambem o appello de exmas. fami- 
^quella villa para que conservassem a vida do prisioneiro.
Os chefetes rebeldes assim prometteram.

[Entretanto logo que marcharam, mais ou menos a uma lcgua da 
faltando aos mais comesinhos principios de humanidade e ao 
misso assumido, praticaram o acto canniballesco e degradante 

|yHarem fria e barbaramente aquelle velho e leal servidor do 
•o após vexames a que o submetteram.
Durante as poucas horas em que se mantiveram 11a villa, pratica- 

m  os rebeldes varios desatinos, muito prejudicando o commercio 
jma] com as chamadas requisições, á conta das quaes muitos saques se 
rtrificaram.
f Até a própria intendencia municipal, á cuja frente está um oppo- 
*ionista. soffreu a consequencia da maléfica acção de elementos inde- 
fcjaveis que acompanhavam os rebeldes e que inutilizaram grande parte 
je seu archivo.
[ Aliás gente dessa columna rebelde já vinha se caracterizando pelos 
actos de vandalismo praticados em differentes pontos por onde passou, 
com a degola fria e covarde de indivíduos pacatos, alheios á lucta.
| Após a passagem por São Sepé, em dadas condições, horas depois, 
«ífreram os rebeldes serio revez.
fi 0 intrépido e abnegado destacamento sob o commando do valo- 
mko tenente-coronel Emilio Lucio Esteves, composto do 1.° regimento 
it cavallaria desta Brigada (1.°, 2.® e 3.® esquadrões), sob o com- 
Wdo do tenente-coronel Annibal Garcia Barão, do 15.® corpo auxi- 
Kr, sob o commando do major, em commisão, Pedro Franco, e do 
—4 pelotão do Grupo de Metralhadoras, sob o commando do 1.® te- 
*nte Pedro José de Almeida, após 20 dias, mais ou menos, de inces- 
antes, forçadas e fatigantes marchas pelo centro e sul do Estado, 
55 os rigores de forte canicula, alcançou a columna rebelde no dia
2 de dezembro, nas proximidades de São Sepé, e obrigou-a a com
eter.

De como se feriu a acção dá ideia perfeita e exacta a parte de 
,,3c que a seguir transcrevo.
Constituiu essa notável acção, onde mais uma vez, entre tantas, 

sciou o heroismo e a abnegação das tropas legaes e o epilogo
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da acção impatriotica e maléfica dos rebeldes desde sua 
Estado.

No brilhante e decisivo combate de 25 de dezemhj 
destacamento tenente-coronel Esteves ani(|iiilou, com intre°’ — ^  
lhardia, a efficiencia da columna inimiga que, com o mo í S» 
bateu em franca retirada ao rumo da fronteira urueuava 

que lhe restava. a' Un,COaS>
Proseguindo a marcha na manha seguinte o (lestacameotJH 

acossou a columna rebelde durante o dia, perseguindo-a viví ***** 
mente.

E assim a levou, sem lhe dar descanço, desde o campo à J  
no municipio de São Sepé, até as pontas do Seival, no <le 4 acç*°. 
lançando-a sobre os destacamentos Moraes e Hyppolito Ribdn^^**1,

N.° 102 — 27-12-926 — Caçapava 1 h. — 
drade Neves — Porto Alegre — Urgentissimol^^^^B 
comi»te — Levamos vosso conhecimento que desfe^A 
18, vinha destacamento marchando rasto rebeldes * ^ 1  
volvendo vivo empenho para alcança-los. Foi 
calonado, 110 tempo e no espaço permittindo a manSL̂ 1" i 
movimentos mais rápidos, i>elo que resultou não se mÜl! 
o rasto do inimigo, do qual o destacamento se approxjn» 
cada vez mais com o passar dos dias. C <mseguiu-se tan̂  
bem, descobrir os signaes convencionaes, indicativos da 
manobras de Zéca Netto. Facil tornou-se, então, coata. i 
riar a vontade os rebeldes, como aconteceu a partir de 21 
quando o afíastamento entre o destacamento e o inimieó 
era apenas de um dia de marcha. Feita a juncção de iulii» 
Barcellos a Zéca Netto, em José Fabricio, onde a gente dt 
Zéca foi remuniciada por Julião, com munição fornecida 
por Adalberto Corrêa, dividiram-se em dois grupos, mar
chando o mais numeroso de Zéca, pela vertente esquerda 
Cambahy e o outro, de Julião, Hygino e Castelhano, pèb 
vertente direita. Ao escalão Scherer foi ordenado avançar 
rapidamente, pelo rasto da columna mais forte e attingir 0 
Passo do Cambahy, emquanto que o destacamento, mar
chava pelo rasto do grupo mais fraco, para São João Vdho. 
de onde tomaria nova direcção. A 24 colheu-se informa 
ções positivas de que os rebeldes haviam tomado 0 rumo de 
São Sepé. O escalão Scherer ao attingir Juca Ferira 
marchou sobre São Sepé por São João Velho e Trancoso, 
estabelecendo contacto com os rebeldes na villa de São Sepe 
durante a noite de 24 para 25. O destacamento artes dr 
attingir São João Velho mudou o eixo de marcha sobre Si 
Sepé, deslocando-se pelo caminho trilhado na vespera pt>* 
gente de Julião, Hygino e Castelhano. A’ tarde 0 
mento marchava pela estrada geral de São Sepé, «iuan ' 
ás 18 horas mais ou menos, já havia passado o canu»® 
que conduz ao Passo da Juliana, appareceu no t0P°.". 
cerro proximo a esse Passo densa fumaça, signal íncica



(je objectivo de marcha de Zéca Netto. O destacamento 
retrocedeu e foi bivacar, já noite, no Passo da Juliana, 
tendo installado um esquadrão do 1.° regimento de cavalla
ria, sob o commando do capitão Honorio José Telles, sobre 
a estrada geral de São Sepé, a meia distancia do escalão 
Scherer, como elemento de ligação tactica e um pelotão do 
15.° corpo auxiliar, sob o commando do 1.° tenente Octaci
lio Brilhante Pacheco, de observação sobre a estrada de 
São Sepé — Cerrito, no entroncamento do caminho do 
passo da Juliana. Na noite de 24 para 25 tinha-se infor
mação positiva de que o destacamento Octacilio approxi- 
mava-se de São Sepé. Deante dessa situação o destaca
mento tomou para objectivo o Passo do Souza sobre o 
Santa Barbara, pela estrada Cerrito-Passo Salsinho. Isso 
tudo conforme os communicados de ns. 98 e 99. Os re
beldes, que durante a tarde de 24, movimentaram-se para o 
formigueiro, onde foram receber munição, vinda de Umbú, 
retrocederam á noite para léste de São Sepé. Tudo indi
cava que tomariam o rumo do Passo da Ponte ou Souza 
sobre o Santa Barbara, dado o dispositivo tomado pelas 
tropas legaes ao Oéste de São Sepé. Ao clarear do dia 25, 
sahiu do bivaque do destacamento um reconhecimento de 
official, sobre o commando do 2." tenente do 15.° corpo 
auxiliar João Manoel Maciel com a missão de occupar. 
rapidamente, o Passo do Souza. O destacamento reence- 
tou a marcha ás 6 horas. A’s 18 horas recebeu informa
ções de que o referido reconhecimento havia feito ligação, 
nas proximidades do Passo Salsinho com um pelotão de 
descoberta da guarnição de Caçapava, sob o commando do
1.° tenente Blemenau Rodrigues. Logo depois esse reco
nhecimento informava que estava a vista grande columna 
em marcha para o Salsinho, parecendo tratar-se de rebel
des. Não tardou a confirmação e ás 9 horas desencadeou- 
se o engajamento da vanguarda constituida do 15.° corpo 
auxiliar, sob o commando do major Pedro Franco, que 
levou de roldão numeroso grupo que occupava o Passo e 
estrada que delle se desenvolve até a Encruzilhada, 5 kilo
metros a léste. Ao mesmo tempo que se reproduzia esse 
recuo sob a acção do 3.° esquadrão do 15.° corpo auxiliar, 
sob o commando do capitão Octacilio Pacheco de Campos, 
e a secção de metralhadoras do 1.° regimento de cavallaria. 
sob o commando do 2.° tenente Juvenal Pereira, os rebel
des movimentaram-se rapidamente, para o sul, com o obje
ctivo de tomarem uma garganta de facil travessia na serra 
Santa Barbara. Nesse momento começou a intervir na lucta 
o grosso do destacamento, sob o commando do tenente- 
coronel Annibal Garcia Barão. A’s 9 horas foi expedido 
um estafeta ao encontro do destacamento Octacilio com as 
seguintes informações de n.° 89: “ I) — O inimigo á vista 
sobre a estrada Passo do Souza — Passo Salsinho, procu



rando marchar para o sul por oéste de Caca*vJ 
Engajei combate com a vanguarda. III)  __ j ava- II) 
tiros retrocederam a rumo de léste em marcha *
IV) — Sigo-lhes com toda a energia afim de oh^'*5̂  
ao combate. V) — Orientae a vossa marcha na
Salsinho afim de impedir-lhes a fuga.” __Dois * ° *̂**>
um, o primeiro do 15.° corpo auxiliar, sob o com^1̂ *
1.° tenente José Alipio da Silva e outro, o 
regimento de cavallaria, commandado pelo capif r° 1 “ 
José da Silva, lançados na direcção sul. apoiados 

tão de metralhadoras, do Grupo de Metralhad 
mandado pelo 1." tenente 1 \< 1 r.. J d- Ainieida*5’ C0B|' 
ram-se tenazmente ao intuito dos rebeldes que po 0*̂>Uí<' 
depois se viram apertados, contra a serra Santa ft * H

Desesperados pela acção violenta das linhas de 
não detinham o avanço, sentindo cada vez mais ^
o cerco, jogaram-se contra as encostas da 
cerros dos Bugios, onde se installaram em 
postas, as quaes, apesar do vivo e intenso fogo randno 
pellidos ]>or manobras desbordantes, habilmente 
pelo 1." esquadrão do 15." corpo auxiliar, sob o 
do 1.° tenente José Alipio da Silva e 3.° do 
sob o commando do capitão Octacilio Pacheco 
e o 1.° do 1.° regimento de cavallaria, sob o commando 

capitão Felippe José da Silva, apoiados intelligentemenfr 
pela acção da metralhadora do 1." regimento de cavallaria 
ás ordens do 2.° tenente Juvenal Pereira e o pelotão <L 
Grupo de Metralhadoras, dirigido pelo 1.° tenente Pedro 
José de Almeida. A’s 15 horas, quando cahia a ultima linha 
de resistencia dos rebeldes estabelecida no alto da sena 
chegaram ao escalão da frente, o 2.° esquadrão do 1.° regi
mento de cavallaria, commandado pelo capitão Honorio 
José Telles, que vinha com a marcha retardada, em conse
quencia da missão de apoio e ligação que recebera na ves- 
pera e os elementos do 15.° corpo auxiliar e 1.° regimento 
de cavallaria rapidamente reconstituidos, iniciou-se a per
seguição, que desenvolveu-se tenaz, obrigando os rebeldes 
a se precipitarem serra a baixo, cm grande confusão, wr- 
dadeiro “salve-se quem puder" sob tiros de revólver, funl 

e rajadas de metralhadoras. Não tiveram tempo de pro
curar veredas. A perseguição proseguiu tenaz até ás 23 
horas, atravéz das baixadas das nascentes do Santa Bar
bara, revezando-se os elementos do 1." regimento dec*- 
vallaria e 15." corpo auxiliar a medida que se reconstitua*
O contacto continuou permanente na noite de 25 para Zo e 
ao clarear do dia, reiniciou-se a perseguição até as P00— 
do Seival, por não ser mais possivel leval-a além, em ’ 
da grande fadiga do pessoal e animaes e da necessru-' 
que havia de se reconstituir o destacamento 
unia extensão de mais de 6 leguas. Desse modo baHH



— 457 —

perseguidos, foram os rebeldes jogados, em completo es
tado de desanimo e desmoralisados para a região da Fa
zenda dos Macedos. Durante á acção não foi preciso pren
der os fugitivos, porque o destacamento se dispunha de 
200 homens do 1.° regimento de cavallaria (dois esquadrões 
e unia secção de metralhadoras), 109 do 15.° corpo auxiliar 
(dois esquadrões) e 48 homens do pelotão do Grupo de 
Metralhadoras. Os rebeldes consumiram grande cópia de 
munição, não detonando regular quantidade de cartuchos. 
Deixaram no campo de acção muitos mortos e conduziram 
muitos feridos. Entre os mortos foi identificado o chefe 
João Dias (Castelhano). Deixaram em poder do destaca
mento bom numero de animaes, entre elles alguns ensi- 
lhados. Elevado numero de cavallos cançados ficaram ao 
longo do extenso campo da lucta. O destacamento apode
rou-se de tres fuzis metralhadoras typo “Bergmann”, ele
vado numero de carregadores respectivos, revólvers, pisto
las automaticas. fuzis, munição e binoculos. Productos de 
saques que os rebeldes veem praticando por onde passam, 
foram deixados no campo, a saber: peças de fazenda, ca
pas, roupas feitas, calçados, miudezas, etc. Uma metra
lhadora pesada “Hotckhiss” ficou quebrada, tendo se en
contrado alguns pedaços e carregadores respectivos. Apre
sentou-se, ao destacamento. Firmino Antonio da Silva, que 
havia sido preso em São Sepé, juntamente com o capitão 
Christovam Gomes, que foi degolado pelos rebeldes. O 
destacamento lamenta a morte do bravo capitão Olavo 
Motta, victimado no mornento em que, á frente de alguns 
homens do 15.° corpo auxiliar, desencadeou-se a persegui
ção. Durante a acção foram feridos os 2.° tenentes Josc 
Barreto e Cantalicio Pacheco de Campos, ambos secretá
rios do 1.° regimento de cavallaria e 15.° corpo auxiliar; 
sargento Abelardo Cavalcante, soldados Abelardo Antonio 
de Carvalho, Darcy Ribeiro, Felippe Machado, Alcides dos 
Santos, João Baptista Macedo, todos do 1." regimento de 
cavallaria; cabo Joaquim Maria Fernandes e soldados 
Eduardo de Quadros e Laureano Pereira da Silva, do 15.° 
corpo auxiliar; soldado Raymundo da Costa Vargas, do 
pelotão do Grupo de Metralhadoras e cabo Domingos Nu
nes Vieira, do 4.° corpo auxiliar, de Caçapava. Foram des
tacadas hontem, 26, duas patrulhas, uma com a missão de 
dar sepultura aos mortos e a outra, de levantar os animaes 
e material abandonados pelos rebeldes, no campo de com
bate. O destacamento recolheu-se hontem, a esta .cidade, 
onde aguarda as vossas ordens. Respeitosas saudações.
— (a) —454574p4ere5sg ui7sds io,

fo Atirada a columna rebelde sobre os destacamentos Moraes e Hyp- 
Who Ribeiro, soffreu ella tenaz perseguição dessas tropas legaes. 
H P  destacamento tenente-coronel Hyppolito, após alguns encon-
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tros de patrulhas, alcançou, a 31 de dezembro, os rebeldes 
sobre a linha divisória com a Republica do Uruguay, no lfwí 
nado Serrilhada.

Estes, ao presentirem a approximação da vanguarda 
mento, fugaram para o territorio uruguayo, já sob a pressã° (ksta<4- 
da valorosa força legalista, deixando cavallos, jogando '• entr8>t» 
armas e outros materiaes, inclusive tres metralhadoras pesaH*

Em seguida, recolheram-se as unidades ás suas 
desfeito o destacamento Hyppolito, cujas o]>erações cessara3 !'can̂  
janeiro. -

Tambem, em fins de dezembro, ficou desfeito o destaJ 
major Moraes, recolhendo-se á sua séde as forças que o com225B 

A força rebelde de Zéca Netto, ao ]>enetrar em territoriS^I 
guayo, foi desarmada por forças do Exercito desse Paiz e 'nt° Uru' 
num campo militar. " r ;

Estava, assim a importante região do centro e sul do 
da acção maléfica daquelles elementos que a assolavam desde f 
novembro.

O destacamento tenente-coronel Esteves conservou-se mimífl 
trado em Caçapava, desde 26 <le dezembro até 16 de janeiro do 
rente anno, quando começou a deslocar para suas sédes as —458t8  
que o compunham.

Durante esse periodo, o destacamento procedeu a varias riflai. ' 
cias naquella zona, batendo jjequenos gru]x>s que j)or alli ficaram i* 
lados, entre elles o de Sergio Ventura da Rocha e Alonso Torre* >

A proposito do combate travado no dia 30 de dezembro, na ]Q 
zenda do Jacú, entre um esquadrão do 15.° corpo e aquelle grupo it- 
belde, transcrevo, a seguir, a parte de combate dirigida ao exm.‘ sr 
general commandante da 3* Região Militar, j)elo tenente-coronel 
Esteves:

N.° 137 — Passo São Raphael — Urgentíssimo — 
Exm.° sr. general Andrade Neves — Porto Alegre — Pant 
de combate — Consequendas situação tropas legaes e rebel
des, e noticia existencia grupos revolucionários região com- 
prehendida entre arroios Irapuá e Santa Barbara, ao norte 
Caçapava, concordastes articular destacamento região léste 
Passo Souza, conforme despacho n.° 114, vos foi transmit- 
tido dia 28. Destacamento deixou região Caçapava e mar
chou para o norte, articulando dia 29 região J. Cintra, a 
léste Passo Souza, estabelecendo contacto com grupos re
beldes e esquadrão descoberta capitão Scherer, que opera
va margem direita Santa Barbara e tomando o destaca
mento outros dispositivos, entre elles o de fazer marchar 
pela margem esquerda mesmo arroio e esquadrão desco
berta 1.° tenente Gabriel Ribeiro Almeida, do 15* corpo 
auxiliar, que se encontrava no Passo do Souza, em missão 
observação e reconhecimento, tudo conforme o despad» 
de n.° 126 vos foi dirigido. Recalcados grupos 
pelo esquadrão descoberta capitão Scherer, contra banha»* 
situados margem direita Santa Barbara, procuro» 0 rej£ 
rido'esquadrão cerca-los ao cahir da noite de 29 parara 30.
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Vendo-se iniminencia de um cerco, os rebeldes aproveitan
do-se escuridão da noite, conseguiram fugir atravessando 
arroio Santa Barbara no Passo Florisbello de onde subiram 
niesmo arroio pela margem esquerda. Ao clarear dia 30, 
attingiram os rebeldes margem direita do arroio São Ra- 
phael, affluente daquelle, vindo acampar no rincão do 
Jacú, na fazenda mesmo nome. Não tardou muito, cerca 
das 9 horas, que esquadrão descoberta 1.° tenente Gabriel 
atravessasse o arroio São Raphael, no respectivo Passo e 
pouco depois surprehendesse os grupos rebeldes chefiados 
por Alonso Torres e Sergio Ventura da Rocha, no momento 
em que carneavam, travando com elles forte fuzilaria que 
se prolongou jx>r espaço de hora e meia. Os grupos rebel
des não resistindo aos impetos do esquadrão 1.° tenente 
Gabriel, fugiram dispersos, e perseguidos pela tropa ata
cante a regular distancia atravéz espessos e cerrados mattos 
dos arroios São Raphael e Santa Barbara. Ao meio dia in
formado dessa occurrencia e que um griqx) rebelde vindo de 
Candelaria pretendia attingir o valle de Santa Barbara, o 
destacamento movimentou-se incontinente, marchando o 
15.° corpo auxiliar e uma secção de metralhadoras pesadas 
para o Passo.^lo Souza, para dalli operarem ao rumo do 
Passo da Ponte i>ela margem esquerda do Santa Barbara 
em missão de apoio ao esquadrão de descoberta 1.° tenente 
Gabriel e o 1." regimento de cavallaria pela margem direita 
em apoio ao esquadrão de descoberta capitão Scherer. Estes 
movimentos foram proseguidos no dia 31, tendo o 1.° regi
mento de cavallaria, atravessado o Santa Barbara um pouco 
a jusante da Ponte Florisbello, e o esquadrão de descober
ta capitão Scherer e Passo da Ponte, attingindo o 15.° cor
po auxiliar ás proximidades do Passo do Florisbello, sem 
nada mais encontrarem senão vestigios de rebeldes isola
dos, os quaes, naturalmente iam a procura das suas residen- 
cias. Reunidos os elementos do destacamento, na noite de 
hoje 31, orientar-se-á amanhã para as nascentes do arroio 
São Raphael e São Sepé, em cujos valles constam estarem 
refugiados pequenos grupos revolucionários. Do encontro 
havido na manhã de 30 resultou ficarem destroçados os 
grupos rel>eldes de Alonso Torres e Sergio Ventura Rocha, 
que vinham depredando, saqueando, e commettendo outros 
crimes na região comprehendida entre os arroios Irapuá e 
Santa Barbara, ao norte de Caçapava. Os rebeldes deixa
ram no rincão do Jacú 6 mortos que foram constatados. 
Nas direcções de fugas deixaram vestigios de feridos. O 
valoroso esquadrão 1.° tenente Gabriel apoderou-se de mais 
de 100 cavallos em bom estado, 24 pares de arreios com
pletos, entre elles o que pertencia ao chefe Alonso Torres. 
4 fuzis modelo argentino, regular quantidade de munição, 
todo material de acampamento, malas de roupa de uso, 
capas, ponchos, producto dos saques que vinham pratican
do etc., etc. Cahiu prisioneiro o civil Vicente Frederico
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Coheniberque, agricultor e residente no 
informações, sahiu gravemente ferido Alonso Tvt_ 
rante o combate o esquadrão 1." tenente Gabriel °rrtS' 
guintes baixas: morto — o soldado Laurentino 45 
Severo; ferido gravemente — o cabo Brigué 
dos levemente — o 1." sargento João Teixeira 
gorio Antonio Alves e o soldado Hyppolito 
tos foram sepultados no proprio local do combjL^ ®>ot. 
ridos recolhidos a São Sepé. Attenciosas saudará e °* 
tenente-coronel Emilio Lucio Esteves.” ' ;

Ao mesmo tempo que agia energicamente contra os elc^^H  
ainda persistiam nos seus intentos subversivos, dava o teneat«T* ̂  
Esteves, em nome do Governo do Estado e no do (onimando ^  
Região Militar, amplas garantias aos que abandonavam as filei * 
beldes para voltarem a seus lares, como aconteceu, além de varios*' ** 
isolados, com o grti]>o chefiado por Favorino Dias que, em 
106 homens, apresentou-se em Caçapava, com seu chefe á frente*  ̂
tregando todo o armamento que possuia.

Desligando do serviço do Governo Federal, a cuja disposióo 
tavam o tenentc-coronel Esteves e officiaes do seu estadom ^ ^  
exm.° sr. general commandante da 3." Região Militar, dirigiu as ’ °
o sr. Presidente do Estado, o seguinte officio: * ?

“3.* Região Militar — 3* Divisão de Infantaria do 
Exercito — 1.* secção do estado maior — Porto Aleet* 
21 de janeiro de 1927 — n.° 22 — Objecto: Faz umacom- 
municação — Ao exm.° sr. dr. A. A. Borges de Medeiros 
Presidente do Estado, o commandante da 3* Região Mi
litar e 3* Divisão de Infantaria — Sr. Presidente — Por 
terem terminado a missão para o desem])enho da qual fo
ram postos á disposição deste commando por v. excdkn- 
cia, apresentaram-se, hoje, o tenente-coronel Emilio Lucio 
Esteves, capitão Ore.-tes Carneiro da Fontoura, 1* tente 
Pedro José de Almeida, e 2.°* tenentes Ramiro Barcellos 
Feio, Paulino Padilha Gonçalves, Angelo Euphrasio Corrâ 
e Leone Scalco. Cumpre-me levar ao conhecimento de v. 
excellencia que o tenente-coronel Emilio Lucio Esteves con
duziu-se muito bem no desempenho da missão que lhe fôra 
confiada de cooperar com outras tropas na perseguição dos 
rebeldes chefiados por Zéca Netto, os quaes, como sabeis, 
alcançou e bateu com seu destacamento no sul de São Sçpe. 
Agradecendo os bons e reaes serviços que esses offiaaes 
prestaram á causa de legalidade, peco ainda a v. excellencu 
fazer com aue o tenente-coronel Esteves louve em meu 
nome os officiaes e pracas que com elle servirame que* 
tornaram dignos de tal distineção. Assim, pois, ficam nest* 
data dispensados os serviços que os referidos officiaes e o 
pelotão de metralhadoras vinham prestando ao Govefl» 
Federal. Saúde e fraternidade. — General A. Neves.
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■. r  a actuação das unidades e officiaes desta Brigada, que 
— 461■ incorporados ao destacamento sob o commando do major 
Etfdto- Luiz Carlos de Moraes, recebeu este commando. do refe- 
%fficial. o officio datado de 18 de janeiro deste anno, e do teôr

Cumprindo com satisfação um dever de justiça, venho 
apresentar-vos os meus agradecimentos ao 4.° esquadrão do
1.° regimento de cavallaria da Brigada Militar, pela brilhan
te actuação nas operações contra os rebeldes, no destaca
mento que me foi dado commandar. Unidade tão brilhante
mente commandada e servida por officiaes tão distinctos, 
não poderia desmentir as gloriosas tradições da Brigada que 
tão dignamente commandaes. Lembrando os nomes do ca
pitão Eugênio Henrique Ivrum, 1.° tenente Martim Caval
cante e 2 . ° ’  ditos Theophilo André dos Santos, Luiz Gomes 
da Silva e Julio Figueira; 1.° sargento Alfredo Luiz Tei
xeira, 2.08 sargentos Augusto Soares de Campos, Odonelson 
Edison de Figueiredo, Thomaz de Carvalho Osorio e 3.° 
dito Euribyades Siqueira de Barcellos e os das praças em 
geral, agradeço a valorosa sub-unidade do glorioso regi
mento que ha mais de 30 annos vem prestando assignala 
dos serviços á Republica e ao Rio Grande."

A' s. exia., o sr. Presidente do Estado, o sr. general commandan
te da 3* Região Militar, enviou os seguintes officios:

“3.* Região Militar — 3.a Divisão — 1“ secção do 
estado maior — N.° 26 — Objecto: Versa sobre elogios — 
Porto Alegre, 26 de janeiro de 1927 — Ao exm.° sr. dr. 
A. A. Borges de Medeiros, Presidente do Estado, o com
mandante da 3.® Região Militar e 3.“ Divisão de Infanta
ria — Sr. Presidente — Levo ao conhecimento de v. exia., 
para os devidos fins, que o major Luiz Carlos de Moraes, 
commandante de um destacamento que operou contra os 
rebeldes chefiados por Zéca Netto, fez os seguintes elogios 
ao pessoal das forças estaduaes postas por v. exia. á dis
posição do Governo Federal, que serviram no referido des
tacamento : No boletim n.° 2, de 26 de novembro ultimo, a 
proposito do combate do Seival: “Aos valorosos comman
dantes de unidades dr. Oswaldo Aranha, capitão Eugênio 
Henrique Krum e major Laurindo Ramos elogio e agrade
ço os esforços empregados na defesa sacrosanta da Repu
blica, no combate de hontem, onde dirigiram seus comman- 
dados com calma, coragem e sangue frio. Extendo tambem 
meus agradecimentos aos officiaes e praças aos quaes auto- 
riso elogiar” ; — em boletim n.° 4, de 20 de dezembro findo, 
publicou o seguinte: “Feriu-se no dia 3, nas pontas do Pe- 
query um combate entre o nosso destacamento e a columna 
rebelde, que forçada pela nossa vanguarda ao mando do 
jovem e bravo Luiz Aranha, não poude mais fugir da acção
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dos nossos bravos. Perseguida sob a acção H 

nossos, numa distancia de duas leguas, tomarani' l0?°
18 horas, com todas as suas metralhadoras 
resistencia ate ao calur da noite. A sua iX)siçã0  ̂n,Jo, 
lente, mas o emprego racional da força em acc*^ e5t*íJ- 
que abandonassem o campo sempre perseguidos°1 ^  
perto pelo 21.° corpo auxiliar, que lancei na r*> °s®to 
sob o commando intelligente e firme do niajorfjf^B  
Fernandes. Não me furto ao prazer de elogiar o maL^^I 
Aranha, capitão Sinhô Carus. dr. Eugênio Pinto ^  ̂  
Carlos Eugênio de Campos Velho, Saul, Nena 
Nena Fagundes, capitão Lau Costaguta, .caP>tão eIIIÍSV 
Krum, 2.°" tenentes Luiz, Theophilo e Cavalcante 
esquadrão do 1.° regimento de cavallaria da Brigadau * 
tar. pela promptidâo e bravura demonstradas na accã ‘ 
torizo os commandantes de unidades a elogiar 
se salientaram na lucta” ; — no boletim n.° 5, de 3 
rente, ao dissolver o seu destacamento, publicou «1  —46 
te: “Cito com as melhores referencias o bravo majoroSi 
cilio Fernandes pela ]>ertinaz e continua Krseguiçâo jW  
lunma rebelde desde 3 de dezembro passado, após o 
bate do Pequery, conforme lhe ordenára, até o dia em 
Zéca Netto e seu bando, acossados de perto, 
nossa amada terra que nunca souberam servir e na m 
mais uma vez vieram espalhar o luto e a orphatritt Off;. 
ciai joven e brilhante, está o major Octacilio Fernandes 
talhado a uma carreira invejável. Os serviços do 21.» 2do  
auxiliar que elle commandou são desses que jamais serão 
esquecidos. Ao capitão Eugênio Krum, commandante do 4'• 
esquadrão do 1.® regimento de cavallaria da Brigada Militar 
e seus dignos officiaes os meus agradecimentos pelos bons 
serviços prestados, officiaes cujos nomes declaro com sa
tisfação: 1.°* tenentes Cavalcante, Theophilo e Luiz. Ao 
commandante e officiaes do 26.® corpo auxiliar, embora em 
pouco tempo servindo no destacamento, não posso deixar 
de citar pela memorável jjerseguição em que fazia a van
guarda, desde o dia 25 até 30 do passado, tendo nesse 
percurso travado diversos tiroteios com a retaguarda dos 
rebeldes”.

“3.* Região Militar — 3.® Divisão — 1.® secção do 
estado maior — n.° 30 — Objecto: Faz uma communka- 

ção. Porto Alegre, 27 de janeiro de 1927. — Ao exm* sr 
dr. A. A. Borges de Medeiros, Presidente do Estado, o 
commandante da 3.® Região Militar e 3.® Divisão de Infan
taria — Sr. Presidente — Tenho a honra de omimunicarf 
v. exia., para os devidos fins, que o major Luiz Carlos«  
Moraes, que commandou um destacamento em operações 
contra os rebeldes chefiados por Zéca Netto, publicou o se
guinte'em additamento ao boletim n." s : "Por uma lamen
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do 2.® tenente Julio Figueira, do 4.° esquadrão do 1.° regi
mento de cavallaria da Brigada Militar, que no combate do 
Seival, levado pela bravura e cumprimento do dever mili
tar, cahiu ferido gravemente em defesa da ordem. E ’, pois, 
cumprindo um dever de justiça que louvo aquelle camarada 
pelos fundamentos acima.” Saúde e fraternidade. — Gene
ral A. Neves”.

, 7 7  je dezembro, outra invasão de elementos rebeldes, calcula- 

ta vell  homens, verificava-se pelo “Passo do Ramos”, no muni- 
de Uruguayana.
Ê se grupo, composto de civis e de marinheiros revoltosos do en- 

S. Paulo, veiu dirigido pelo chefete revolucionário Julio
• \ e pelo capitão do Exercito Newton Estillac Leal, que se acha- 
«nigrados no Uruguay.

t a  valoroso republicano dr. Luiz de Freitas Aranha, que já tivera 
Ljjgçgo relevante nas operações contra a columna de Zéca Netto, in- 
Kprádo á força civil de Alegrete, sabendo dessa invasão, partiu 

■sa cidade, no dia 27 de dezembro referido, com 280 homens da ci- 
força que então alli estava concentrada.

No dia 29 desse mez, o dr. Luiz Aranha estabeleceu contacto com 
ninimigo- Os rebeldes, presentindo a força legal, entrincheiraram-se em 
AMiguèiras de i>edra, cerros e mattos da fazenda Santo Agostinho, no 
monicipio do Rosário.

Após meia hora de resistencia e forte fuzilaria foi o inimigo desa
lojado de suas posições pela valorosa força legal.

Os rebeldes fugiram desordenadamente sob a ]>erseguição da 
força legal, durante um percurso dc tres leguas.
F Deixaram elles 6 mortos no campo da lucta, inclusive o ajudante 

dc ordens de Julio Barrios.

A força legal tomou-lhes 2.000 tiros. 10 armas, 80 cavallos, malas 
dt roupas etc.

Dado um descanço para refazer sua força, reencetou o dr. Luiz 
Aranha a sua marcha em busca dos rel>eldes que foram novamente 
alcançados no dia 31 de dezembro.

A força legal, comquanto em completa desvantagem de posição, 
pois os rebeldes entrincheiraram-se em mattos, cercas de pedras e 
potas, engajou fogo.

A’ primeira investida foi o inimigo desalojado de suas posições, 
■ravando-se, então, cerrada fuzilaria.
í Depois de 2 horas de fogo, os rebeldes levaram duas cargas contra

* força legal, sendo repellidos, com energia, á arma branca.
Retiraram-se, após, precipitada e desordenadamente.

v e Não soffreram perseguição porque, ao terminar a lucta. restavam
* força legal somente uns SOO cartuchos.
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Nesse violento encontro perderam os rebeldes 20 
lhados, 18 armas, 6.000 tiros i>ara carabina “Remington” u S f lH  
para fuzil Mauser brasileiro, alguma cavalhada, mala de roú ^  ''foi 
outros objectos. 1 a “ im>/'

Deixaram no terreno da lucta 12 mortos, entre os 
pitão e um 2.° tenente. ' : ,,

Ficou gravemente ferido o “capitão” revolucionari« 
Vasconcellos. ' ,rV-

A força legal teve um soldado morto e seis feridos.
Foram tomados muitos papeis e documentos que revel 

tar-se da "Columna Sul”, sob o commando do “general” T Viart1 ***- 
rios, tendo como chefe de estado maior um official do Exerc*t ^  

Constituia-se essa columna da “Brigada“ Virgilio Viatüfl 
passou o Quarahy no Passo do Ramos, sol) o commando do ^  
Exercito Newton Estillac Leal, na qual estavam incor]x>raAw2°^ 
rinheiros revoltosos do encouraçado São Paulo, dirigido pel0 
de marinha, Amaral Peixoto; da “Brigada” Palmiro Pinto 
sob o commando do mesmo. f"V(T-

Referem-se ainda taes documentos, que foram encontnfaB 
malas aprehendidas, á “Brigada” Adalberto Corrêa, que não dwé? 
a invadir. c' J

Vê-se dahi o completo fracasso desse plano com o qual se nri 
dia conflagar aquella região do Estado, onde os rebeldes, como j i iraã! 
tecera a Zéca Netto, em outra zona, soffreram verdadeira repulsa d< 
elementos locaes, ficando limitados ao reduzido numero com qne A i 
ram do Uruguay.

Julio Barrios, na sua fuga forçada, após o ultimo encontro com a 
força do dr. Luiz Aranha, seguiu em direcção ás Tres Vendas no 
municipio de D. Pedrito, naturalmente para procurar fazer juncçâu 
com Zéca Netto, cujo desastre ignorava.

Entretanto, ainda nesta tentativa foi mal succedido.
Tendo sahido a 26 de dezembro de Livramento, por ordem da

3.* Região, achava-se desde o dia 30, em D. Pedrito o 2.® regimento 
de cavallaria desta Brigada.

Sciente da marcha desse grupo, o 2.® regimento e o 21.° corpo au- 
xiliar, que tambem já se achava em D. Pedrito, sahiram ao seu 
encontro.

A 3 de janeiro deste anno, o 2.® regimento encontrando o grupo 
de Barrios perseguiu-o tenazmente durante 5 horas, obrigando-o a in
ternar-se na Republica Uruguaya, por Tres Vendas, completamente 
desmoralisado.

Nos encontros verificados tiveram os rebeldes 6 mortos e 4 
feridos.

O 2.® regimento fez alguns prisioneiros e aprehendeu 100 cavalk*. 
Como evidencia a descripção acima, foi de alta relevância * actua

ção dos destacamentos major Moraes, tenente-coronel Esteves e te
nente-coronel Hyppolito, que prestaram assignalados serviços, j

Foi tambem muito valiosa e opportuna a actuação da força q*. 
sob o commando do major Luiz Aranha, operou isoladamente •  
Serra do Caverái»-
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, jg justiça salientar a presteza com que o general José Antonic 
—  Ja Cunha, com elementos mobilizados apressadamente, em 
«avana. se l**z em marcha, prompto para combater os rebeldes, 
wlo o municipio de D. Pedrito.

— 4 65,j g5u5sstj i  ç tsta jg 5ç lji s5ieisni

_  trntreinentes deu-se, por elementos da tropa federal destacados em 
; l^opoldo, na maioria do 8.° batalhão de caçadores, aquartelado 
' ija cidade, pequena rebellião militar.

^K ^accòrdo  com instrucções do exm." sr. Presidente do Estado e 
-gdido de s. exia. o sr. general commandante da 3.1* Região Mili- 
fiz embarcar em trem expresso, com destino áquella cidade, ás 

*hlQ do dia 7 de dezembro, uma força do 3.° batalhão de infantaria 
da Brigada, sob o commando do major Jeremias José Tavares, com 
jfectivo de 10 officiaes e 156 praças e constituida das companhias 
e 4 * e de uma secção de metralhadoras pesadas.

J  ’ gssa força foi posta á disposição do sr. general Francisco Borja
I Pará da Silveira, commandante da 6.“ brigada de infantaria, que seguiu 
[con> se*1 estado maior no mesmo trem.

A’s 9h,13 attingia o trem a cidade de São Leopoldo, já abandona-
I di pelos rebeldes que, em numero de 30 ou 40 e em trem, haviam
i -piido em direcção de Montenegro, levando regular numero de arma-

arrebatado do quartel.

A direcção superior da Viação Ferrea do Estado, entretanto, pro- 
Iridenciou para obstruir a linha de modo que ficassem os rebeldes im
possibilitados de proseguir.

Por effeito dessa determinação, foi tombada uma locomotiva so
bre os trilhos, dois kilometros adeante da estação Parecy.

A ala do 3.° batalhão, de ordem daquelle general, proseguiu imme- 
amente seu avanço pela linha ferrea, tendo, de vez em quando sua 

marcha retardada para recomposição da linha que os rebeldes damni- 
ficaram em alguns pontos, arrancando trilhos.
I  Attingindo a estação Parecy teve o major Jeremias informações 
predsas e seguras de ter passado alli, poucos momentos antes, o trem 
com os rebeldes.

Immediatamente continuando o avanço, com a cautela necessaria,
II dois kilometros, mais ou menos adeante, foi encontrado abandonado 
na linha o trem de que os rebeldes haviam se utilizado na fuga e que 
t compunha de uma locomotiva, um carro de primeira classe, um de

getn, no qual conduziam o material arrebatado do quartel.
Assim procederam os rebeldes porque a linha pouco adeante esta - 

'■a obstruida, como já foi explicado.
[ Desembarcada a tropa, coube á 1.* companhia, sob o commando 

do capitão Marcellino Rodrigues da Silva, fazer a vanguarda, apoiada 
í*la acção de metralhadoras, sob o’ commando do 1.° tenente Arthur 
Rocha e dois pelotões da 4* companhia, ficando o outro pelotão e o 
respectivo commandante da companhia, capitão Julio José Beckhau- 
stn. na composição para attender, caso fosse preciso, o remunicia-

l Bento e guarnecer o material aprehendido.
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Depois de uma batida por espaço de mais de duas horas 
tos circumvisinhos, em um terreno completamente accidcnt!!jnos 
os esforços da tropa coroados de exito pela presença dos r e v ^ lS h  
se achavam bivacando no logar denominado Santa Üarbara^^^H 
rem a approximação da força, prepararam-se elles para a def 5eT,t*- 
pando uma posição na frente da casa de João Ritter. 'l

Travado tiroteio com os elementos avançados, dentro 

momentos os revoltosos se rendiam. Dois delles se encontrav ^°Uc°s 
talmente feridos, fallecendo, em seguida, o de nome brancisco 

Foram feitos trinta prisioneiros, no local, inclusive os 
dos e um civil de nome Francisco Athanazio Filho, vulg0 •< * 
Castelhano” que chefiava o grupo rel>elde.

Casualmente foi ferida a senhorita Elma Ritter que. etn 
nhia de sua familia, achava-se no interior da casa, não 
porém, gravidade alguma seu ferimento. Após os curativos 
cia, foi ella transjjortada para a cidade de Sâo João de MontenS^ 
afim de ser convenientemente pensada.

No seu regresso a tropa, que não soffreu baixa alguma, 

em São Leopoldo, ao exm.° sr. general Francisco Borja 
Silveira, commandante da 6.* brigada de infantaria, 28 prisioneiros
o morto, todos praças do Exercito.

Para esta capital foi trazido o prisioneiro civil Athanazio Filho 
Essa tropa aqui desembarcou, finda sua missão, ás 23,h55 do 

mesmo dia 7 de dezembro.
Aprehendeu ella dos rebeldes o material a seguir que foi entre

gue á 3.a Região Militar, nesta capital:

CLASSIFICAÇÃO j QMn.

tidade

Fuzis Mauser, modelo 1908..............................................................  23»

Mosquetão Mauser, modelo 1908.....................................................  M

Sabres punhaes com bainha ....................................................... _ _ Í J K  113

Bainhas para sabre ...........................................................................

Fuzil metralhadora ‘‘Hot.’’ numero 597....................................... l

Espadas nickeladas para official .......................... ...... .......... :

Fiador para espada ............................................................................ 1

Guarda-fechos para fuzil Mauser, modelo 1908......................... I í 4

Cobre-miras para fuzil Mauser, modelo 1908.... ............... ... ..... .....I ltt

Espadas não regulamentares com bainhas............................ ........*

Cartuchos Mauser, modelo 1908 ............................................. ..............-|

Cartuchos para pistolas ••Parebellum” ...............................-........- , —  **

Mochilas ..............................................................................................— .—4 9  46

Malotes para capote ........................................... .......D ep

Malote para marmitas ..... ........................................... .................... ..... — i a

Marmitas de folha ............................................................................ ..

Marmitas de alumínio ____........... ................. ......................... ... ...  JÉ

Talheres articulados ..........................................................................—
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CLASSIFICAÇAO Quan

tidade

______de brim kaki----------------------

® ô e i  de sóla, completos --------------

J ^ ^ jras de sóla (pares) -- -----------

— 4 6 7CLAS de sóla (pares)

I  FÇO “Mills”, incompletos ------------
| d»'ari de panno kaki esverdeado para official 

de Pann0 *<ak* esverdeado para praça?

usadas ( peças) ......_ ....... .............. ....

-. portáteis ........... ...... ...-...........— .... .....
-ril, para montaria ....................... -..........-...........—

de panno mescla ................... ........  ........

I  abertura de panno alavadio 

com cabeçada

Q — u (P“r) ................... — ..... ..................- .......-
fjnnos para barraca de praças — ......... .............

araeta de metal, sem boccal......... ......................

jous <Par) --------- ----- -------- ---
janeiras de • ouro preto (pares)

12

21

2
2
4

1
4

15

10
1
1
1
1
1
9

1
1
4

f  Abafando numa operação rapida, energica e decisiva esses re
beldes, prestou a tropa do 3.° batalhão, destacada para tal fim, rele
vante e inestimável serviço ao Estado, porque evitou a formação de 
nm novo grupo revolucionário quiçá numeroso e que teria a dispôr 
moderno e bom material bellico de que se haviam apoderado os 
tares amotinados.
A proposito da actuação dessa força, o exmo. sr general com

mandante da 3* Região Militar enviou, a este commando, o officio 
do teôr seguinte, sob n.° 274, de 31 de dezembro:

‘‘Está em meu poder a cópia da parte que vos foi 
apresentada pelo major do 3.° batalhão de infantaria Jere
mias José Tavares, relativa á acção levada a ef feito pela 
ala do mesmo batalhão, sob o commando do referido ma
jor, contra as praças revoltosas da guarnição do quartel 
do 8.° batalhão de caçadores, em São Leopoldo, no dia 7 
do corrente. Tratando-se de um importante serviço pres
tado por solicitação deste commando e que foi executado 
com extraordinaria rapidez e muito bem dirigido, peço- 
vos elogiar nominalmente não só o citado major como 
os officiaes e praças referidos na dita parte, pelos mo
tivos nella apontados.”
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A’s 21 horas de 25 de dezembro, foi assaltada por mjl 
uns 30 rebeldes a estação Estiva, da Viação Ferrea.

Este grupo começou a ser perseguido por um 
Exercito, sob o commando do 1.° tenente Milton T o rr^^B  
achava estacionado na estação Restinga Secca e pelo ’ 
auxiliar, creado em Cachoeira, a 21 de dezembro, sob o 
do capitão, em commissão, Carlos Gama.

Pequeno como era o grupo, facilmente se dispersava m Jl 
]>ara concentrar-se noutro, fugindo a acção das forças 
seguiam. r

Nas suas correrias foi ter á villa de Candelaria, sob a n I ' 
de surpreza. 1

Sem guarnição alguma, para resistencia, as autoridajj^^l 
lograram escapar aos rebeldes que se ajwssaram da villa on I ' 
ticaram algumas violências, soltando, tambem. criminosos re 
á cadeia municipal.

Para uma repressão mais vigorosa contra esse grupo, 
de ordem do exmo. sr. Presidente do Estado, nesta capjfciL 
aquelle destino, no dia 27 de dezembro, o —46 esquadrão do lô0 ’ 0** 
auxiliar que aqui estava destacado, o qual, recel>endo cavalhaifc 
Rio Pardo, chegou á Candelaria no dia 29 de dezembro citado nu.T 
trando já a villa abandonada pelos rebeldes.

Tniciou, então, o esquadrão varias diligencias para bate-lo

Entretanto, o grupo já mais reforçado, contando de 70 a fft 

homens, estava muito afastado, com orientação franca para o mum- 

cipio da Cachoeira.

O contingente auxiliar desse municipio, sob o commando do ca- 
pitão Gama, sahindo, tambem, ao encalço dos rebeldes, após varios dia* 
de pesquizas, alcançou-os, no dia 29 de dezembro, em Tres Vendas, 

no citado municipio.
Travado ligeiro tiroteio, foram os rebeldes desbaratados pelo 

contingente, internando-se nos mattos de Vivaldino Carvalho, do ou
tro lado da ponte do “Barriga”.

Na sua debandada deixaram os rebeldes vaccas carneadas, caval- 
los ensilhados, diversas peças de fardamento e muitos outros objectos, 
produetos de saques.

No dia seguinte, 30 de dezembro o contingente, sob a direcção 
de seu valoroso commandante, proseguiu nas suas operações contra
o grupo.

Depois de estar confirmado acharem-se os rebeldes nos mattos 
de Vivaldino Carvalho, o capitão Gama guarneceu todas as prováveis 
sahidas e penetrou no matto com uma força a pé. No dia 30, ás 16 
horas, descobriu os rebeldes ahi homiziados, pondo-os em completa 
debandada, aprehendendo 37 cavallos e 22 pares de arreios.

Os rebeldes, espavoridos, dispersaram-se sahindo isoladafflĈ j 
por pontos differentes e segundo informações seguras colhidas 8A’ 
capitão Gama, declararam elles que iam retirar-se para suas casas, 
por não poderem continuar no seu intento, deante da pressão energica 
da força legal, «pie não lhes deu tregua.
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H b  facto, tambem esse grupo ficou aniquilado, não tentando 
E l ̂ ef-se l>ara continuar suas tropelias, felizmente de ephemera

jializaila a situação nessa zona, regressou a esta capital, em 
^Egeiro deste anno, o 2.° esquadrão do 16.® corpo auxiliar.
'V  endo referencias elogiosas a esse esquadrão, recebi do inten- 
‘'a,e Candelaria, com data de 18 de janeiro, o seguinte tele-

Candelaria, 18— 17 hs. — Momento recolher-se 
valorosa força commando capitão Roberto Oliveira, cum
pro dever agradecer desvanecido vivo interesse e apoio 
dispensastes governo este municipio, louvando exemplar 
conducta, disciplina, dedicação todos officiaes e inferio
res soul>eram impôr-se no posto e consideração povo Can- 
delariense. Saudações affectuosas. —469Hb faHct Inten
dente. ”

Não escaparam tambem, á agitação que se manifestára no Sul 
Estado, as regiões do Nordeste e serrana.
Naquella. onde estiveram concentrados os corpos auxiliares 6", 
17”, 19°. 20.° e 23.°, não puderam os rebeldes ingressar pela 
■ição dada ás tropas pelo sr. general Firmino Paim Filho, que 

dirigia, guarnecendo a fronteira com o Estado de Santa Catharina, 
cujo territorio andava em correrias, perseguida por forças legaes, 

pequena columna rebelde ao mando de Leonel Rocha.
Fez este varias investidas sem resultados dada a vigilancia esta- 
Jda.
Numa dessas investidas, em 31 de dezembro, foi a força de 
“1 atacada pelo 19.° corpo, sob o commando do tenente-coronel 
Tti Acauan, retrocedendo precipitadamente.
Deixaram os rebeldes, no campo do encontro, um homem morto 

outro gravemente ferido.
Afim de auxiliar as operações nessa região foi desligado do 

mto tenente-coronel Esteves, a que pertencia, o 15.° corpo 
, que chegou a ir além de S. Francisco de Paula de Cima 

Serra, regressando, porém, á sua séde, em Rosário, onde chegou 
20 de janeiro deste anno, por não ter sido mais necessaria a sua 

ção, dado o facto dos rel)eldes, apossados em Santa Catharina. 
Rnsposto a fronteira deste Estado em outro ponto não guar- 
\ rumando para a região serrana.
Quando Leonel Rocha andava em Santa Catharina, s. exa., o sr. 
.1 comniandante da Região, organizou um destacamento consti- 
do 2.° batalhão de infantaria e do 3.° corpo auxiliar desta Bri- 
sob o commando do tenente-coronel Cândido Pinheiro de Bar- 
commandante daquelia unidade, com a missão de occupar Porto 

o no Estado de Santa Catharina, afim de cortar uma possivel 
de Leonel por esse ponto.



Para esse fim, o 2.° batalhão, que desde 23 de ami3 
estacionado em Bôa Vista do Erechim, partiu a 27 de Pare  S*° 
destino áquelle local que attingiu a 3 de dezembro. etnbro ^  

Alli tambem se concentrou o 3.° corpo, que estaciona*Jl 
meira. <n'

A 8 de dezembro, porém, o sr. general, attendendo á 
ção da situação e a novas necessidades, desfez o <lcstacamento2^^B 
coronel Barcellos e deu ordens ao 2.° batalhão para vir 
a São Gabriel, vizando reforçar sua guarnição que estava 

duzida, localidade que attingiu a 14 de dezembro, conservand^0 rt' 
permanente promptidão. " sfim

Forneceu o batalhão, ahi, uma companhia para reforçar 
nição de D. Pedrito. a

Posteriormente, o 3." corpo auxiliar tambem regressou á 
na Palmeira. a H r

Nas regiões da Vaccaria e serrana que invadira, sob a PPa ■ i  
das forças legaes de Santa Catharina, já com escassos eleratota-Tj 
actuação de Leonel Rocha não teve importancia, limitando-se • * 
vessal-as em parte, internando-se novamente e com poucos c q b ^ ^ I  
ros naquelle Estado, donde emigrou para a Republica Argej^^| 

Não mais interveiu na lucta, certamente devido aos serios reie. 1 
zes que soffreu no Estado vizinho, donde já vinha de animo abatido 

A sua retaguarda foi atacada nas proximidades das Derrubadas 
já em Santa Catharina, por elementos do 3.° corpo auxiliar, havendo 
mortos de sua parte e uma praça desta unidade.

Não obstante, elementos locaes chefiados por Gaudendo dos 
Santos e outros chefetes, em numero avaliado em mais de 500 homens 
concentrados na região do Lageado Tapyr, Rio Douradinho e Yotouro 
com avançadas em diversas direcções, commettiam tropelias: matando! 

queimando e saqueando casas commerciaes e particulares, segundo 
informações officiaes.

Nesta situação, o exmo. sr. general Eduardo Monteiro de Barros, 
commandante do sector N. N. O., em 14 de janeiro deste anno, 
determinou ao tenente-coronel instructor desta Brigada, João de Deus 
Canabarro Cunha, então no commando do sub-sector de Palmeira, 
que seguisse para Bôa Vista do Erechim, afim de assumir o do 
sub-sector dessa zona e dirigir o ataque que s. exa. estava preparando.

A 16 de janeiro deste anno, alli chegava o tenente-coronel Ca
nabarro.

A’ sua disposição foram postos os corpos auxiliares 3.*, 6.*, 
18.°, 26.° e a ala do 30.° corpo.

Tomadas todas as providencias e expedida a ordem geral de ope
rações, o valoroso tenente-coronel Canabarro atacou o inimigo ,o  
seus reductos.

Dou a seguir uma resenha geral da acção de cada unidade, na* 
operações militares levadas a ef feito contra os rebeldes:

A ala do 30.° corpo auxiliar, com o effectivo de 200 homens, 
sendo que 62 pertencentes a um esquadrão do 26.° corpo, 
dado pelo capitão Severino Fernandes de Lima, tudo sob o conimM®
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» major Marcos de Oliveira Fortes, seguiu no dia 21 de ja- 
^Ercorrendo o itinerário marcado na ordem de operações, 
v dia 22 desse mez foi alcançado o primeiro posto avançado
1 itcUles. que foi batido j>ela vanguarda da unidade.
Ejois de transpor o Lageado Tapyr, o major Marcos, á vista 

^^l^nações. dividiu sua força em tres escalões, afim de atacar 
rfjJVjçanu iite as posições inimigas e garantir, ao mesmo tempo, 

j r j terial que conduzia.
Einimigo. em dois grupos, guardando uma e outra margem do 

Tapyr, estava entrincheirado nas anfractuosidades do ter- 
jÇ ^n ito  accidentado.
E Pela margem esquerda seguiu um escalão, pela margem direita
f um terceiro á retaguarda com o comboio.

. . .
f  A’s 1“ horas do dia 22 citado, os dois primeiros escalões entra
rem contacto com o inimigo. 

—  escalâo que marchava pela margem direita foi pequena a 
Ktaicia dos rebeldes, desalojados de suas posições após poucos 

Etos de togo.
f  porém ao escalão que marchava pela margem esquerda, fizeram 

Kg resistencia, chegando a ataca-lo pela frente e pelos flancos. 
Fpeante dessa resistencia, fez o major Marcos refluir para aquella 
ggrgetn todos os elementos da sua unidade e, dando-lhe novo esca
rmento, atacou as posições inimigas.

f. Depois de duas horas de renhido combate, tomou as posições dos 
itbeldes que, fugindo desordenadamente, entranharam-se nas mattas, 
deixando no campo da lucta 6 mortos, 9 cavallos ensilhados, 6 com 
buçaes e sogas, 15 soltos e muitos objectos de uso.

B Tiveram, os rebeldes varios feridos, verificados pelos signaes de 
angue deixados.

Neste combate, a ala do 30.° corpo teve as seguintes baixas: 
norto — soldado João Manoel de Oliveira, filho adoptivo do major 
Marcos; feridos — cabo Abel M. de Oliveira e soldados Alcides Ro
drigues, José Garcez e João Aquino, todos gravemente.
4 O major Marcos, que dirigiu a acção com a bravura que lhe é 
peculiar, foi levemente ferido no rosto.

Tomadas as posições inimigas, o major Marcos tratou de esta
cionar a força naquella zona.

P Estabelecido o seu acampamento e feito o serviço de segurança, 
is 20 horas ainda desse dia foram todos os postos de vigilancia ata
cados impetuosamente pelo inimigo que se havia congregado nova- 
«Ktite.
I  Durante toda a noite houve cerrada fuzilaria, sendo gravemente 
íerido o soldado Walfrido Pereira.
► A's 6 horas da manhã de 23 (janeiro) cessou o fogo do inimigo 
1», bastante conhecedor do terreno, occultou-se nos serros que cir- 
Qimdam aquella região.
F Como lhe faltasse o apoio de outras forças nessa zona e dada 

i* escassez de munição que já se fazia sentir, o major Marcos deli
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berou retirar-se para a região do Votouro, onde faeilmJS 
estabelecer ligação com tropas amigas. ' ntt

Nesse dia, ás 8 horas, iniciou a marcha na direcção <U|^| 
Percorridos poucos kilometros encontrou a tropa o ’ • . 

trincheirado, havendo forte tiroteio. ...

Devido ao péssimo caminho que trilhava a força__um J f l
matta virgem — a lucta feriu-se á curta distancia, travando ^  
parciaes até a 20 metros de distancia. e

Rei)ellido o inimigo que deixou 4 mortos no campo 

cavallos, dos quaes 4 ensilhados, e malas com roupa, contim aĈa°* 8 
do 30.° corjx) a marcha, que tornou-se muito penosa devido aos” 3 *** 
que teve de transpor. rr

No dia 24 (janeiro), pela manhã, chegou a Votouro, gjH
cionou. esta.

Como verificasse existir no logar denominado “Paiol de H • ' 
um grupo rebelde mandou o commandante da ala 2 pdoM^H' 
bate-lo. " ,,ari

De facto, foi o grupo desbaratado, deixando no terreno

3 mortos, 1 arma de guerra, 105 cartuchos, todo o material d B ^ ^ I  
pamento, 4 cavallos ensilhados e 5 animaes vaccuns.

No dia 25 (janeiro) a ala do 30.° corpo, fez ligação com o 1* 
esquadrão do 3.° corpo e com o 18.° corpo.

Essa ala, segundo ordens do tenente-coronel ( anabam^ MÉgfl 
dou a 18 kilometros de Nonohay, reforços, munição e novas ordens

Remuniciada e reforçada, marchou a ala do 30.° corpo, no dia 
31 (janeiro), ás 6 horas, em direcção ao Tapyr, percorrendo o itine
rário anteriormente feito.

A 1.° de fevereiro, á tarde, acampou á margem esquerda do La- 
geado Tapyr.

A’s 21 horas desse dia os postos avançados começaram a ser 
tiroteados pelos rebeldes, tiroteio que, com pequenos intervallos, pro
longou-se durante toda a noite.

No dia seguinte, 2 de fevereiro, depois de ter verificado que os 
rebeldes haviam fugido, seguiu a ala Tapyr acima, acampando á tarde 
na Barra do Lageado Carolina.

Verificado que os rebeldes seguiam em direcção ao rio Erechim, 
determinou o tenente-coronel Canabarro a sua perseguição por outras 
unidades e mandou que a ala do 30.° corpo permanecesse na região 
do Tapyr, batendo os grupos rebeldes que por alli surgissem, exten- 
dendo sua acção até a região do Votouro.

Devido, porém, a acção tenaz de todas as demais unidades, os 
rebeldes começaram a fugir e a se espalhar pelas mattas.

Ainda, assim, a ala do 30.° corpo, em diversas explorações feitas 
bateu e destroçou varios grupos rebeldes.

Na ultima batida, em 25 de março deste anno, no logar denomi
nado Lageado Laço — Secção 15 de Novembro — foram mortos* 
rebeldes de um grupo que ahi se achava e que resistiu á força legal, 
estando no numPfo dos mortos o chefe Gaudencio dos Santos.
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_  .. tarde recolheu-se essa ala á sua séde, em Bôa Vista do

corpo, para cumprimento da ordem de operações, marchou 
Jy yista do Erechim, no dia 20 de janeiro. 
— 4 avançar o 1.° esquadrão em direcção a Derrubadas.
—4 dia 22 (janeiro) este esquadrão travou combate com um 

revolucionario nesse logar. 
n inimigo- repellido, teve dois feridos.

Kp esquadrão  do 6.° foram feridos o 2.° sargento José Izidro 
lidado João Felix Figueira.

* Vo dia 24 (janeiro) o tenente-coronel Edmundo Oliveira, com 
de 100 homens, travou forte combate com o inimigo en

trado em bôa posição na barra do Tapyr com o Guataporá. 
'o cerrada fuzilaria até o escurecer.

jj0 dia seguinte 25 (janeiro), o tenente-coronel Edmundo travou 
combate com os rebeldes que se achavam entrincheirados na 
do Tapyr.

A lucta manteve-se renhida desde ás 7 3_ horas até ao meio dia, 
ndo. pouco depois, novo tiroteio que se prolongou até ás 16

.  inimigo teve, nessa acção, 20 homens mortos.
Os elementos do 6.° corpo tiveram as seguintes praças fóra de 

mortos — soldados Joaquim Goulart Maidana, Epaminondas 
-iia dos Santos, Affonso Machado da Silva, Luciano Sampaio, 

oe Manoel de Mattos e Abilio Antonio da Silva; feridos — 
'os Antonio Amado Frederico, Alcides de Mattos e Tertuliano 

'ra.
Nesse mesmo local havia já a ala do 30.° corpo combatido com 

;ldes.
Depois desses combates, o 6.° corpo continuou em operações no 
n, durante as quaes, em acções de certo vulto, bateu e dispersou 

dos diversos grupos a que ficaram reduzidos os rebeldes, em 
da acção energica e combinada das demais forças.

0 26.° corpo agiu na região serrana com tres esquadrões (1.°,
• e 3.°).

Destes, o 1.° esquadrão, fez juncção com a ala do 30.° corpo e 
juvou todas as operações realisadas por esta unidade, tomando 
e em todos seus combates.

0 4.® esquadrão partiu do Váo Grande, no dia 21 de janeiro, para 
região que lhe fôra designada.

A’s 13 horas do dia 22 (janeiro) tiroteou um piquete de rebel- 
pondo-o em debandada.

A’s 14 horas do mesmo dia fez juncção com o 2.° esquadrão na 
de Bôa Vista a Nonohay e meia hora depois bateram a guarda 

de na encruzilhada da estrada do Tapyr, desbaratando-a. Os 
des deixaram, ahi, dois homens mortos.
0 2.® esquadrão depois de effectuar juncção com o 4.°, fez seguir 
a frente um pelotão reforçado por outro do 4.° esquadrão, afim 

hecer a estrada do Tapyr.



Percorrido um kilometro, mais ou menos, encontrai^B 
lotões um destacamento rebelde, desbaratando-o completa3'!' esfl 

A 23 (janeiro), presentindo forte tiroteio cm direceã 
marchou o esquadrão pela estrada que margina o I-agead* a° 
rumo a Norte, alcançando, ás 14 horas, a região occunarf° ' ar°W 
beldes. a Mo* rp'

A’ referida hora, os rebeldes fortemente entrincheiraÀj 
ram fogo. Travado o combate, o tiroteio prolongou-se 
do dia 24 (janeiro). A P

Soffreu o esquadrão, nessa acção, as seguintes baixas - «B.
2.° sargento Del fino Flôres Cabral, quando bravamente* "  
feridos — gravemente, 2 “ sargento Feliciano Bomfini; 
sargento José Garibaldi dos Santos e soldado Cyrillo Nunes ** 

Extraviou-se, quando em serviço de ligação, o cabo 
Continuou o 26.“ corpo em operações nessa reg ião/s l^^^l 

tanto, ter mais contacto com o inimigo até que, em 19 de 
deste anno, seguiu para sua séde — Santo Angelo.

Do 3.° corpo auxiliar apenas o 1.° esquadrão auxüjgu 
operações. ,

Este esquadrão partiu de Nonohay em 21 de janeiro, 
continuamente pelo sertão.

No dia 7 de fevereiro bateu, em Derrubadas, um regufc|í^^| 
de rebeldes, perdendo este dois homens mortos e alguns feridos

No dia 8 (fevereiro) bateu pequenos grupos, um perto do arroio 
Guatapará e outros nas margens do arroio Resvalante.

A’s 13 horas de 3 (fevereiro) foi atacado o grupo chefiado nor 
Agripio, proximo do “Passo Lambary”.

Do tiroteio travado resultou a morte de um rebelde, sahimlo tV 
rido, levemente, no braço, o soldado do esquadrão, João Maria Do
mingos.

Os rebeldes foram perseguidos num percurso de 6 kilometros 
mais ou menos.

A 14 (fevereiro) na encruzilhada das picadas do Votouroe Her 
vai Grande foi encontrado um grupo rebelde de 20 a 30 homens. 

Tiroteados, perderam os rebeldes dois homens mortos.
Em seguida, recolheu-se o esquadrão á sua séde, em Palmeira 

por não ser mais necessário seu concurso.

O 18.° corpo auxiliar tambem, desde 15 de janeiro, auxiliou 
efficazmente as operações nessa região, effectuando varias diligencias 
e batidas de grupos, além da guarnição de passos e estrada», até qne 
em 19 de fevereiro recolheu-se á sua séde em Palmeira.

Em fins de fevereiro deste anno, ficou apenas a ala do 30.” corp0 
concentrada em Bôa Vista do Erechim.

Os rebeldes, na sua quasi totalidade, dispersaram-se pelos mattos 
em pequenos grupos, voltando muitos a seus lares.

Elevado numero se apresentou. ]>edindo garantias que 
asseguradas, consoante instrucções dos exmos. srs. Presidente <» ** 
tado e general commandante da Região.

Apenas uns dois ou tres grupos insignificantes em numero
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a fazer tropclias, perseguidos, porém, por contingentes da

— estas operações, ficou o movimento revolucionário, que ir
em novembro no Estado, reduzido a esses elementos cir- 

llfptos na região conhecida pela denominação de “Serra do Ta- 
^rtincto, por conseguinte, nas outras regiões do Estado.

"j. exia. o sr. general Eduardo Monteiro de Barros, digno comman 
P i ,  sector da Região Norte do Estado, em occasião opportuna, 
**_rtoU'Se para a zona de operações a cargo do tenente-coronel 

f^de Peus Canabarro Cunha, em Bôa Vista do Erechim.
Ij Ali permaneceu até o fim dessas operações, orientando-as com

B^Q*Quartel General da 3.* Região Militar esteve sempre em acti- 
K '  expedindo as ordens necessarias á coordenação de todas as 
Cações de guerra desenvolvidas a partir de 16 de novembro de 

47 até o final.
P s  exia. o sr. general Eurico de Andrade Neves, digno e acatado 
^Eggidante da 3.® Região Militar e de todas as tropas legaes em 

je guerra no Estado, orientou-as condigna e superiormente, 
Kfflodo que em pouco tempo estava o movimento debellado. 
TTsTexa. dispensou á Brigada Militar effectiva e ás suas forças 
L-xiüares, postas á disposição do Governo Federal, significativas de- 
Ejtíações de consideração, mantendo com este commando as me- 
jorej relações de cordialidade.

Facilitou, emfim, dentro do possivel o que era necessário á mo- 
iffização e manutenção dessas forças.

—47 a energia e operosidade que lhe são peculiares, o sr. general 
firmino Paim Filho, encarregado pelo sr. general commandante da 3* 
Região Militar de dirigir as operações de guerra, no Nordeste do Es- 
#do, contra os rebeldes de Leonel Rocha, muito efficazmente concorreu 
pjra a rapida mobilisação das tropas que ali foram postas em campo. 
Kéorganisaçâo dessa tropa, em sua maioria constituida com elementos 
pb, reunidos á ultima hora, o general Paim, mais uma vez, pôz á 
prova sua grande operosidade.
fc Agindo com insuperável actividade, tudo dispôz de modo que 
umulou de immediato os planos de Leonel Rocha, naquella região.

Prestou, assim, relevante serviço á causa da legalidade, esse valo- 
[wo republicano.

5af5zerto po 5clpzo zo ipsp,gto

Conforme meu relatorio anterior, em 22 de dezembro de 1925, 
*?uiu para o Estado do Maranhão, afim de cooperar com tropas do 
[“ treito e outras forças estaduaes na repressão dos revolucionários 
gefiados pelo capitão Luiz Carlos Prestes, Miguel Costa e outros, 
®n destacamento desta Brigada, composto do 3.° batalhão de infan
ta, um pelotão do Grupo de Metralhadoras, um pelotão do 1.° regi- 
•fcnto de cavallaria, todos da tropa effectiva e a ala do 21.* corpo 
«xiliar.



Essa tropa, incorporada ás forças em operações no 
Republica, sob o commando de s. exia. o sr. general |oão çV01** £  
beiro Filho, desembarcou em São Luiz, capital do ATnr-,,,1.- 
janeiro de 1926. . °-en,6<^

Dahi o destacamento se transportou a Flores, por via 
se concentrou a 21 de janeiro citado. ‘' a 'jm;,.

A 24 desse mez, por via fluvial, seguiu o destacameníH 
cidade de Floriano, no Estado de Piauhy, onde chegou no di* ;>«*** 4 

De Flores marcharam para Therezina (Piauhy) e derw^SB 
o Estado do Ceará e a ala do 21." corpo e o pelotão do G S ^  
Metralhadoras, tropa a que incorporou-se, posteriormente, 
panhia do 3.° batalhão de infantaria, constituindo um novo 
mento sob o commando do major, em commissão, Octacilio Fri n *^**1 

As tres companhias restantes do 3.° batalhão e o pelotão*» a 
regimento de cavallaria, constituindo o destacamento sob o orrm jS  
do mallogrado tenente-coronel instructor Arthur Octaviano 
Alves, não tiveram opportunidade de entrar em contacto com o iní^*0* 
pois este, deante da chegada de regulares tropas legaes nos 
do Norte, começaram a voltar para o Sul, em marcha celerew < 
montados. E

Essas tres companhias e o estado maior do destacamento Trav**. 
sos fizeram com o pessoal, na sua maioria a pé, penosa travessia d 
Floriano, no Estado de Piauhy, até Petrolina, no Estado de Per 
nambuco.

Venceu essa tropa, resignadamente, toda sorte de obstacuh)*|iessa 
longa e difficultosa jornada, luctando com as passagens de rios tran- 
sbordantes, com o impaludismo que ittingiu a dois terços do seu pessoal 
com as estradas impraticaveis pelas abundantes chuvas, com a falta 
de recursos, além do calór intenso que se fazia sentir.

No dia 25 de fevereiro, quando transpunham o rio Canindé, no 
Estado de Piauhy, em serviço urgente, pereceram afogados, por ter 
sossobrado a barca em que faziam a travessia, o 2." tenente Sylvio 
de Abreu Paiva, cabo Epaminondas de Souza Gutterres, soldados Ju
venal José Martins e Dyonisio Chaves, todos do 3.° batalhão; 1.° sar
gento amanuense dos Serviços Auxiliares, Francisco de Paula Vieira 
da Costa; e soldado do 1 batalhão de engenharia do Exercito, Fer
nando Carneiro de Carvalho.

Victimados pelo impaludismo, moléstias infecciosas etc., perdeu
o 3.° batalhão mais as seguintes praças: cabo Pedro Escobar e sol
dados João Manoel Ferreira Dias, Alipio Fernandes Vaz, Pedro Souto 
de Oliveira, Juvenal de Oliveira, João Carlos da Cunha, Alberto de 
Moraes, José Barbosa de Lucena, Pedro Amancio dos Santos, Adal
berto Veiga, Octacilio Gomes, Aristides Pereira da Silva, Olidio Mar
tins de Barros e João Baptista dos Santos.

Em 3 de maio, falleceti, em Petrolina, conforme já tratei em capi
tulo anterior, s tenente-coronel instructor Arthur Octaviano Travassos 
Alves, commandante do destacamento, em consequencia do que assu
miu o respectivo commando o tenente-coronel Manoel Gonçalves Car
doso, commandante do 3.° batalhão.

O outro destacamento, montado e composto da ala do 21.° corP°
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jotão do Grupo de Metralhadoras, sob o commando do major 
lio Fernandes, foi lançado de ordem do exmo. sr. general João 

—47j cornmandante das F. O. N. R., em perseguição aos rebeldes, 
^■itnarchado atravez dos Estados de Piauhy, Ceará. Pernambuco

gahia-
' A 20 de fevereiro o destacamento travou combate, na fazenda 
K Alegre, situada á margem esquerda do rio Pagehú, no Estado 
^Pgnianibuco, com os rebeldes dirigidos por Siqueira de Campos,

* ntuner0 (ie 200 homens.

—47  a]a do 21.°, carregando energicamente, poz os rebeldes em de
cida, fazendo-lhe 4 prisioneiros e aprehendeu, além disso, armas, 

• % ;  sellas, cangalhas etc.
—47j  rebeldes soffreram baixas cujo numero não foi ]>ossivel co-

r.btcer.
■ A ala do 21.° corpo teve apenas um soldado ligeiramente ferido.. 

o a 22 de fevereiro, essa ala depois de fazer juncção com as forças 
jfljunandaüas pelo tenente Gayoso, do Exercito, teve novo encontra 
^  a retaguarda rebelde, em Roça Nova, naquelle Estado.

Como da primeira vez os rebeldes foram desalojados de suas 
Dosiçóes, deixando, em poder das forças legaes, cavallos ensilhados. 
objectos de uso, armas, munições e um prisioneiro.

Emquanto isso a vanguarda rebelde era atacada em Barro Ver- 
por um contingente da força policial do Estado do Ceará, sof- 

trendo tambem serio revez.

Em 8 de março, na fazenda Testa Branca, já no Estado da Bahia, 
era a ala do 21." corpo atacada por um grupo rebelde que debandou 
ao primeiro contra-ataque.

’ No dia 13 desse mez foi alcançada a retaguarda rebelde, travando- 
t  ligeiro tiroteio, no qual tiveram os relieldes dois mortos.

Dahi a ala continuou sua tenaz perseguição aos grupos rebeldes 
vjue fugiam ao contacto, indo até Rio de Contas, 40 leguas aquem da 
íronteira Norte de Minas Geraes, completando ahi 380 leguas. appro- 
nmadamente, de marcha.

| Nessa cidade teve o major Octacilio ordem de recolher-se a São 
Silvador, afim de regressar a este Estado.
' A l.*  companhia do 3." batalhão, que estava incorporada a esse 
destacamento, por effeito de operações ficou isolada e nessa situação 
tez a travessia, num percurso de 300 leguas.

Desfeitos esses destacamentos, teve a tropa ordem de regressar a 
tste Estado, desembarcando nesta capital, em 27 de maio de 1926, o 
1* batalhão, o pelotão do Grupo de Metralhadoras e o pelotão do 
[*•' regimento de cavallaria.

A ala do 21.” corpo chegou a D. Pedrito, sua séde, em 17 de 
junho do citado anno, visto ter tido permanencia mais demorada em 
S»o Salvador, na Bahia.
Ep Dispensando os serviços do 3.“ batalhão e .pelotão do Grupo de 
Metralhadoras. o sr. general commandante da Região dirigiu ao exmo.

»  R. I.



sr. Presidente do Estado o officio do teór seguinte, (jtle f • 
a esta Brigada para os devidos effeitos: ’

“3.® Região Militar — 3." Divisão __ 3 a '"<1
Estado Maior — Porto Alegre, 31 de maio fje içjí?0 <k> 
exmo. sr. dr. Presidente do Estado do Rio Grande

o Commandante da 3.” Região Militar e 3.» Divisão j ^ui- 
fantaria. — N.° 30 — Objecto: Communica a disnl *n 
serviço de elementos da Brigada Militar, que V?sa ^  
á disposição do Governo Federal.—- Sr. Presidente T u *  
honra de communicar a v. ex. que o Governo Federal 3 
veu dispensar, a partir desta datà, os serviços do con^S^l 
e respectivo pessoal, 3.° batalhão e contingente do 

de Metralhadoras da Brigada Militar, elementos q u e ^ ^ l 
partiram, em diligencia para o Norte da Republica cmm!1' 

tuindo o destacamento sob o commando do tenente-connllj 
Arthur Octaviano Travassos Alves, onde prestaram^S? 
vantes serviços á defesa da ordem legal. No cumprimento 
dc um dever de justiça, peço as providencias de v exia. 
para que os officiaes e praças daquellas unidades seiaa 
nominalmente elogiados segundo a gradação de seus ser
viços a juizo do tenente-coronel Manoel Gonçalves Car
doso, soldado que .<# distinguiu pela calma, disciplina e amor 
á ordem. Aproveito a opportunidade para ainda vos de
monstrar a grande magoa que me causou o prematuro fal- 
lecimento do tenente-coronel Arthur Octaviano Travassos 
Alves, bravo soldado que não media sacrifícios no cumpri
mento do dever e que muito se distinguiu pelo espirito de 
disciplina, intelligencia, capacidade, notável sentimento das 
suas responsabilidades de commandante. Apresento a v. 
exia. os protestos de meu inexcedivel apreço e grande ad
miração. Saúde e fraternidade. sr.rPei d.nPenr trorEaf

sr..PeidnP st iorsEst. E iarerEft .  Ec lUSPft. 

.rdnP sP óPgtfoP utstfEe

Tendo o Governo Federal, por intermedio do exmo. sr. general 
commandante da 3.® Região Militar, dispensado os serviços do có e 
5.° corpos auxiliares, da ala do 24.° corpo, de um dos esquadrões do
15.° corpo e do esquadrão a que estava reduzido o 20.° corpo auxiliar, 
foram as referidas unidades dissolvidas, de conformidade com instru- 
cções do exmo. sr. Presidente do Estado.

A respeito, foi publicado o seguinte:
No boletim n.° 75. de 1." de abril 1926.

gu,EE(ijl•( nB jp rEvjenP•( n(  15." B(P:( aux ilia r ’  
Agradecimentos —• A Secretaria de Estado dos Negocios 
do Itjferior e Exterior, em officio n.° 922, de 31 de 
findo, scientificou a este commando que, de con fo rm idade  

com a communicação contida em officio n.° 57, de Z7 i
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referido mez de março, do sr. general commandante da 3.a 
Região Militar, foi dispensado dos serviços que vinha pre
stando ao Governo Federal, um esquadrão do 15.° corpo au
xiliar. A dispensa do citado esquadrão do serviço do Go
verno Federal é a partir de hoje, conforme communicou a 
este commando, em cartão de 27 de março, o sr. chefe do 
Estado Maior daquelia Região. Em consequencia. é, nesta 
data, dissolvido, segundo instrucções do exmo. sr. Presi
dente do Estado, o 2.® esquadrão daquelia unidade, que 
foi o indicado pelo respectivo commandante Ao faze-lo. 
este commando tem o especial prazer de agradecer os re
levantes serviços prestados ao Estado e á Republica pelos 
officiaes e praças ora dispensados, quer na quadra agitada 
por que se atravessou, quer no periodo de vigilancia e de 
espectativa que se seguiu.”

Xo boletim n." 127. de 1.® de junho — 1926:

— 479ref9i do mf7dide imz7a7iç , d79rs97.gs ds nsl
ceçfs tedeçia  — A Secretaria de Estado dos Negocios do 
Interior e Exterior, com officio n.° 1.404, de 1.® do cor
rente, remetteu a este commando, por ordem superior, o 
officio sob n.® 28, de 27 de maio ultimo, em que o exmo. 
sr. general commandante da 3* Região Militar conimuni- 

í1' cou a s. exia.. o sr. Presidente do Estado, a dispensa do 
2.® corpo auxiliar do serviço do Governo Federal e os lou
vores a que elle fez jús. E’ do teôr seguinte o officio re
ferido: “3.:I Região Militar — 3.a Divisão. 3.n secção do 
Estado Maior. — Porto Alegre, 27 cle maio de 1926. — Ao 
exmo. sr. dr. Presidente do Estado do Rio Grande do Sul,
o Commandante da 3.” Região Militar e 3.“ Divisão de In
fantaria.— N.° 28.— Objecto: Communica a dispensa do 2.° 
corpo auxiliar e os louvores a que elle fez jús. — Sr. Presi
dente. Tenho a honra de communicar a v. exia. que o 
Governo Federal resolveu dispensar os serviços do 2.® 
corpo auxiliar da Brigada Militar, a partir de 1.® de junho 
do corrente anno. Essa unidade prestou relevantes servi
ços á defesa da ordem legal e, si não fosse essa reducção 
de forças um symptoma promissor do completo restabeleci
mento da ordem neste Estado, eu lamentaria sinceramente 
a dispensa que communico, porque os officiaes e praças 
do 2.® corpo auxiliar conquistaram a minha confiança e a 
gratidão do Governo Federal. No cumprimento de um 

~ dever de justiça, peço as providencias de v. exia. para que 
os officiaes e praças já referidos sejam nominalmente elo
giados, segundo a gradação de seus serviços, a juizo do 
tenente-coronel Yoleciano Coelho, valente soldado que 
muito se distinguiu pela calma, espirito de disciplina, amôr 
á ordem e notável sentimento das suas responsabilidades de 
commandante. Valho-me da opportunidade para apresen-



tar a v. exia. os protestos de meu inexcedivel 1  
grande admiração. Saúde e fraternidade. tarv  ?PreÇo .
.a eaxaio s pp

dmiiuncl1u .g crm.ç.a çcãmnmçv —  Tendo 

110 Federal dispensado os serviços do 2.° corno°^^^B  
que estava á sua disposição, conforme o officio 
sr. general commandante da Região, acima tr ° e*tn°- 
foi o referido corpo, de conformidade com reso] ^ ^ 0- 
s. exia., o sr. Presidente do Estado, dissolvido ^  

maio ultimo, tendo este commando expedido a n 

communicação. em telegramma, ao respectivo c o tn ^ ^ ^ ^ l
— Súvç.agmfar?ui  — Ao publicar a dissolução do 

auxiliar, é de meu dever transmittir aos seus offjrSjti] 
praças o meu agradecimento sincero pelo muito q» r * 
ram em pról do Rio Grande e da Republica. Unidade*^ 
ganizada em 1923, quando accesa ia a guerra civil no ^  
caro Estado, o 2° corpo, que então j>ertencia á valorotfjl 
Brigada Provisoria do Oéste, prestou sempre, com a mai 
abnegação e inexcedivel lealdade, os mais relevanteí^H 
viços, portando-se galharda e bravamente nos diva ‘ 
combates em que se viu empenhado. Pacificado o Rio 
Grande, com o pacto de Pedras Altas, o 2." corpo paigM 
a ter sua séde na cidade de Alegrete, continuando a rrriítfl 
apreciaveis serviços ao Estado na sua missão de policia
mento naquella zona fronteiriça. Em 29 de outubro de 
1924, estalava o levante de algumas guarnições militares 
do Estado, auxiliadas por remanescentes dispersos da ma- 
shorca assisista. Fiel aos seus principios, o 2 . "  corpo prom- 
ptificou-se logo para agir e tomou a si a defesa de Ale
grete, que, desde logo, fóra ameaçada por elementos re
voltosos de Uruguayana. O que foi a acção valorosa, brava 
e dignificante do 2." corpo na defesa heróica daquella ci
dade quando, por duas vezes, atacada por forças rebeldes, 
é de todos conhecida. Exemplos de bravura, de galhardia, 
deram-nos os seus abnegados officiaes e praças, alguns dos 
quaes forani feridos nessas acções memoráveis, inclusive
o seu proprio commandante o valoroso, bravo e abnegado 
tenente-coronel Voleciano Coelho. No decorrer desse ulti
mo movimento revolucionário e após a brilhante defesa 
de Alegrete, o 2.” corpo continuou a prestar os mais rele
vantes serviços, já incorporado á Brigada de Cavallaria 
de Forças Estaduaes, de meu commando, como no combate 
de Guassú-Boi. em que reaffirmou a sua inquebrantavel 

energia de que já dera sobejas provas, já acantonado na 
cidade de Quarahy, em missão <le vigilancia na fronteira 
Lamento profundamente ver-me privado do concurso ef fi
ca z do 2.” corpo auxiliar. Entretanto, a asserção do hon-; 
rado commandante desta Região Militar, o exmo. sr. gene
ral Andrade Neves, de que essa reducção de forças e offl 
symptoma promissor do completo restabelecimento

— 480 —
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dem neste Estado, conforta-nos inimensamente por vermos 
que o nosso amado Rio Grande retoma a trilha que, a 
passos agigantados, vinha vencendo na senda do progresso. 
Ao valoroso e bravo tenente-coronel Voleciano Coelho agra
deço, effusivamente, os abnegados e inestimáveis serviços 
que á frente de sua unidade prestou ao Estado e á Re
publica, quer nos dias de paz, quer nos dias tormentosos 
da revolução de 1923 e 1924, em que teve occasião de pôr 
á prova toda a sua energia e o seu admiravel espirito de 
sacrificio. Aos officiaes e praças do 2.° corpo auxiliar, 
abnegados republicanos que vieram trazer a sua coopera
ção de valòr e de bravura ao Estado e á Republica, nos 
momentos difficeis creados pelas revoluções de 1923 e 
1924, tenho a grata satisfação de pôr em destaque e de 
agradecer os relevantes serviços que prestaram á defesa 
da ordem e das leis* demonstrando bem alto o grau do seu 
patriotismo e da sua fé republicana. E a todos, que ora 
retornam aos seus labores de outros tempos, após um largo 
periodo de tres annos de inestimáveis serviços, envio sin
cero abraço de despedidas, de envolta com os votos que 
formulo pela felicidade pessoal de cada um.”

Xo boletim n.° 200, de 1.° de setembro — 1926:
ItÉJS)

—481dem1n se tEaon n,c8f8na r s81dE18o-E sE iEpeamE 
veseanf — Dissolução — A Secretaria de Estado dos Ne
gocios do Interior e Exterior, em officios ns. 2.056 e 2.057, 

ambos de 21 de agosto findo, communicou que o sr. gene
ral commandante da 3." Região Militar solicitou providen
cias para que a partir do dia 31 do referido mez, a ala do 
24.° corpo auxiliar e o esquadrão do 20.° corpo auxiliar 
sejam dispensados do serviço que vem prestando ao Go
verno Federal e que s. exia. declarou que as referidas uni
dades serão pagas dos seus vencimentos relativos ao vi
gente anno, ficando o pagamento dos mezes de novembro 
e dezembro do anno de 1925 dependendo de consulta feita 
ao sr. Ministro da Guerra; e, finalmente, que o sr. Presi
dente do Estado, nessa conformidade, determinou, por des
pachos de 21 de agosto citado, a dissolução das unidades 
em questão. — Em virtude da determinação de s. exia., 

E ., foram, hontem, dissolvidos a ala do 24.° corpo auxiliar, 
com séde em Bôa Vista do Erechim, e o esquadrão do 
20.° corpo auxiliar, com séde em S. João Baptista de Ca- 
inaquam, tendo ido a essas localidades, por delegação deste 
commando, executar a providencia determinada, o tenente- 
coronel Arlindo Franklin Barbosa e o major Alzimiro Fran
cisco Wellausen, respectivamente. — quanseR8GemlE1 —

i Aos abnegados e valorosos defensores da ordem e das leis
— officiaes e praças da ala do 24.° corpo auxiliar e do 

k esquadrão do 20.° corpo auxiliar — ora dispensados, agra-
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deço, com especial prazer, os relevantes serviços 
ram, certo de que todos saberão, em qualquer , 1 
af firmar seu civismo se a Republica vier a exigjr 
sacrifícios. '':

No boletim n.u 212, de 16 de novembro — 1926; 1

— 482deç2o ,c mç8,o,e oms8p8oi a ,82dl28i8rzvn 

teiçl qe,eiop  — Dissolução A Secretaria A p - 
dos Negocios do Interior e Exterior, em offío0 6
de 10 do corrente, communicou que o sr. gene" 
mandante da 3.” Região Militar, com officio n.° ige 
(pie enviou por cópia e que a seguir transcrero^^^B 
providencias para que, a partir de 1." tambem 
fosse considerado dispensado do serviço que veni nr 
ao Governo Federal, o 5.” corpo auxiliar. — listado it í*  
Grande do Sul — Repartição Central — 4*
Cópia — 3.“ Região Militar — 3." Divisão_1.» secrânj
Estado Maior — n.u 185. — Objecto: Faz uma solicHvt 
1’orto Alegre, 9 de setembro de 1926 — Ao exmôi*i 
A. A. Borges de Medeiros, d. d. Presidente do Estado 
commandante da 3.“ Região Militar — “A’ Secretariai 
Interior para providenciar. 10-9-26. Borges de MeddroT
— Sr. Presidente — Havendo este connnando tomado ^ 
providencias para que o 5.° corpo auxiliar fosse dis]>ensaiV, 
dos serviços que vem prestando ao Governo Federal 
partir de 1.” do corrente, inclusive, sobre o pagamento * 
seus vencimentos relativos ao corrente anno, o que foi fot» i 
por intermedio do Commando Geral da Brigada Militar dr. 
Estado, antes da referida data, peço as providencias dr 
v. exia. no sentido de tornar official essa dispensa, visto 
que por omissão não foram pedidas providencias ein 3) 
do mez passado, como foi feito para a ala do 24.' coqx> 
auxiliar e esquadrão do 20." C. A.-— Saúde e fraternidade.— 
uopb ãb 1ctc2b Em virtude de ordens verbaes recebida» 
por este commando, foi dissolvido, a 31 de agosto findo, ••
5.° corpo auxiliar com séde em Lavras, tendo ido a essa 
localidade, por delegação deste commando, executar a pro
videncia determinada, o major fiscal do 1.° regimento de 
cavallaria Annibal Garcia Barão. ãfio,ec8Reçxl2 g  0 5* 
corpo auxiliar, ora dissolvido, foi organisado a 6 de narc>' 
de 1923, na cidade de Santa Maria, com a designação de 
2.” corpo da Brigada Provisoria do Oéste, no inicio da re
volução em nosso Estado, sendo, a 17 de julho do niesn»' 
anno, transferido com a numeração de 5.°, para a 3* Bn- 
gada Provisoria do Sul. numeração que conservou ao sr 
incorporado ás forças auxiliares desta Brigada, em 19 « 
janeiro de 1924. Desde a data de sua creação, veiu ess» 
valorosa unidade prestando inestimáveis serviços a «W 1 
da ordem e do governo legal, quer nos prelios cruentosíto s*  1
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23 e 24, quer nos períodos de paz durante os quaes se 
manteve sempre em activa vigilancia, portando-se á altura 
das tradicções da gloriosa força a que esteve ligado. Aos 
bravos officiaes e praças do 5.° corpo auxiliar, que retor
naram aos misteres pacificos, após terem cumprido, com 
abnegação e galhardia, os deveres de cidadãos patriotas, 
agradeço o valioso concurso que prestaram em pról da Re
publica com prejuizo mesmo de seus interesses pessoaes, e 
manifesto a certeza de que, quando reclamados seus ser
viços, estarão, em qualquer emergencia, dispostos a paten
tear seu civismo e sua fé republicana. Ao devotado repu
blicano tenente-coronel Servulo Nicolau de Souza, parti- 
culariso os meus agradecimentos.”

—48328e4, quru q4ne—euos8p4  

■
Consoante relatorio anterior, em differentes datas, o Estado 

'L. convênios com os municipios de Santo Antonio da Patrulha. 
Luiz Gonzaga, Torres, Pinheiro Machado, Piratiny, Cachoeira. 

Francisco de Assis, Conceição do Arroio, Cangussú, Passo Fundo 
Santa Victoria do Palmar, para serviço de policiamento local, 

do-se. para esse effeito, diversos contingentes auxiliares.
\7o presente periodo relatorial foram celebrados mais os seguintes 

—48:
A 1.° de setembro, com o municipio de São João Baptista de 

HLpm, organisando-se, ahi, nessa data, um contingente auxiliar 
elementos aproveitados do extincto esquadrão do 20.° corpo.
0 contingente ficou com a seguinte organisação:

Capitão commandante
2.°* sargentos_______
Calios ----------
Soldados ___________

1
2
4

28

Total............... ... ... ......... ......  35

qídí commandante desse contingente foi aproveitado o capitão, 
azttmvvczi do extincto esquadrão do 20.° corpo auxiliar, Antonio 
glz de Azambuja.
8í mesma data, com os municipios de Caçapava e São Se)#';. 
4v contingentes desses municipios, ficaram assim constituídos:

CAÇAPAVA

2.°* sargentos
Cabos ..........
Soldados ___

Total..

2
4

24

30



J-<>i designado para comniandat esse contingenu- ,, J 
commissionado <lesta Brigada, Gentil Machado de Godoy ~ "

SÃO SEPE'

2.°* sargentos ......................-................2
Cal>os ............... -.......................-...... ...... .g 2
Soldados ............ -... .......................... —__;í

Total--------- ---_ 20

Para commanda-lo foi designado o 2.° tenente con^H 
desta Brigada, Aristides Canabarro Falcetta.  ̂ .

A 1.° de dezembro, com o municipio de Soledade, onde f ■ 
nisado. 11a mesma data, um contingente com o seguinte eff

1
1 
4 

20

Total 26

Para commanda-lo foi aproveitado o 2.” tenente, em conimissão 
Jeronymo Rodrigues de Lima.

A 18 de dezembro, com o municipio de Cachoeira que já temi, 
um contingente, mediante convênio, firmou novo accôrdo para orga 
nisação de um outro contingente, visto que o primitivo estava em 
Caçapava, em operações de guerra.

O novo contingente ahi organisado, na referida data, ficou assim 
constituido:

OFFICIAES

2.° tenente commandante
2.° sargento .... ... ...... ......
Cabos ---- --- ----
Soldados ..... .......... .........

Capitão commandante ....... .1........... 1
1.° tenente .. ..... ....... .... ................ 1
2.® tenente .................................. ...  1 3

PRAÇAS

Sargento ajudante ......... .......—.... 1
1.° sargento _________________..__ 1
2.°" sargentos ............... ............. ..  4
3.os sargentos ..... ...... ............ ....... 2
Cabos .................... ....................... 10
Soldados .......................................  125
Clarins ______ _____ ____________  4 147

------H
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de dezembro e a contar de 18, foram nomeados, em com- 
A ' ra servirem nesse contingente, os seguintes cidadãos:

I commandante — Carlos Gama.
LVtenentf — Waldemiro l-eal Nogueira da Gama. 
.*•* tenente — Coralio Gonçalves.

do exmo. sr. Presidente do Estado, os seguintes: 

f A 15 de abril, o de S. Francisco de Assis de 80 para 30 homens; 

de maio, o de Pinheiro Machado-Piratiny de 113 para 64

f̂jveram effectivos elevados, tambem por ordem de s. exa., 

pintes:

-n 25 de novembro, o de Pinheiro Machado-Piratiny. com mais 
goldados. ficando com o total de 100 homens; 

md 28 de novembro, o de Cangussú, com o accrescimo de mais 
soldados, ficando com o effectivo total de 100 homens; e 

gn 1.° de dezembro, o de São Sepé, que foi reorganisado, ficando, 
pj data em deante. com a seguinte organisação:

OFFICIAES

contingentes foram reduzidos, neste periodo relatorial.

Capitão commandante
2.” tenente _________

2.°* sargentos ...

PRAÇAS

2
3.° sargento .. 1

Cabos . ... ... 5
Soldados ........ 38
Clarins ............ —4 48

Total.. 50

Para commandar esse contingente foi nomeado, em commissão, 
,c»pitâo reformado desta Brigada, Manoel Christovam Gomes.

«capitulando, verifica-se que em 31 de dezembro findo, esta- 
^  «fcanisados os contingentes constantes do quadro a seguir, que 

®a seus effectivos:
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S. Antonio da Patrulha. — — 1 1 — - 2 _ 2 16 —I
S. Luiz Gonzaga .............. — — 1 1 — - 2 — 4 30 —
Torres ........................... —— — — — 1 — — — 8
P. Machado-Piratiny......... 1 1 2 4 — 4 — 8 84
Cachoeira (1.°) .............- 1 1 1 3 — 1 4 1 8 62

Cachoeira (2.“) .............. X 1 1 3 1 1 4 2 10 125 4
S. Francisco de Assis —— 1 1 — 2 — 4 23
Conceição do Arroio...— — — 1 1 — — 1 — 2 12

Cangussú --- --------- 1 1 2 — — 2 a 5 88 *!
Passo Fundo...................... 1 1 2 4 — 1 4 1 9 56 3
S. Victoria do Palmar— 1— 1 2 — — 4 1 5 86 2
S. Jo&o B. de Camaquam 1— — 1 — — 2 — 4 28 ~
Caçapava 2 — 4 24 -
São Sepé ........................... 1 1 2 — — 2 1 5 381 2
Soledade ................... 1 1 1 4 20

Somma............. 8 4 14 26 1 4 36 7 74 700 13

tl
*T
»

1*
I»
U»
J*
u
1<*
T»

*35 Ml

De conformidade com resolução do exmo. sr. Presidente do K> 
tado, os contingentes de Caçapava, S. João Baptista de Camaquam. 
Cangussú e Pinheiro Machado-Piratiny, foram incorporados, rtspr 
ctivamente, aos corpos auxiliares 4.°, 11.°, 12.° e 13.°, todos á dis
posição do Governo Federal, o primeiro a 17 de novembro e c* 
últimos a 1." de dezembro.

Esses contingentes das datas referidas em deante ]>assaram a 

perceber vencimentos pelos cofres federaes.

Segundo os convênios, as municipalidades de Santo Antonio da 
Patrulha, S. Luiz Gonzaga, Torres, Cachoeira, S. Francisco de Asais 
e Conceição do Arroio, ficaram obrigadas ao pagamento da etapa da» 
praças, na razão de 3$000 diários, cabendo ao Estado contribuir com 
os vencimentos dos officiaes, soldo das praças, material bellico e seC 
damento; as municipalidades de Pinheiro Machado, Piratiny, Can-1 

gussú, Passo Fundo, Santa Victoria do Palmar, S. João Bapt«>l 
de Camaquam, Caçapava, S. Sepé e Soledade comprometterani-sê  
contribuir para o Thesouro Estadual com as res]>ectivas ve*~^y  
policiamento, concorrendo o Estado com os vencimentos, 
bellico e fardamento para o pessoal.
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*neste Estado, quer em outras regiões da Republica onde 
<Jllf Brigada operaram em conjuncto com tropas do Exercito 

aS rela<;ões mantidas forani as mais cordiaes possiveis, agindo
rti/plena harmonia, 

au to ridades  sui>eriores e dos officiaes em geral do Exercito 
estadual recebido provas de consideração que retribue

i — . ^  procurando cada vez mais estreitar os laços de l>õa e 
gramàradagem existente com o Exercito, de que é força auxi- 

4 1» linha.
K  grato mencionar aqui o nome de s. exa. o sr. general Eu- 
lr~ Andrade Neves que, no commando da 3." Região Militar, 

distinguiu a Brigada Militar com sua honrosa confiança e 
referencias, cooperando, valiosamente, para aproxima-la mais 
federal, mantendo inalteravel a bôa harmonia que sempre 

.'entre as duas corporações.

—487*ne stE tado8e ,to78e ned8qa8ne

Apraz-me consignar neste documento que a circumstartcia dc 
unidades effectivas e auxiliares tomado parte em operações 

a nos Estados de Santa Catharina, Paraná, São Paulo, Matto 
r Goyaz, Minas Geraes, Bahia. Pernambuco, Ceará, Piauhy. 

Jivba e Maranhão, deu-nos ensejo de estabelecer salutares rela- 
<jc bôa camaradagem com as valorosas forças estaduaes dessas 

ipções.
Mais estreitas se tomaram, iiorém, essas relações com as forças 

Sáo Paulo, de Santa Catharina e do Paraná, respectivamente com- 
pelo sr. coronel Pedro Dias de Campos, capitão Alberto 

nto e coronel Lopes Vieira, não só porque tropas riograndenses 
m em conjuncto com as valorosas forças publicas daquelles 

na capital de São Paulo e no interior desse e dos Estados 
(Paraná e de Santa Catharina. como porque o 1.° batalhão da 

paulista, sob o commando do tenente-coronel Joviniano Bran- 
, tomou parte em operações no Rio Grande.
0 mesmo se verificou com a Brigada Policial da Bahia, com a 
de uni de seus batalhões de infantaria a este Estado, sob it 
ndo do tenente-coronel Alberto Lopes, e com a de Piauhy,

i 9 commando do coronel Jacob Gayoso, com a qual operou alli
I destacamento desta Brigada.

—urdoet qn s—m—e nE qn,ne8 q8 4ng84—q8qni  
—õdnõqnõdnei q8e q—ons7*ne Rt4pd—s8e n  

b stEE8õq8õdne qn ,to78e 8a l—4—8one

Muito opportuno e efficaz quanto patriotico foi o concurso de 
numero de civis republicanos congregados em defesa da 

*de, em todos os municipios attingidos ou ameaçados pela re-



A sua actuação expontanea, quer ao lado das autmiiJ 
recções políticas locaes e quer cumprindo ordens dos t h « *1
foi altamente valiosa. ''

Notável tambem foi a presteza com que agiram n*J 
dentes, as direcções politicas desses municipios e os A s Srs' 'nte« 
de forças auxiliares na organização destas. 1 :

Recebida a ordem do Governo do Estado, de 
smittida por intermedio deste commando, para a organiza -*10’ ,r»n 
pos, esquadrões, contingentes ou de legiões, providenci ^  ®>r- 
logo. solicitamente, actuando em conjuncto e em perfeĵ  5,1 (̂tvV 
mento, de modo que, com admiravel rapidez, recebia-se con" enteî í- 
de estarem reunidos os homens necessários, por vezes c UtllCi(àf> 
excesso. u’ni

Dahi a facilidade com que o Governo creou e organjZ00 JB 
dades já mencionadas.

Salientando essa auspiciosa circumstancia que tanto 
civico dos republicanos riograndenses e o seu espirito de d‘ •' 
é dever de justiça citar em particular o nome do dr. Jo|0 
Fontoura, illustre deputado estadual.

De facto, s. s., desenvolvendo extraordinaria actividade, ~Tm. 3 
com solicitude não só para a organização do corpo e cont!» 
auxiliar da localidade, como para a effectivação imniediat* do 
portante serviço de ligação das diversas columnas e unidades 
operaram nos municipios visinhos ao de Cachoeira.

Marchando para Caçapava, alli permaneceu durante os dias em 

que se desenvolveram, com maior intensidade, as orações má. 
decisivas do ultimo movimento revolucionário, prestando assignalados 

serviços á causa da legalidade.

Prestou, tambem, assignalados serviços á defesa da ordem pu- 
blica o coronel Balthazar Guarany de Bem e Canto, então sub-chefe 

de policia da região de Caçapava, já providenciando em auxilios par» 
a organização de forças, já empregando grande actividade pan a 
defesa dos municipios circumvizinhos, quando ameaçados por grupo» 
rebeldes.

AsuAactçs

Como já tive opportunidade de vos informar, só agora mt u 
dado apresentar-vos o presente relatorio, quando devia te-lo fe><° 
a 28 de fevereiro, visto que o movimento revolucionário que irrompa' 
em fins do anno passado determinou excesso de serviço, além do qtt- 

jielas operações de guerra a que estavam entregues, não pouder» 
as unidades remetter seus relatorios a este commando, senão cc 
regular retardamento, sendo que algumas unidades auxiliares,'flWH



^  seguida á cessação da lucta, deixaram de apresenta-los, 
fid®*. ^segui assim, dif ficuldades para a obtenção de dados neces-
*ccaS,°

obstante ter procurado com empenho abordar todos os 
^£*05 relativos á Brigada Militar, é liem possivel que encontreis 

*síl,n s qUe a urgência do trabalho occasionado por aquellas cir- 
^ K ^ ciaS possa ter acarretado.
.■'•"̂ Entretanto, prestarei, com o maior interesse e presteza, quaes- 
d  outra- informações e esclarecimentos que se tornarem neces- 
aáa 1 
caçáã

I  ftartel do commando, em Porto Alegre, 30 de junho de 1927.

oçltg,eu xterm prnr,nli  
Coronel.
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ANNEXO N.° 1
ANEXO.O °E1ERON .U BIRO.U .U NEU XNOC.B .U IS1  

,doMai Mreiú-caocTÍi Mo Mr-Çr-o 3raoL Mr-co fiaçoJ úi oúúi Mr u8tl

R U B R I C A S

,do Maior

de Saúde-ceiTÍÇ3
Lrrfço de Ju8tl«a—

Lgtructores ------

I (joida(ie3 — Officiaes 

lBidades- Praças .

[Baps Para 3,003 pra<=as a 3$000I «(ferença de etapa.---------

gpspita! —  Irmãs de Caridade..

i.iparte dos vencimentos—--- 1

(gratificação de engajamento— !

SOMMA----------- Rs.!

Orçado Dispendido

J

Para mais Para menos Annullado Despesa real
Obser
vações

92:162$0U0 95:461*137 3:299*137 __ __ 95:461*137

82:356$000 58:122*484 - 24:233*516 — 58:122*484

18:672*000 17:149*944 1:522*056 — 17:149*944

53:448*000 45:704*000 7:744*000 — 45:704*000 5
1.362:192$000 504:987*730 — 857:204*270 1:360*442 503:627*2S8

1.991:805*000 741:646*198 — 1.250:158*802 434*800 741:211*398 >2

3.288:285)000 1.119:934*000 — 2.168:351*000 1.119:934*000 ANE 1-

40:0001000 15:046*600 — 24:953*400 15:046*600
X ••

16:440*000 16:440*000 — — — 16:440*000

100:000*000 79:914*655 — 20:085*345 — 79:914*655 rt

100:000*000 348:459*300 248:459*300| — 2:181*000 346:278*300

7.145:360*000 3.042:866*048 251:758*437: 4.354:252*389 3:976*242 3.038:889*806

jf*|j: i1 1

fardamento — ---- ---------- 886:816*000 971:526*079 102:710*079! — 26:790*900 944:735*179

forragem ------------------- 320:000*000 190:882*839 —  129:117*161 — 190:882*839

Custeio, dietas, medicamentos,

etc. do H ospita l.......................... 100:000*000 232:317*313 132:317*343 — 142:686*400 89:630*943,

Officinas e Uzinas............. ............. 100:000*000 98:380*590 —  1:619*410 1:262*400 97:118*190:

Transportes ............ ................  ..... 80:000*000 90:897*549 10:897*549 — 2:548*600 88:348*949

Arreiamento ......-........................... 60:000*000 70:420*990 10:420*990| — 21:254*900 49:166*090

Luz e agua para quarté is—--- 80:000*000 82:706*159 2:706*159 — 273*300 82:432*859

Expediente ................... .. - --- 40:000*000 48:957*920 8:957*920 — 9:005*000 39:952*920

Utensilios ................................. -..... 60:000*000 42:131*190 —  17:868*810 6:795*300 35:335*890

Instrumentos bellicos, concertos 10:000*000 35:145*400 25:145*400 — 25:222*000 9:923*400

Limpeza de quartéis e corpos

de guarda.............. ........................ 20:000$000 17:463*250 —  2:536*750 — 17:463*250;

Aluguel de potreiros.................... 20:000*000 16:712*500 —  3:287*500 — 16:712*500

Enterros_______________________ 10:000*000 5:685*200 —  4:314*800 — 5:685*200

Telephor.es ......... . ..............._....... 10:000*000 10:619*000 619*000 — 1:590*400 9:028*600

Gabinete dentário .... ..................... 1:000*000 769*700 —  230*300 — 769*700

Medicamentos para o posto de

veterinaria ............................... 1:000*000 —
—  — —

Remonta . .... ........... ................... . 20:000*000 1:801*500 —  18:198*500 1:801*500

Ajuda de custo e d iaria_________ 40:000*000 19:170*314 —  | 20:S29*686 100*000 19:070*314

SOMMA______________  Rs. 1.840:816*000 1.935:587*523 293:774*440 198:002*917 237:529*200 1.698:058*323

SOMMA GERAL......... Rs. 8.986:176*000 4.978:453*571 545:532*877 4.552:255*306 241:505*442 4.736:948*129

O :

= I0) i 
| 

“1 

E O ® 

* .  o
2 > c
o o £•0*3 fi3
— “3 01 rt t* 
w^O

Quartel do Commando, em Porto Alegre, 31 de Dezembro de 1926.

Claudino Nunes Pereira, Coronel.

a 496



ANNEXO N.° 2
BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO. X°2.BRIOEIGD. X. 2.DG2°BI. X° MNBX.R 1 1E

C L A S S I F I C A Ç Õ E S

j .  Tabella n.” 3.................................... .........

DESPESA EXTRA ORDINARIA

«Bica. n.* 3...— -----------------------

TITULO 4.” —  TABELLA N.° 9

TITULO 4.” —  TABELLA N.° 11 

dencla telegraphlca, etc. --------------

TITULO 4.” — TABELLA N.° 10 

ftndos-----------------------------

TITULO 5.” —  TABELLA N.* 1

FORÇAS EFFECTIVAS E AU XILIARES 

ntos .-------------------------------------

CAIXA DA BRIGADA 

to da receita e despesa de 1.” de janeiro a 31 de dezembro de 1926

SOMMA_________________________________ Rs.

1 do Commando, em Porto Alegre, 31 de Dezembro de 1926.

LRRGRITBSGE X. UEI°OGECF B. EBB. X° ÇÕjab

Governo do Governo da
Estado | União

4.736:948$129 — 4.736:948$129

3S:459$380 — 38:459$380

57:018$668 — 57:018$668

9:705$831 — 9:705$831

52:380$233 52:380$233

79:749$065 79:749$065

763:079$616 

170:502$289

18.394:667*124

530:843$200

19.157:746?740 

701:345$489

— — 1.893:424$199

5.907:843»211 18 925:5101324 26.726:777$734

a

Claudino >u»es Pereira, Coronel.
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ANNEXO N." 3

ANEXO.O "3C3LOS .I FÇLO.I .I S3I XSOÃ.F .I ÇPC

reçoim optmanciçcBsm om (çioçtpacm )ep -çnnç -çiç m 

çaam op gdk—

CLASSIFICAÇÃO Preço i Importancia

Bins (pares)--- -----

tagoets de panno kaki— ........_

[jmisas e cuécas de algodão

ento de brim

jnentos de flanella kaki.....

cetes de lona kaki--------

-te» de panno kaki...............

y»ntfls de lã .................................

^nw (pares)---------- —

SOMMA...... Rs.

2.018 26*400 53:275$200

107 8$400 898)800

3.650 11$500 41:975*000

549 25*250 13:862*250

784 75$500 59:192*000

3.092 8*400 25:972*800

145 97*400 14:123*000

177 25*000 4:425*000

54 14*800 799*200

214:523*250

Quartel do Commando, em Porto Alegre, 31 de Dezembro de 1926.

Claudino Nunes Pereira, Coronel.



BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ANNEXO N.° 4
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24 2 26 14 1 1 6 1 1 2

234 78 312 45 21 9 45 8 4 46 23 1 12 1 26 13 5 — 11 5 1 1 — — — — 1 15 4 — 7 —

318 49 429 18 — — 223 — — 2 29 — — — 77 — — — — — — — — — — — 5 62 3 — — — —
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52 22 74 12 62

76 26 102 7 105
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1 — 1

8 ____ 8 1 7

9 — 9

17 — 17 1

59 10 69 28

38 — 38 13 — — 15 6 — 4

1 — 1

2 — 2

3 — 3 1

1 — 1

3 — 3

los de montaria.. 

de tracção..

los ile tracção.. 

de tracção—

■P8----------

|)108 creotilos —  

ocas crcoulas _ 

-ento reproductor

ductor cavallar Iorkcheiren,

S. P-
ductor cavallar Asoencio,

S. P.
"uctor cavallar Mentor, S. P.

Juctor cavallar L iró-----

entos reproductores.__----

de cria e tracção, S. P. 

de tracção leve________

pequenos.

de raça Flamenga...

de tracção leve___

* de sella ___________

ento pequeno_______

ncas de se lla ._ ____
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1
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Quadro demonstrativo dos officiaes e praças julgadas incapazes do serviço, em inspecção de saúde por que
passaram, no Hospital, durante o anno de 1926
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ANNEXO N.° 6
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Dr. Renato Lazzarini____

Carlos Teixeira da Rosa.

Francisco de Paula Valentim_ 

Bertholdo Gonçalves--------

Maurilio Martins dos Santos_

Antonio F e lic ia n o ___________

Bento Mathias _______________

José Francisco Orlando...

Victorino Gonçalves ___

João Octacilio da Rosa.. 

Francisco Piegas ______

Francisco Victorino Ramos_

Oswaldo Manoel Duarte____

Manoel Christino Escobar—

Ovidio Manoel Pereira do Couto.

Guilherme R odrigues___________

Antonio dos Santos______________

Octavio Severo _________________

João Lopes de Freitas_

Antonio Manoel dos Santos Ribeiro...

Vicente F ragoso_____________________

Bento P o r te l la ______________________
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RELATORIO

do

Conselho Penitenciário



ãxm.° sr. dr. Presidente do Estado.

[ Cingindo-me á disposição do art. 3.°, § 4.°, do Decreto Federal n.° 
1&665, l‘ve a honra de apresentar a v. exia., em maio do anno passado.
relatorio dos trabalhos do Conselho Penitenciário, durante o pri

meiro anno de seu funccionamento.
Em virtude, porém, do Decreto do Governo do Estado, de 17 de 

junho de 1926, cabe-me agora relatar os trabalhos do mesmo Conselho 
durante todo aquelle anno.

Neste relatorio, portanto, constam factos comprehendidos no pe
ríodo decorrente de 1.° de janeiro a 8 de maio de 1926, e que já foram 
mencionados no relatorio anterior.

ACTOS OFFICIAES DO GOVERNO DO ESTADO

* Acto n.° 52, de 15 de fevereiro de 1926: — Designa o bacharel 
João Soares para membro substituto do Conselho Penitenciário, du
rante as faltas ou impedimentos do bacharel Ariosto Pinto.
, Acto n.° 424, de 27 de outubro de 1926: — Nomeia o professor 

de direito, em disponibilidade, bacharel Alcibiades Silveira de Campos 
para exercer as funcções de membro do Conselho Penitenciário.

0  dr. Alcibiades Silveira de Campos, desde o inicio dos trabalhos 
do Conselho, vinha substituindo o dr. Fernando Antunes, que, segun
do communicação contida em officio do sr. dr. Director Geral da Se
cretaria de Estado dos Negocios do Interior e Exterior, em data de 27 
do mesmo mez e anno, foi exonerado a pedido.

SESSÕES REALIZADAS DURANTE O ANNO DE 1926

Foram realizadas, durante o anno, 14 sessões, incluida nesse nu- 
roero uma sessão extraordinaria realizada a 24 de setembro. Vinte e 
tres vezes o Conselho deixou de funccionar por falta de numero.

Nas sessões realizadas, o Conselho tomou conhecimento de 40 
pedidos de livramento condicional, emittindo parecer favoravel em 34 
dslles, e opinando pelo exame psvchiatrico dos liberandos em 6.



REQUISIÇÕES DE AUTOS DOS PROCESSOS 
LIBERANDOS

Sob proposta dos respectivos relatores, o Conselho delibemjl 
quisitar diversos processos de lil>erandos para melhor exame H°U re' 
cumstancias que cercaram o facto que deu lugar á c< >ncletnnaçâo 
pudessem concorrer para a apreciação da indole do c< '"'leinnado* * ^  

Foram dirigidas 21 requisições, sendo:

Ao Superior Tribunal do Estado _______ 15
Ao juizo de comarca de Pelotas_________ 3
Ao juizo de comarca de Caçapava .... ......  l
Ao juizo de comarca de Lagôa Vermelha... 1
Ao juizo districtal de Bôa V. do Erechim 1

Total .... .......... .... ---------  21

Todas ellas foram promptamente attendidas.

LICENÇAS CONCEDIDAS PARA MUDANÇA DE 
RESIDENCIA

Pelo dr. juiz das execuções criminaes, mediante prévia delibera
ção conforme do Conselho, foram concedidas licenças para mudarem 
de residencia aos liberados João Laranjeira, Theophilo Ribas, Bene- 
venuto Plácido Gonçalves de Oliveira. Jorge Juriki, Brasil Lopes Ca
valheiro, Bemardino Alves de Almeida, João Gonçalves, Pompilio dc 
Freitas e Francisco Ribeiro da Silva.

CONDUCTA DOS LIBERADOS

Dos liberados condicionalmente apenas dois, Matheus Puchalski e 
André Pechishi violaram as condições que lhes forani impostas. O li
vramento do primeiro já foi cassado pelo dr. juiz das execuções crimi
naes.

Não tem sido, porém, possivel effectuar-se a sua prisão, porque, 
segundo informações fornecidas pelas autoridades policiaes do termo 
de Ijuhy, elle acha-se foragido na Republica Argentina, para onde se 
transportou com a sua familia. Não consta, entretanto, que tenha com- 
méttido infracção penal alguma.

Quando obteve livramento, faltavam a este sentenciado somente 
10 mezes e 7 dias para terminação da pena.

André Pechiski foi preso em flagrante de embriaguez escanda 
losa e turbulenta. Aguarda no Estabelecimento Penal decisão do dr 
juiz das execuções criminaes sobre a cassação de seu livramento, que 
foi proposta por este Conselho.

PROMPTUARIO DOS PRESOS

Este serviço, organizado em janeiro do anno passado, acha-se 
funccionando regularmente, de accordo com as disposições do art.® REQ 
do decreto n.° 16.665.



OI.-I AÇAO DOS LIBERADOS — PENAS QUE LHES FORAM IMPOSTAS — PENAS CUMPRIDAS
RIODO DE PROVA

PE-

Durante o tenipo a que se refere este relatorio, forain liberados 40 condemnados, nomeados em seguida, com indicação 
penas que lhe foram impostas, tempo de prisão que soff reram e tempo que lhes falta para o cumprimento integral da* 

Resmas.__________________________________________________________________________________________________________

NOME PENA IMPOSTA PENA CUMPRIDA PERIODO DE PROVA

Olegario Botelho-----

Eronym o Antonio da Silveira ......

Theophilo R ib a s ..... ..... ................ .

Cândido Barreto Pereira Pinto .....

Felippe Vaz Rubaina ---------

Carlos Versetti .................................

joào Laranjeira --------------

Jorge H a c k --------------- --

| Alberto Felix De lm ont......... .....—

Felippe Neves Pacheco --------

Osorio de Moraes e Silva ... ..........

Waldemar Barcellos -----------

i Aristides Pereira da R o sa------

João Pedroso da Silva ___________

Satyro Cabreira da R o sa______—

Matheus Puchalski -----------

Manoel Apollo de M attos---

Jorge Kuriki ....... .....................

Jorge Alberto de Oliveira ......

Francisco Ribeiro da Silva ...

Victor Vieira de Freitas ---

Maurilio Martins de Oliveira 

Kalil José Dumit ---------

' | Honorato Rodrigues ................—

, j Pedro Baptista Ilha _________ __

Pedro Alcant. Fernandes Corrêa

I Francisca Possolowski ................

I Vicente Ferreira Vaz __________

, I Arllndo de Oliveira ____________

| Clarindo Pedroso de Oliveira ___

I Joaquim Pereira dos Santos ___

| Joào Gonçalves ________________

Arthur Barth ___________________

Benjamin Jacob Müller

Angelo C aetano_________

João Ferreira Lima ..... .

| Antonio Engeroff

I Oliveira Francisca dos Santos 

Arthur Rodrigues Machado ___P I An 
<* | EnEmmanuel do Nascimento Marchand
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annos e
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annos

annos

annos

annos

annos

annos

annos

annos e

annos

annos

annos

annos

annos

annos

annos e

annos

6 mezes

m. e 7 dias 

3 mezes

6 mezes

6 mezes

9 mezes 

6 mezes

6 mezes

6 mezes

6 mezes

6 mezes

24 annos,

9 annos,

4 annos, 

8 annos,

5 annos, 

10 annos,

14 annos,

10 annos, 

21 annos,

24 annos, 

28 annos,

5 annos,

3 annos,

23 annos,

8 annos,

15 annos,

25 annos, 

5 annos

9 annos,

20 annos,

19 annos,

17 annos,

18 annos,

7 annos,

8 annos,

21 annos, 

25 annos,

24 annos,

4 annos,

20 annos, 

24 annos, 

23 annos,

5 annos, 

5 annos,

22 annos, 

5 annos, 

5 annos,

11 annos,

10 annos,

12 annos,

11 m. e 9 dias 

2 m. e 24 dias

4 m. e 20 dias 

11 m. e 13 d.

7 m. e 6 dias

8 m. e 10 dias

1 m. e 27 dias

5 m. e 10 dias 

8 m. e 21 dias

8 m. e 15 dias 

7 m. e 3 dias

4 m. e 29 dias

9 m. e 1 dia 

9 m. e 26 dias

9 m. e 10 dias

7 m. e 23 dias

5 m. e 20 dias

5 mezes

2 m. e 24 dias

10 m. e 25 d.

8 m. e 24 dias 

5 m. e 2 dias

9 m. e 5 dias

10 m. e 5 dias

5 m. e 8 dias

6 m. e 18 dias 

4 m. e 26 dias

8 m. e 7 dias

9 m. e 7 dias 

6 m. e 2 dias

3 m. e 7 dias 

10 m. e 12 dias

6 m. e 21 dias 

8 m. e 11 dias

10 m. e 7 dias

7 m. e 22 dias 

10 m. e 15 dias 

1 m. e 22 dias

4 m. e 1 dia

5 annos e 21 dias 

1 anno, 3 m. e 6 dias 

1 anno, 7 m. e 10 dias

3 annos, 5 m. e 24 dias

7 mezes e 24 dias

4 annos, 3 m. e 20 dias 

10 mezes e 3 dias

20 dias

8 annos, 3 m. e 9 dias

5 annos, 3 m. e 15 dias 

1 anno, 4 m. e 27 dias

7 mezes e 1 dia

8 mezes e 29 dias

6 annos, 2 m. e 4 dias 

1 anno, 11 m. e 20 dias

10 mezes e 7 dias

4 annos, 6 m. e 10 dias

1 anno

2 annos e 7 mezes

9 mezes e 6 dias

5 annos, 7 m. e 5 dias

6 annos, 3 m. e 6 dias 

2 annos, 6 m. e 28 dias

2 annos, 8 m. e 25 dias

3 annos, 1 m. e 25 dias 

2 annos, 6 m. e 22 dias

4 annos, 5 m. e 12 dias

5 annos, 7 m. e 4 dias

1 anno, 3 m. e 23 dias 

9 annos, 2 m. e 23 dias 

5 annos, 5 m. e 28 dias

2 annos, 2 m. e 23 dias 

1 mez e 18 dias

5 mezes e 9 dias

7 annos, 3 m. e 19 dias

1 mez e 23 dias 

4 mezes e 8 dias

3 annos, 1 m. e 15 dias

4 mezes e 8 dias

2 annos, 7 m. e 29 dias
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— dr. J°ã° Soares substituiu o dr. Ariosto Pinto, durante os me- 
L de fevereiro, março e maio.
— 5  j r. Pedro Vergara, 3.° promotor publico desta capital, —52—7fd 

dr. Oliverio de Deus Vieira Filho, 2.° promotor, na sessão rea- 
eni 20 de agosto.

ã ubtiAt Pu n,mu-ALPtv çA-A t bAL,jtb ,t  
VgP,j ,3-,t

Al^ni da remoção de um liberando para o Manicomio Judiciário, 
K. 'de ser submettido a uma observação psychiatrica, e á qual já me 
527fd no relatorio anterior, foi tambem removido para aquelle estabe- 
Sniento, e para o mesmo fim, outro liberando, em virtude de delibe

ro deste Conselho em sessão de 10 de agosto.
ç p  Conselho aguarda o resultado dessas observações para resolver 
olire o pedido daquelles liberandos.

EXPEDIENTE DA SECRETARIA

Officios recebidos ..... I_______________- 42
Officios expedidos --------------- 125
Phonogrammas recebidos_____________  2
Telegrammas recebidos .........._L------ 4

VERBAS

As verbas consignadas para o Conselho Penitenciário são as se
guintes :

Gratificação ao secretario ------ -
Idem ao auxiliar da Secretaria .......
Ideni ao continuo .........................

6001000
863|9%
920$000

MATERIAL

jente
_ilios .

Eventuaes

4 :000$000 
4:000$000 
2 :000$000 10:000|000

Por conta de verba “Expediente” despendeu-se a impor-
. tancia de _______________ ____________

«spendeu-se a importancia de _____________
conta da verba “Utensílios” ___ __ ____

Idem da verba “Eventuaes” _______________

1:055$500 
I K)55$500 

300Ç000 
8$000



Existindo, assim, os seguintes saldos:

Expediente
Utensílios
Eventuaes

“HABEAS-CORPUS” PEDIDOS POR L lB E R A N D ^ jH

Quatro sentenciados a quem havia sido negado livramentn 

accordo com o parecer deste Conselho, requereram ' halteas-co^^'^ 
Superior Tribunal. Dois delles. João Gonçalves e Arthur RodrL*0 
Machado. « obtiveram em virtude dos accordãos de 31 de agostoT 
de outubro.

Aos outros dois, Aurival Graciolino da Silva e João Pedro XsU, 
ger, o Sui>erior Tribunal negou o livramento em accordãos dê u  
julho e 31 de dezembro.

PEDIDOS DE LIVRAMENTO PENDENTES DE D EC lS*n
JUDICIAL

Acham-se pendentes de decisão do dr. juiz das execuções crimi
naes oito pedidos de livramento, que lhe foram remettidos pelo Con
selho em 30 de dezembro.

LIBERADOS FALLECIDOS

Durante o anno findo falleceram os liberados Ezequiel Ledesma 
e Pompilio de Freitas. As penas desses liberados expirariam, a do pri
meiro em 22 de março e a do segundo em 27 de dezembro deste anno

LIBERADOS QUE J.V CUMPRIRAM AS PENAS

Domingos Gallant Sobrinho, em 3 de março.
Jorge Hack, em 22 de março.
Samue! Rubin, em 12 de julho.
Accacio Corrêa da Silveira, em 26 de setembro.
Felippe Vaz Rubaina, em 4 de outubro.
João Laranjeira, em 13 de dezembro.

Ao terminar esta noticia da vida do Conselho, que tenho a honra 
de presidir, cumpro o dever de apresentar a v. exa. os protestos do 
meu muito respeito e da minha admiração por suas grandes virtudes

Porto Alegre, 14 de fevereiro de 1927.

Existndto ,a moedi gnuanxo lis:id



RELATORIO
iSí ’ i 1 *

DA

DIRECTORIAdeHYGIENE



Ao exni.0 snr. Secretario de Estado 
dos Negocios do Interior e Ejxterior.

t Em cumprimento ao disposto no Cap. 2.°, art.0 3.° § 6.°, do Regu- 
jgnçnto desta Directoria, venho apreáeutar á v. exc. o íelatorio dos 
trabalhos da Repartição que dirijo, durante o anno de 1926.

,V Directoria de Hygiene do Estado continuam affectos não só 
A 5erviços de hygiene de ordem aggressiva, como tambem zelar pelos 
(jerfitos da industria rio-grandense.
E y Hygiene Mtalnicipal da Capital e dos demais municipios do 

Estado, AAoee excepção daquelles onde existe convênio, cabem os ser
viço de hygiene defensiva.

r  oexni.0 — Durante o anno de 1926, foram verificados 23.214 
íabitos em todo o Estado. No municipio de Porto Alegre, houve 
4250 fallecimentos, dos quaes 3.992 na cidade e 258 na zona rural.

srnS c tiani.0  — No mesmo anno, registraram-se 1.134 nati- 
nortos no Estado, incluindo 415 verificados em Porto Alegre, dos 
qiaes: 402 na cidade e 13 na zona rural.

p sinSdSErNgI.0 — No decorrer do anno de 1926 foram recebidas 
614 notificações, das quaes: 595 confirmadas e 19 não confirmadas, 
assim discriminadas:

sinSdSErNgI. EixdSatrjr. m Tuberculose __......... .......  143
r- Febre typhoide e paratyphoide u0____________________ 302

Variola (alastrim) -------------- -------— — 34

Lepra _____________
Coqueluche ______
Sarampo ___________

Dvsenteria

Encq»halite lethargica

Peste _____________
Meningite epidemica
Diphteria ___

2
319

31
17
1213
0



— 532 —

Tetano __________
Escarlatina_____
Infecção puerperal 
Varicella ________
—532T2etano_ Es5 e5ET2crtltT i Variola (alastrim)_
Peste______________________________________  M
Meningite epidemica _______________________  a
Encephalite lethargica ______________________
Varicella
Febre typhoide_
Lepra
Diphteria ............................................................ 1
Outras .................................................................

I2_23t_ _tE23tc2t_f — Apezar de existir na capitai um -jrriÉ,.*1 
niento municipal a quem, conio já referi acima, está af tecla a hv-̂  
defensiva ( fiscalisação sanitaria de prédios, terienos, serviço** > 
aguas, exgottos, etc., etc.), esta Directoria continuou no anno tra,? 
acto a inspeccionar os quarteirões incluidos nas zonas de peste iatj. 
mando os respectivos proprietários a fmpermeabilisar os sdlos dè suas 
propriedades nas zonas infectadas. Felizmente, essas intimações sal 
vo raras excepções, têm sido cumpridas, o que revela da parte dá po
pulação um elogiavel desejo de auxiliar a saúde publica na sua ardua 
e difficil missão. E, como resultado dessas providencias, posso cons 
ufania declarar que ha annos não temos tido surtos epidemicos de pes
te em nossa capital.

Durante o anno de 1926 apertas registraram-se 2 casos desta mo
léstia.

çoãctf  — De todas as moléstias infecto - contagiosas, a qiíe n»i> 
nos vem preoccupando nos últimos tempos, é a Lepra, tornada hoje 
um verdadeiro pioblema de hygiene nacional. Apezar de, no nosso 
Estado, o mal de S. Lazaro não haver ainda assumido as proporções 
attingidas em outros pontos da Republica, como por exemplo nos 
Estados do Pará, Rio, Minas, S. Paulo, etc., cumpre, para evitar qut 
cheguemos até lá e que augtr.entem, portanto, as difficuldades para a 
solução cd prebkrr.a, cumpre, repito, encarar, com eneigia, e o 
quanto antes, essa importante questão de hygiene.

Por isso, já em abril de 1925, tendo recebido algumas notifica
ções de novos casos de lepra, verificados na capital, eu propunha a 
v. exc., em officio n.° 345, que “se tomassem medidas tendentes a 
evitar a sua propagação” resumidas nas seguintes conclusões daquelle 
officio:

\‘ l)  inclusão da lepra no grupo das moléstias de notificaçao 
compulsoria; 2) isolamento obrigatorio de todos os leprosos, qual- 
quer que seja o periodo de evolução da moléstia e a sua posição so
cial, facultando-se, entretanto, aos filhos dos outros Estados a s«* 
retirada, desde que não se queiram submetter a esta medida; 3) ec3pu 
ção de uma leprosaria official. que deverá obedecer ao typo



leda. enl qual<luer 'ocal previamente escolhido pela autoridade 
s^que deverá tamhem, em tempo opportuno, apresentar o 

BFL, a construcção; 4) centralisação de todos os serviços que 

r  jSpe‘t0 ® lePra> so'1 a immediata direcção da repartição que 
•V jj cargo a prophylaxia das moléstias infecto-contagiosas, e a 
K ^ á o  tambem subordinadas todas as leprosarias particulares 
l  0CCasião existirem ou que forem criadas 110 Estado; 5) orga- 
pff um regulamento sanitario relativo á proplhylaxia da lepra 
K  Giar.de do Sul e que será incorporado ao da Directoria de 

£°ne Estadual.”
E i  terceira das conclusões do meu officio, eu suggeria a v. exa.
. • > de uma leprosaria official, do typo colonial. De facto, sendo 
eda.n moléstia de grande duração, e que só mata o doente len- 

^ te, decurso moroso de varios decennios, não é justo collo- 
[founia enfermaria de hospital, onde por mais moderna que seja. 
■Lide haver as condições de conforto que é justo proporcionar 
L^jnfelizes, obrigados a se isolarem da sociedade, para não ori- 

novos casos.
gm um hospital é imlpossivel dar ao lazaro a liberdade relativa 

,tllt necessita para não ficar entregue ao infortúnio.

^ sequestração dos morphetitos só é pratica e humana, quando 
h em leprosarias do typo de colcmia agricola, ou melhor, do typo 
fa, isto é, colonia e hospital, pois, como muito bem affirma o dr. 
C. de Souza Araújo, chefe do serviço de saneamento e prophy- 
B niial no Estado do Pará, “os leprosos são de duas classes: 

qu a<r'eaoqcp segundo seu estado physico, isto é, segundo 
do desenvolvimento das lesões.”

Os primeiros, os validos, deverão residir em ranchos, chalets, 
dos; viver em familia e trabalhar. Os segundos, os inválidos, 

outros em caso de moléstias intercorrentes, deverão ser recolhi- 
ao hospital.

Já comprehendendo tudo isso, o saudoso Oswaldo Cruz dizia 
"a sequestração dos morpheticos só é pratica quando feita em 

s de leprosos.”

Em cumprimento ao despacho que v. exc. proferiu no supra- 
to officio, piofcurei ofc snrs. major Alberto Bins e padre 

membros da “Associação Pró-construcção da Leprosaria Rio- 
”, com os quaes resolvi enviar ao local denominado Nova 

duli, o medico aju-dante desta Directoria, dr. Fernando de 
e Caistro, acompanhado pelo referido padre Rick e pelo 
aro dr. Scheunemann, da Secretaria das Obras Publicas. 

Depois dessa visita, o dr. Freitas de Castro me apresentou mi- 
lío relatorio, em que condeinnava o local.
Rfn:etti a v. exc. o relatorio do meu illustre collega, com cuja
0 cordetrnatoria concordei, e v. exc., assim cwmo s. exc. o 

Presidente do Estado, tambem acharam justas as conclusões 
talho do dr. Freitas e Castro.

lemerito Governo do Estado suggeriu então a localização
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da leprosaria, na ilha FRANCISCO MANOEL, propriJ 
que o mesmo cedia á Associação, no caso de se prestarrü2^«_

Coirir.uniquei essa offerta ao snr. Bins e fomos 

dr. Freitas e Castro, diversos engenheiros das Obras' P 

visitar a referida ilha. De regresso, afim de avaliar 0 5 * «*, 
leprosos existentes no Estado, e dar a v. exc. o n>eu parer! ^ 0 *  
capacidade da ilha Francisco Manoel, para nella serem alo 5°̂ >re* 
gi-me a cada um dos snrs. intendentes municipaes, inquiri*,05, dirj. 
a existencia de morpheticos nos respectivos municipios e 
e consegui a relação conforme documento n,.° 1. eu nua*rrj

Communiquei logo após á v. exc. a minha opinião 

apezar de um pcuco affastada da teria e de accesso nHist 
difficil em dias de temporal, ia ilha Francisco Manoel se prestü 
uma daleapr  leprosaria. : " : ;-

Posteriorn.ente, o snr. dr. João Pio de Almeida, então gr,__
rio interino do Interior, fez-*me sciente dó desejo dd exm ® 
Presidente do Estado de ouvir a Sociedade de Medicina dest*̂  ^  
tal, sobre o assumpto.

Procurei o dr. Heitor Annes Dias, presidente da Socieda<|í̂ L 
com a maxima bôa vontade e presteza, designou uma c o n ^ M ^B  
merrbros da mesma, crm a qual e o dr. loão Pio estive nm~, ' 
na ilha.

Em seguida, a Sociedade de Medicina me of-ficiou, remetteadjiíl 
os pareceres dos illustres collegas membros da commissão espeda! 
que ttido enviei logo a v. exc.

Apezar de concordar com os membros da “Associação 
Construfcção da Leprosaria” em que a ilha Francisco Manoel os 
prestava para a insta Ilação da leprosaria, sou de opinião que mais pró
prio ainda será um local de mais facil accesso e mais proximo das 
regiões onde é maior o numero de lazaros.

Em 24 de Junho de 1924, installou-se, no Estado do Pará, nm«l 
colonia agricola para leprosos —  LAZAROPOLIS DO PRATA — 
a piineira fundada no Brasil, que bem merece servir de molde a 
incentivo para as outras fundações congeneres que se construírem na 
Republica.

Chegará a ser, futuramente, esta primeira colonia agricola de 
leprosos unt grande municipio neutro, como bem diz o illustre dr.
H. C. de Souza, chefe do serviço de tratamento e prophylaxia de te- j 
prosos, «m Belém, pstado do Pará. J

Fir.quanto a le p ro s a r ia  não se tornar uma rea lid ade , esta Dire
ctoria mandou, de ordem superior, que se adaptassem dois dos pavi
lhões do Hospital de Isolamento do Estado ;>ara nelles serem iB»- 
Ihidos os doentes indigentes aqui existentes, dos quaes teve couj*®S 
mento; essa adaptação consistiu na collocação de tela de artMBfl' 
janellas e portas de tambores. Durante ,o anno de 1926, foram Rj*" 
Ihidos a esses pavilhões 9 enfermos, dos quaes 5 homens e 4 mw* 

res, cuja prôcedencia foi a seguinte:
Desta Capital 4, de Jaguary 1 (menor de 14 annos); da*
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Lid^r de annos; de S. Paulo 1; de S. Antonio da Palm 
^procedencia desconhecida 1.

-  1
. . .  1 

1

—53L tiveram alta: por fallecimento ----- -—
a pedido ------------------------
para regressar a S. Paulo...... ....... ............

Continuando internados 6, dos quaes 3 homens e 3 mulheres.

Qt'ADORO N.° 1

Relação dos municipios qiíe responderam ]>ela affirmati 
—5 á eNistencia de leprosos:

i Ayres —  calculado------------------ -------

u_ (pae e filha) -----------------------------
£  Prado -----------------------.------------

Leopoldo (esposo e filho de uma leprosa já fallecida).

--- -- ------------ --------------------

va.

Antonio da Patrulha

zilháda --- ------

“rii —.......-........—........
|oáo de Camaquam 

-ayana ------------

Jesus ----------------------------------------
Trento (uma familia, não havendo referencia sobre o nu- 

ir.eio de doentes).

Sebastião do Cahy --------------- -------- -------;.
; Vermelha .................. ........... ........... ..................................

“ro Machado__________________________________________
Francisco de Assis (duas familias, não havendo referencia 
sobre o numero de doentes).
t Alegre ________________________________________________

inclusive os que se acham internados no Hospital de Iso
lamento.

5
2
2
2

10
3
5
1
1

20
1
3
3

10

8
3
1

14

10

d̂ rê  — Em Porto Alegre, o Instituto Pasteur, dependeiyia da 
dade de Medicina, subvencionado pelo Governo do Estado, vem 
"ntío proveitosa assistência a todas as pessoas que a elle re-

Eesde a sua inauguração— 1.° de Setembro de 1910 ,—  que o 
“to gratuitamente trata dos indivíduos ameaçados de raiva.

Pelotas tambem funcciona (desde 1918 um serviço anti - ra-
• annexo ao Instituto de Hygiene daquelia cidade.



Desse modo, o Rio Grande do Sul está iH riVí^n~r)|, 1 
lhado para o serviço de prophylapcia contra a raiva que te. 

nou endemica, não sendo mais necessário, como outr’ora a<̂  *  t^ 
contan inadcs para a Capital Federal ou para' o Prata ’ V,aÍar*m 
tratamento. ' f m ûsçg £

A  simples comparação dos coefficientes de mortalin 
raiva dos mais adiantados paizes do mundo com o De no ^  
basta para demonstrar a effidencia do nosso smod,Re 
pois resulta uma grande vantagem a nosso favor. D es

Em officio sob o n.° 1.288, de 18 de inaio do iGGe fúvu ' 
Secretaria communicou a esta Directoria haver sido inf0 ’ **> 
existencia em Belém Velho, Belém Novo e Viamão, Dm 

animaes vaccuns, pelo jk>w denominada “peste das cadeiras”*** n&;

Immediatamente, para poder informar a v. exc. da Priy. , 
ou não da denuncia, e, no caso affirmaiivo, tomar ppovidfrnrilZ^^ B  
teladoras da saúde publica, officiei ao Dor Delphim Barbcsa. *uiÍCiI1' 
neste Estado da Inspectoria Agricola Pastoril, o qual me reino 
confirmando que nas referidas localidades aoissidi a 

questão, diagrcsticada ccn o sendo raiva, de nSoui paralytica **| 
divtrsos veterinários competentes e informando que áque £^H  
ctoria competia tomar as providencias necessárias ie isolamento d 
mal, criando um cordão sanitario para imjiedir a sil,Di do gadoJjj 
taminado daquellas localidades, a entrada nellas de gado de outras 
procedenrias; accrescentava ainda o dr. Delphim Bartx*a 
tretanto, pcuco havia feito, por falta de recursos tioi i complet» 
debellação do mal.

De tudo esta Directoria fez sciente á v. exc. no offitio n* 5& 
de 25 de junho do anno findo, ajuntando que era de opinião que <* 
tornavam frecisas urgentes providencias do Governo do Estado jun
to ao Governo Federal, para que este fornecesse áquella Inspectoria 
os n.-ei<os necessárias para uma acção prompta .e efficaz contra)» ter
rível moléstia.

E  junto aos governos municipaes da capital e de Viamão esta 
Directoria solicitou providencias para a retirada inunediata de cies 
vadios das ruas e -campos e ainda para que fossem incinerados <* 
animaes dizimados pela peste, afim de se evitarem contasninaçóe*

Desmod, — As medidas que esta Directoria vem tomando desde al
gum terrpo, não só intimando a imlpermeabilisação dos sólos dos pré
dios desta capital, principalmente nos quarteirões onde se têm ven- 
ficadO casos de peste, como tambem procurando exterminar com os 
ratos, peta disti ibuição do veneno, a construcção do caes desta capi- 
ial ]>eIo benemerito Governo do Estado, vindo extingwr os rei» 
trapiches. que eram verdadeiros viveiros de ratos, a abertura de nova 
avenidas pelo operoso governo munidpal, fazendo 
antigos fócos de ] leste, já vêm produzindo o- beneticios visados, P01S’ 
no anno trdnsacto foram verificados nesta capital ajwnas - <- ^  
de peste; esses mesmos foram constatados em antigos tocos-

sos
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—537áru á rua dos Andradas n.° 101 a 7d5 predio, os 

ado por esta Directoria, á rua Pinto Bandeira ns. 2 e 4. 
cidade de Cruz Alta, na Estação Santa Baibara e na cidade 

L*Crande, Auná. °°d—3á3sru— surtos ra peste, 

o l r a  o5 d°’s primei)*» pontos, o Governo do Eistado providenciou 
í es*3 15na°3un5á0 para a ida ra um .ar5°u a um ra—5dAa°3árun0

* lte áppánaeiá°u0 páná á ra,aeeátDu do .áec

C san ta  Barbara, a moléstia foi promptamente dominada, o 
to lo  succectr.co, entretanto, em Ciuz Alta, onde, ipor mais de 

foram ratificados a esta Directoria novos casos de peste, 
jlles irrompidos em antigas fócos, o que me íez destacar nova- 
para aquella cidade um medico e um desinfectador, que alli 

j(,(ceram por espaço de seis (6) mezes, afim de tomarem ener- 
r edidas de prophylaxia contra o mal levantino, conforme o
- jstabelecido entre v. exc., esta Directoria e o dr. intendente
— municipio; nessa data, regressaram os funccionarios que

Lj|j haviam sidos destacados, deixando a cidade em bôas condi- 
sanitarias, com o surto pestoso completamente extincto, conti- 
j- ainda o governo municipal a tomar varias medidas de pro- 
xia preventiva, aconselhadas por esta Directoria. 
fia cidade de Rio Grande, a partir de 12 de janeiro do anno fin- 
se verificaram 19 casos de peste, dos quaes 6 terminaram pela 
e 13 falleceram.
Todos os casos de peste humana foram procedidos de epizootia, 
mortandande de ratas, na zona do Porto e armazéns á rua Ria- 
,oode são recolhidas farinhas de trigo de piocedencia Argentina. 

A Hygiene Municipal tomou medidas de combate ao mal, con- 
foi communicado a esta Directoria pelo dr. intendente dalli.

—537ár5u (alastrim). —  Durante o armo de 1926 foram verifi- 
tm alguns municipios do Estado, principalmente em Conceição 

Arroio e ,Santo Antonio da Patrulha, diversos casos de uma febre 
iva — alastrim —  (variola de fórma atenuada).
L o g o  que teve conhecimento destes casos, esta Directoria tomou 
'as energkas de combate, remettendo ao Director do Posto e 
to de prophylaxia rural, daquellas localidades, quantidade 

iente de lympha vaccinica anti - variolica para, com o auxilio 
guardas daquelle serviço, iniciar uma campanha intensa de vacci- 
" e re-vacci nação nos referidos municípios.
Infelizmente, p>orém, a lympha enviada e que esta Directoria ha- 
recebido do Rio, era de má qualidade, não produzindo a desejada 
-ásação.

Cem o augirento dos casos de alastrim naquelles municipios e 
as noticias do apparecimento, na mesma occasião, de uma epi-
- de variola no Estado da Rio, esta Directoria ^apressou-se em 
a as providencias imrr.ediatas para evitar a propagação daquelle 
Po Estado.

Keceherído novas partidas de lympha, obtidas no Departamento 
6*1 de Saúde Publica do Rio, por solicitação telegraphica desta

I.



Directoria, e em Euencs Ayres, por intermedio das 
Bancos do Commercio e Provincia, desta capital, esta 
ciou, não só na capital, como em todo o Estado, um 
de vaccinação e re-vaccinação.

Para os dois municipios infestados, Santo Antonio /> I 
do Arroio, fiz seguir a 24 de setembro o medico auxiliar D %  
ctoria, dr. Mario Corrêa Staedter, munido de lympha de i rec C i
dade em quantidade, para proceder a vaccinação e re-vacr (̂ -  
p<?pulação daquelles municipios.

O resultado dessa providencia logo se manifestou.

Não só foi debellado o mal daquellas localidades, con|J^| 
foi evitada a sua prcjagaçâo pelo Estado. 1'

Nesta Capital, por accôrdo estabelecido entre a muni-: «. 1 
e esta Eirectcria, o serviço de vaccinação foi auxiliado p o r ^ M  
ma dc 5 estudantes dcs annos superiores da Faculdade Di rectoa  

que jiercorreram as fabricas, collegios e habitações ,mEEi,ucnsA ' 
paganda e serviço de vaccinação. : r

Cumpre-me deixar aqui consignado o meu reconhedmentaa 
snr. dr. intendente municipal de Porto Alegre pelo toat 2 ^ ^ |  
prestou a esta Directoria nos serviços de prophylaxia anti-varvJ? 
não só custeando a expensas do municipio a commissão 

estudantes, mas ainda ordenando aos médicos dos postos da Assist* 
cia I\xblica que se empenhassem pela vaccinação e re-vaccina^WB 
habitantes da capital.

Durante o anno p. passado foram fornecidos por esta Directo
ria — 23.704 tubos de lympha vaccinica para a capital e 31.469 pan 
D interior, perfazendo um total de 55,173 tubos.

Pela turma de estud&ntes, foram vaccinadas e re-vacdnadas. 
nesta capital, durante o anno, 10.790 pessoas.

No municipio de Conceição do Arroio foram vaccinadas i rie 
vaocinadas pelo dr. Mario Staedter, quando alli esteve, 4.751 pessoas, 
conforme o relatorio apresentado por aquelle medico auxiliar.

A pequena mortandade (1%) causada pela febre eruptiva Drc 
Conceição do Arroio e Santo Antonio da Patrulha, e a evolução ra- 
pida da moléstia, me fizeram diagnostical-a como sendo alastmn, 
denominação hoje dada a uma fórma extremamente branda de varíola.

toa,rmEuns,c —  A tuberculose continua a roubar-nos muitas vi
das, contribuindo grandemente para a cifra de mortalidade do nos» 
Estado, o que aliás se verifica em todo o mundo.

Na capital foram verificados, durante o anno findo. 802 obitos 
causados por essa moléstia, sendo 741 por tuberculose do appartlno 
respii atorio, 32 por tuberculose intestinal, 20 por tuberculose das B*- 
ninges, 4 por tuberculose aguda disseminada. 3 por tul*rculose ; 
(excluida a tuberculose da columna vertebral) e 1 por tub&j^^^H 

pelle.
Como já fiz notar em um dos meus relatorios anteriores, 

phylaxia dn tuberculose deve ser dirigida principalmente em i* * * ^  
hygiene infantil, afim de conseguirmos melhorar as raças ‘PW
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—53 9-d ob acileKob hdconmdb bd s3Ka3—poK 5d e—5ere5-3b 

uza3c s3—bdh-e—fdí —ç3 acd5eba3bf3b o3 5dbd—r3ãreKd—f3 53 toó 

.3sp dK bd-b 3cho—ebK3bí 

pA K35dc—3b fcofo5ebfob bP3í oã1K 5ebb3í 5d 3ae—eP3 9-d o d—3ó

- do bacillo de Koch no homem se produz na infancia e baseiam 
fíirmação em dados colhidos na autópsia e na tuberculina-
praticadas em crianças.

Assina P  em 1898, Küss constatava pela autópsia a frequencia 
Egfculose na infancia, traduzida pelo seguinte quadro:

0 a 3 mêses —  1,16%
3 a 12 mêses —  13%
2 a 4 annos —  50%

\inda pela autópsia. Hamburger verificou que, de 848 cadave- 
je crianças de 0 a 14 annos por elle examinados, 335, ou sejam 
fipresentavam lesões tuberculosas.
\ tuberculina - reacção veiu prestar um grande serviço, per- 
=ndo descobrir tuberculoses latentes.
por esse meio, Mantoux obteve uma percentagem de 84% de
- s positivas em jovens de 15 annos.
Graças ao emprego da tuberculina - reacção póde-se estabelecer 
proficua prophylaxia da tuberculose infantil, já fazendo com

o mal estacione, já impedindo reinfecçõies.
As inspecções médicas escolares permanentes perrrrittirão desco- 
facilmente casos de tuberculose, em relação aos quaes cumpre 

T*r.
1.° pelo isolamento, impedir a propagação do mal aos demais 

“̂ es.
2 A adã3 fcofoKd—f3í o s-co 53b e—8dsfo53bí 9-d K-efob rd,db ü 

de bd s3—bdh-ecí s3K -Ko Kd5esonP3 cose3—oã d 3aa3cf-—ov 

qs3—bdãpoK3b o acofeso p3Ed o53afo5o dK f353b 3b hco—5db sd—ó 

3—5d bP3 s3—bfc-g5ob dbs3ãob o3 oc ãercdí aoco 3b sob3b 5d f-tdcó 

ãofd—fdí dbsc38-ã3b3bí ã:Kapofes3bí a3cfo53cdb 5d o5d—3aofpeob 

tc3—spesobí f-tdcs-ã3b3b dbfose3—oce3bí a3bf3b 8ico 53 s3—ó 

8oKeãeocv

Esses estabelecimentos têm como factor principal a cura pela 
do sol, que continúa a ser ainda a therapeutica aconselhada em 

casos.

Em sua recente excursão pelo Estado, o eminente professor Mi- 
Couto, como propagandista ardoroso que é dessas escolas, des-
o producto da renda de suas consultas em Uruguayana para a 
âo nessa cidade fronteira de um desses estabelecimentos, que

o primeiro no genero fundado no Rio Grande do Sul.

—539-do9b acile-Kb 9 ihnhacile-hbm —  Das moléstias de notifica- 
conipulsoria assumem entre nós capital importancia as infecções 
Qs e paratyphicas, que deixei propositalmente para tratar em 

logar. s :



Durante o anno findo, não só na capital, Duru em v a r i« J ^ ^ ^  
pios do Estado, estas moléstias continuaram a grassar sol 
demica. 3 *órma

Na capital foram verificados nesse espaço de tempo ina fl 

por infecções typhicas e paratyphicas, contra 102 Duanteteou °bitoj 
e 108 em 1924; i»rtanto quanto ao numero de ufitun os ^*11 ^  
annos, não houve alteração do estado sanitario de Poito 
relação a este mal.

A vaccinação e re-vaccinação anti-typhica da popu]aj^9^| 
tado, especialmente do municipio da capital, cons tituh i^  
aconselhavel, a principal medida preventiva adoptada por ^°ni0 er» 
ctoria. esta IW

Nessa campanha ainda a Hygiene Estadual poude contarei 
concurso valioso da commissão especial de vaccinação, comnn?In 0 
estudantes da Faculdade de Medicina desta capital, e que 3  
referi no capitulo concernente á variola. foi posta á disposi^ h ** 
Directoria pelo snr. dr. intendente municipal de Porto

Esta commissão procedeu a vaccinação de 5.307 pessoas 
tes na capital. S1(̂ '

Além disso, na capital ainda foram distribuidas 820 Ttfim Dur 
vaccina anti-typhica fornecidas a particulares e a rdoiDun, ã  

Para o interior do Estado esta Directoria, ettsaosaou a divu--. 
pedidos, remetteu 1.210 dóses de vaccina anti-typhica.

Todas essas dóses de vaccina, fabricada no Instituto de Hygiene 
de Pelotas, foram gratuitamente fornecidas a esta Directoria, 
snr. dr. intendente desse municipio.

Dentro em breve, porém, o nosso Laboratorio de Bacteriologia 
iniciará a fabricação dessas vaccinas.

Durante o anno findo, o dr. Raul di Primio, medico eócipiel osnte 

Directoria. viajou para Erechim, Tapes, Baira do Ribeiro e Pedras 
Brancas, para onde o enviei, attendendo a pedido dos lsnmsDtivun in
tendentes, devido ao facto de nessas localidades «lennelsrJ Dur certa 
intensidade, infecções do grupo typhico; em tempo já remetti a 
v. exc. os relatorios que aquelle collega me apresentou, sobre en pro
videncias mul elle tomadas nessas localidades.

A 2 de julho do anno transacto, a intendencia róaiDimep dt 
Porto Alegre, a quem estão affectos os serviços de aguas e sc«uttun 

e outras obras de saneamento desta cidade, lavrou ccmti acto Dur e 

firma P. Ullh & Cia., para o fornecimento de agua em quantidade 
sufficiente e de bôa qualidade, para a população da capital.

De accôrdo com esse contracto, a agua será filtrada pelo pro
cesso denominado “ Rapido Sand Filters”, de origem vankee e ûEs 

adoptado em quasi todas as installações modernas os efentsDirsatu  

de agua ás cidades; ainda será feito, conforme contracto, óre ianég  

lação paia esterilizar a agua durante as epidemias de uli«sr ^.3*N  

tendo por base o emprego da dilorina, methodo seguido com ***** 
successos durante a grande guerra, para evitar as smiosrien de çsõg 

typhoide, parafyphoide, dysenteria, etc. >
Além desse importante melhoramento, a yatsaosaDie
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extender as redes de exgotto e abastecimento de agua para 
■ipbaldes, como Matto Grosso, Passo da Areia, S. João,
1 541—ex 4—tn

sinceramente convencido de que as obras de saneamento 
Ho — fornecimento de agua potável e abundante extensão 

Eexgottos aos arrabaldes, drenagem de terrenos alagadiços 
B o  de aguas fluviaes —  viião, uma vez concluídas, fazer de- 
Cjndeniente, quasi desapparecer, os casos de febre typhoide, 

etc., hoje fiequentes na capital.
_^Q Utrns municipios do Estado, Cachoeira, S. Leopoldo, as po- 
E  já estão providas de agua potável, graças aos esforços dos 
Kpneritos governos municipaes e ao apoio moral e material 
» ^ t riotico governo do Estado lhes vem prestando para esses 
ILjndimentos.
fkjte movimento em pról de melhoramentos sanitarios está feliz- 

generalizando em todo o Estado, havendo já mais de cerca de 
£tro$ municipios que projectam iniciar no anno vindouro obras 

ntes ás supra-mencionadas.

Ijv/tfciV/í. — Continúa a ser feito o serviço de prophylaxia e tra
to de moléstias venereas pelo Instituto Rabello, serviço este 
tado em nosso Estado, pelo Departamento Nacional de Saúde 

auxiliada pelo Governo do Estado, que, como se verifica pelo 
3̂ *> tabella 5, do Orçamento para o corrente anno, lhe votou um 

Bo de 67 :080$000.

[pêlos mappas remettidos a esta Directoria por aquelle serviço, 
verificar o grande numero de doentes attendidos no mesmo

55411—extnd —  O  serviço de prophylaxia da uncinariose, em 
Estado, iniciado pela commissão Rockefeller, auxiliado pelo 
rito governo do Estado, tem continuado sem interrupção, a

i desta Directoria exclusivamente, de 31 de dezembro de 1923, 
ion que aquella associação encerrava, por ordem superior, os tra- 
ds de prophylaxia rural entre nós.
[Durante o anno findo funccionaram um Posto em Cachoeira, um 
drasgex um em Santo Antonio da Patrulha e um sub-posto em 

do Arroio.
Junto remetto-vos os relatorios apresentados a esta Directoria 
s directores e sub-director daquelles Postos.
Por essas minuciosas exposições, podeis verificar os beneficios 

os á população rural por esses sei viços. 
fDe uni seoe geral, a medicação, o tratamento, assim como me- 

aconselhadas por aquelles funccionarios em conferencias pu- 
i, com projecções luminosas, distribuição de boletins, impressos, 

—daba ser evitado o mal.

rasx—agx—ex saogo—ex4xbeoxd —  Possúe, felizmente, agora, a Hy- 
psstadual, um laboratorio bacteriologico indispensável para um 

ento como o nosso.



— 542 —

Até então, exames urgentes de materiaes colhidos h» 
moléstias infecto-contagiosas, notificadas a esta Directori i n 
cisavam ser confirmados, eram remettidos e praticados 6 
rios particulares desta capital, k m  como exames de a^ias H 
do interior do Estado, sangue, catharro, etc., etc. de nes' '■ ^ 'U l t 
ccionadas nesta Directoria, e cujo exame bacteriologlc^®* 'nst*- 
indispensável para confirmação do diagnostico clinico. tf,rna'-a-̂.

O  nosso Laboratorio de Bacteriologia occupa quatro1 J  
pias, no primeiro andar e mais duas no andar terreo *0)-
secção — BIOTERIO . 1! ""^.r -

Na sala A acha-se installado o escriptorio do medioã^^B 
com armarios para archivo, typo “seleccionador", ultimo 

bliotheca, armarios, depositos para material de expediente etc
Na sala B existem varias estufas aperfeiçoadas, que* t* • 

a conservação de culturas a diversas temperaturas e mesas tm ltteai 
cimento armado e revestidas de ladrilhos brancos. "

Na sala C, destinada ao preparo dos meios de cultura 
tram-se todos os mais modernos apparelhos para tal prepararâcMk!' 
lança, trituradores, banhos-maria, filtros diversos, fornos Pa.» 
autoclaves, etc., etc.

Na sala D, destinada propriamente ao serviço de investínídl 
com mesas muraes, laboratorios e uma mesa central, tambem deeo»J 
ereto armado, dotada de gaz, agua e electricidade, com todos encan» 
mentos embutidos e torneiras accionadas a pedal.

Nesta sala acham-se ainda armarios diversos para material la 
lanças de precisão, apparelhos para cortes histologicos (microtomo) 
centrifugadores, bombas para a producção do vacuo, geladeira, maça
rico para o preparo em vidro, etc.

Os microscopios e seus pertences são dos reputados fabricante- 
Zeias e Leitz, possuindo ainda o laboratorio apparelho para ultra- 
microscopia e outros para illuminação artifical.

O piso de toda essa secção do laboratorio é de mosaico brancti 
e as paredes ladrilhadas.

As salas com farta illuminação, por grandes focos electricos. 
convenientemente distribuidos.

No andar terreo, acham-se o Instituto vaccinogenico e o Bioterio

No Instituto vaccinogenico existem tres salas principaes: uns 
para conservação de animaes, inoculados experimentalmente; outra, 
para inoculação de vitellos, contendo dois “stalls” para os mesmo? 
animaes, modelo norte-americano e uma mesa “Tombo” gvratorio X-. 
modelo allemão e uma terceira sala, emfim, onde existe um appare 
lho “Frigidaire” para refrigeração, movido a electricidade.

A direcção scientifica do laboratorio de bacteriologia desta Dire- 
ctoria foi entregue ao competente profissional, snr. dr. Abdon Li», 
contractado pelo governo do Estado, no Rio de Janeiro.

Aquelle profissional, que assumiu o logar a 4 de maio do corre* 
anno, é formado pela Faculdade de Medicina do Rio, tendo o a#* 
dc especialisação do Instituto Oswaldo Cruz (Manguinhos) *
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, do
Laboratorio da Saúde Publica, logar este adquirido por

assistente, serve no laboratorio, o dr. Jandyr Maya Fail- 
- 5 4  auxiliar o acadêmico de medicina Ilo Marino Flôres, no- 

t{C°lO de maio.
3 — d o e,-c funccionario, por motivo de moléstia, entrado em li- 
-La  novembro do corrente anno, foi nomeado para substi- 

êti impedimento, o tambem acadêmico de medicina, Enio

C-orado 0 serviço de installação do mesmo laboratorio, só- 
de outubro do anno findo é que foi possivel iniciarem-se

[^balh°s aI1'-

T f  rani procedidos os seguintes exames bacteriologicos no pe- 
T? ?6 de outubro a 31 de dezembro:

_  j>esquiza bacillo de Koch.................................................6
exame parasitologico ____ ___________________________ _4

|__exame commum------------------------------ -8
cephalo raquidiano —  pesquiza meningococcos........ .... - 2

nasal — pesquiza do bacillo da lepra---------------- --1
nlturas — diagnostico de infecções do grupo typhicq.----2

jo  Widal --------------------------------------- -2
pesquiza do bacillo da peste--------- ------------- -2

jganglionar —  idem ------------------------------ -1
, _  exame completo --- -------- ----- -------------3

, _  pesquiza de gonococco -------------------------- -1

| brtiSrúiSei Pu uleceur  — O laboratorio de chimica desta dire- 
sob a competente direcção do chimico dr. Y. Nemoto, vem 

ndo os maiores serviços ao Estado, muito principalmente aos 
; productos de exportação que, dia a dia, vem obtendo melhores 

nos mercados nacionaes e extrangeiros, devido ao escrupulo 
Icnidado que preside a fiscalisação dos mesmos.

Xo laboratorio central que funcciona na parte superior do edi-
> desta directoria, são praticados todos os exames chimicos, exames 

Jigua . exames toxicologicos, urologicos, controle dos exames pra- 
no laboratorio de bromatologia. etc.

Nesta dependencia, trabalham os srs. chimicos chefe, o a,  chi- 
um chimico de terceira classe e uma praticante de chimico.

Na outra dependencia, situada á rua das Flôres, funcciona o 
b̂oratorio de Bromatologia, a cargo de 3 bromatologistas, 2 chi- 
<K de terceira classe e um praticante.

| No edificio acham-se os fiscaes de exportação, em numero de
• e o chefe do corpo de fiscaes.

Pelo corpo de fiscaes foram examinadas amostras retiradas dos 
lintes generos a serem exportados, conforme demonstra o quadro 
xo:
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NOME DE GENERO

CM

Feijão 13.678 9.4431 

1871 

3.421] 

711

Lentilha ................ 538

Arroz ........................................................ 4.414

Farinha de trigo..................................... 30

Farinha de mandioca ..........................

Fumos

5.550

944

3.049

696

Alcool .................. .......................... .......... „

Aguardente .............................................

186

250

100!

309!

Peixe secco .............................................. 549 443 j

Carne . 99 70

Conservas .... 164 1891 

405 jSalame e presunto................................ 437

Banha .............................. 5.349 2.3441

Manteiga ..................... ................. ........

Diversos generos alimentícios

1.744

667

1.183' 

9211

T o ta l ........................ 34.599 22.8311

Foram, pois, examinadas, na média. 370 amostras por dja
O  numero de guias extrahidas. foi: 110 1." trimestre do an 

findo, 7.100; no segundo 7.238; no 3.° 7.973; no 4.° 4.981. ou sem 
31.292 guias durante o anno, contra 23.955 no anno de 1925 e
11.545 110 anno de 1924. havendo |x>is o augmento de 30% e 172 ̂  
respectivamente.

Para o fim de fiscalisação de exportação e consumo, foram 
analysadas nos laboratorios desta directoria, durante o anno tranv 
acto, 26.357 amostras, assim discriminadas:

«■—
—

■ -<5T—
—

NOME DO PRODUCTO
8
5
r

4
B

ao

s
hW

«

<

v-4 4 N
C • 1 ^  '

Herva matte ......................................... 23 21 7 13 tt

Café .................................... 140 59 52 5 71 3*S

Vinagre 25 6 23 1 55

Alcool 19 5 9 y

Aguardente 22 23 52 112 !»

Vinho 1.081 1.225 3.137 4.270, Í.7U

Banha ........................................................ 2.013 2.409 3.574 5.655| 13*51

Manteiga 280 494 866 663 !.W

19 *i
:i

__ ____1

•  Total................................ 3.603 4.256 7.716 10.782, jm *1



—  545 —

jnédia, pois, de 88 amostras por dia examinadas.
abaixo mostra, de uni modo evidente, o augmento das 

? ,|rocedidas nos últimos 4 annos, principalmente nas duas 
fontes de riqueza do nosso Estado —  Vinho e banha — .

1923 1924 1925 1926

2.594 litros 3.020 litros 

2.846 

626

3.874 litros

3.160

4.435

9.713 litros 

13.651 

2.993

L---- 2.594 ” 6.492 11.469 26.357

g^nte num trimestre deste anno, foram praticadas maior nu- 
de analyses do que em um dos outros trez annos anteriores, 
ntre os diversos productos de exportação, os que mais vem 

ndo esta directoria são: o vinho e a banha, cuja exportação 
nta de anno para anno.

—54jn — A quantidade de banha taxada, multada e inutilisada

no 1.° trimestre
no 2.® trimestre
no 3.® trimestre
no 4." trimestre

1,4 % 
1,6 % 
0,8 % 
2,0 %

[total do producto inspeccionado. Estas porcentagens nos mos- 
sn o elevado conceito em que é tida a banha rio-grandense, não 
los outros Estados, como nos mercados extrangeiros.
Ainda ha pouco, quando estive no Rio, ouvi, pessoalmente, de 

ts funccionarios da Saúde Publica daquella capital, o que acabo
i referir acima sobre a qualidade da nossa banha.
0 numero de analyses praticadas em nosso laboratorio no anno 

A> em amostras de banha rio-grandense, a exportar, attingiu a 
1651.

A quantidade de vinho taxado e inutilisado fo i:

no 1.® trimestre..........18.930 litros ou 0,38%
” 2.» ” _____21.980 ” ” 0,31 %
” 3.» ” _____35.131 ” ” 0,62%
” 4.° ” _____28.038 ” ” 0,52%,

ntidade inspeccionada.

«o 3.® trimestre, foi tambem impedida a exportação de 226.000 
de vinho e no 4.® trimestre, 113.000 litros, permittindo esta



—  546 —

directoria que fosse a mesma mercadoria dada em c o m ^ l  
por apresentar acidez um pouco acima da normal. 0

A ’s grandes seccas na época da vindima de 1926 
má fermentação e elevação de acidez volátil no vin lw ^^_ 
a qualidade relativamente inferior do nosso vinho —54— a attr'

Para evitar a exjwrtação de tal producto de qualid —5 
e sua conseqüente desvalorisação. intensificamos a fjcj. 4 
mesmo, chegando a serem feitas, só num trimestre 4 2'/ ^ * °  dr, 
de vinho, ou sejam 10% mais do numero de analyses nra« 
todo o anno de 1925, 41 % mais das praticadas em 1924 **5
procedidas em 1923. e

Com a nova organisação e distribuição do serviço, 
directoria, com a creação de um logar de bromatologij|Ij 
um dos laboratorios de Caxias e Bento Gonçalves, as visitas1*1 
lisações ás cantinas serão feitas com mais regularidade c * '̂5Q' 
intensidade, pois, até então, os enologos daquelles laborato ma’- 
deveriam permanecer em serviço de ins]>ecção ás 

já prestando ensinamentos aos colonos sobre a fabricação dos^JSJ 
já examinando e combatendo as moléstias communs. ás vides Tl-n̂  
nos lal>oratorios a extrahir guias e a proceder analvses em 
de vinhos.

No lalxjratorio central de chimica, foram ainda pratiç^^H 
anno findo as seguintes analyses: exames toxicologicos em ví«mJ 
8, em milho 1, em farinha dt- mandioca 1. cm carvão 1, tota| j|'

Em breve começaremos a fazer estudos especiaes sobre os diverso* 
vinhos rio-grandenses, afim de se poder classifical-os, estabelecendo 
tvpos especiaes de tal producto.

Essa medida reaes vantagens trará, não só para o fabricante e 
exportadores, como tambem para os consumidores.

5—6di—rdied ct o—ae—q — Pelo relatorio do director do Labora- 
torio de Caxias, que junto vos remetto, vê-se, como 6d tive occasião 
de vos referir em outro ponto deste relatorio, que o nosso vinho da 
ultima safra foi de qualidade inferior, devido á grande secca que 
precedeu a colheita da uva.

Foram procedidas 369 visitas a cantinas e depositos de vinhos.
No serviço de propaganda, foi aconselhada aos colonos a 

substituição de cantinas velhas por outras mais modernas e hygir 
nicas; foi feita uma propaganda activa contra o uso de assucares de 
qualidade inferior na vinificação, medidas essas que deram optinUN 
resultado.

Pelo enologo e director deste laboratorio foram dadas instru
cções para melhorar a fabricação da nossa graspa que vem sendo 
ultimamente rejeitada nos mercados do Rio e São Paulo.

A propaganda e visitas ás cantinas melhoraram, estou certo, com 
a creação de um bromatologista para os laboratorios da região cojfr 
nial, deixando assim exclusivamente aos enologos e aos directores « 
mesmos aquelles serviços.

De Caxias foram exportados 13.071.790 litros de vinho,
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exortados em 1925, havendo pois um augmento de 
litros.

' laboratorio do mesmo municipio foram praticadas 6.091
— contra 4.789 feitas no anno de 1925, extrahidas 2.037 guias 

a(-ão e condemnados e inutilisados 34.260 litros de vinho.

547-5—- ex oxr7- t-ra4dsxm —  Nesse municipio a safra de 

‘<Jurante 0 anno transacto, foi tambem de qualidade inferior 
jL tná» fermentações tão communs em época de grandes seccas 
t̂ensos calores como a que tivemos.

, director desse laboratorio refere-se, no resumido relatorio 
^ Ewitou a esta directoria, dos serviços a seu cargo, no anno 

m e que junto vos remetto, ás difficuldades, á impossibilidade 
de se encontrar um outro typo de jiarreira que possa substi- 
Isabel que julga de classe inferior.

Kg3r de estar o mesmo director convencido que outro typo 
'-ira, não a Isabel, possa fornecer um vinho organolepticamente 
perfeito e mais acceito ao paladar e isento do gosto de “ foxis”
•- ao fornecido pela uva Isabel, acha essa substituição de difficil 
'o. pois, i»ra convencer o colono seria necessário encontrar 

outra classe de uva que produzisse grande quantidade como a 
e que resistisse ás moléstias e principalmente ás geadas tardias 

freqüentes naquella zona.
£ntra tambem o mesmo director em considerações sobre a uva 
n.° 2. que rivalisa com a Isabel quanto á producção e resis- 
e aconselhada por muitos para substituir esta.

Entretanto, a julga por demais carregada de substancias corantes, 
'rdo seu producto mais para corte que para consumo directo.
A exportação de vinho do municipio de Bento Gonçalves foi 
--r, este anno. ao de 1925, havendo um augmento de 923.780 
de vinho tinto e 56.186 litros de vinho branco, ou um total 

■9.966 litros.

Quanto ao vinho licoroso, a exportação deste anno teve uma 
ença ]>ara menos de 96.582 litros, da do anno passado (1926), 

devido ao augmento de impostos para o mesmo vinho licoroso. 
A exportação da banha em Bento Gonçalves teve uma diminui- 
de 355.093 kilos do anno passado, o que se explica pela baixa 
'va desses productos que chegou ao preço de 1S200 o kilo.

149-547-5—- e- 2—- t54rex —  Junto vos remetto o movimento 
laboratorio da cidade de Rio Grande.
Pelo mesmo foram extrahidas 10.502 guias de exportação e pro- 
s 1.365 analyses de aguardente; 134 de alcool puro; 611 de

1 desnaturado; 30 em vinho exportado; 136 em vinho para o
—5 local; 470 analyses em banha refinada.

Foram apprehendidas 5 caixas com leite condensado.

,-m7- h—mv4d ex n45vvdd—r- 24p-m —  Pelos quadros que junto ao 
te, vereis o grande movimento do nosso Posto Fiscal em Mar-
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cellino Ramos, situado em local de grande transito de i  
destinadas á exportação. " r

Além de outros productos, foram exportados: 
de banha bruta, sendo procedidos 847 exames bromatolopi 
1.294 amostras e extrahidas 90 guias.

Apprehendidos por qualidade inferior 4.088 kilos e tv» ■ 
do artigo 34. 66.088 kilos e inutilisados 1.648 kilos de U 'ntrâ ,

—5485 celi45n5 —  Foram exportados 2.128.980 kil 
das 2.229 analyses; amostras colhidas. 2.250; guias extraí*’i !>ratlci- 
apprehendidos de qualidade inferior, 35.640; por peso f .' 
90.600 kilos de banha refinada.

o54Reia5 — Foram exportados 1.029 kilos; praticadaa^B 
lyses; recolhidas, 13 amostras; fornecidas, 4 cuias nara ? 11 -

i a exP<»ta^]

mi48s Ri4Rs —  Foram exportados 96.840 litros; 
analyses em 229 amostras; apprehendidos 16.000 litros;
4.480 litros; guias fornecidas para exportação, 43.

mi4,is tc54us — Exportados 48 litros; analyses em 1 amn» 
e uma guia de exportação extrahida.

Relatorio dos serviços de hygiene das cidades de Rio Grand 
Pelotas, Uruguayana e Santa Maria.

Junto remetto-vos os relatorios apresentados a esta directoria do* 
serviços de hygiene, assistência publica, etc. dos municipios de:
Rio Grande, Pelotas Uruguayana e Santa Maria.

Deixaram de nos remetter os respectivos relatorios, apear ■ 
reiterados pedidos, as intendencias de Alegrete e Cachoeira.

mi5ae4d ug decriás —  Os médicos da directoria de hygiene do 
Estado realizaram as seguintes viagens em serviço da mesma rqar- 
tição:

Dr. Fernando de Freitas e Castro —  mez de janeiro: ás cidade- 
de Pelotas e Rio Grande, afim de observar os respectivos serviço- 
sanitarios e de fiscalisação dos productos de exportação; mez de 
maio: a Santo Antonio e Conceição do Arroio, para inspeccionar o> 
postos de prophylaxia rural; mez de agosto: a Alfredo Chaves — 
inspecção de um predio destinado ao grupo escolar; mez de outubro: 
a Itapuam — prophylaxia da febre typhoide; mez de novembro: a 
Pedras Brancas, afim de examinar o poço e as latrinas do respectiv» 

grupo escolar.

Dr. Raul F. di Primio — mez de fevereiro — a Erechim. atim 
de combater um surto epidemico de febre typhoide; em Íun̂ V* 
Barra do Ribeiro; idem: a Tapes, afim de ins]ieccionar um pr*® 
destinado ao -grupo escolar; em dezembro: a Pedras Brancas.
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■}. Jandyr Maya Faillace —  nos mezes de janeiro, fevereiro e 
£ cidade de Cruz Alta e Estação Santa Barbara, afim de cir- 

Lrtver surtos de peste; em meio e junho: á Barra do Ribeiro 
'T .phylaxia da febre typhoide; em julho, á pijcada Joannetta (mu- 

Kjo de São Leopoldo), para praticar uma inspecção de saúde para
_£[itadoria.  ̂ _

—54 Mario Corrêa Staedter — mez de setembro: a Bage, para 
i-wán de saúde; a Conceição do Arroio —  prophylaxia do alas- 
FTgJn novembro e dezembro a Sant’Anna do Livramento -e São 
9■}.J afim de praticar inspecções de saúde.

and}5yrM}F i} l}FFcyn  —  Antonio Pereira de Castro, nomeado 
l !  d0 laboratorio em 10/2/26.
■ \nt<>nio Primo da Silva Ferreira, exonerado do cargo de por- 

‘enl 23/3/1926.
André Feijó de Caldas, servente, exonerado em 2/10. 
pr. Abdon Lins, contractado para bacteriologista em 4/5.
Adão Silveira, servente, nomeado em 4/10.
Annibal Domingues de Oliveira, servente contractado em 14/10. 
Aracv Figueiredo dos Santos, praticante de chimica de terceira 

(tese, contractada em 1/ 12.
^A rthur Gil dos Santos Pedroso, nomeado encarregado da sala 

Bja em 17/11.
Breno Py de Azevedo nomeado servente em 24/5 e exonerado

2 de outubro.
Bernardo Cardoso, admittido como carroceiro em 24/5 e exo- 

(erado em junho.
L Carlos P. Albuquerque, dispensado do cargo de bromatologista

Ln 7/10.

[ Carlos B. Birnefeld, designado em 26/7, para assumir o cargo- 
le encarregado do Posto de Marcellino Ramos.

Dr. Custodio V. da Cunha, nomeado director do Posto de Pro- 
phylaxia Rural de Santo Antonio e sub-posto de Conceição em 24/5.
| Carlos Benedetti, nomeado servente em 1." de setembro.

Darcv Alves Henriques, nomeado correio em 6/2.
David Coelho Leal, nomeado 1.° escripturario em 9/10.
Eugênio Goulart de Castro, motorista, dispensado em 4/11.
Enio Marsiaj, nomeado para exercer o cargo de auxiliar do 

bacteriologista, no impedimento de Ilo Marino Flores, em 17/11.
Fausto Caetano da Silva, nomeado servente em 16/1 e exone

rado em 31/1.
Fernando Cidade, nomeado servente em 16/1 e exonerado em 

5/2.

Francisco de Paula Cunha, servente aposentado em 12/5. 
Francisco Rodrigues Barea, servente, nomeado em 22/6.

► Guilherme Fortes do Prado, nomeado almoxarife em 26/2.
Dr. Hugo Pinto Ribeiro, declarado avulso em 9/4.
Ilo Marino Flores, nomeado auxiliar do bacteriologista em 10/5.

I Ignés P. de Soares Telles, admittida como analysta em 15/2.
” , nomeada bromatologista em 9/11.



Joaquim José da Silva, nomeado machinista em Jo  
em 23/8. “ <lerr»ittî 0

João Alfredo de Azevedo, bromatologista, seguiu 
<kmçalves em 14 de janeiro para occui>ar o logar de director
ratorio de analyses. regressando a 19. Em julho, seguiu *" b̂o- 
de inspecção para Rio Grande e em 16 de agosto para Caxi6*" 
Gonçalves tambem em serviço de insj>ecção. ’1' e ^nto

Jacintho G. Leonardo, 1.” desinfectador —  seeuin 
Alta em 27/2. * para Cru?

José Godinho da Silva, 2.° desinfectador —  seguiu 
Alta em 1.° de junho e regressou em 5 de novembro.

José de Araújo, encarregado da sala suja, exonerado em f l a l  
iwr abandono.

João Antonio de Souza, nomeado motorista em 24/5.
José Martins Soares, nomeado auxiliar sanitario em 10/2

José Waldomiro Pinós, nomeado fiscal do laboratorio

João Manoel da Silva, nomeado machinista em 26/10, alandoon
o cargo.

Dr. João P. Garcia Corrêa, nomeado auxiliar em 29/6.
José Mistrello, nomeado dactylographo em 6/4.

Joanna H. de Carvalho, contractada para servir conio praticant 
de chimico de 3." classe em 1/12.

José Ortiz, nomeado servente em 19/10.

Lucio Compagnoni, nomeado enologo do laboratorio de Caxias 
em 3/9.

Luiz José Alves, servente, falleceu em 30/8.
Dr. Luiz Ferraz, nomeado medico auxiliar em 26 de maio e exo

nerado em 29/6.
Miguel Barreto Vianna. nomeado 3.° chimico em 9/4.
Manoel Garrido da Silva, nomeado fiscal do laboratorio em 19/5.
Dr. Mario Correa Staedter, nomeado medico auxiliar em 4/8.
Oscar Ferreira, servente do laboratorio de Rio Grande, falleceu 

em 2/ 12.
Oscar de Paula Soares Filho, nomeado chimico de 3." classe em

9/4.
Pedro Paulo de Azambuja, servente, aposentado em 31/12.
Pompilio Costa, nomeado servente do laboratorio de Rio Grande 

em 13/12.
Pedro Paulo de Oliveira Caldas, 2.° escripturario, dispensado em 

23/10.
Roberval F. Cunha, nomeado servente em 26/4.

Romeu Carvalho Martins, nomeado bromatologista do laborato
rio de Caxias em 3/9.

Raphael Romeo, nomeado 1.° escripturario em 13/9 e exonerado 

em 9/10.
Ulysses J. Castagna, enologo do laboratorio de Caxias, di>pen- 

sado em 30/10.
Waldemar V. Rojão, contractado para servir como machinista, 

em agosto. *



— 551 —

■ B r . 23: recebidos, 108; phonogrammas expedidos, 83; recebidos, 
—51 uCrimentos expedidos, 6 ; recebidos, 228; cartões de intimações, 
M oções, editaes publicados, 131.
— ■Br.■23 feitas as seguintes inspecções de saúde:

H p a  fins de licença, na directoria, 117; em residencia, 4; para 

L w,tad°r'a> na directoria, 68; em residencia, 2; para curcurso, 154. 
—:B0ram expedidos 55.175 tubos de vaccina anti-variolica, sendo: 
V  a capital 23.704 e para o interior do Estado, 31.469.
—e f 0ram vaccinadas e re-vaccinadas contra a variola 10.790 pes- 

e fornecidos, a pedido, 940 attestados.
— foram distribuidas 2.030 dóses de vaccina anti-typhica, sendo: 
I a capital, 820 e interior do Estado, 1.210. 
p pessoas vaccinadas contra a febre typhoide, 5.307. 
f c Hospital de Isolamento teve o seguinte movimento: Variola. 
Ldoentes existentes; entraram 32, sahiram vivos 34. Peste, entra- 
L , 2. sahiram mortos 2. Meningite epidemica, entrou 1 e sahiu 
fLj 1. Lepra, entraram 9, sahiram 2 vivos, 1 morto, ficando 6. 
Kditeria, entrou 1, sahiu morto 1.
|l Conmiunicantes, durante o anno, 12.

! ' bido3■iB.ceoc —  Durante o anno de 1926, foram praticadas 764 
■desinfecções e desinfestações na capital e 254 em outros municipios, 
|(Palmeira, Santa Barbara, Cruz Alta e Barra do Ribeiro), ou seja 
■ on total de 1.018 desinfecções.

Nos quadros que acompanham este relatorio, vêm discriminadas 
■is moléstias que reclamaram as referidas desinfecções e desinfesta- 

Ipes.
í O serviço de distribuição de veneno aos ratos, a cargo do des- 

I  jníectorio. continua a ser feito com regularidade.
; Pela estufa Geneste passaram 4.417 peças de roupas, afim de 

I  soífrerem a competente desinfecção.
) Foram feitas 92 remoções.
I f Alguns melhoramentos foram praticados no desinfectorio, taes 
I como: a substituição da caldeira antiga que não funccionava bem e 
I que dava pressão para a estufa Geneste, por uma nova, de typo hori- 
I zontal e de maior capacidade.

Esta caldeira foi collocada próxima á camara de desinfecção. 
para maior commodidade do trabalho; todo o material de desinfecção 
foi reparado (pulverisadores Geneste Herschell, apparelhos Sucess, 
ítc. os quaes ficaram em bôas condições.

Os carros de desinfecção e de remoção, que eram de tracção 
I animal, foram substituídos por novos vehiculos de tracção mechanica, 
i podendo actualmente os referidos serviços serem feitos com maior

idez.

Porto Alegre, 31— 12— 26.
Dr. scd, 08;eid pcheidn 

Director de Hygiene do Estado.
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1 Febre typhoide .................... __ 2 . 2 _
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2 Variola .................................... — — — — __ '

3 Sarampo .................................. 1 — — — — __

4 Escarlatina ............................ - — — — __ __ 1

5 Coqueluche.............................. - — — i — - 1 d
6 Diphteria e croup.................. 3 — __

2 — - 4 2
2 l

7 Grippe ...................................... 7 1 2 2 7 - 5 2
~
2

2 i r j
8 Moléstias choleriformes . . . __ __ __ — __ 4 10

9 Dysenteria .............................. - — — — 1 __ 8
— — .

10 Peste ....................................... __ — — __ __ __
_

11 Lepra (Morphéa) .................. __ — — __ __ __ ___ _
— -— —

12 Erysipela ................................ __ — — — — - — _
13 Outras moléstias epidemicas — 1
14 Int. purulenta e septicemia 8 3
15 Pust. maligna e carbunculo — 2

i —•

16 Hydrophobia .......................... __ — — — — — — —
— ■ 1

17 Tub. pulm. e de outros org. 7 5 29 1 9 - 19 44 9 i
18 Escrophulose.......................... __ — — — - —

i
_

5

19 Syphilis .................................. - 1 3 — 1 - 2 13
20 Blenorrhagia do adulto........ - — — — 1 - 1
21 Cancer e out. tum. malignos 2 1 9 1 4 - 5 8 2 t
M Outros tumores...................... 1 — — — — - 1 1

E

23 Rheumatismo ........................ __ — 1 — 1 — — —
21 Escorbuto .............................. __ __ — — —
25 Diabetes .................................. __ __ __ __ __ — 1 — 2
26 Mol. bronzeada de Addison
27 Ankiiostomiase .................... — __ __ — — — 1 - -
28 Leucemia ................................ __ __ — — __ —
29 Anemia —  Cloroee.............. — — — — - 2 2
SO Outras moléstias geraes.... 1 __ 1 — — — 1 - 1 1 1
31 Alcoolismo .............................. — — — - - -
32 Seturn ism o....................7 . . . . __ — - - - _ - 992 6

33 Affec. do systema nervceo. . 9 5 11 - 8 - 11 23 3 1 A
34 Affec. do appar. cireulatorio 8 2 10 1 9 - 30 27 14 10i 10
35 Affec. do appar. respiratorio 4 — 8 - 13 13 18 10 4 1J
36 Affec. do appar. digestivo.. 16 2 19 - 6 24 61 E 5 2í
37 Affec. do appar. urin. e ann. 5 2 1 __ 1 6 5 S 2 1

38 Affecçõe*? puerperaes .......... 1 — 1 - 5 — 2 3 5 1 S

39 Affec. da pelle e do tec. cell. - - — - - — — 1 —
40 Affec. dos org. da locomoção — - - - - —

41 Affec. da inf. e vic. de conf. 2 — 1 - 1 2 3 — —

42 Debilidade geral .................. — 4 7 - — 7 2 1

43 Affec. prod. p/causas exter. 8 1 12 4 3 2 20 23 11 5

44 Moléstias mal de fin idas .... 3C 32 53 60121 33'110! 132 85 2<i W

Totaes.................. 105 *56 17*i 72 193’ 35í3051387115®
t I .N i

7511»

Nati-mortos. 3 — 221 3 5 — “ 11 67 1 IT

* Oe municipios marcados com este signal vieram incompleto*.
tando um ou mais districtos ruraes.
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44 Moléstias mal de fin idas ....

*1
2!

23
1

12
13
8

12

5
1

3
1

12
78

Totaes..................

iNati-mortoe.

'192

21 -

21
- I

9 4

24 2 30

1 2 3

6 3 14
— — 1

—I 1

— 4

11 -

- I —I 
6! 8i

161 10| 18| 
211 
10!

5!
21

<1
21
11
3

5| 2 
91 2
2 ! — 
3! —

- I 1
-I - I - I

11 1| -  
6| 3| 19| 11 

130| 281 911195

219 [ 661 2081242

I I I
— I — | 13| 10

14

15

- I 11

8| - I  -  
31 1! 3 

11| 15| 5 
511136T 265

24712191334

20i 5| 3

J ___1

10

3| 3

- ! i

6 3|
—! 2! 
II —I

- I 1!

- I —I
7| 4|

33 j 121 9|
20í 7| 8|
36! 9| 101

3| 4|

— I - I  31

E3

2!

71
6:
41
3!
e;

181 — 
169í 46

257| 73

91 11

* Os municipios marcados com este signal vieram incompletos, fal
tando um ou mais districtos ruraes.
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ANNO DE 1926

ATISTICA DEM OGRAPHICA  SAN ITARIA  DO ESTADO

MUNICIPIOS

A N O D E 1 92 E

typhoidefebre
A ‘‘

JScarlatina
J C oq u e lu c h e

12

62

2

jjpiphteria e croup.

3Grippe ..............................
J jjolestias choleriformes
Spjsenteria ......................

-il peste ..........................
flUspr» (Morphéa)..........

i3Rry8>Pela ........................
í! Outras molestiae epidemicas 
Jj! purulenta e 6epticemia 
jj pust. maligna e carbunculo
íjfgydrophobia ..........................
17’ Tub. pulm. e de outros org 
l$|£*crophulose.......................... í
[j Syphilis ..................................
jt| Menorrhagia do adulto........
jUCancer e out. tum. malignos
«S| Outros tumores......................
fl| Rheumatismo ........................
•1 Bscorbuto ..............................
J5[ Diabetes ................ ................. .
«5! Mol. bronzeada de Addison —
*7! Ankilostomiase ..............
}S I*ucemia ..........................
29| Anemia — Clorose........
J0|Outras moléstias geraes.
Sli Alcoolismo.............................. ! 2 j —
KjStóurnismo.............................. jj —  |
J5|Affec. do systema nervoso.. 34 
Ji] Affec. do appar. circulatorio 32 j
35 Affec. do appar. respiratorio 24
36 Affec. do appar. digestivo.. 61 
J7[ Affec. do appar. urin. e ann. 12j
3S Affecções puerperaes .......... ! 2
39] Affec. da pelle e do tec. cellJ] — | 
to) Affec. dos org. da locomoção — ] 
<l]Aífec. da inf. e vic. de conf.
421 Debilidade geral .................. I
<3| Affec. prod. p/causas exter.
M| Moléstias mal defin idas... .

4
4!

281 
2081

31

>>
N

65

3
3

53

14

24

336

22

50
1

81
106

16] 
33 i
281 
<7; 
3;

10]

2|
7;

41:
264]

2
2

1
4
4
3

73
177
147
371
42
9

29 
2 41 
52 j 

258!

116
1
4
1

13
16

119

41
2
1
3
4 

44

2
816

82
3

139
10
3

11

2

— ! 7
— 23
— 8

1 1

2|
66:

189 
362 
399 
859 
253 
20 
2 
2 

62 
22

451 520

Totaee..................*513! 1341*653 1769|*104'*93 4250

Nati-mortos. 42 i 6j 142| 11 O 415

23

186

10

11

13

172

11
3

10
2
1

5
4!»
45

109

* Os municipios marcados com este signal vieram incompletos, fal
tando um ou mais districtos ruraes.
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Obitos, segundo a causa, classificados por idade, sexo, estado civil, côr,

1 b 

i b 
(

f 1 
; b 

b »

10

11 a 

111 b 
16 a 

16 b

16 c

17 a 

10 
II
24

25 

28 

29

n
32

33 

24

S6 a

36 b

37 a 

28

40 a

41
42

43

■ 44 a 

(1 b

45

46

47

48

I D A D E S

C A U S A S 0 a 6 

mezes

6 a 12 

mezes
l

1— 2

annos

2--3 3--4 4— 5 5--10 10— 15 15— 20 20— 30 30—40 40— 50 50—60 60— 70 70— 80 80—90 90— 100 + 100 Ig

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M

Fohrf* typholrlp 1 1 1 5 2 7 10 g 7 28 10 7 4 4 5 2 (

" nnrnt vnhnifip 1

Cachexia palustre ......................... ......................................................................... 1

1

Sarampo ................................................................. *................................................. 1 1 1 1

Escarlatina ................................ ................................................... ....................... 1

Coqueluche ....................................................................................... .................. .... 3 1 3 1 1 2 1 1

Diphteria .................................... ........................................................................... 2 1 2 2 2 1 1

Grippe, com complicações pulmonares ........................................ ....... 1 x 2 1 2

3

1 2 2 1 1 2

Grippe, outras ....................................................................................... .............. 4 5 ft 2 2 2 1 4 1 1 1 2 6

1

3 2 2 2
1

6 3 4 5 g 2 £ 1
Dysenteria amebiana 1

hac illar 1 3 2 4 1 1 2 2

" sem epitheto 1 1 2 3 1 2 2

Peste bubônica

Lepra

Erysipela ................................................................................................................. ........... 1 1 1

Meningite cerebro-espinhal epidemlca

Outras doenças epiripmtcn» 1

Raiva (

Tetano .......... 7 3 1

1

1 1 1 1 1

Tuberculose do alDarelho resniratorio ......................................................  . 1 1 4 f; f f; 2 1 5 6 11 32 54 133 130 90 77 61 31 29 19 15 9 9 5 2 1 2

das mfninceas ou do svstema nervoso central ...... 1 ? 3 f; f 1 1 1 1 2 2

1 2 3 1 2 1 5 3
1

5 1 1 2 1 1 2 1
da co lum na vprtphral

da pelle ou do tecido cellular sub-cutaneo.......................... .... .... 1

dos ossos (excepto da columna vertebral.......... .... .......................... 1 1 1

dissem inada aguda 2 1 1

Syphilis .............................................. 13 2 1 2 4 3 3 1 2 4 3 8

1

ç 2 3 1

Gonococcla . » 1

Infecção purulenta ou septicemia .............................................................. ....  ...  _. 3 2 ? 3 1 4 1 3 1 2 6 3 4 1 1 1 2 1 1

Idem. idem do estom ago............................................................................. ..... L ___ 1 2 2 3
1

8

2

1 7 5 4 1 1

Idem, idem do figado 1 2 3

Idem. idem. do peritoneo. intestinos ou recto................ -.......................... 1 1 1 1 2 2 1 1

Idem. idem. dos org&os genitaes da mulher.............. ................ 2 2 6 5 5 1 1 1

Idem, idem, do selo 1 1 4 (

Idem, idem, da pelle 1 1•

a 572



OBITOS, SEGUNDO A CAUSA, CLASSIFICADOS POR IDADE, SEXO, ESTADO CIVIL, CÔR,
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OBITOS, SEGUNDO A CAUSA, CLASSIFICADOS POR IDADE, SEXO, ESTADO CIVIL, CÔR,
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OÊITOS, SEGUNDO A CAUSA, CLASSIFICADOS POR IDADE, SEXO, ESTADO CIVIL, CôR, NACIONALIDADE

OÊ

OÊI

OÊT

OÊS

OÊ, 

OEO 

OEE 

OEI 

OES 

OGO 

OII

OG,

OIU 

OIO

OIE

OIG 

OIS 

OTU 

OTT 

OT, 

OSN

OSÊ

OSE

OSG 

OSS 

O,N

O,T

O,S

O,, 

NUO 
NUN
NUE

NUG

D A C L A L

F P A P R L

AXXVô V   V V V    V V   V

   V      

L V  ôV   ô  

 V   ô ôV  

 XXVô V    V V   V

V  V V

LV ôV  V V

A   VD V V V  

V

AXXVô V  Xô   V ôV   V ô V  

ô  V ô X  ô   ô V V   

PV V ô  ô V ô  V V ô V V

ô V  V   ô V V    

L V V

L ô   V  V V V    

L ô   V X ô V   V V  

L ô    V X  

 V V V V  ôô V V   V ôV   V  

V  V ôV   V ô  

L V  ôô V

   V X  V ôV  XV V  V V

 P  V  ô V   V X V

   

 V V  ô  V  V XV   V ô

V  V 

ô    V X

F V   V  ô V   V X V  

ô    V  

ô  V   ô  

 ô  V V V

V 

P V    Vô X ô    VX  

U  I 

V V

I   ON 

V V

O N N Ê Ê E E G G OU OU OI OI NU NU ÊU ÊU EU EU GU IU IU IU TU TU SU SU ,U ,U OUU

  O Ê

N

O O

O O

Ê

ÊO NN

N N

N N Ê I O N

E Ê N N O

O O N N O O O

N N E E O O

O

O O

O N Ê O O

O O

O I N E O N

O O

O

O O

O O O O O O O E E O O O O N

GO Ê, , , S I Ê Ê O O N Ê T Ê Ê T ÊS OT N, O, NT OO NN ON S OÊ I ON N Ê O

 IUS



LABORATORIO  DE ANALYSES DE CAXIAS

ItELAÇlO DOS 1'KODUCTOS EXAMINADOS F, EXPOKTADOS DURANTE O AXXO DE 1926

L A B O R B T

-minosas: Fei-

ji° ..................
c#reaes: T rig o ....

AV«ia ..............
pinhas *le trigo.

^TTâ*®&ttC

MiBturado... 

jYucta.*’ Uvas di-

t»rsas ................

Vlcool: Puro ........
p»naturado . . .

GraeP» .................
Vinho: Tinto..........

Branco .............
Ucorê  ..................

Vinagre..................

Carne: Xarque . . .  

De porco salgada

Toucinho ..............

Bacão......................

Oonservae: Paio. . .

Salame ..............

Presuntos ..........

Banha bruta..........

<Ju*Uo ................
Mel.........................

Marmeladas ..........

Diversos ................

*
c
sLAB

X 41
O

R
c

cs-TI
£

I

£
sc.>
o
z

£
E
8c.

Quantidade
total

exportada

600 — 16.961 — 5.740 — — ____ ____ 23.301
60.000 — 40.000 — 36.120 _ — — - 1.160 137.280

— — 21.145 17.600 2.800 -  ■ - — - — 41.545
39.400 163.672 167.280 191.141 146.450 203.950 212.900 48.799 65.250 144.050 145.900 174.580 1.703.372

— 39.200 88.000 25.000 60.000 51.000 125.000 133.500 46.351 71.139 149.000 778.190

— — — 181 — — — - — 181

16.214 64.924 24.925 424 1.445 ____ 966 ____ , 112 109.010
216 252 1.550 426 36 869 216 — — — — 3.565
520 — — 528 — — — - — — 1.040
32 100 5.972 2.280 11.900 23.522 16.170 6.740 11.100 9.300 7.100 6.860 101.076

1.376.280 921.148 1.280.436 915.232 943.764 1.764.024 1.202.100 782.136 917.904 1.191.940 1.301.569 475.257 13.071.790

— 1.000 1.920 2.080 — 432 1.060 — 4.206 10.693
— - 236 110 — 24 36 _ — ____ — 180 586

____ — — — 1.600 1.600
— ~ — — 30.220 — 30.220
____ ____ 322 296 1.722 1.488 — 530 500 650 - 5.508
2.800 2.313 4.550 950 1.440 1.500 3.400 1.386 550 1.200 500 20.589
5.650 3.313 4.870 4.280 3.800 8.782 1.900 5.450 4.960 11.708 4.725 2.528 61.966

250 400 100 950 — — _ 1.014 — ____ — 2.714
3.320 9.231 1.900 1.140 3.473 8.806 2.900 6.620 5.456 5.790 5.172 5.168 58.976
9.500 4.636 9.320 1.84C 1.200 4.600 2.250 3.479 1.219 6.790 2.950 500 48.284
9.063 34.770 38.350 49.290 51.331 26.386 32.751 18.420 33.161 10.868 16.614 26.341 347.345
3.004 2.798 4.330 764 365 973 - — 155 529 60 12.978

730 1.583 6.280 21.632 1.713 4.696 13.685 2.508 880 — ____
- 55.707

— 17.900 — 1.480 — — — 19.380

475 2.348 22.135 24.155 11.150 7.234 76.744 35.158 4.939 4.565 6.039 3.188 198.130

1.527.454 1.241.288 1.739.279 1.275.198 1.279.763 J2.145.968 1.569.586 1.036.710 1.181.331 1.433.627 1.563.587 851.240 16.845.031



LABORATORIO  DE ANALYSES DE CAXIAS

KF.LACAO DOS PK0DUCT08 EXAMINADOS E EXPORTADOS DURANTE O ANNO DE 1926

pRODUCTOS
1

2
«SjL & b

© o
AB

í
c
4=

o
93

2
OR

ou
OT

OL
OT
I

©
L
D
E Quantidade

c
«9

5
►

N

AB
15

Y s
SB

s
ã

I 5
C
c
£ C

total
exportada

600
__

i

16.961 5.740 -
__

- 23.301

60.000 — 40.000 — 36.120 — — — _ 1.160 137.280

— — 21.145 17.600 2.800 - - — — — — — 41.545

39.400 163.672 167.280 191.141 146.450 203.950 212.900 48.799 65.250 144.050 145.900 174.580 1.703.372

— 39.200
_

88.000 25.000

181

60.000 51.000 125.000 133.500 46.351 71.139 149.000 778.190

181

16.214 64.924 24.925 424 1.445 — 966 — 112 109.010

216 252 1.550 426 36 869 216 — — — 3.565

520 — — 528 — — - — — 1.040

32 100 5.972 2.280 11.900 23.522 16.170 6.740 11.100 9.300 7.100 6.860 101.076

1.376.280 921.148 1.280.436 915.232 943.764 1.764.024 1.202.100 7S2.136 917.904 1.191.940 1.301.569 475.257 13.071.790

— — ' — — 1.000 1.920 2.080 — 432 1.060 4.206 10.693

— — 236 110 24 36 — - - 180 586

— — — — — — — — 1.600 1.600

— — — 30.220 — — — — _ 30.220

— 322 296 1.722 1.488 530 500 650 — 5.508

2.800 2.313 4.550 950 1.440 1.500 3.400 1.386 - 550 1.200 500 20.589

5.650 3.313 4.870 4.280 3.800 8.782 1.900 5.450 4.960 11.708 4.725 2.528 61.966

250 400 100 950 — — . - — 1.014 — — - — 2.714

3.320 9.231 1.900 1.140 3.473 8.806 2.900 6.620 5.456 5.790 5.172 5.168 58.976

9.500 4.636 9.320 1.840 1.200 4.600 2.250 3.479 1.219 6.790 2.950 500 48.284

3.063 34.770 38.350 49.290 51.331 26.386 32.751 18.420 33.161 10.868 16.614 26.341 347.345

3.004 2.798 1.330 764 365 973 - __ 155 529 60 12.978

730 1.5S3 6.280 21.632 1.713 4.696 13.685 2.508 880 — — — 55.707

— — 17.900 __ 1.480 ! — — — — — — — 19.380

475 2.348 22.135 24.155 11.150 7.234 76.744 35.158 4.939 4.565 6.039 3.188 198.130

1.527.454 1.241.288 |1.739.279 11.275.198 1.279.763 12.145.968 1.569.586 [1.036.710 1.181.331 |1.433.627 11.563.587 ! 851.240 16.845.031

mlnosas: Fei-

, j*° ..................
[cerea^: T r ig o ....

A*eia ...............
Inhas de trigo.

-a-matte ........

M isturado... 

yructas: Uras di-

tersas ............

Alcool: Puro . . .  

pesnaturado .

GtMPa .............
Vinho: T into..........

Branco ............

licores ..................

Vinagre ..................

Carne: Xarque . . .  

De porco salgada

Toucinho................

Bacão . . . ' ..............

nservafi: Paio. . .

Salame ..........

Presuntos . . . .

Banha bruta___

Queijo ................

Mel......................

Marmeladas . . . .  

Diversos ............

609 a 612



LABORATORIO DE ANALYSES DE CAXIAS

RELAÇÃO I>AS INSPECÇÔES, EXAMES, ANALYSES, APPREHEKSOES E GUIAS EXTRAHIDAS DURANTE O ANJiO DE 1!C2«

MEZES

Visitas a fa
bricas, can
tinas e de- 
depositos

Exames
Bromatolo-

gicos

ANALYSES GENEROS CONDEMNADOS
Guias

extrahidas®ara
embarque de Colonos Generos

ai*prehen-
■dklos

i

benefi
ciados inutilisados

Janeiro .................. 15 380 301 75 Vinho lt. 1.200 1.200 192

Fevereiro .............. 18 280 263 87 M 82.240 82.240 — 130
Março .................... 50 699 233 45 ——

8.000 8.000 — 164

Abril ..................... 23 570 190 29 —— — — — 153

Maio ........................ 45 582 249 55 - 25.300 — 25.300 195

Junho ...................... 65 1.367 771 198 —— — — — 254
Julho ..................... 15 859 552 309 —— — — — 184
Agosto .................... 12 486 589 119 II — — — 162
Setembro................ 19 636 407 79 -- -— — — 137

O u tub ro .................. 35 480 440 75 —— — — — 180

Novembro .............. 40 860 468 93 —— — — — 156
Dezembro .............. 32 934 390 74 —— 8.960 — 8.960 130

369 8.133 4.853 1.238 L 125.700 91.440 34.260 2.037
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—61H6y
Hydrato de soda (carb.)grm.

O x y d o -------
Clorureto de cal .

dHra6y
Acetato____________
Metálico em gottas.

” pó __

toee6y
Sulphato --------
Sulphoreto-------
Alum de ferro......—
Ferro metal, em pó._

soea(eH6y
Biclorureto------
Oxydo ro x o ----

” amarello ..J? 
Protoyoduro-----

_grm.

grm.

1500
1000

Anydro de soda.........
tt 400

Clorureto -------- 400

Hypsulfito -------
ff 200

N itrato---------- 400

Sal de Seinhettes.......
ff 1100

Bisulphato de soda
ff 200

Accetato .................. 400

Phosphato ................
tf

250

Nitro-prussiato ......... 50

Phosphato de soda e
amonio ..................

ft 100

Sulphato de soda.......
ff 500

cb6rH6y
Floureto.................... ...grm. 100
Sulpho-cvanureto (estra

gado) ---------
Nitrato ...................... 500

Clorureto ................
tf 1200

Acetato ....................
tf 500

Rodonato ..................
ff 50

Bicromato ................
ff 250

Phosphato ...............
tt 350

Oxalato ..................... 250

Molibdato ................
tt 750

.)gaH6y
Clorureto grm. 1500

750

400
700
300

150
1500
250
200

Mercúrio metálico 
m)eH6y

Carbonato_______
Acetato -------
Oxydo __________
Clorureto -----
Nitrato__________

.6Oeoy
Sulphato------
Cloruro-amonico

íírm.

grm.

—61H

.x-bO6y
Acetato ............. ...........grm.»
Oxvdo --- --------  ”

Cx6lugH6e6y
Bentoxydo ---
Sodio-amoniaco

A-_e6l ue61-a_6ly
Clorureto estanhoso ...—61H
Subnitrato de bismutho... ” -
Acido selinioso _______  ”
Nitrato de prata..
Oxydo de manganez...
Yodo-metallico ______
Acido yodico -----
Phenolthalina _______
Azuleina ---------
Rezorcina --------
Tornasol ---------
Alezarina---------
Metylorange
Tetra-yoduro de florou-

c ina------------- fl
Cloridrato de naphthali-

na
Acido oxsalico 

” tanico
Amidon ----
Glucosio----
Pó de pelle---
Areia do mar._ 
Carvão animal....

400 MHá__H16ly
80 Tintura de turnesol.

250 Bensina __________
501 Ether sulphurico....

80
50

400
100
500

500
200

500
120

grm. 250 
100

—61H

100
250

2
30

300
150

5

30

100
50
5

30

10

100
200
80

200
200
10

500
400

150
1000
100
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sol .... •;..................... grm
phormio -------

hureto de carbono... 
-clorureto ------

n o n  ....
•Olod ium
[yl°'

absoluto., 
anylico .

1000
50
50

200
150
300
100
700
300

Alcool metylico .........._grm.
Acido sulphurico.

fum. ...
clorhydrico
nitrico ___
acetico ___
fluoridrico .

” sulphanilico____ ”
22 vidros com soluções diversas.

300
3000
800
300

4000
1600
250
200

APPARELHOS E VIDROS

7 balanças Hydrostaticas 
Sartorius 
Raudart

1 Jíycroscopio Koritzka
2 banhos Maria
1 —617so6 o ol7o

2 ” ” secco
1 —.•;•ogrm Adnet

” de vidro
2 p;61;hhogrmi6 g7-hr6 -omo o•;giu 

| volátil

e p;61;hhogrm g7-hr -omo oh•rrh 

•t1odihho6 

1 choad;b7i -omo ol7o g;61;hn

1 Socxelet
c/refrigerantes

1 Apparelho de Kipp
— Lava-gaz
I Agitador
1 Schrôeder -omo lou •omdr[n
1 Picnometro
2 Bombas para vasio

II Boretas

X Pipetas (div. tamanhos)
1 U clorureto
1 Pacote de tubos de ensaio
2 Pesa saes
2 ” glycerina
4 Cylindros c/tampa de esmeril 

graduados 
6 Copos para evaporação 
K  ” communs 
| ” graduados de 60, 500 e 
i 1000 cm.
4 Balões graduados de 1.000 •an

” 500 ”
” 250 ”
”  100 ”

1
3 
8 
8 

14 
2

14
1

12

50
10
1

4 
4 
4

25
2
6
4

50
1

1
3
1
1
3
2

100 cm. 
25 ”

Balão graduado de 
Balões graduados de 
Balões Kieldhak

” communs ” 300 ”
” redondos de 500-1000”
” para distillação fraciona

da
Elem-Mayer (div. tamanhos) 
Capsula de platina pequena

” porcelana (div. ta
manhos)
Capsula de vidro 
Cadinhos de porcelana

” terra refractaria
c/ta
Cadinhos para fundição 
Funis de porcelana Cook 

” ” separação 
Vidros (funis) de div. tamanhos 
Campanulas 
Vidros de relogio 
Placas de Petri 
Laminas e 100 laminulas 
Estojo de 5 alcoometros c/ther- 
mometro de 0o a 100°
Pesa succo de uva 
Thermometros 
Refrigerante de vidro 
Esquentador para filtração 
Peneiras
Vasos para filtração com bom
ba á agua para o vacuo 
Apparelho Adam para gordura 
no leite
Vidros para soluções c/tampa 
de esmeril.
Telas de amianto
Barra de borracha para rolhas

>
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LAB GRAT ORIO  DE ANALYSES DO R IO  GRANDE 

MAPPA DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DURANTE O ANNO DE 1926

vegetaes Kilos

Exames

bromato-

logicos

Productos vegetaes Kilos

Exames

bromato-

logicos

SECRETARIA DO LABORATORIO

210.198 58 Farinha de mandioca— 5.430 18

355.474 56 Farinha de arroz........ 18.100 4

28.640 32 Generos alimenticios — 956.024 191

1.945.371 183 Goiabada ................ .* 979 5

225.410 30 Herva-matte ___________ 294.759 39

4.880 2 L in h a ç a ------------ 6.300 2

375 1 3 L a r a n ja s ----------- 1.022 2

116.666 16 Licôres _.....  - ... 795 11

72.250 4 Lentilhas ....................... 259.860 6

300 1 Legumes ..........-..... ..... 520 2

2.590.331 231 Melancias .....................- 430.340 66

172.943 149 Melões ..........-....- 35 2

10.210 9 M a ç ã s __________________ 530 2

2.170 4 Marmellos ...............— 412 7

14.078 24 Pimentões ...................... 122.906 49

5.432.946 678 Pecegos .......... .........— 197 6

1.525.614 217 Péras ................... ........ 17.905 16

1 620 6 2.090 12

80 3 Repolhos .......................... 520
3

8 457 6 108 3

250 4 Tremoços . - ......... 287.360 23

602 2 T om ates_______________ 1.187.126 137

205 6 Uvas ...................-....... 164.115 52

1.156 9

35.494 14

903 1

1.221.720 166

683.914 75

69.135 16

Guias de Exportação __ 

Officios recebidos _____

Officios respondidos _____________

Requerimentos de aguardente ___

Requerimentos de alcool p u r o ___

Requerimentos de alcool desnaturado

Communicações de T ra fe g o ____

Phonogrammas recebidos _______

Phonogrammas respondidos _____

C e rtid õ e s_________________________

10.502 

40 

36 

99 

38 

85 

91 

23 

. 20 
1

OBSERVAÇÕES

Foram durante o anno findo retiradas guias 

para o interior do Estado de generos alimentícios 

peso — 956.024 kilos —  191 exames.



LABORATORIO  DE ANALYSES DO R IO  GRANDE 

LABBA ORLTIDENAEYST OT LTSYLRIET OGNAIER T AIIT OR osan

os animaes Kilos

Exames

bromatolo-

gicos

Analyses

binada ----
|e bagre ----

i pei*<-........—
[ «eccos -----

e carneiro ---

de xarque —

de xarque---

jeccos ....... ...

refinada ......—

seccas -----

em conserva 

de boi

2.606.878

793

760

10.367

17.576

547.933

3.047

265.885

4.834

173.825

15.980

3.285

648

20.315

628.943

654.155

76.590

3.990

15.129

631.078

81.500

25.945.630

4.770

6
3

27

7

210

12
75

2
31

7

3

1
1

67

137

58

6
15

30

6
2.382

Aguardente ....... .............

Alcool p u r o ____________

Alcool desnaturado ___

Vinho exportado ______

Vinho transito _______ 1

Vinho consumo locai _ .

Analyses pagas á Mesa 

de Rendas ___________

Analyses de leite en

viado pela Intendencia

Analyses dc c a fé _____

Analyses de vinagre.

Apprehensão de 5 cai

xas de leite condem 

sado ...........................

Litros Analyses

FRIGORÍFICO  SVIFT DO BRASIL

Kilos Exames

266.467 1.365 Corações seccos ........ 14.259 12

179.070 134 Cavacos de xarque---- 20.014 60

162.050 611 Figados seccoe ............... 110.030 48

168.912 41

30 30 Gordura baima ------ 13.891 25

740 000 8.974 12

347.390 136 Stearina baima ------ 33.657 1

20 1

1 analyee Xarque ............................. 3.854.631 431

58 **

37 tt

18 tt

Francisco Antunes Guimarães,
|? escripturario da Mesa de Rendas do Rio 

servindo no Laboratorio. 

t «2

Secretaria do Laboratorio de Analyses do 

Estado na cidade do R io Grande, em 5 de Janeiro 

de 1927.

L ABORTID  E NBYYS 

Chefe do Laboratorio.



pOSTO DE PROPHYLAXIA RURAL DE VIAMÃO
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O numero total de tratamentos ministrados attimriu O 
de 29.474. ' ' 1 sornma

Pelo medico do posto foram realizadas 47 conferencias ,, 
publicas e 8 escolares, com uma assistência total de 4.591 pessôa*̂ 0 
como 86 prelecções com quadros muraes, feitas pelos funeoi S’ 
do Posto. r

Fóra esses instrumentos de propaganda, ainda para maior 
gação do serviço e familiarizar o povo com os conhecimentos 
laticos de que não deve ignorar, o “ Posto” fez distribuir 6 407 f 
lhetos contendo ensinamentos de hygiene.

Durante o funccionamento do posto foram empregados trinta 
meio kilos de chenopodio, vinte e um kilos de oleo de ricino vint * 

meia barricas de sulfato de magnésia, 188 caixas de latinhas pai* * 
colhimento de material para exame e 69 caixas de capsulas gelatinosa 

Em 5.228 casas na primeira inspecção foram encontradas 104 l ' 
trinas em bòas condições de hygiene, 1.094 em más condições e 4030 
domicílios sem este indispensável complemento para uma habitjcã 
saudavel.

Em segunda e ultima inspecção sanitaria foram encontradas n 
mesmo numero de domicílios: 67 latrinas em bôas condições de hv- 
giene, 1.094 em más condições e 4.077 casas sem installação sanitaria 

Durante a epocha em que o posto passou a ser dirigido pelo Esta
do, o numero de novas latrinas construídas foi de 887.

Quanto á despeza durante todo o tempo em que funccionon 
“Posto” foi de 127:720$000, assim dispendida:

Pelo Conselho Sanitario Internacional ----- --- ---— 12
Pelo Governo do Estado----------------------  98
Pela municipalidade -------------------------- 17

548*000
148$000
:024$000

Total ____ ______________________ _________ 5 127:720$000

Desta forma custou o tratamento numerOnotOa

Por pessôa examinada ........... ................ ...................... . 3$685
Por pessôa tratada ___________________ ______________  5$720
Por pessôa curada .......................................... ...............  9$798

O quadro 161 annexo, trazendo a descriminação completa do ser
viço de prophylaxia e tratamento feitos numa area geographica, maií 
minuciosamente mostrará o que foi o trabalho no prospero niunicipi" 
de Cachoeira.



Commissão Rockefeller
Trabalhos contra uncinariose

Em andamento - —  
Concluídos - 4-

SANEAMENTO COMPLETO DA CIDADÉ CACHOEIRA - AS CRUZES 

INDICAM EM CADA QUADRA DE RUA OS LOGARES SANEADOS.



1110 DO TRABALHO COMPLETO DO SERVIÇO DE P R O P H Y L A X IA  E TRATAMENTO DA UNCINARIOSE NDMA AREA GEOGRAPHICA

BEIRA DO KIO GRANDE DO SUL.

LHO COMEÇOU em 21 de Fevereiro de 1923. O TRABALHO ACABOU em 30 de Junho de 1926.

! i 
í (002. KILOMETROS QUADRADOS. ORÇAMENTO NO. COMPLETO.

Censo
Primeiro
exame

realisado

PRIM EIRO EXAME NÃO REALISADO Positivos 
ara uncina
ria no pri- : 
teiro exame |

Negativos | 
para uncina- 
ria no pri- ; 

meiro exame
Total

Nâo
encontrados

Recusados Mudados Fallecidos
p

Não
classificados n

[  16.840 9.769 16.071 21 1.074 1 123 276 600 6.071 3.698

leceberam
primeiro

tratamento
Curados

NiO RECCBBRAM PRIMEIRO TRATAMENTO RECEBERAM  PRIMEIRO TRATAMENTO NAS AINDA NÃO CORADOS

| Nio 
Total ! encon

trados
Recta- Razões aunirns Falle- rlaasi- 
sados : medica* cidos ficJujo,

Total
Nâo
eneon
trados

1 Recu- 
1 sados

Razões 
médicas |

MUDADOS
ctdos

Sob
trata-
mento

Nâo 1 
classi
ficados

[ 223 2 s 12934 3288 11 103 2465 145 3 1632 5082 33 2849 16 173 3 — 2008

Primeiro 
[ exame 
I realisado

Infestados
qualquer
parasito

PARASITOS ENCONTRADOS NO PRIM EIRO EXAME

Uncinaria Ascaris
Tricoce- Strongy- _ . _  
phalus loides 0xyur'8 Tenia Ameba

[ 9.769 8.135 6.071 1.945 2.057 1 35 [ 75

B U ll | Positivos | Negativos Total | Positivos | Negativos Total | Positivos , Negativos Total j Positivos | Negativos

1.071 84 986

Reexames 
após quarto tratamento

Reexames 
após quinto tratamento

Reexames
após sexto tratamento

Total i Positivos | Negativos Total | Positivos | Negativos Total ! Positivos | Negativos Total

Peexamcs apòs selimo 
irammcnio 1 Mibsequenles

Total dc Primeiro Segundo Terceiro

— — — — | —

1.° Sup. 

tratamento

2.» Sup. 

tratamento

3.° Sup. 

tratamento

Setimo
tratamento

O. Verm. 

tratamento

711 67 1 — 1.530

Nono tra
tamento e

29.474 17.787 9.290 88

Todas as raças Brancos Negros Mulatos

«ume 
I rcaliud"

Positivou ao Primeiro 
primeiro exame 
exame realisado

Positivos ao Primeiro I Positivos ao Primeiro Positivos ao
prtmetro
exame

exame
realisado

primeiro
exame

exame
realisado

prtmetro
exame

Amarellos Caboclos

Primeiro
exame

realisado

Positivos ao Primeiro 
primeiro exame 
exame i realisado

Positivo* ao; Primeiro 
primeiro I exame 
exame realisado

Nâo classificados 
pela raça

Positivos ao, 
primeiro 
exame

0Sr 
D *

9.769 6.071 7.923 4.769 914 656 929 I 644 3

das as idades

cume
lliiado

9.769 6.071

De 1 a 5 annos De 6 a 9 annos De 10 a 50 annos
Kxp.

De 10 a 50 annos 
Nao exp. 50 e mais annos Não cia* 

por
isificados
idade

i Primeiro 
exame 

realisado

Positivos ao 
primeiro 
exame

Primeiro
exame

realisado

Positivos ao 
primeiro 
exame

Primeiro
exame

realisado

Positivos ao 
primeiro 
exame

Primeiro
exame

realisado

Positivos ao 
primeiro 
exame

Primeiro
exame

realisado

Positivos ao 
primeiro 
exame

Primeiro
exame

realisado

Positivos ao 
primeiro 
exame

1.624 935
1

1.280 j 1.122 992 828 5.223 3.055 650 131

PRIM EIRA INSPECÇÃO

Total de 
Domicílios

5228

Domicílios com latrinas

Acceit Defeit

104 1094

sem
latrinas

4Õ3Õ

Total de 

domicílios

Domicilios com latrinas Domicilios
sem

latrinas

EM DOMICILIOS

Acceit Defeit ••E” “D"

5228 67 1094 4077 — —

Voías latrinas construídas 
em domicílios

Novas latrinas construídas
em casas não domicílios

Antigas

latrinas melho latrinas melho-
Antigas

Total Acceit Defeit Total “D ” “E ” domicilios nâo domicilios

887 887 — — — 7 — —

CONFERENCIAS LITTERATURA

Numero Concorrência
Folhetos

Impressos Avisos

Publicas Em escolas Especiaes Publicas Em escolas Especiaes outros e boletins

39 8 12 3663 928 163 6407 — —

(NÃO CONTANDO 0 CUSTO DE MATERIAL.) PROCEDENCIA DOS FUNDOS

Conselho Sani
tario Internacional

Governo Estado Municipio Communidade ou _ .
Districto Outras procedencias

12:548*000 98:148$000 17:024$000

BASEADO NOS FUNDOS TOTAES Baseado apenas nos fundos do Conselho Sanitario Internacional

í  ! í  Por pessoa examinada Por pessoa tratada Por pessoa curada

3$685 5$720 9*798

Por pessoa examinada Por pessoa tratada Por pessoa curada

PESSOAL Dr. Francisco Sal/ano, medico-chefe; 
Guarda-chefe e secretario; 
Micro8copista; 3-4 guardas.

NOME DE MEDICAMENTO USADO

CHENOPODIO e Tetraclorureto de carbono.

EIT ABAIXO ASSIGNADO CERTIFICO QUE O PRESENTE RELAT ORIO Ef O EXACTO SUMMARIO DO LIVRO DE REGISTRO 

(ASSIGNADO) l)r. Francisco Suiza no — Medico Director do Posto.

635 a 640



SERVIÇO DE PROPHYLAXIA RURAL
QUADRO SYNOPTICO CUMULATIVOi CACHOEIRA

todos os relatorios mensaes desde 21 de Fevereiro de 1923 até 30 de Junho de 1926.

N.* 37

Exame dis
pensado na 

zona
15.202

Primeiros

Livres de 
qualquer in

festação

1.634

Infestados
Uncinariose 6.071

Recenseados Exame indi
cado na 

zona

11.638
Exames

Feitos
Infestados 8.135

no Primeiro 

Exame

O.* Parasitos 

só
2.064

Total 26.840 Total 9.769 Total 8.135

10 20 30

189

40

1.089

50

2.152

60

4.046

70

2.787

80

737

90

37

100

I ~

N.“ total Hemoglobina 
de exames mais comm.

11.041 60

Altas
Nfto Concluí

dos
Supplemen

tares Total
Tratamentos

indicados
Foram

examinadas Ascaris 1.945

1.*
1

3.727 14.060 711 18.498 20.960 5.225 O TrlchuWs 2.057

' •  í
9.119 171 67

I
9.357 16.657 Trat. Outras 

ttelminthose

QU
AD

R

01
o
O

Schistosoma 1

3-* 1
1

88 — 1 89 868 1.530

. . 

Cestoides 105

4.'’ e sega. '
1

— — — — —
Total Trat. 

Dados

o
Entamcebae —

Total . . .|

B r i  1

12.934 14.231 779 27.944 38.485 29.474 O. Parasitos
75

RECENSEADOS

Edade
Total

Exame
disp.o 

na zona

Exame
Infl.» O

S

EXAMINADOS
2  g 
Y NP 
® - 
S g 
2 -3

na zona
T

Com menos 
de 1 anno

299 295 4
N.o Pos. Une.

i a cu —
H

M 825 498

X  1
1— 6 4.300 2.500 1.800 F 799 437

T 1.624 935 3.430

M 633 573

6-
-9

3.866 2.488 1.378 F 647 549
A  I

T 1.280 1.122 7.212

ã  o,
M 789 663

X 3• 3 
CM o

3 8

1.366 40 1.326 F 203 165

UO T 992 828 2.604
O

L M 2.066 1.523

V
3 15.324 9.137 6.187 F 3.157 1.532

A  *

T 5.223 3.055 24.366

M 277 75

x  1
Mais de 50 1.685 742 943 F 373 56

T 650 131 873

Total 26.840 15.202 11.638 9.769 6.071 38.485

Exumes Supplementares

Côr Recen-
seados

Exame Pos.
Une.

Branco 23.256 7.923 4.769

Mulato 1.669 929 644

Preto 1.850 914 656

Caboclo 65 3 2

Amarello — — —

Total 26.840 9.769 6.071

Material

Chenop. kil. 

O. Ricino k.

Exist. Entr. Sah. Rest.

36 30,51 5.5

Sulf. M. Bar.

00

£ca co
*5 *01 * 
a ce3 Ü

22,5| 20,51

2.5

2

208 188

—  | 21 17

20

12
18

18

16

— | 19 | 18

cdT3
£

Conferencias Numero Assistência Prelecçõe8 Numero Trat. —  Malaria

o>
2. Publicas 39 3.663 Particulares 74 Vaccinações e revacc. 557
oKO. Escolares 8 | 928 Pes. do Posto 12 Folhetos distrib. *>.407

INSTALLAÇÕES SANITARIAS INTIMAÇÕES Casas com 
installa

ções nova 8

Instal
lações me
lhoradas

Typo de 
casa

Inspec-
cionadas

Acceita-
veis

Defei
tuosas

Inexis
tentes

Expedi
das

Cumpri
das

Domicilio 5.228 104 1.094 4.030 — — 882 7

Sem
moradia — — — — — — — —

Total 5.228 104 1.094 4.030 — — 882 7

Autos de 
multas 

lavrados

Serviço principiou 21 de Fevereiro de 1923.

Ser»içi »ae terminar j 
approiimsdameute no mti dt í Junho de 1926

M O D . 7 A — Directoria de Hygiene

Assignatura: Or. Francisco Sul/ano. 

Data: Junho 30 de 1926.



SERVIÇO DE PROPHYLAXIA RURAL 

'iJMO e s t a t í s t i c o  d a s  a r e a s  c o m p le t a d a s  
1 DURANTE O PERIODO DE 1923-1926

ESTADO DO RIO  GRANDE DO SUL

Total Cachoeira

26.840

IttOseamento 11.863 14.977 11.863 100%

■ .ffleiros exames 9.769 — P.769 82,3% baseado em n. 1

«laminados. Total 2.094 14.977 2.094 21,4% baseado em n. 1

L Não encontrados 21 — 21

I  gecusaram 1.074 — 1.074

1  gxcl. por idade 276 — 276

C  Mudaram ae 123 — 123

. yalleteram - - —

[  Motivo ignorado 600 - 600

Ihfestados — Total 8.221 8.135 83,2% baseado em n. 2

L Uncinaria 6.109 — 6.071 62,2% baseado em n. 2

L Outros vermes 2.112 — 2.064 21,1% baseado em n. 2

Iprimeiros trat. —  Total. 6.436 12.791 6.755 83,3% baseado em n. 4

[i Uncinaria 6.109 — 5.225 86,6% baseado em n. 4 a

t. Outros vermes 1.492 — 1.530 74,1% baseado em n. 4 b

IXâo trat. pela Une. - Total 1.165 2.442 846 13„9% baseado em n. 4 a

t  Nào encontrados ..... 11 — 11

1 Recusaram 249 813 219

t Excl. razão medica 74 391 74

4 Mudaram-se 68 77 68

S Falleeeram 3 —

l Motivo ignorado 763 1.158 474

iAltas — Uncinaria .......... 3.685 9.288 3.646 69,7% baseado em n. 5 a

ITrat. nào concl. — Total 1.259 3.503 1.579 30,2% baseado em n. 5 a

». Não encontrados 33 - 33
fc Recusaram 637 2.212 637

*■ Exc!. razão medica 7 9 7

4 Mudaram-se 84 89 84

*■ Falleeeram 2 1 2

p Sob tratamento — —

E Motivo ignorado 496 1.192 816

R. I



TRANSFERENCIA DO "POSTO" PARA O MUNICIPIO D »  « f l

' ' Iam40
Terminados que foram os trabalhos no municipio de CarkÜ 

este posto transferido para Viamão, havendo antes um e ° ra- foi 
entre o intendente municipal sr. Antonio Cailar Barreto Vi (n^'me»Ho 
Director de Hygiene Estadoal. ' TT <jr

Em 15 de agosto do corrente anno foram iniciados o* 
neste municipio. : : - ' r,,

PESSOAL DO POSTO

Installado o "Posto” em Viamão, o pesoal deste c o m n ^ ^ l 
direttor-medico, guarda-chefe, 3 guardas e cocheiro e capsulista *

Em abril do corrente anno, foi enviado pelo dr. Director rf* « f l  
giene, acom]»nhando o officio sob n.° 427, mais o guarda João'lí 
reto do Nascimento, ex-funccionario da “Commissão RockefriuJ 
Sendo ainda deficiente o numero de pessoal, mandei vir de Santa 
tharina, após consulta previa com o dr. Director de H yg ieneafl 
cdonario Plácido Alves e que tambem trabalhara naquelle EstaH *** 
"Commissão Rockefeller”.

Nominalmente é o seguinte o pessoal do “ Posto” :
Dr. Francisco Salzano, medico-director; José Ferreira, guankJ 

chefe; Miguel Pachitch, guarda e secretario; Vicente Oliveira, guaifoj 
e microscopista; Jacy Martins, guarda-enfermeiro; João Barretol 
guarda-enfermeiro; Plácido Alves, guarda-enfermeiro; Armindo* 
Corrêa, cocheiro e capsulista.

Em fevereiro do anno pediu exoneração de guarda praticante o 
funccionario João Ferreira Machado.

INSTALLAÇÃO E IN IC IO  DOS TRABALHOS

Installado o “Posto” em predio cedido pela municipalidade, nn 
dia 15 de agosto do corrente anno iniciei os trabalhos por meio de uma 
conferencia, acompanhada de projecções luminosas e feita no edifian 
da intendencia municipal.

No dia 17 de agosto mandei proceder ao recenseamento da villa, 
dividindo a mesma em 4 zonas de trabalho.

A RANS F —  confiada ao guarda Vicente Oliveira, que começando 
na entrada da villa extende-se até a chacara do Krahe.

A RANS E —  aos cuidados do funccionario João Barreto do Nas
cimento, extende-se de uma extremidade a outra da rua Dr. João Sim- 
plicio.

A RANS C —  confiada ao guarda Jacy Martins, ficou circum- 
scripta a toda praça Julio de Castilhos.

A RANS I — abrangendo as praças Marechal Floriano Peixoto, 
Borges de Medeiros e drcumvisinhanças, coube ao guarda-enfermeiro 

Pladdo Alves.
Não possuindo a municipalidade um mappa da villa, procurei í»-1 

zer um, embora, eschematicamente, visto ser indispensável ao servK*< 
esse instrumento de orientação.

—  648 —



Vjam Ko

Vj

a
m

~  -------- 1
Vja K o Êk « w. .■ mKoÊ 
*kítt\ K ‘j jV V  
  -

 K  * \  

 

Prophylaxia Rural
m V  m V  j V m j

k «  w. ■*d*
ít  *\‘wt \  Concluídos 

  ‘ wt w.■*K

\ w Ê

   K    Ê   

f à ç *
Ê

■K. j  . m....  j. mV j j 
   ........ ..... K  ‘  í■ «w \ ■ \ \ ‘

 o .   \   w   Ê

«  

Pu j a \

 o« 

 Ê k  k « ■ w
«w a .
a « w

■*í m V « « \

 t

V  ■

1  
■í ..

t.

í 

0
Ou,:

u *é*

j K  

.t

K\ .

 

*  .  .

  «K   .  

j m  «     ' 
k    ^  * • $: .  

      j  
t \ ‘ * *.     

    

V

Vjam KKoÊ 

Vjam . ‘  

Vjam k«ww 

Vjam k.Ê

kí * Gl o b o  Gl ob o



— 649 —

por esse mappa verificará v. exa. de como foi feito o serviço 
da zona urbana, do modo de distribuição dos funccionarios e da 
eIn 4 departamentos, 

k «Commissão Rockefeller” deixando nos archivos dos “ Postos” 
^,0 numero de opilados em muitos pontos do Rio Grande, e figu- 

0 municipio de Viamão em 4.° logar, não se tomava necessário 
-nos o saneamento contra as herminthoses com prévio exame de 
t Assim, excluida a villa, cujos tratamentos foram feitos acompa- 
^  de exames, foi dispensado pelo dr. director de hygiene o tra
to com esse auxiliar de diagnostico, não só para poupar tempo 
tambem para evitar despezas maiores.

terminados os trabalhos na villa, conforme mostra o mappa an- 
— fjz uma excursão pelo municipio, afim de melhor localizar os 
'"onarios do “ Posto”.
Acompanhado do sr. intendente municipal intensifiquei melhor a 

—oanda no logar denominado “ Itapuan”, 4.° districto do municipio 
j zòna mais populosa e importante.

Dessa excursão resultou um apanhado geral das zonas a serem 
prtferencia trabalhadas, as quaes são as seguintes:

ZONAS FECHADAS

649p or e — Ruas Major Vaz, 15 de Novembro, Crescendo de 
‘ de, 18 de Outubro, Da Batalha, Marechal Deodoro, 20 de Se- 
ro, Becco do Pinheiro, Becco Marciano Caetano, Varzea da Maria
5 e Fonte Don Diogo.
649p sm e —  Ruas Bento Gonçalves, Dr. João Simplicio e Praça 

Acdamação.
649p oae —  Praça Julio de Castilhos, ruas Coronel Marcos, 

julio de Castilhos, General Osorio e 18 de Outubro.
649p ov e —  Praças Marechal Floriano e Borges de Medeiros, 

mas Ramiro Barcellos, Marechal Floriano, General Osorio, General 
ra e dos Operários.

ZONAS EM TRABALHO

a49if9cpá.4 xp d49p or tt  —  Passo do Fiuza, Capororoca, Bran- 
ha, Rincão dos Gutterres e Chapéo de Sol.

a49if9cpá.4 xp d49p om e — Rincão do Malacara, Aguas Claras, 
is Mòrtas, Aguas Bellas, Lomba de Taruman, Mendanha, Passo 

(ia Figueira e Lagôa Grande.

a49if9cpá.4 xp d49p oa e —  Cruz das Almas, Cocão, Caminho 
4> Meio, Passo Lava-pé, Rincão dos Cunhas e Passo do Dornelles. 

a49if9cpá.4 xp d49p ov e — Passo do Vigário, Larangeiras, 
em, Sanga Funda e Fachina.

ZONAS QUE FALTAM

1.° xfçizfni4 —  Sanga, Aterrado, Banhado dos Pachecos, Banha
dos Pintos, Capão dos João Pinto, Curva da Morte, Campos da



Cria. Estancia Grande, Espigão. Espardão, Figueirinha C 
Lomba do Sobrado, Lomba do Fumeiro, Lomba do Pinheiro [av“ >̂ 
do Sabão, Minas de Carvão do Gravatahy, Passo do Feijó p '°n>ba 
Cruz. Passo do Garcia. Passo do Sabão, Passo do Alferes p^ 0 ^  
Morrinho, Passo das Canoas, Passo dos Negros, Passo d'a " ° 
Passo das Pedras, Passo da Porteira, Potreiro Grande, pf*,a®,lJ 
Pesqueiro. Palha, Poço do Geremias, Pinguella, Pau Fincado^ 
dão. Salseiro, Tiririca, Vallos. Passo do Pantano e Extrema. ’

2." ria.CiE.s —  Passo da Areia, Curral da Macega, Caat&*|^H 
Fachina, Lomba Verde, Morro do Coco, Quebrada, Pitam,. . 
Varegeão. ngUe,ra *

3.° ria.CiE.s — Lombas, Bom Galope, Capão de Camella r  - 
da Porteira. Capão do Corvo. Capão do Rancho, Capão do Tigre (V  
|ão do Fundo. Capão dos Sabinos. Campos da Raphaela, Capiva 
Estiva, Fachina, Lagôa Branca, Morro Grande. Passo da Porte 
Ouilombo, Tres Passos, Rincão das Tunas e Potreiro dos Bois.

4." ria.CiE.s —  Itapuan, Comoros, Estancia dos Abreus, GensgaS 
Hasslocker, Morro da Grota, Ouveiro, Phárol do Itapuan, Pombas 
Pedreira, Sitio, Varzinha, Passo do Tatú, Lomba da Rainha, Paysan- 
dú e Potreiro dos Burros.

DIVISÃO E APURAÇÃO DOS TRABALHOS

Para que todos os logares acima sejam convenientemente traba
lhados e para melhor orientação do serviço, resolvi fazer a prophvla- 
xia na zona rural, districto por districto.

Para esse fim confeccionei um mappa dos 4 districtos do muni
cipio, localizando, por ora, todos os funccionarios no 1.° districto.

Nesses poucos mezes de trabalho do anno, os serviços apresenta
dos por cada funccionario nesse districto foram os seguintes:

tsn.incGdes rG ,snG pg ã  — oa.CGrG rs F.GucGnh G EGCLs rs 
LcGCrGmEnbSCPSiCs [iESn.S v“i^SiCGh EsP s aSLcin.S Ps îPSn.s — 
Inspeccionadas 167 installações sanitarias; recenseadas 901 pessoas; 
feitos 544 exames de hemoglobina; medicadas 634 pessoas em primei
ro tratamento e 332 pessoas em segundo tratamento, dando um total 
de 966 tratamentos, com 470 curas.

Independente desse serviço esse funccionario vaccinou 86 pessoas 
contra variola e distribuiu 131 prospectos de propaganda.

tsn.incGdes rG ,snG p >  ” — MiCSEdes Gs yGaas rG jiLcSiCGh G 
EGCLs rs bcnEEisnGCis óses >GCCS.s — Inspeccionadas 137 installações 
sanitarias; recenseadas 708 pessoas; feitos 399 exames de hemoglo
bina ; medicadas 727 pessoas, sendo: 503 de primeiro tratamento e 224 
de segundo tratamento, com 318 curas.

Vaccinou ainda esse funccionario 67 pessoas contra a variola e 

distribuiu 75 prospectos de propaganda.



f

t  ft"—I"nspet cs it"s  " fo  —  aId18pet s ltd—t çõ1-d1r s 8sd-t 
744—88It"sdIt 9s8; 6sd—I"x — Inspeccionadas 118 installações sani- 

recenseadaas 749 pessõas; feitos 467 exames de hemoglobina; 
'das 741 pessoas, sendo: 506 de primeiro tratamento e 235 de 
1(j0 tratamento, com 331 curas.
pelo mesmo funccionario foram feitas 65 vaccinações contra a 

'ola e distribuidos 79 prospectos de propaganda.
ft"—I"nspet cs it"s m a o  —  aId18pet h gs8bI"s  —  Nesta zona, 

infestada do municipio, foi constatada a existencia de centenas 
™ .soas com a sua taxa de hemoglobina de 30%. 

foi ella confiada ao guarda-enfermeiro Plácido Alves que inspec- 
-u 147 domicilios, encontrando poucas installações sanitarias e
o assim em más condições hygienicas.
Este funccionario apurou durante o anno os seguintes trabalhos: 
cionou 147 casas; recenseou 1.051 pessõas; fez 521 exames de 
lobina; medicou 1.179 pessõas, sendo: 855 de primeiro tratamen- 

e 324 de segundo tratamento, com 491 curas.
Ainda pelo mesmo funccionario foram feitas 108 vaccinações 

['variolicas e distribuidos 113 prospectos de propaganda.
O mappa annexo mostra a localisação actual dos trabalhos com as 

■petivas estradas em saneamento pelos guardas-enfermeiros do 
*0) os quaes, como acima dissemos, acham-se, por ora. todos con- 

dos no primeiro districto do municipio.

TRABALHOS CUMULATIVOS DO ANNO

Mais pormenorisadamente os seguintes dados demonstram os tra- 
-s desenvolvidos pelo “ Posto” desde a data de sua installação (15 

agosto de 1926 até dezembro do referido anno).
Foram recenseadas 3.409 pessôaas, sendo de 770 os exames indi

cados e de 2.639 os exames dispensados.
| Os primeiros exames montam a 672, dos quaes 503 estavam in- 

■festados.
Desses 503 infestados 356 eram de uncinariose.

— 651 —
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SERVIÇO DE PROPHYLAXIA RURAL
QUADRO SYNOPTICO CUMULATIVOi cm VIAMÃO

do todos os relatorios mensaes desde 17 de Agosto dc 1926 até 31 de Dezembro de 1926.

N.” 5

s
QU

Q
■=

*

Exame dis
pensado na 

zona
2.639

Primeiros

Livres de 
qualquer in

festação

169

Infestados
Uncinariose 356

e
z

1 " 
v

Rorenseados Exame indi
cado na 

zona

Exames
770

Feitos Infestados 503
no Primeiro 

Exame

O. Parasitos 

só

---------------
147

Total 3.409 Total li 7 2 Total 503

£

to
10 20 20

1
40 50 60

1
70

1 1
80

1
9o ; íoo

1

N.* total 
de exames

Hemoglobina 
mais comm.

Q z - 27

1

266 742 660 218 j

í 1

17 í 1 -
i _______ L

1.931 50

Altas
Não Concluí

dos
Supplsmen-

tares
Total

Tratamentos
indicados

Foram
examinadas A asa ris 212

■' ,

499 1.835 164 2.498 2.968 672 Sfi
o Tricharis 66

2.* 1.111 4 1.115 2.291 Trat. Outras 
Hclminthose

coflt*fl
&l

Scliistosoma 9

• 1
3.* - — — 100

00
O Cestoides 9

4.° e segs.

!_____
- — — —

Total Trat. 
Dados

o
Entamaebae —

Total. . .
i 1

1.610 1.835 168
J

3.613 5.259 3.713 O. Parasitos
3

RECENSEADOS

Edade
Total

Exame Exame 
ilsp.'1 lnd.° 

na zona : na zona

S
e
x
o

EXAMINADOS

T
ra

ta
m

e
n
to

»
in

d
ic

a
d
o
s

N.° Pos. Une.Com menos 
de 1 anno 27 27 —

- .

1—5

'

532 441 91

M 47 17

X 1
F 40 13

T 87 30 471

6—9 426 345 81

M 33 21

X 2
F 44 29

T 77 50 790

d  c ,
—

M — —
X 3

oo
1o

QU

F — —

T — — —

O
u
tr

o
s

2.160 1.637 523

M 189 137
X 2

F 263 122

T 452 259 3.792

Mais dc 50 264 189 75

M 31 12

X 1
F 25 5

T 56 17 206

_______ Total 3.409 2.639 770 672 356 5.259

Côr

Branco

Recen-
seados

3.021

Mulato 223

Exames Supplementares
L _ ^ .

Preto 155

Caboclo

Amarello

10

Total 3.409

Exame

590

43

39

672

Pos.
Une.

302

27

27

356

Material
1

Exlst. j Entr.

1

Sah. Rest.

Chenop. kil. 3,5 5 4 4.5

O. Ricino k 3.5 1 2 2,5

Sulf. M. Bar. 120 k. 180 k. 150 k. 150k.

Latin. Calx. 3.5 - 3,5

00 6.000 — 1.115 4.885

2rt oo 
a 2

0 3.000 5 3.000 5

ft es
A D

1 2.000 5 1.500 5.5

R

2 8.000 - 2.800

_

5.200

(O■o
c

Conferencias Numero Assistência Prelecções Numero Trat. — Malaria —

O)
I Publicas 4 1.225 Particulares 16/795/ass. Vacclnações e revacc. 326

£ Escolares — — Pes. do Posto 2 Folhetos dlstrib. 298

INSTALLAÇOES SANITARIAS INTIMAÇÕES Casas com Instal- Autos de

Typo de 
casa

Inspec-
ciona<las

Acceita-
veis

Defei
tuosas

Inexis
tentes

Expedi
das

Cumpri
das

installa- 
ções novas

laç&es me
lhoradas

multas
lavrados

Domicilio 569 39 38 492 — -  ' — —

Sem
moradia

— — — — — — — — —

Total 569 39 38 492 — — — — —

Serviço principiou 15 de Agosto de 1926.

Serviço vae terminar l 
approiimedameiite AD AQO de I
MOD. 7 A — Directoria d« Hygiene

Ansignatura: l>r. F ra n r lm  Nulziin».

Data: 31 Dezembro 1926.

653 a 658
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I  p as 3.409 pessõas recenseadas 27 eram de menos de 1 anno de 
Eu 532 de 1 a 5 annos; 426 de 6 a 9 annos; 2.160 de 10 a 50 annos 
V  de mais de 50 annos.
— 659Ipa á s3. 40090 e400õ90 4.9rc 3.021 n.9Isa0d 223 r529pa0d 

<5 e.4pa0 4 1 0  s9nas2a07
■ Das 672 pessõas examinadas 87 eram de 1 a 5 annos de idade,
I quaes 30 estavam infestadas de uncinariose; 77 eram de 6 a 9 
Ppj das quaes 50 estavam infestadas de uncinariose; 452 de 10 a 50 
Ç!0s, das quaes 259 estavam infestadas de uncinariose e 56 de mais 
L 50 annos, das quaes 17 estavam infestadas pelo mesmo parasita. 

Quanto á côr, as pessõas examinadas eram 590 brancas das quaes 
infestadas por uncinariose; 43 mulatas das quaes 27 infestadas por 

rcinariose; 39 pretas das quaes 27 infestadas por uncinariose.
Quanto ao sexo, as pessõas examinadas eram 300 masculinas, 

Lj quaes 187 infestadas por uncinariose e 372 femininas das quaes 
£9 eram infestadas por uncinariose.

0  numero de tratamentos ministrados foi de 3.713, sendo 3.613 
(outra uncinariose e 100 contra outros parasitas.

[ O total de exames de sangue foi de 1.931, sendo de 50% a taxa 
jDais commum.

Foram feitas pelos guardas vaccinações e re vaccinações. as quaes, 
por defficiencia de lympha. limitaram-se apenas a 326.

Intensa foi a propaganda feita tanto ]>elu director medico como 
por todos os funccionarios do “Posto”.

Essa propaganda consistiu em conferencias em linguagem ao al- 
ance «£s trabalhadores ruraes e acompanhadas de projecções lumino
sas por meio de quadros muraes, mostrando o flagello das verminoses, 
e por simples allocuções em casas particulares.
i> Assim, foram feitas, pelo director medico e os guardas 20 confe- 

rcneias e prelecções com uma assistência de 2.020 pessõas.
1 O numero de prospectos de propaganda distribuidos montou a 298.

mo1o Eu ;uViá■iDx8o

,oqqx8otvuf u Pu,oqqx8otiuf

fuP,xti Eu jPijoáo8Eo

o■Vi1oPxÇu

Com os tratamentos o “Posto” dispendeti 4 kilos de chenopodio; 
-kilos de oleo dc ricino; 2,5 barricas de sulfato de magnésia e 8.415 
■Wpsulas gelatinosas.
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Reduzido foi o numero de installações sanitarias encontraj^B 
domicilios em inspecção.

Foram inspeccionadas 569 casas, sendo encontradas 39 

acceitaveis; 38 defeituosas; 402 inexistentes e nenhuma insfcíu* 
ção nova.

ACCIDENTES E MEDICAÇÃO USADA

Os accidentes mais conimumente verificados foram, em onU». 
decrescente: formiga mento, calafrios, vomitos. somnolencia e n» ' 
raramente surdez.

A  medicação usada durante o anno. como já  fora estabelecid( 
]>ela "Rockefeller’' foi a essencia de chenopodio em gottas. coadjuva 
do pelo sulfato de magnésia e oleo de ricino.

Para os infestados de tenia a medicação usada foi o tetrachloru 
reto de carbono, igualmente coadjuvado pelos purgativos referidos 
acima.

O  sulfato de magnésia é usado para as pessoas de 6 a 50 annos 
sendo o oleo de ricino administrado a velhos e creanças.

O titulo de concentração de sulfato de magnésia é de 1 para 2 
não tendo sido usadas outras diluições.

INSTALLAÇÕES SANITARIAS

IMPRESSÕES PESSOAES

(Jueni repassar os olhos em ins|>ecção observadora, nos municí
pios saneados pela “ Prophylaxia Rural”, hade comprehender o valor 

do saneamento das populações ruraes e convencer-se dos intuitos pa- 
trioticos do Governo do Estado.

Dia a dia, póde-se dizer, registra uma zona do solo rio-grandense 
uma cultura maior e melhor de suas terras pelo vigor physico de seus 
cultivadores, vigor este emprestado pelo saneamento rural.

Em qualquer recanto onde a “ Prophylaxia” deixa os seus ensina
mentos hvgienicos e tratamento nota-se um emprehendimento de maior 
trabalho e melhor —60Re6R da nossa gente.

Ha quasi tres annos que á frente da phophvlaxia rural venho 
observando o alto gráo educativo a que chegaram as populações rurae> 

com a propaganda feita pelos "Postos".
Os funccionarios da “ Commissão", contrariamente como aconte

cia logo que a "Rockefeller” iniciou o serviço no Estado, já não são 
recebidos hostilmente nas casas onde vão medicar. Hoje o trabalhador 

rural ainda faz mais: vae ao proprio “ Posto” em companhia de sua 
familia, para receber não só a medicação como os conselhos de ny- 

giene para o seu mal.
De um modo geral. —60RRe affirmar que em cada municipio |x>uquis- 

simos são os habitantes rebeldes á medicação. Estes, ou por extrema 

ignorancia, on ]x>rque vão adiando a medicação em anisequenaa de 

seus affazeres, ou seja mesmo porque, mal orientados sobre accukfljHI
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Uonados phantastica e aleivosamente pelo povo, são os unicos que 
Bgisam a receber tratamentos. Mesmo assim, estes não permanecem 

—61 medicação, uma vez intensificada a propaganda e mais ainda di-

*  dos os trabalhos.
Quanto á forma como é recebida essa campanha prophylatica 

s populações ruraes é mais que satisfactoria. O  trabalhador rural 
—  encara sem enthusiasmo este gesto de benemerencia da adminis- 

^0 do Estado á cuja frente se encontra o preclaro estadista que 

•tc os destinos do Rio Grande.

Viamão, 31 de dezembro de 1926.

Uon aodsphtpi cdetdsi 

Director medico do “ Posto"



pOSTO DE PROPHYLAXIA DE SANTO ANTONIO

i Este posto foi installado nesta villa no dia 5 do mez de julho 

jf 1925. sob a competente direcção do então medico-chefe deste scr- 

^  dr. Luiz Ferraz, que esteve á frente do mesmo até maio de 1926 
p̂oca em que demittiu-se para occupar o novo cargo para o qual fora

do.

Em maio de mesmo anno, por indicação de v. exa., fui nomeado 
para substituil-o, tomando posse do cargo em 1.° de junho.

f pOSSTDE — Dr. Custodio Vieira da Cunha, medico-chefe; Deodi- 
des Martins, guarda-chefe e secretario; Benjamin C. Rodrigues, guar
da-enfermeiro; Luiz Teixeira da Silva, guarda-enfermeiro; Benoni 

Mj Canellas. guarda-enfermeiro; Alcino P. Rodrigues, guarda-enfer- 
p O S José Martins, guarda-enfermeiro; Francisco Rodrigues, 

da-enfermeiro; Agenor Vianna, guarda-enfermeiro; Luiz C. 

iva, guarda-enfermeiro; José Martha. guarda-enfermeiro; Dor- 

ino Cardoso, cocheiro e capsulista.

ZONAS —  Desde 1925 acham-se fechadas as zonas A e B na 
Villa e a zona rural F.

As zonas em trabalho estão assim distribuidas: 

pestre, Caconde, Pinheirinhos em direcção ao Passo do Rolante; 

PTRD H —  a cargo do funccionario Benjamin C. Rodrigues: 

PTRD Y —  a cargo de Luiz Teixeira da Silva: Villinha do Ro
lante, Morro Grande, Estrada da Barra do Ouro até a Ponte do Ro- 
iante e em direcção da Mascarada;

PTRD L —  entregue a José M. Martha: Margem esquerda do Rio 
(fcs Sinos, Colonia Fraga, Bocó;

PTRD A —  sob a direcção de José Martins: Margem esquerda do 
Rio Rolante até a Ponte Rolantinho da Figueira e parte de Pinhei- 

' os;

PTRD X —  confiada ao guarda Alcino P. Rodrigues: Catanduva 
de, Toca, Macegão, Campo Redondo e Entrepellado;

PTRD I  —  entregue a Agenor Vianna da Silva: Riosinho, Can- 
11o, Canudos, Bulcão, klms. 45 e 51;
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—64p e —  pertence ao funccionario Francisco X. RodrioS 
Passo das Moças, Catanduvinha, Pedra Branca, Miraguaya e 
turosa :

—64p r —  a cargo de Luiz C. Saraiva compreendendo os 
tes logares: Areia, Bôa Esperança, parte do Morro Grande 

As zonas A, C e D continuam ainda suspensas; a zona A 

do a epidemia de febre typhoide; a zona C, por ter sido sorteàfl' 
guarda Benoni M. Canellas que estava encarregado da mesma* a ° 
D, por conveniencia do serviço.

Eis resumido os trabalhos realisados de 1.° de janeiro de 
a 31 de dezembro do mesmo anno: 1926

Recenseados (brancos) -------- --------  17.840
Idem (mulatos) -----------------------  833

Idem (pretos) ---- -.......-— .............................  226

Total de recenseados ___ ____________ __________ 18.899

Destes 18.899 recenseados encontramos com me

nos de 1 anno --- ---------------------  088

De 1 a 5 annos ------ ------------------ 3.283

De 6 a 9 annos---- -- ------------------ 2.560
De 10 a 50 annos (exposto por occupação)___  10.099

De 10 a 50 annos (não exposto) ____________  1.116

De mais de 50 annos ________________________  1.153

Total .......... ................... ...- __________ ___________ 18.899

Primeiros tratamentos dados -------------- 8.395
Segundos tratamentos dados --- --- -------  3.504

Supplementares (total) ------------------  1.470

13.369

Destes 13.369 tivemos 5.269 curados. Ainda não concluíram 0 

tratamento, 6.630.
A medicação empregada é a mistura de chenopodio e tetrachloreto 

de carbono, na proporção de 1 parte de chenopodio por 2 partes de 

tetrachloreto. obedecendo a seguinte tabella:
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Idade

í i  anno
? annos

I j annos
4 annos
5 annos 

5 annos 
7 annos 
g annos

I 9 annos 
110 annos 
I j l  anno-

Gottas Idade Gottas

(1 tratamento)___  3 12 annos (2 tratamentos).... . 45

(1 tratamento) 5 13 annos (2 tratamentos)..... 50

(1 tratamento)__ 7 14 annos (2 tratamentos)..... 55

(1 tratamento)__ 9 15 annos (2 tratamentos)___ 60

(1 tratamento)__ 11 16 annos (2 tratamentos)-- 70

(2 tratamentos).. _  15 17 annos (2 tratamentos)... 75

(2 tratamentos) „_ _  20 18 annos (2 tratamentos)... . 80

(2 tratamentos).. _  25 19 annos (2 tratamentos)..... 85

(2 tratamentos) __ 30 20 annos (2 tratamentos)-... 90

(2 tratamentos).. ...  35 21 a 50 annos (2 tratamentos) 100

(2 tratamentos).. .... 40

De mais de 50, o remedio é applicado a critério do medico.
Após hora e meia da applicação do vermifugo é dado um purgati- 

vo de sulfato de magnésio, isto para as crianças de mais de 6 annos 
( adultos. Para as crianças abaixo de 6 annos o purgativo empregado 

i o oleo de ricino misturado com o antihelmintieo. Com esta medica
rão temos obtido bons resultados, e diminuido muito os casos de in- 

Itoxicação. Os accidentes mais commumente observados são por ordem 

de frequencia vomitos, formigamentos principalmente nas mãos, som- 
I nolencia etc. Durante o anno, apenas registrou-se um caso fatal, em 

um menino de 4 annos mais ou menos, que veio a succumbir dois dias 

após a medicação, por inobservancia da dieta prescripta pelo guarda, 
nâo se podendo pois totalmente accusar o medicamento.

—65Idadejd —  A  propaganda têm sido feita por meio de confe
rências publicas, prelecções com projecções e pela distribuição de fo- 
I  lhetos. De todos estes meios, os mais proficuos são as conferencias 
I publicas feitas pelos guardas, com os quadros muraes. Quanto a dis

tribuição de folhetos pouco resultado obtemos, visto a grande porcen- 
I tagem de analphabetos existentes no municipio.

Foram realisadas 843 conferencias e prelecções com a assistência 

<le 18.465 pessoas. A  distribuição de folhetos foi em numero de 1.843.

4dn6oeds —  Das 3.184 casas inspeccionadas, encontramos apenas 
"•na latrina acceitavel; 52 defeituosas e 3.081 casas sem latrinas.

Durante este anno foram feitas 51 latrinas typo acceitavel (fossa 
a prova de moscas) e conseguindo melhorar apenas 6.
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cia de um guarda que está prestando o serviço militar no Para- 
çontinuando no entanto a perceber 2/3 dos seus vecimentos; c) a 

Lijfliia de febre typhoide em Catanduva Grande; d) as grandes 
vas de setembro que vieram interromper a boa marcha dos traba-

, Não se limitou as nossas funcções somente ao combate ás vermi- 
mas tambem ás epidemias de alastrim e febre typhoide.

■ —667ciadie —  Desde janeiro que no municipio de Conceição do Ar- 
L  appareceu o primeiro caso de alastrim, no logar denominado La
deiras, nas divisas com este municipio. Não tardou muito para que 
Lprimeiros casos apparecessem em Santo Antonio. No entanto só- 
JLjte em julho começamos a fazer a vaccinação antivariolica, Fomos 
^ pouca sorte, pois a lympha que nos veio era inefficaz, ficando para- 

lysada i>or mais de dois mezes a vaccinação; somente em setembro re
gemos lymphas vaccinicas, com as quaes obtivemos bons resultados.

Em outubro, de accordo com v. excia., suspendi a campanha contra 
L «rminoses para com mais tenacidade enfrentarmos a epidemia que 

(stava tomando um caracter assustador. Felizmente conseguimos pôr 
Ljno á epidemia neste municipio em principios de novembro. Foram 

u7 numero de 7.962 as pessoas vaccinadas e revaccinadas e em numero 

de 1.843 os folhetos distribuidos. Houve apenas, conforme notifica
do por mim feita a esta Directoria, 4 casos fataes de alastrim.

mgrag iqstádpg —  Desde 1925 que a febre typhoide é endemica 
neste municipio, principalmente no 5.° districto. Em setembro tomou 
ella um caracter epidemico no 6.° districto, Cataduva Grande, que 
motivou a determinação da campanha anti-typhica, ordenado por v. 
(xda., para lá nos dirigimos por diversas vezes, afim de fazer a vac- 
dnação, e dar conselhos hvgienicos ao povo e á distribuição de folhe

to». Somente conseguimos vaccinar 113 pessoas. A  maior parte dos 
que estavam avisados para as reuniões não comparecia.

Não existindo um recenseamento official completo da população 
do municipio, este está sendo feito pelo Serviço de Prophylaxia que 
tem procurado effectua-lo o mais completo possivel.

Devido as epidemias de alastrim e febre typhoide, o serviço de 
inoses tornou-se um tanto moroso. No entanto calculamos ter-

1 -lo approximadamente em julho de 1927.

SUB-POSTO EM C O N C E IÇ Ã O  DO A R R O IO

A 9 de julho de 1925, por accordo verbal com o intendente de 
ceição do Arroio, foi installado este sub-posto, ficando a direcção 

do mesmo a cargo do medico-chefe do Posto de Santo Antonio.

ngccá76 —  Os funccionarios do sub-posto são em numero de dois: 
istides Resendo Fogaça guarda-enfermeiro e sub-secretario e José 

Paulo da Silva guarda-enfermeiro.
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SERVIÇO DE PROPHYLAXIA RURAL
QUADRO SYNOPTICO CUMULATIVOto Antonio da Patrulha 

idos 08 relatorios mensaes desde 31 de Dezembro de 1925 até 31 dc Dezembro de 192*i.
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ções novas lhoradas

51 6

113

7.962

1.843

Autos de 
m ulta« 

lavrados

51 6

rviço principiou 5 de Ju lho  de 1925.

Stniu ii i Itrmiiar l
iHniimidiBiMiP io ran de I Ju lho  de 1927.

MOD. 7 A - Directoria d« Hygiene

Assignatura: Dr. ( nstodio Vieira du ('unha.

Data 31 de Dezembro de 1926.



SERVIÇO DE PROPHYLAXIA RURAL
ab-Posto em Conceição do Arroio QUADRO SYNOPTICO CUMULATIVO N *

iciuindo todos os relatorios mensaes desde 31 de Dezembro de 1925 até 31 de Dezembro de 1926.

c
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ss
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«o

s
s

a
W

Recenseados

1.253

Exame dis
pensado na

zona
1.253

Primeiros 

Exames 

Feitos j

Livres de 

qualquer in 
festação Infestados 

no Prim eiro

Exame

Uncinariose

Exame in d i
cado na 

zona

— Infestados
|o. Parasitos 

só

Total 1.253 Total Total —

®

5
5

10 20 30 40 50 j 60 70 80 90 | 100

1

N.° total 
de exames

Hemoglobina 
mais comm.

5 26 100 358

1

608 | 82 7 i 1
1 1_______

—
1

1 - 1.187 50

Altas
Não Conclu í

dos
Supplemen-

tares
Total

Tratamentos
indicados

Foram
exam inadas

O
u
tr

o
s
 

P
a
r
a
s
it

o
s

Ascaris —

1.* 1 286
1

966
1

308 j 1.560
1

1.253 — Trichuris —

2." 1 544
1

—
1

65 | 609
1

963
Trat. Outras 
Helm inthose

Schistosoma —

3.» | — — 10 10 Cestoid-es

4.” e segs. | — — 3 3 . —
Total Trat. 

Dados Entamoebae —

T o ta l. .  .1 830 
. l

966 386 2.182 2.216 2.182 O. Parasitos
—

Edade

RECEN SEADOS

S
e
x
o

EXAM IN ADOS

T
r
a
ta

m
e

n
to

s
in

d
ic

a
d

o
sExame . Exame 

Total ; flísp." lnJ.“ 
na zona na zona

N.° Pos. Une.
Com menos 

de 1 anno
— — —

1—5 248 248 —

M

X 1
F

T 248

6— 9 252 252 —

M

X  2
F

T 504

c* d
• 3 

b- P

o ' a b
lO
1

634 634 —

M

X 2
F

T 1.268

1
0
-

O
u
tr

o
s

77 77 —

M

X 2
F

T 154

Mais de 50 42 42 —

M

X  1
F

T 42

Total 1.253 1.253 — 2.216

Exames Supplementares

Côr Recen-
seados

1 Exame P08.
Une.

Branco 1.078 —

Mulato 125 —

Preto 50 —

Caboclo — — —

Amarello — — —

Total 1.253 — —

M aterial Exist. Entr.
1

Sah. Rest.

Chenop. kil. —

O. R icino  k — — —

Sulf. M. Par. —

Latin . Caix. — -

C
a
p

s
u
la

s
C

a
ix

a
s

1 
1

00 — -

0 _  j _ —

1
-  1 -

—

2

1 "  -
-

____
nj■o
c

Conferencias Numero j Assistência Prelecções Numero Trat. —  M alaria —

cn
Publicas 121 1.639 Particulares — j Vaccinações e revacc. 11.807

o
£

Escolares — — Pos. do Posto 3 Folhetos distrib. | 338

INSTALLAÇOES SAN ITARIAS INTIM AÇÕES Casas com Instal- Autos de 
multas 

lavradoso Typo de 
casa

Inspec-

cionadas

Acceita-
veis

Defei
tuosas

Inexis
tentes

Expedi
das

Cum pri
das

installa- 
ções novas

laç&es me
lhoradas

o
s Dom icilio 352 2 32 318 — 30 5

Sem
moradia

— — — — — — 1 — —

Total 352
2

32 318 — — 31 5 —

Serviço principiou 9 de Ju lho  de 1925.

Serviço vae terminar { 
apprüiimsdameuto no mez d e t
MOD. 7 A — Directoria d os Hygiene

O material para este sub-posto é fornecido pelo Posto de Sto. Antonio.

Assignatura: I>r. Custodio Vieira da ( unha.

Data 31 de Dezembro de 1926.



L A B O R A T O R IO  D E  M A R C E L U H O  R A M O S

EXPORTAÇÃO DE DIVERSOS PKODUCTOS D IR A ST E  O ANNO DE 19M

NOMES DOS PRODUCTOS Quantidade 
em klloe

Quantidade 
em volumes

Exames

--

Guias
extrahidas

Apprehen
didos

Inu tiliza 
dos

Multas
pagas

Fumo em corda..................................................... 6.925 93 14 3

Fumo em fo lh a ......................................................... 12.206 696 68 11 — — —

Café moldo m isturado ........................................ 5.802 132 54 29 120 — —

S a lam e » ..................................................................... 58.499 • 1.086 586 85 3.866 814 —

Preountos ................................................................. 5.291 66 26 6 — — —

Paios .......................................................................... 2.774 41 17 7 — — —

Queijos ..................................................................... 1.141 25 14 2 950 — 2001000

Mel .............................................................................. 810 10 16 1 — — —

Caramellcs ............................................................... 659 13 4 2 — — —

T ota l.................................. 93.907 2.162 799 146 4.936 814 200*000

LABORT IBADEMR ICBDUHOES
Fiscal de exportação e consumo, servindo de encarregado do Posto de Hygiene. 

Marcellino Ramos, 31 de dezembro de 1926.



I .ABORATORIO DE MARCELUNO RAMOS 

KXPOKTAÇIO DE (.'EKEAE8 DUKAKTE 0 AN>U DE 1#2«

NOMES DOS PRODUCTOS Quantidade 
em kilos

Quantidade 
de volumes

Exames Guias
extrahidas

Apprehen- 
didoe por 
qualidade 
inferior

Apprehen- 
didoe por 

infracção do 
artigo 34

Taxas
pagas

Multas
pagas

Arroz ................................................ 272.760 4.446 286 85 1.800 1.800 18.000 200$000

Cangica de a rro z ........................... 15.480 258 91 13 — 3.000 — —

Quirera de arroz........................... 300 5 9 2 — — —

Farinha  de m and ioca ................... 47.650 953 90 10 7.500 — 100*000

Farinha de tr ig o ........................... 171.380 3.835 97 117 — 2.590 — —

Trigo em g rão ................................ 12.360 356 14 5 — — — —

Feijão .............................................. 117.520 2.002 48 13 — — — —

Lentilha .......................................... 4.860 86 14 7 — — I —

Herva m atte .................................... 1.300 25 8 3 — — I —

Amendoim ...................................... 750 30 4 1 — — ■— —

T ota l........................... 644.360 12.096 661 256 1.800 14.890 18.000 300*000

.ABORT DBAEMCR DLBEUNOMS
Fiscal de exportação e consumo, servindo de encarregado do Posto de Hygiene. 

Marcellino Ramos, 31 de dezembro de 1926.



LABORATORIO DE MAROKLUNO KAMOS

EXPORTAÇÃO DE MATÉRIAS UOKDIKOSAS E VINHOS DURANTE 0 ANNO DE 1#26

NOMES
DOS

PRODUCTOS
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e
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x
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o
s

B anha b ru ta ........... 1.346.471 9.164 847 1.294 1.294 90 40.818 66.388

I

1.648 3:673$620 40.818

Banha re finada . . . 2.128.980 35.483 . — 2.229 2.250 139 35.640 90.600 — 2:646$000 29.400

Manteiga ............... 1.029 29 13 13 - _ -  | — — —

T ota l......... 3.476.480 44.676 847 3.536 1 3.557 233 76.458 66.388 90.600
I

1.648 6:319)620 70.218

NOMES DOS PRODUCTOS

1
Quantidade 
em litros

Quantidade 
de volumes

Analyses
Numero de 1 . ___
amostras
colhida* dl<los

Inutiliaa-
dos

Guias
extrahidas

V inho tinto ............................................................. 96.840 1.035 229 229 1 16.000 4.480 43

V inho branco ......................................................... 48 4 1
1 —

— 1

Bitter ......................................................................... 646 41 7 7 — — 9

Vinho qu inado ......................................................... 84.862 1.003 — —  — — —

Vinagre ..................................................................... 2.960 37 8 8 1 _
4

T ota l........................... 185.356 2.120 245 245 | 16.000 4.480 1

r-

LABORT IBADEMR IKUNSOEX
Fiscal de exportação e consumo, servindo de encarregado do Posto de Hygiene. 

Marcellino Ramos, 31 de dezembro de 1926.



POSTO FISCAL DE SANTA MARIA

ixio. Snr. Celso Penna de Moraes
M. d. Intendente do Municipio de Santa Maria.

Em obediencia ao convênio celebrado entre a Directoria de Hy

giene do Estado e esta municipalidade e em resposta ao officio da 
íjsma directoria de 30 de dezembro do anno p.p. cumpre-me apre 
-entar-vos o relatorio do serviço affecto á secção que dirijo, corres- 
dente ao anno de 1926, e desta forma orientar-vos do estado sanitario 
e das medidas postas cm pratica para tornar o mais saudavel possivel 

c  municipio que tão dignamente dirigis.
POSTFI OTCASTLAI— Pelas notificações recebidas pelos médicos desta 

lidade, conforme preceitua o artigo 180 do regulamento sanitario, 
podeis aquilatar que o estado sanitario tem sido o melhor j>ossivel. 

lunto transcrevo em um quadro para maior elucidação os casos de 
lestias de notificação compulsoria:

Febre typhoide ............. .........  41 casos

Tuberculose................... .....................  36
99

Diphteria..... ................. ......................  5
»»

Febres cruptivas.......... 15
91

Infeceção puerperal .....___________  /

Tetano _______________
11

Trachoma .................... .......................  7
99

Coqueluche ....................... 15 99

Parotidite .................... 18 99

Pelo exposto podeis ver que mesmo a febre typhoide. que no anno 

terior attingiu a cifra dc 71 casos, baixou neste anno o seu coeffi
te.

Os outros casos tem sido tambem em cifra pouco elevada.
A peste bubônica, que é das moléstias infeciosas a que mais ate- 

risava aos habitantes desta cidade, felizmente já  ha dois annos que
*  não verifica um só caso, graças ás medidas postas em pratica; me

didas estas que, infelizmente, não são auxiliadas pela população, que, na 

ior parte, não cuida de seus quintaes, não acceita o veneno distri- 

ido para a matança de ratos etc., etc.



A seguir discriminarei o resumo do serviço praticado por n J I  

secção no decorrer desse anno que findou:

Asegusirsdcm na oavavm çpup p tpgpvdp nJ upgme —  Acceitaram o 
veneno distribuído os proprietários de 1372 prédios e recusaram 2784! * * 

Isesgpe nmtsJsãspuspe —  Pelos fiscaes sanitarios foram feitas 2582 

visitas domiciliares e em quintaes, sendo os proprietários de grande 
numero destes intimados a fazerem roçados em seus quintaes e alguns 

prédios a reforma para ficarem em condições de satisfazerem as con

dições de hygiene.
AaesvqJJdfJe Jt çu:nsme  —  Foram procedidas 38 desinfecções 

prédios onde se deram casos de moléstias infecto-contagiosas.

IpJJsvpdcm Jmvgup p —ousmãp —  Como não houvesse epidemia de 
variola nem varioloide foram poucas as pessoas ̂ que nos procuraram 
para se vaccinarem, não obstante vaccinamos 375 pessoas e distribui- 

mos lympha a 263 que nos solicitaram.
Eis o que cumpre dizer-vos do serviço que está affecto a mim e 

aproveito a opportunidade para apresentar-vos os protestos da minha 

leal estima e distincta consideração.
Santa Maria. 4 de janeiro de 1927.

(Assignado) Dr. Ibãavgst íauvpvnae
Director de hygiene municipal



R E L A T O R I O

DO

ARCHIVO PUBLICO



ARCHIVO PUBLICO

Exmo. sr. d r. Protasio Antonio Alves, 
d. d. secretario de Estado dos Negocios do In ter io r e Exterior.

Os trabalhos desta repartição continuam a ser attendidos com 

a precisa regularidade, tanto os que se referem ao interesse das partes, 
(Otno os relativos ao serviço publico.

A 3.a secção. a cujo cargo estão os archivos-judiciários, é, pela 
m tu re z a  e especie dos respectivos serviços, a de maior movimen

tação.
A esta secção está tambem affecto o registro-civil, um dos prin- 

cipaes factores da sua afanosa acção.

E ’ extraordinario o numero de certidões a que esse ramo de 

jerviço dá logar, notadamente por motivo do sorteio militar e alis
tamento eleitoral.

Com pontualidade hão sido attendidos todos os pedidos sobre 

«tocumentos aqui recolhidos, quer de certidões, como de plantas, con
sultas. etc.

No periodo a que se refere o presente relatorio, de 1.® de ja 
neiro a 31 de dezembro do anno findo, foram extrahidas 6.140 cer

tidões, taxadas na importancia de 46:634$400, como se verifica do 
ijuadro abaixo:

Pedidos | Certidões Despachos i

M EZES entrados extrahidas proferidos !

i
Valor

Janeiro

Fevereiro

Março .......

Abril _____

k b io ..........

Junho

Julho

Agosto __

imbro 

itubro 

tovembro 

mbro

Total

715

779

813

653

702

830

1.157

1.079

845

959

1.040

76S

10.331

485

437

479

437

430

404

541

772

493

563

555

544

6.140

673

652

985

609

693

709

934

1.090

807

959

1.519

945

2:9691700 

3:551»200 

3 :956J400 

4:222$900 

4 :102$300 

3:927$200 

3:713*900 

5:687$900 

3:484*900 

4:916*100 

3:5838500 

2:618*400

10.575 I 46:634*400



Para fins de justiça, ex-officio e assistência judiciaria Par 9  
extrahidas 23 certidões; para fins de sorteio militar 461 e para r *  
eleitoraes 935.

O  serviço de consultas está convenientemente organizado e atten 
dido com apreciavel solicitude.

Attingiu a 648 o numero de consulentes, com a renda d 
804$800, assim discriminada:

M EZES Autos Livros Total
----^

Importanciag

Jane iro  ........................ .. 14 27 41
51*000

Fevereiro ..................... 32 11 43
60*400

Março ..................... ....... 14 60 74 93*000
Abril 16 53 69 113*400
M a io ................................. 44 21 65 54*000
Junho  ............................ 12 21 33 33*600
Ju lho  ............................... 12 23 35 43*600
Agosto .......................... 8 35 43 59*400
Setembro .......-.......... 20 62 82 107*900
Outubro ........................ 15 34 49 39*700
Novembro .................... 9 49 58 53*200

Dezembro .................... 9 47 56 95*600

Total............. ... 205 443 648 804*800

Por officio n.° 404, de 20 de abril, solicitei dessa Secretaria pro

videncias no sentido de ser reencetado o serviço de recolhimento de 
archivos judiciários, visto existir ainda regular numero de prateleiras 

vasias. H
Os effeitos dessa medida não se fizeram esperar.
Além de communicações recebidas, avisando a próxima remessa 

de archivos, foram recolhidos já  os seguintes:

Parfi nirsdejau  —  Escrivão do 5.° districto. 7 livros de notas e

1 de nascimentos.

Pit çau,u  —  Escrivão do 3." districto. 6 livros de notas, 1 de 
nascimentos, 1 de audiências, 56 habilitações para casa
mento, 62 traslados diversos e 1 pacote com conhecimentos, 

petições, quitações, etc.

xd-oiacêd —  Official do Registro Civil. 23 livros de nascimentos,

16 de obitos, 13 de casamentos, 1 de proclamas, 67 maços 

com habilitações para casamentos e 59 pacotes com docu

mentos e papeis diversos.
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—695E6s —  Escrivão do 4.° districto. 2 livros de notas, 4 de nasci
mentos, 2 de casamentos, 1 de obitos, 2 de procurações e 

221 habilitações de casamentos.

crivãEodr 4r .55rEr  —  Escrivão do 4.° districto. 2 livros de notas.
2 de casamentos e 2 de nascimentos.

°rtE 2ã45Elr —■ 1.° notario. 11 livros de escripturas, 19 maços com 

diversos papeis.

2.° notario. 4 livros de procurações, 2 de protestos, 11 

de escripturas, 1 de apontamentos e 38 maços com varios 

documentos.

Escrivão do 2.° districto. 2 livros de escripturas, 1 de 
procurações e 1 pacote com guias, conhecimentos e outros 

papeis.

Escrivão do 3.° districto. 1 livro de notas e 1 maço com 

guias e conhecimentos.

Escrivão do 4.° districto. 3 livros de notas e 5 pacotes 

com guias, conhecimentos e outros documentos.

Escrivão do 5.® districto. 3 livros de notas e 1 maço com 
guias, conhecimentos e bilhetes de ciza.

Escrivão do 6.° districto. 2 livros de notas e 2 pacotes 
com guias e conhecimentos.

en5vs 4ã a6,6m6,  —  Escrivão do extincto cartorio do Registro 

Eleitoral Estadual. 9 livros e diversos pacotes com di

versos papeis.

15ãvbE, —  Escrivão do 4.° districto. 1 livro de nascimentos e 1 de 

procurações.

Escrivão do 3.° districto. 10 livros de procurações, 5 de 

escripturas, 4 de nascimentos, 2 de protestos, 2 de tran- 

scripções de procurações, 1 de casamentos. 1 de proclamas 
e 1 de apontamento de lettras.

Escrivão do 5.® districto. 4 livros de notas, 2 de nasci
mentos, 1 de casamentos e 4 de procurações.

1sl5ãpp6 —  Escrivão de Orphãos e Ausentes. 62 autos de inventario 
e 2 de arrecadação.

u65Eç6p4E —  2.° notario. 2 livros de notas e 1 de procurações.

õ6t56s —  Cartorio do Registro Civil. 1 livro de nascimentos.



Montenegro M  ontegrPa sa Fud sgniegtiau h cgrea sA eAlgnian sA Asg 

iSAn  h sA eat eS An   sA a gian   sA Sntg A ian  
sA tSnS A ian   sA eat eS An   sA aiSnu  eaiata c 
A h  S gcgiS An SeS tSnS A ianu

ontegrPa sa ud sgniegtiau  cgrean sA aiSn   sA eat  

eS An  h sA eAlgniean aesg egan  F sA Sntg A ian  h  
tSnS A ian  h sA a gian  h sA AsgiSAn sA tSnS A ian   ea  

iataccan   S an ta  S gcgiS An sA tSnS A ia A   
taiAn ta  l gSn A ta Atg A ianu

Passo Fundo M  ontegrPa sa hud sgniegtiau h cgrea sA aiSnu

ontegrPa sa ud sgniegtiau F cgrean sA aiSnu

ontegrPa sa Fud sgniegtiau  cgrean sA aiSnu

ontegrPa sa ud sgniegtiau  cgrean sA aiSnu

ontegrPa sa ud sgniegtiau F cgrean sA aiSn  h sA Sntg
A ian A h sA tSnS A ianu u u g

ontegrPa sa ud sgniegtiau  cgrean sA aiSn   sA Sntg
A ian  h sA tSnS A ian A h sA AsgiSAnu

ontegrPa sa h ud sgniegtiau h cgrea sA Sntg A ian   sA 
aiSn A  sA eat eS Anu

ontegrPa sa h ud sgniegtiau  cgrean sA aiSnu

Pinheiro Machado M ontegrPa sa tSeiaega sa grgc  e  A o At
An eg g SAnu  S ian sgrAenanu

Porto Alegre M  hud aiSegau  cgrean sA ta ieStian  h  sA ieS
n gnn An  h sA n niS AcAtg A ia sA eat eS An   sA 

eat eS An  h sA eAlgnian sA iAniS A ianu h sA eaiAnian 

sA cAiieSnu h sA eAlgnia sA igi can A h eaiataccau

gtgSc sa Algniea grgcu a S n e S S u  cgrean 
sA Sntg A ian  F sA a gian   sA tSnS A ian   g StaiAn 

ta  S gcgiS An sA tSnS A ia A h S a sA SiiAniSsan 

sgtanu

Santo Angelo M  Seiaega sa grAc A eg Au  eatAnnan sgrAenanu
Seiaega sa Algnia grgcu hh S an ta  S gcgiS An sA 

tSnS A ianu

Santo Antonio M  ontegrPa sa ud sgniegtiau  cgrean sA Sntg A ian

 sA tSnS A ian  h  sA aiSn A  sA AsgiSAnu

M   M



—  697 —

Escrivão do 5.° districto. 3 livros de casamentos, 2 de 
nasqimentos, 1 de editaes, 3 de notas, 2 protocollos de 

audiências, 5 maços com habilitações de casamentos e 1 

pacote com varios j>apeis.

— 697Escrsi v— ã7od7 —  Escrivão do extincto cartorio do Registro 

Eleitoral Estadual. Diversos livros e papeis referentes 

áquelle serviço.

|  57.9c—d —  1.° cartorio de notas. 2 livros de escripturas, 5 de 

procurações, 3 de registos de procurações.

2.® cartorio de notas. 15 livros de notas, 15 de procura
ções, 1 de registo de documentos e 18 livros do extincto 

cartorio do Registro Eleitoral Estadual.

Cartorio do Registo Especial. 12 livros de protestos, 3 

de titulos e documentos, 1 de apontamento de lettras e 

1 protocollo.

Cartorio do Registro Geral e Hypothecas. 1 livro de 

transcripção de immoveis, 2 indicadores pessoaes, 1 indi

cador geral, 1 real e 1 protocollo.

Cartorio da Provedoria e Casamentos. 4 livros de nasci

mentos, 4 de obitos, 2 de editaes, 1 de casamentos, 1 de 
registo de testamentos, 20 testamentos, 9 autos diversos 

e 1 pacote com varios papeis.

Escrivão do 4.® districto. 1 livro de notas, 1 de casa
mentos, 1 de editaes, 1 de procurações e 25 habilitações 

de casamento.

°t °—.7r3cli vi e7am  —  Escrivão do Civel e Crime. 1 protocollo 

de audiências, 1 livro de termos de compromisso, 1 de 
sorteio de jurados, 1 de actas das sessões do jury e 1 

maço com documentos diversos.

Cartorio do Registo Civil. 1 livro de casamentos, 1 de 

nascimentos, 1 de editaes, 235 habilitações de casamento 

e 4 autos de divorcio.

°7E37 ncs3i9c7 —  Cartorio do extincto Registro Eleitoral Estadual. 
19 livros diversos e 24 maços com varios documentos.

°id—v7v— —  Cartorio de notas. 1 livro de notas.
Cartorio do 6.® districto. 1 livro de notas.

,9co2qai  —  Cartorio do 2.® districto. 2 livros de nascimentos, 1 de 
casamentos e 141 habilitações para casamento.

18 R. I.



Uruguayana U  rug aynVcnic Cç pcVyvu 1 9i2ncv Cç acpVnyaVcv

Vnypv0ivv.çvh ro Cç encaLnyd.çvh r Cç vLPvVyPç9çainpçpV 
ç 1 Cç nçtivVcv Cç CcaL0çpVcvu

A r

Vaccaria U  lvani2Rc Cc ug CivVniaVcu 1 9i2ncv Cç pcVyvh r Cç ayvAu  

0çpVcvh r Cç cPiVcvh 1 Cç Vçn0cv Cc çvani2Rc yC ca  
ayCçnpcv Cç nçtivVcv Cç enca9y0yv ç yLCi paiyv ç  yLVcA 
Cç yPi9iVyd.çv eyny ayvy0çpVcu

lvani2Rc Cc ug CivVniaVcu 1 9i2ncv Cç pcVyvh r encVcac99c 

Cç yLCi paiyh r 9i2nc Cç pyvai0çpVcvh r Cç ayvy0çpVcv ç o  
eyacVçv ac0 y92yn vh tLiyvh acp çai0çpVcvh çVau

VViptiny0 yv nç0çvvyv yai0y y L0 VcVy9 Cç u r  yLVcvh çpVnç 
ip2çpV nicvh VçvVy0çpVcvh yPi9iVyd.çv eyny ayvy0çpVcv ç cLVncv enc

açvvcv   9i2ncv Ci2çnvcv ç r  eyacVçv ac0 tLiyvh acp çai0çpVcv 
y92yn vh yVVçvVyCcvh açnViC.çvh Vnyv9yCcvh Vy9.çvh çVau cCyv çvvyv nç
0çvvyv cny0 i00çCiyVy0çpVç acp çniCyv ç a9yvvi iayCyvu

yny vçnç0 L9Vi0yCcv pcv aynVcnicv ecn cpCç acnnçny0h cny0 
Cç2c92iCcvh ecn cnCç0 vLeçnicn ç  2ivVy Cç nç LividRc Ccv Li çv 
ac0eçVçpVçvh cv vçtLipVçv encaçvvcv

Caçapava U  lvani2Rc Cc i2ç9 ç ni0çU 1920. p2çpVynic Cç y

pcç9 iyv Ccv ypVcvu

Cachoeira U  lvani2Rc Cç ne Rcv U  LVcniyu LVç9yCc U  Pi9ic 

cynçv nL0u

lvani2Rc Cç ne Rcv U  LVcniyu LVç9yCcv U v 0çpc

nçv Pni9ipc ç Pni9ipyu

Lageado U lvani2Rc Cç ne Rcv ç LvçpVçv U r r u lvec9ic Cç 

pVcpic Lenia u

Porto Alegre U  rug ynVcnic Cç ne Rcv U  r r u p2çpVynic Cç 

nypaivac çCnc çnVcnic çiVçu

oug ynVcnic Cç ne RcvU  r u p2çpVynic Cç l0i9iy y  

nc9ipy ipi u

1ug ynVcnic Cç ne RcvU  r r u ip2çpVynic Cç cRc yn

9cv yvViypu

ynVcnic Cy nc2çCcniy U  r 1u p2çpVynic Cç  ync9ipy 

çvv y 92çv çi çinyu

Rio Pardo U  ynVcnic Cç ne RcvU r r u p2çpVynic Cç ç9 i0 

çnnçiny iaayu

U   U
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—69C6 arto —  Cartorio do Civel e Crime — 1920. Autos de resti
tuição de posse. —  A. A. Paulo Sthal e sua mulher. 
R. R. Raulino Manoel Severo e outros.

i69Cd v9elmd —  Cartorio do Civel e Crime— 1904. Inventario de 

Manoel Felicio Martins.

Cartorio do Civel e Crime —  1914. Autos de acção exe

cutiva. A. A. Tarquinio Oliveira. R. Bertholdo Lemos.

Cartorio do Civel e Crime—  1917. Partilha amigavel.

—  Inventariada —  Joanna Roballo de Moraes.

162t6r0 —  Cartorio de Orphãos—  1892. Inventario de Antonio Tei

xeira dos Santos.

.rtet60696  —  Cartorio de Orphãos e Ausentes— 1887. Inventario 

de Severino Antonio da Silveira.

Pelo fallecido dr. Oscar Rothfucks íoram doados a esta repar

tição os seguintes autos:

Dc medição —  A. A. O  sargento-mór Francisco de Paula Leal,
•  Gabriel Antonio Pereira e outros. R. R. Antonio José 

de Moura e sua mulher. Rio Pardo, 1820.

De acção possessoria —  A. A. José de Azevedo, Luiz Gonçalves 

Corda Nova, Manoel José de Azevedo, Francisco José 
de Moraes e outros. Ro Pardo, 1805.

De sentença civel de formal de partilha, passada a requerimento de 

d.a Ludovina Athaydes da Rocha, viuva de Ignacio da 

Rocha e Souza, por fallecimento de seu marido. Santa 

Maria, 1866.
I:

Relação dos bens que ficaram por morte do sargento-mór Manoel 

da Rocha e Souza casado que foi com d.“ Rosa Maria do 

Nascimento. Rio Pardo, 1835.

Em virtude de determinação legal foram feitas 36 annotações e 

averbações em livros do registro civil as quaes importaram em cento 

e oito mil réis (108$000).
Por decreto n.° 3.682, de 17 de agosto, foi creada a commissão 

de catalogação dos archivos judiciários da 3* secção composta do 

uinte pessoal:
1 chefe em commissão

3 auxiliares

1 continuo

1 servente.
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Forani verificados alguns erros na catalogação promptifica-u 
dos quaes resultava prejuizo não pequeno para o serviço. a’

Comprehendendo a importancia desse trabalho que deveria - r .  — 

perfeito e exacto, deu-se começo á conferencia dos archivos já cata 1 
logados. 1,1

Muitas fichas foram reformadas e outras organizadas; grande 
foi o numero de autos revisados, tudo no sentido de fazer desappa 
recer as lacunas e erros encontrados.

Moroso e paciente foi esse serviço.

Essa conferencia abrangeu os seguintes officios de justiça:

Inventários do Cartorio de Orphãos e Ausentes da ci
dade do Rio Grande.

Inventários do Cartorio de Orphãos e Provedoria da 
mesma cidade.

1.” e 2." Cartorios de Orphãos da cidade de Bagé.

1.° e 2." Cartorios do Civil e Crime da mesma cidade.

Posso assegurar a v. exa. que esse serviço está em ordem e 

preenche os fins a que se destina.
Conforme tive occasião de, com a devida venia, ponderar a v. 

exa.. torna-se necessário dar maior desenvolvimento a esse impor

tante serviço de inestimável valor para uma repartição como a do 

Archivo Publico.
Brevemente dar-se-á inicio á catalogação de novos cartorios e 

assim, lentamente, irá sendo executado esse trabalho, de alta rele- 

vancia.

Bons serviços está prestando a officina de encadernação, apezat 

do pequeno pessoal de que dispõe: um official e um servente.
Além dos trabalhos de encadernação, que requerem tempo para 

a sua execução, muitissimos outros de menor importancia, como se

jam o corte de papelão para resguardo dos maços de papeis avulsos, 
concertos de encadernação ainda aproveitavel, reforço de mappas, 

fabrico de pequenas pastas, cortes de papel, reformas de capas de 

autos, restauração de alfarrabios, encadernação de jornaes, etc., têm 

sido executados na referida officina.
Foram prompti ficadas 218 obras novas sendo 12 da 1." secção 

e as 206 restantes da 3.a
Por autorização em officio de 7 de agosto foi adquirida na Li

vraria do Globo, da firma Bertaso, Barcellos & C.*, pela quantia de 

3 :000$000, uma guilhotina marca Karl Krause. de Leipzig.

Com a compra dessa machina ficou a officina dotada de mais 
um apparelho necessário ao desenvolvimento dos trabalhos que lhe 

são inherentes.
Preciso se faz a aequisição de uma machina grampeadora. >

Novas taboas para compressão foram adquiridas.
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Com a devida venia saliento a necessidade de mais dous auxilia
i s  para essa officina, pois vultuoso é o numero de livros a serem 

^formados.

Com regularidade foi mantido o expediente da 3.* secção que 

apresenta o seguinte movimento:

—7001Co7ma1mdev 01d1ieavn

Juizes ________________________ ____________ 57
Autoridades policiaes ________________ _____ 15

Serventuários de justiça... ....... ......................36

Ministério publico _________________________ 13

Diversos _______ ___ ______________________ 37

Total_________________  158

—7001Co7ma1mdev 1so1aeavn

Officios ............ ...... ............. ........ ....... 1.713
Cartas e cartões --------------- 34
Telegrammas ________________________  9

Total..............................  1.756

O serviço de buscas continua cada vez mais desenvolvido e 

consequentemente mais exhaustivo, pois para executa-lo conta o Ar- 
chivo com trez cartorarios, auxiliados por um continuo.

Em épocas de sorteio militar e alistamento eleitoral v. exa. não 

poderá calcular a que esforço de actividade são obrigados os tres 

cartorarios. notadamente o primeiro, sr. Pedro José de Leão que, pela 

sua inexcedivel pratica e incontestável dedicação, tornou-se elemento 
indispensável ao regular funccionamento da repartição.

Os archivos legislativos e administrativos pertencentes á 1." 

secção tiveram um pequeno augmento durante o anno findo.

A existencia que, cm 31 de dezembro de 1925, era de 51.501 

livros e 7.292 maços de papeis avulsos, passou a ser de 51.844 livros 

e 7.327 maços de papeis avulsos, havendo, portanto, o i>equeno 

augmento de 343 livros e 35 maços de papeis.
Neste accrescimo de existencia está incluida uma remessa, feita 

pelo Thesouro do Estado, de 318 livros e 35 maços não relacionados.

Os documentos acima mencionados pertencem ás seguintes loca

lidades: let07C c  Torres, 17; Soledade, 14; Boqueirão, 13; São 
Sepé, 14; Camaquam, 24; S. Jeronvmo, 15; Rosário, 16; Rio Pardo, 

33; Passo Fundo, 21; Lageado, 21; Julio de Castilhos, 16; Garibaldi, 

20; Estrella, 23; Encruzilhada, 14; Dôres de Camaquam, 12; Caxias, 
16; Cangussú. 16 e Arroio Grande, 13. uvo1eC vtxC7C —  Livra

mento, 2 maços; Rio Grande, 8 ; Porto Alegre, 6 ; Pelotas, 7; Itaquy, 

1; Taquara, 3; Venancio Ayres, 2; Ijuhy, 4; Caxias, 1 e Dôres de 

Camaquam, 1.



A  Secretaria de Estado dos Negocios das Obras Publicas reco 

lheu a esta secção, com o officio n.° 2.040, de 24 de dezembro, 25 
volumes contendo originaes de relatorios, relativos aos annos de 1921 

a 1925.
Os trabalhos de organização executados na 1." secção no pç.] 

riodo deste relatorio constou do seguinte:

ASecrtaidE sSotrcN gc OSbrStcrac gE PotSraEr —  Conferencia pelo' 
protocollo e collocação em ordem alphabetica e chronologica de 20 

maços de requerimentos das 1 * e 2 “ directorias, posteriormente em.| 
maçados e etiquetados. Esses documentos correspondem a 1890-1898

ASecrtaidE sSotrcN gc OSbrStcrac gcu lhrcu çãhNabcu —  Idêntico 
trabalho ao acima descripto procedeu-se nos requerimentos dessa 

repartição, em 22 maços de papeis avulsos, correspondentes ao pe-' 
riodo de 1890 a 1910.

ASecrtaidE sSotrcN gc OSbrStcrac gc ,cmSogc —  (Thesouro do 
Estado) —  Em 1925 foi remettida por essa repartição grande 

quantidade de maços contendo alguns milhares de cadernetas da di

rectoria dos depositos populares, liquidadas, findas e inutilisadas, 
maços que se desfizeram durante o transporte.

Obedecendo a ordem alphabentica e numérica, foram organi
zados 92 maços, devidamente etiquetados.

fSucu gS ASogcu b sENNSbtEracu —  Foram seleccionados, por 

assumpto e ordem chronologica, 66 maços de papeis avulsos perten

centes ás seguintes exactorias: Alegrete, 3; S. Borja, 4; Monte

negro, 25; S. Antonio, 21 e S. Angelo, 13.

O  trabalho que se estava procedendo nos archivos da Chefatura 

de Policia e na escripturação do Thesouro para o seleccionament< n 
das “ Relações de Mostra”, continua suspenso por falta de pessoal.

O  sr. Alfredo Lopes, residente no Rio Grande, offertou, etn 8 

de outubro ao Archivo Publico, trez volumes contendo jornaes e 
outros documentos antigos que se prendem á historia do Rio Graiuli- 

do Sul. Com autorização superior foram esses documentos passad<>> 

ao Museo do Estado pelo officio n.° 193, de 26 de novembro.
Para esta repartição foram feitas as seguintes nomeações:

José Thomaz Perez, 3.° official provisorio. em 30 de abril:

Jorge Côrte Real, razista, 7 de maio;
D.“ Alzira Vianna Gomes, dactylographa, em 19 de maio;
D.a Elvira Gomes dos Santos, auxiliar da Commissão de Cata

logação. em 23 de agosto:
André Avelino de Andrade Netto, auxiliar da Commissão de 

Catalogação, em 23 de agosto;
Collatino Corrêa, auxiliar da Commissão de Catalogação, em <23 

de agosto;
Apparicio Patrocinio dos Santos, servente effectivo, em 18 de 

março. Continuo em 23 de agosto:
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Octacilio Nunes, servente effectivo, em 4 de agosto;

Demetrio Armos de Oliveira, servente effectivo, em 4 de agosto;
Jorge Araújo, servente da Commissão de Catalogação, em 23 

<]e agosto,
José Antonio da Cruz, servente, em 27 de agosto. A  1.® de 

novembro foi declarada sem effeito a referida nomeação por não ter
0 niesmo assumido as resjjectivas funcções no praso legal;

Manoel Marques Outeiro, servente extranumerario, em 28 de 
agosto. Effectivo a 1.® de novembro;

José Fortunato Corrêa, razista, em 8 de setembro;

Waldomiro de Oliveira Remião, razista, em 8 de setembro;
Alzerino Rasteiro, razista, em 8 de setembro;

Edmundo Casado Marques, razista, em 25 de setembro;

Cyrillo Ferreira Soares Filho, razista, em 25 de outubro;

Severino Marcellino, servente extranumerario, em 24 de setembro;
Rubens Muniz Barreto. 3.° official provisorio, em 16 de no

vembro ;

José Martins, servente extranumerario, em 17 de novembro.

Foram concedidas as seguintes licenças:

Ao praticante Nelson Alves, em 18 de fevereiro, seis mezes 

iara tratar de interesses;

Ao 3.® official Fernando Barreto, em 26 de fevereiro, 30 dias 

jara tratar da saúde; em 9 de abril, 90 dias para tratar da saúde e 

«n 8 de julho, 20 dias, para o mesmo fim ;
Ao 3.® official Marcinio Jardim da Silva, em 27 de fevereiro, 

«tis mezes de licença para tratar de interesses;

A ’ praticante-razista d.a Elvira Gomes dos Santos, em 10 de 

abril. 30 dias para tratar de interesses;
Ao praticante-razista Astrogildo da Silveira Gusmão, em 16 de 

iulho, 60 dias para tratar da saúde;
Ao 2.® official Grinioaldo Carvalho, em 19 de julho, 8 dias para 

tratar da saúde;
Ao praticante-razista Jacintho Girardi, em 16 de novembro, 30 

•lias para tratar da saúde;
Ao praticante-razista Edmundo Casado Marques, em 24 de de

zembro, 30 dias para tratar de interesses;
A ’ desenhista d.a Yolanda Trebbi, em 27 de dezembro, 60 dias 

para tratar da saúde.

O  3.® official provisorio José Thomaz Perez foi requisitado, 

em 2 de julho, para trabalhar no Gabinete de Identificação e Esta

tística Criminal da Chefatura de Policia, em cuja commissão perma

neceu até 31 do mesmo mez.
O  1." official Walter Vinhas Vasques, em 1.® de outubro, foi 

requisitado pelo dr. Secretario do Interior para fazer parte da Com

missão de Soccorros Públicos, na qual serviu até 13 do referido mez.

Foram concedidas as seguintes exonerações:

A  4 de agosto, a Alceu da Costa Duarte, a jiedido, do cargo de 

'ervente;
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QUADRO DO PESSOAL DA REPARTIÇÃO 

DO ARCHIVO PUBLICO

'rector ......... ...... —  Dr. Francisco Rodolpho Simch (actualmente

em commissão) 
rector interino--  Edmundo Gonçalves de Carvalho

1.* SECÇÃO

Chefe de secção.. 

1* official _____

—70 ” ____
. „ f t
3. ----

(Vago)

Walter Vinhas Vasques 

João Theophilo Zubaran 
Fernando Barreto

3.* SECÇÃO

Chefe de secção---  Emilio d ’Artagnan Carvalho
1.» official

2 .® ”
2.° ”

3.“

3.°

3.°

3.”

3.®

1.® cartorario
2 o 5
2 o »

Desenhista __

provisorio

Dactylographa 

Razista

Napoleão Gonçalves de Oliveira
Francisco Carlos de Lemos
Grimoaldo Carvalho

Bento Fernandes

Nominando Armando da Silva
Adriano Santos Rocha Filho
José Thomaz Perez

Slyvio Penna de Moraes

Pedro José de Leão

Diamantino Ferreira Gonçalves
Julio da Veiga Rabello
D.* Yolanda Trebbi

D.a Alzira Vianna Gomes

Germano Severiano da Silva

Aristides Cezar da Cunha Vasconcellos
Manoel Rodrigues Barbosa
Jacintho Girardi

João de Deus Goularte de Castro 
Jorge Côrte Real 

Edmundo Casado Marques 

Cyrillo Ferreira Soares Filho 

Waldomiro de Oliveira Remião 
Alzirino Rasteiro 

José Fortunato Corrêa 
(Vago)

(Vago)

(Vago)
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Chefe _______________Emilio cTArtagnan Carvalho

Auxiliar --------- -André Avelino de Andrade Netto

--------- Collatino Corrêa

--------- -D.a Elvira Gomes dos Santos

Continuo -------- -Apparicio Patrocínio dos Santos
Servente --------- -Jorge Araújo

A D D ID O S

Director da Secre

taria do Interior ..Cyrillo Ferreira Soares 

Desenhista das Obras

Publicas _________  Dr. Francisco José Simch

O F F IC IN A  DE  EN CADERN AÇÃO

Official ___________  João de Lima Gonçalves

Servente ajudante__ Homero Duarte

PO R T A R IA

Porteiro --------- -Manoel José da Silva

Continuo __________ _Duarte Motta
__________ _Léo Birnfeld

Correio ____________ _Medina José de Oliveira
Servente __________ _João Gregorio Nunes

” __________ _Ranulpho Corrêa

__________ _Demetrio Alves de Oliveira

__________ _Thomaz Carlos Duarte

__________ _Manoel Marques Outeiro
__________ _Severino Marcellino

__________ _José Martins

COMMISSÃO DE CATALOGAÇAO



R E L A T O R I O

DA

BIBLIOTHECA PUBLICA



R E L A T O R IO  DA B IB L IO T H E C A  PU BL IC A

Porto Alegre, 28 de fevereiro de 1927.

Exm.° sr. Secretario de Estado dos Negocios do Interior e 

£xtcrior.

De conformidade com a disposição regulamentar, trago ao esclare

cido conhecimento de v. exa. o relatório de tudo quanto ocorreu na 

Biblioteca Pública do Estado, durante a vigência do exercício, decor

rido de I.° de janeiro a 31 de dezembro de 1926.

R EELAT OL IADBAHECPL —  Por motivos de fôrça maior, devido ao 
excesso de serviço na secretaria da Biblioteca, e ás dificuldades encon

tradas na pesquisa de certos documentos necessários á organização do 
pequeno trabalho sôbre a história da Biblioteca Pública, iniciado por 

mim nos 1." e 2.° números e continuado nos 3.° e 4.°, próximos a sairr 
atrasou-se um pouco a publicação dos “ Anais da Biblioteca”, cujo 
êxito tem sido o milhor possível.

Conto, porêm, no presente ano de 1927, regularizar a publicação 
desse periódico de real utilidade, pois que nêle se está imprimindo o 
Catálogo sistemático da Biblioteca, executado de acôrdo com o método, 
hoje universalmente consagrado, da classificação decimal. Para a sua 
impressão, não só nos “Anais” como em volume, o Catálogo Decimal 
da Biblioteca está sendo grandemente ampliado, visto que as fichas-

I móveis para uso do público, em cartões resumidos, e colocadas nas
I gavetas do armário por ordem decimal, não podem conter, com a ex-

I tensão e minúcia precisas, todos os dados característicos relativos ás
I obras classificadas.

Ora, á proporção que o catálogo decimal fôr sendo impresso, re-
I modelar-se-hão por êle as fichas-móveis existentes, o que trará as 

| maiores vantagens para a consulta e pesquisa dos consultantes.
UHoCLrtCT C ClHeCgLrtCT —  A  13 de março, foram promovidos

I os funcionários d. Paula Fuhrmeister, contínuo, e o cidadão Euclydes

I Padilha, servente, aos cargos, respectivamente, de zeladora das salas



de senhoras, e contínuo, onde se achani em carácter provisório.
26 de março, foi nomeado para o cargo de servente, então v ag o °j|  

cidadão Accidino José Ferreira dos Santos. Em 15 de junho, foi 

nerado do cargo de encarregado do elevador, o cidadão Avrton Fon 

seca, sendo nomeado para substitui-lo, provisoriamente, o cidadão 
Abrilino Teixeira.

Como conveniente medida exigida pelo crescente desdobramento] 
de serviços na Biblioteca, foram promovidos, em carácter provisório 

a 23 de agòsto, por proposta desta Directoria, os funcionários cida
dãos Carlos Dante P. de Moraes, 3.° oficial, Orlando Ferreira Lima 
correio, Mário Antônio Bastos, contínuo, e Luís dos Santos Lu** 
servente, aos cargos, respectivamente, de segundo oficial, terceiro ofi

cial, correio e contínuo. Em 1.° de setembro, foi nomeado provisoria
mente para exercer o cargo vago de servente, o cidadão Darcy de 
Lima Bandeira.

A  17 de dezembro, foi exonerado do cargo de servente, por aban
dono de serviço, o cidadão Ladislau Rodrigues, sendo nomeado pro
visoriamente, na mesma data, para o substituir, o cidadão Juvenil 
Lopes da Cruz.

desnhora,c a atríhuicí  —  No exercício de 1926, a frequência de 
consultantes ás salas de leitura da Biblioteca atingiu o total de 26.898 
leitores.

Os méses de maior frequência foram, em ordem decrescente, os 
seguintes: o de outubro, com 2.947 leitores; o de agôsto. com 2.828;
o de junho, com 2.669; e o de julho, com 2.601. Nos méses de março, 
abril, maio, setembro, novembro e dezembro, a frequência foi, eni 

cada um, superior a 2.000 leitores. Os mêses de menor frequência —  o 
que, aliás, acontece habitualmente, —  foram os de janeiro e fevereiro,
o primeiro com 1.497 leitores, e o segundo com 1.269.

Quanto á soma das consultas de obras, foram elas a 35.237, assim 
discriminadas, dc acôrdo com o sistema de classificação decimal:

CLASSE 0 —  Obras gerais: 11.099 (janeiro: 594; fevereiro: 
541; março: 841; abril: 892; maio: 863; junho: 1.095; julho: 1.108; 
agôsto: 1.162; setembro: 979; outubro: 1.254; novembro: 867; de
zembro: 903). CLASSE 1 —  Filosofia: 708 (janeiro: 33; fevereiro: 
34; março: 43; abril: 53; maio: 68; junho: 108; julho: 69; agôsto: 

80; setembro: 50; outubro: 83; novembro: 42; dezembro: 45). 
CLASSE 2 —  Religião. Teologia: 126 (janeiro: 23; fevereiro: 7; 
março: 14; abril: 4; maio: 11; junho: 18; julho: 8 ; agôsto: 7; se
tembro: 7; outubro: 13; novembro: 6 ; dezembro: 8 ). CLASSE 3 — 
Sciências sociais. Direito: 2.838 (janeiro: 62; fevereiro: 105; março: 
182; abril: 252; maio: 248; junho: 300; julho: 286; agôsto: 294; 
setembro: 163; outubro: 286; novembro: 369; dezembro: 291). 
CLASSE 4 —  Filologia. Lingüística: 1.640 (janeiro: 154; fevereiro: 
175; marco: 116; abril: 176; maio: 209; junho: 193; julho: 137; 
agôsto: 167; setembro: 106; outubro: 83; novembro: 70; dezembro: 
54). CLASSE 5 —  Sciências puras: 1.129 (janeiro: 25; fevereiro: 
46; março: 92; abril: 146; maio: 108; junho: 80; julho: 56; agôsto: 
61; setembro: 123; outubro: 139; novembro: 158; dezembro: 95).
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CLASSE 6 —  Sciencias aplicadas. Tecnologia: 1.679 (janeiro: 82; 
fevereiro: 42; março: 127; abril: 243; maio: 188; junho: 164; julho: 

65; agosto: 166; setembro: 161; outubro: 206; novembro: 136; de- 
zenibro: 99). CLASSE 7 —  Belas-Artes: 747 (janeiro: 89; fevereiro: 

g3 ; março: 114; abril: 100; maio: 80; junho: 25; julho: 44; agôsto: 
41; setembro: 41; outubro: 54; novembro: 38; dezembro: 38). 
CLASSE 8 —  Literatura: 14.223 (janeiro: 747; fevereiro: 625; 

piarço: 1.056; abril: 1.015; maio: 1.093; junho: 1.505; julho: 1.395; 
agôsto: 1.372; setembro: 1.294; outubro: 1.780; novembro: 1.262: 
dezembro: 1.079). CLASSE 9 —  História. Geografia: 1.048 (janei
ro: 55; fevereiro: 52; março: 70; abril: 87; maio: 96; junho: 85; 
julho: 71; agôsto: 112; setembro: 135; outubro: 144; novembro: 70; 
dezembro: 71).

—71CL CASE616ACL c i71CL AiCACL —  Obras adquiridas no exerci

cio de 1926: Classe 0 —  6 obras em 7 volumes. Classe 1 —  4 obras 
eni 5 volumes. Classe 2 —  4 obras em 4 volumes. Classe 3 —  29 obras 

eni 32 volumes. Classe 4 —  2 obras em 2 volumes. Classe 5 —  1 obra 
em 1 volume. Classe 6 —  3 obras em 3 volumes. Classe 7 —  1 obra em
1 volume. Classe 8 —  43 obras em 43 volumes. Classe 9 —  11 obras 
em 11 volumes. Dezoito dessas obras estão em curso de publicação. 

Totais: 104 obras em 109 v!s.

Obras doadas no exercício de 1926: Classe 0 —  2 obras em 2 vo
lumes. Classe 1 —  2 obras em 2 volumes. Classe 2 —  3 obras em 3 
volumes. Classe 4 —  1 obra em 1 volume. Classe 5 —  5 obras em 5 
volumes. Classe 6 —  39 obras cm 48 volumes. Classe 7 —  2 obras em
2 volumes. Classe 8 —  5 obras em 6 volumes. Classe 9 —  16 obras 

eni 19 volumes. Entre as obras doadas, contam-se: P. Luis Trois, S. T.
" — e6c naLcs6cspc lCdC.L (1548-1578). Leipzig 1926, doação do sr. 
Daenhardt, cônsul-geral da Alemanha; A. Forjaz de Sampaio —  

Ti1iEa oa i1gE:si Aa La1 di1pEgE9L( Lisboa. 1926, e Almeida de Eça
—  jCLp:aL ir Ti1pEgC:8 Lisboa. 1926, doações do sr. Eduardo de Car
valho, cônsul de Portugal, e — 2E.6c6d6i 71CL6:a61i( P. Alegre. 1926, 
da lavra do dr. Fernando Antunes, que fez a doação. Totais: 152 obras 
em 172 volumes.

ji11aLdi.Aa.c6C 1aca76AC a a;daA6AC —  No exercício de 1926.
I expediu esta Biblioteca 101 ofícios. 15 circulares de caracter oficial, e 

39 cartas para o Estado, Brasil e países estrangeiros. Efectuaram-se 

[ 28 permutas com estabelecimentos congêneres do país, América hes- 
panhola. Estados Unidcs e Europa. No mesmo exercício, foram rece
bidos 22 oficios. 12 circulares e 35 cartas do país e exterior.

fC:C Aa( ci.ra19.c6CL —  A sala de conferências da Biblioteca foi 
cedida, no exercicio de 1926, ao Instituto Historico e Geographico do 

IR io  Grande do Sul, para serem realizadas quatro sessões, nas quais 
Ifizeram conferências os seus membros P. Carlos Teschauer, S. T-; o 

director do Museu Histórico Julio de Castilhos, escritor Alcides 
Maya; o publicista e historiador sr. João Maia, e o jornalista sr. Leo
nardo Truda.



Por ocasião de realizar-se aqui o 9.° congresso médico brasilej 
no mês de outubro de 1926, a 25 dêsse mês, o dr. Fernando Magalh'0’ 
leu a sua conferência “ Fundamento religioso da geração”, dedicada ! 
s. ex., o sr. Presidente do Estado, na sala da Biblioteca, ás 17 hora» 

Embora não se houvesse publicado aviso prévio, a sala de confer* 
cias da Biblioteca ficou, em i>oucos minutos, repleta de um público li 

scientistas e intelectuais. Aconteceu o mesmo com o professor rio 
grandense, dr. Plinio Olynto que, á noite de 26 daquêle mesmo mê 
fez uma conferência sôbre o tema: Porocacs iãdesclzdes a-qra s usq- 9 
e o .°cuarn A última conferência realizada no exercício findo foi a ^  

sr. Fernando Osorio, sôbre um tema sociológico a respeito do R#, 
Grande do Sul, a qual obteve êxito.

gdãdqomés i°bcdeo a cddrs  jo isrqo —  gdãdqo js ãrn Praãdja-qa jo 
êaitbcdeo, jrn 1oãud-zqs- 2°dã6 , 5dbcdsqeFeo Ptbcdeon —  A  8 de junho 
de 1926, foi honrada a Biblioteca Pública do Estado com a visita de 
s. ex. o sr. Presidente eleito da Republica, em companhia de s. ex. o sr 

Presidente do Estado, Secretários de Estado, altas autoridades civis e 
militares. Demorou-se s. ex. visitando tôdas as dependências da Repar
tição, e deixando, no livro da porta, estas palavras “ Com a minha ad
miração pela bella, magnifica Biblioteca. Washington Luis.”

Por ocasião da despedida, no banquete oferecido, em Palácio, pelo 
Govêmo do Estado a s. ex., o Presidente eleito da República, teve êle 
estas lisonjeiras expressões a respeito do progresso do Estado, e da 
Biblioteca:

" . . .  Como tambem é obra riograndense, a linda capital com Aca
demia de Direito, Faculdade de Medicina, Escola de Engenharia, e 
institutos annexos de Chimica Industrial, Electro Technica, Technica 
Industrial, Agronomico e Veterinário, com sufficientes estabelecimen
tos de instrucção primaria e secundaria, instituições de assistência e 
previdencia, e a sua Biblioteca Pública, majestosa, bella e magnifica, 
verdadeiro templo do saber, de arte e de civismo.”

M°qroã d-ãdqoãn —  Em 11 de setembro de 1926, esteve de visita á 
Biblioteca o grupo intitulado “ Caravana paulista”, que veiu ao nosso 

Estado. Contavam-se entre os seus membros, comerciantes, industria- 
listas, funcionários de categoria, médicos, etc. Os ilustres visitantes 
declararam aos jornais da Capital: “que a sua impressão foi extraor- 
dinaria. não só pelos detalhes dos salões, cada um com uma decoração 

especial e característica, como pelo systema de catalogação moderna. 
Mostraram-se admirados pela grande frequência, constituindo para 

elles, a Biblioteca Pública, uma cousa inédita em nosso país, pela sua 
ordem e pela sua sumptuosidade.” Passavam das 21 horas, quando os 
visitantes se retiraram da Biblioteca, fazendo os mais rasgados elo

gios á sua installação e organisação.
O  número dos outros visitantes foi de 650.

h. iorocacs cdãs-'adrs —  Trouxeram os jornais do Rio de Janeiro, 

de setembro de 1926, a estatística mensal da frequência e consultas da 

Biblioteca Nacional, referente ao mês de agôsto de 1926. Para se ava-
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jjar da cultura e progresso mentais de Porto Alegre, expoente da cul- 
jyra e progresso mentais do Rio Grande, será curioso estabelecer um 

alelo, dentro naturalmente da relatividade, entre essa estatistica de 
ósto da maior e mais importante das nossas bibliotecas públicas, a 
acionai, e a da nossa biblioteca. No mês ácima citado, a frequên- 

fja de consultantes ás salas de leitura da Biblioteca Nacional alcançou 

0 total de 5.117. Quanto ao número de obras consultadas, montou ao 
,0tal de 6.336. A  Biblioteca Pública do Estado, em boletim já  então 
publicado pela imprensa, teve, no mesmo mês, as suas salas de leitu
ra freqüentadas por 2.828 consultantes. O  número das obras consulta
i s  foi de 3.462. Pela comparação dêsses algarismos, verifica-se que 

a Biblioteca Pública do Estado teve, no mesmo periodo de tempo, mais 
de metade dos consultantes da Biblioteca Nacional, e mais de metade 

<las consultas de obras da mesma Biblioteca. H á diferenças para mais 
<|a metade: nos consultantes, de 270, desprezada a fracção de 1; nas 

as consultadas, de 294.

Ao terminar o presente relatório do que tem ocorrido na Repar-
o que tenho a honra de dirigir, devo declarar a v. ex. que estou 

pronto a fornecer a v. ex. quaisquer outras informações que forem 
julgadas necessárias.

Saúde e fraternidade.

O  Director, 
—713j7a r1dc3ju1lt
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IlELATORIO I l  l E E LE A T O R Ll  l  l x Lm O l I o E

Exmo. sr. dr. Secretario de Estado
dos Negocios do Interior e Exterior.

No cumprimento de dispositivo regulamentar, apresento a v. 
a exposição detalhada do movimento technico e administrativo 

te o exercicio de 15(26, dos estabelecimentos de alienados subor- 

os a esta Directoria.

4 IlELATO Rx mo.LoO. —  Aprecia-se pelo quadro respectivo, an- 

O este, que a população de insanos do estabelecimento a 1.° de 

:i dc 1926 era de 776, sendo 500 mulheres e 276 homens,
i rante o anno effectuaram-se 462 admissões, 251 homens e 

41 i heres e 83 re-admissões, 43 homens, inclusive 13 que volta- 

) . ^olonia Jacuhy, e 40 mulheres.
altas foram em numero de 451 —  289 homens e 162 mulheres,

o or fallecimento 84 homens e 55 mulheres, por transferencia 

ra . Tolonia Jacuhy 37 homens e por transferencia para o Manico-
0 s liciario 16 homens e 7 mulheres.

1 . sim a 31 de Dezembro a população do Hospital augtnentava 
para &X) internados.

rxomAO. Rd I.SdemLctmL —  Na primeira Divisão (serviço de ho- 
em as 1.*, 2.* e 3.* classes existiam a 1.° de janeiro 42 pen-

i o correr do anno entraram 43 e reentraram 11.
D^eram-se 37 altas: 6 curados; 17 melhorados; 6 sem melhoras;

I no j jeriodo de observação e 7 por fallecimento. Passaram á 4.* 
dasst 7.

A 31 de dezembro o numero de doentes era 52.
N a 4.* classe existiam a 1.° de janeiro 234 doentes.
F oram admittidos durante o anno 240 pacientes, d ,

re-i nternados, inclusive 13 que voltaram da Colonia 'manas 0 

nda a esta classe 7 pensionistas.

a  i H O S P IT A L  SAO PED R O



O  numero total de altas foi de 252, sendo 82 curados 

assistência em domicilio, 10 em caracter provisorio, 5 por f^ , ^ara 

por fallecimento, 16 transferidos para o Manicomio Judiciarijf*’ 
transferidos para a Colonia Jacuhy. ' '

A  31 de dezembro o numero de internados dessa classe e r a ^ ^ ^ H  

A  percentagem de re-entrados sobre o total das admissões f : i  
8.3 On a de curados sobre o total das altas foi de 37,4 %.

A  media das admissões em 4." classe foi inferior a unia j .1  
dando o coefficiente de 0,62.

Na 2.a Divisão (serviço de mulheres), em as 1.», 2* e 3.» m___

o numero de pensionistas era a 1° de janeiro 56 e a 31 de dezembroj^ 

Nesse lapso de tempo entraram 25, re-entraram 5 e sahiram 29- J 
5, curadas; 9 melhoradas; 13 sem melhoras; no periodo de obser~! 
cão 1 e por fallecimento 1. Passaram á 4.” classe 3.

Nas tres seíções da 4.“ classe existiam a 1." de janeiro 444 doent 

Entraram durante o anno 151, dentre as quaes figuram 35 rtj ~ 
ternadas. Baixaram das pensionistas 3.

Verificaram-se 133 altas, sendo 4 curadas; 68 para assistência em 
domicilio —  destas 52 melhoradas e 16 sem melhoras; 54 por faltai. u 
mento e 7 transferidas para o Manicomio Judiciário.

Ficaram existindo a 31 de dezembro 465.

Um facto que chama logo a attenção, em mero das cifras acirt» 1 

é a apreciavel differença para mais da população feminina sohrt; j  j 
masculina —  500 mulheres por 276 homens a 1.° de janeiro 
mulheres por 281 homens a 31 de dezembro.

“A  questão de proporção dos alienados nos dous sexos é ■ itr<M 
vertida, affirma Antheaume. Ha asylos em que a populaçãc ,e n a  
nina é notavelmente superior á dos homens; em outros, ao co a r f l  
os homens são mais numerosos do que as mulheres. Aquelle j c h f l  

tra estima que essas differenças relacionam-se menos a caut p r* ’ 
priamente etiologicas do que numéricas, de condições de hospit; içâft 

Nas grandes agglomerações de alienados, em que muitc -:st A  
ionge das residencias de suas familias, a mulher com menos n os <w 

defeza, menos facilidade em retomar seu logar lá fóra, é mais sque* 
cida, chronifica-se mais rapidamente, por assim dizer, e sahe d asyW 

menos frequentemente do que o homem.”

A  opinião do auctor explica em parte a situação do I losj >ital 

São Pedro, quanto á proporção de seus internados pelo sexo.
Effectivãmente, lucta-se com difficuldade em muitos casos plva 

reconduzir aos municipios de procedencia, já  não direi doentts ip* 
lhoradas, que aproveitariam com a transferencia para o meio familiar, 

mas até as completamente curadas.

Trata-se muitas vezes de moças solteiras, que a DirectorJat em 

face do Regulamento, não póde collocar fóra das portas do H 
^em o amparo de alguem e cujas familias residentes em murliapi0”

’ 'aiios não podem vir buscal-as á mingua de recursos.
m outro factor que contribue tambem para a djlH*0'

. Póde-se af firmar que um terço das in te rna t^  
'edro não são propriamente alienadas e sim ; ermas
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jystcma nervoso, cujo logar seria antes num asylo de chronicos, si 

R  instituição existisse em nosso meio.
P  gsses doentes, —719j9yst9—j nos hospitaes communs, são por esse 

' jjvo encaminhados de todos os pontos do Estado a este estabele- 

Kento.
Já tive occasião de recusar a admissão de 2 enfermos desse ge- 

íer0i enviados pela Santa Casa de Misericórdia desta capital: uma 

Îher hemiplegica com aphasia de Broca e um menor de 8 annos 
L  baixou áquelle hospital com um syndromo dysenteriforme, sendo 
Lyiado a este estabelecimento, por se tratar de um caso de moléstia 

£  Little com accentuada debilidade mental.

Nos serviços de psychiatria, afóra varias fugas de internados que 

L  seguida foram reconduzidos ao Hospital, a occurrencia de maior
• ijj]to foi o assassínio do insano João Jacintho Pereira Junior pelo 

Ljopanheiro de dormitorio Manoel Francisco de Oliveira, actualmente 
colhido ao Manicomio Judiciário á requisição da Chefatura de 

cia.

Este paciente, alcoolista chronico, que gosava de liberdade, oc- 
ndo-se em serviços externos do estabelecimento, a 14 de setembro 

je| 1926, segundo confessou, fez libações durante o dia e á noute presa 

de episodio hallucinatorio aggrediu armado de um jarro de louça 
tha o visinho de leito, produzindo-lhe fractura comminutiva da 

<la craneana.

A  occurrencia nada mais é do que a repetição da que foi narrada 
relatorio de 1925 e explicável pelo defeituoso systema de vigilancia 

rna que vigorou até a data em que assumi a direcção do Hos- 
tal: á noute apenas dous ou tres enfermeiros, chamados rondantes, 

rriam a divisão de homens, vigiando atravez de postigos cerca 
300 enfermos.

c9mt—an 19 e—mrmv—o —  O  serviço de cirurgia durante o anno de 
1926 limitou-se a intervenções de urgência, por não se achar con- 

ida a installação da nova sala de operações.

O  numero total de doentes que baixaram nesse serviço foi de 158

— 84 homens e 74 mulheres.
Tiveram alta curados 95 doentes, 69 homens e 26 mulheres; me

lhorados 12, 7 homens e 5 mulheres; do hospital, 4, 1 homem e 3 mu
lheres e por fallecimetno 4 homens.

Achavam-se no serviço a 31 de dezembro 43 doentes; 3 homens 

140 mulheres.
Praticaram-se 61 intervenções e foram feitos 4 apparelhos ges

sos e um de esparadrapo.
Occorreram 3 partos a termo em doentes cuja prenhez foi dia

gnosticada no momento da admissão.
O  coefficiente de morbilidade operatoria foi de 0 ,  e em relação 

aos doentes de 2,5 %.

c9mt—an 19 unlgji—oj —7i9mermm97i9j —  Nas enfermarias de - 
as intercurrentes transitaram 359 mulheres e 236 homens



595 doentes, verificando-se assim unia dif fcrença ,para menos <U 
pacientes sobre o movimento do anno anterior. ‘ 11

Tanto nos homens como nas mulheres ainda se observaram u J l  

surtos epidemicos dc dysenteria bacillar, com menos intensidad^^ 
certo, dos manifestados cm annos anteriores. Os casos de febr C’ * 
phoide foram raros. O  maior factor de morbilidade coube á grin 

a cifra maior de lethalidade á tuberculose, nos dous sexos. Mais * 
menores sobre o serviço encontram-se nos relatorios n a r r í^  
chefes de secção. * *  dos

59doedntd —  Durante o anno de 1926 a pharmacia do estabeWa 
mento aviou 20.007 formulas assim discriminadas:

Para o Hospital-- --------------  19.265
Para a Colonia Jacuhy________________  163
Para o Manicomio Judiciário_________ 579

sd,tvrir frvicota  —  Funccionou regularmente o gabinete dentá
rio do estabelecimento com grande copia de trabalho, como attesta o 
quadro demonstrativo seguinte:

Consultas____ _________________________  1923

Curativos______________________________  2475
Operações______________________________  729
Obtu rações diversas___________________  821
Estomatites ___________ ________________ 525

Gengivites _____________________________  649
Fistulas diversas_______________________  128

Abcessos diversos______________________  67

Pyorrhéa______________________________  128
Kystos ------- -----------------  32

Fluxões _______________________________  94
Trismus _______________________________  19

-mmtntvdu —  Como nos annos anteriores 3 officinas, de carpin

taria, ferraria e colchoaria, sem installações adequadas e mal appa- 
relhadas, a cargo de funccionarios pertencentes ao corpo de enfer

meiros e com auxilio de doentes, trabalharam irregularmente na me
dida de suas possibilidades.

Os dirçtrou de costura á testa das Religiosas, esses, sim, conti
nuaram a prestar relevantes serviços, não só pelo rendimento de suas 
differentes secções, de confecção e concerto das roupas do estabeleci
mento, mas sobretudo por £;,em um meio permanente de occupação 

de grande numero de enfermas, o que nos mais modernos e adeanta- 
dos hospitaes de insanos constitue um methodo therapeutico valioso 

'•>s moléstias mentaes, sob a denominação de Labortherapia (Occupa* 

'Hierapy dos Americanos do Norte).,



M O V IM E N T O  DE IN SA N O S  DO  H O S P IT A L  SAO PED R O  D U RA N T E  O  A N N O  DE  1926.

Exietiam
Entraram Re-entraram

Voltaram  
da Colonia

S A H I R A M

Ficaram
existindoPor diversos 

motivos

V I V O S  

Transferidos para

Col. Jacuhy M. Jud ic iár io

Mortos

H M H M H M H M H M H M H M H M H M

276 500 251 141 30 40 13 0 152 100 37 0 16 7 84 55 281 519
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tos—72totsEmcind —  Em cinco de novembro de 1926, extin 
decreto n." 3.704 os logares de directores do Hospital São pgj 

Manicomio Judiciário ficaram os dois estabelecimentos subordi 0) 
a uma unica directoria, a da Assistência a Alienados.

Distinguido pela confiança do benemerito governo do Estado m  

a investidura na elevada funcção deste cargo, a 6 de novembro1***** ‘ 
sumia a direcção do Hospital São Pedro, recebendo o estabelecimi»mÍ 
do chefe de serviço mais antigo sr. dr. Luiz José Guedes, o <|Ual 

virtude do regulamento se achava á sua testa, na falta de director

Verificando nessa occasião não se acharem inventariados em li»», 
especial os moveis e utensilios existentes, foi meu primeiro acto no. 
inear o administrador do Hospital sr. Manoel Ventura Barcellos * 2  

ajudante do administrador do Manicomio Judiciário, sr. Alcides Ma* 
deira, afim de procederem ao inventario geral das existendas do Hos 
pitai e Colonia Jacuhy.

Este trabalho foi executado com metieulosidade, constando 
porém, somente da descripção de todos os moveis e utensilios eni 
contrados, com referencia sobre o estado de conservação, não se fa
zendo a estimativa de seu valor, o que demandaria muito tempo.

Na mesma occasião deixei de receber os valores existentes em 
cofre, só o fazendo posteriormente após o balanço procedido na es
cripta do estabelecimento pelo 2.° official do Thesouro do Estado 

sr. Djalma Leivas Cardia, incumbido dessa commissão pelo sr. dr. 

Secretario da Fazenda, em virtude de solicitação minha a v. excia. 
em officio n.° 317, de 6 de novembro do anno p. findo.

O  funccionario do Thesouro, após cerca de tres mezes de assidi 

trabalho junto á secção de contabilidade, apresentou detalhado rela

torio ao exmo. sr. dr. Secretario da Fazenda, do qual extraio e annexo 
a este o quadro demonstrativo do estado economico-financeiro do Hos
pital São Pedro, encerrado a 5 de novembro de 1926, data em que o 

estabelecimento passou á minha gestão.
Um dos trabalhos importantes praticados pelo contabilista do The 

souro foi a verificação e avaliação de valores e objectos pertencentes 
a insanos para ef feitos de contabilidade e que existiam sob a guarda 
do administrador, continuando-se dahi por diante essa pratica, esta

tuída, aliás, em disposição regulamentar.

evbvtEc b rvs1vsc —  A  receita do Hospital durante o exercicio 

de 1926 elevou-se a Rs. 493:680$784, assim discriminada:

Contribuição de pensionistas................. ........................  203
Idem das Intendencias..

Renda do Patrimonio..

75
164

.4453800

:751$100
:570$467

Fornecimento de energia electrica ao Quartel das Ba

naneiras --------------------------------
Idem ao Hospital de Isolamento...
Fornecimento de alimentação, agua, luz e pharmacia 

ao Manicomio Judiciário------------------

Total.... ..Rs.
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\ despesa montou a Rs. 1.224:850$192, assim discriminada:

, o Hospital São Pedro„________________________ 1.104:869$182
a Colonia Jacuhy____ ____ _____________ ______  119:981$010

Total_____ _______ Rs. 1.224:850$192

Deduzida da despesa a receita arrecadada, verificou-se que o dis- 
dio effectivo para o custeio do Hospital e Colonia Jacuhy foi 

—7 de Rs. 731:169$408. quando a verba votada no orçamento era 
Rs. 1.089:188$000.
De passagem convém assignalar que o augmento da receita na 

rtancia de Rs. 303:691$594 sobre a do exercicio anterior, que foi 

as de Rs. 189:989$190, explica-se pelo facto de em 1925 a renda 
intendencias e do patrimonio não figurar como receita, mas ser 
morada ao patrimonio.

L 23\de7 e se7pe73 apem o3pnt3u —  Durante o anno foram distri-

•Mas 312.266 rações, inclusive dietas na importancia de Rs............
r :661$400 de verba alimentação, o que vem a dar a cada ração o

o de 1.690 réis.
I A despesa pem o3pnt3 saliiu a 3$973 para o Hospital São Pedro e 

5703 para a Colonia Jacuhy.
F R7n.3 e1eotmno3 —  A usina produziu durante o anno 41.973 ki- 
nratts de energia assim discriminados:

lHospital ...— --------

| Isolamento de São José
I Quartel das Bananeiras 
| Manicomio Judiciário

T ota l____________  41.973 kilowatts

O custo rnedio do kilowatt sahiu a 952 réis.

43tmn:8.n8 —  O  seu valôr que em 31 de dezembro de 1925 era 
[ Rs. 3.939:422$504, elevou-se a Rs. 3.939:922S504, graças á doação 

t Rs. 500$000 feita ao Hospital por um philantropo de Rio Pardo 
oe occultou o nome.

23.499 kilowatts 

2.600 

14.125 
1.749

• BA LAN CETE EM  5 DE N O V E M B R O  D E  1926

531s87
08.t37 $en9es8me7 0mes8me7

B2Ò0 ,7i

2 Immoveis e Bemfeitorias...... .......  1.162:793$270

5 Moveis e Utensilios______________ 83 :426$200
«Apólices ________________________  1.316:000$000
p Depositos do Thesouro do Estado

c/Patrimonio ___________________  1.343:536$403
I  Idem, Idem, Colonia Jacuhy____ 13:809$269

André de Viveiros Machado.... . 14:424$024



H O S P IT A L  SAO PEDRO  

KALASÇO EM :tl DEZEMBRO l>E 19í«

SALDOS LANÇAM ENTOS

Debito Credito

Devedores Credores Debito Credito

Activo

i

Passivo

jweis e Bemfeitorias 

ib e Utensilios

pito i\ do Tli. <lo Estado 

■itjionici .............—...........

I idem c/Colonia Jacuhy 

H de Viveiros Machado 

pia Militar do Estado 

(toria de Hygiene do Es-

■Onio ...... ........
tia Jacuhy c/Patrim onio

1.162:793*270 

83:4268200 

1.316:000*000

í
1.301:2143639 

14:7923804 

14:4243024

23:5013282

7:0433005

162:7933270 

83:4263200 

j 1.316:0003000!

1.391:2143639 

14:7923804 

14:>243021 

6:2303475 17:2703807

■0S .................. 1 787SN0O

lia da Usina

■dwclas _____------ -

7 700*412

75 751*100

77 197*450

Mia Jacuhy c/Pessoal 24 507*265

Uphi> Fontoura 4 066*000

pia Jacuhy c/Producçfto

b r io s  .le Moraes 28*000

rk| C. Pinto Dias 1 343*012

wl Ventura Barcellos 635*000

Lias
189 000*024

pitos P. (lo Th. do Es-

| tylnsanos ........................ 3 782S117

>0 Francez Ita liano  c/

*ies 5 7753000

B íae ional do Conimer-

i/cambiaes 6 060*000

lidem Kio Grande

Bacia HO____ . - 33:886*630

kia Jacuhy c/Custcio 95 476*745

ponist :i - ,__________ ______ 203 638*800

Bomio Jud ic iário  . 37 003*559

1  tia Patrimonio 122:544*598

Ecc&o de Insanos 414*300

60 119*550

428 :374664

20:894*201

................................... 869*600

1:4693937

3.939:9223504

15:2493843

6:4333020

30:5443287

75:7513100

3543900

HOHSPPITA
3.939:9223504

15:2493843

4:645*220

22:8433875

76:842*550 

24:507*265 

*!: 066*000

l:6io*oool 1:610*000

685*000

fcuro do Estado c/c a pa

tmro do Estado

jnitaçâo —........................

■ Despezas 

I  Orçamentaria 

Is a liquidar

394:051*3081 

527:661*400 

84:2293161

629*000, 

8:756*840; 

1 :545*040> 

203:638*800j

164:570*467

3:640*889

427:5383908

20:894*201

869*600

1.076:333*391

389:7713627

35:480*220

8:1193871

28*000

1:343*012

6333000

189:000*024

3:782*117

5:7758000;

6:0603000'

25:129*790

93-928*705

37:003*559

414*300

56:478*661

*353756'

635*000

6293000

42:0253869

6.419:9893920 6.419:9893920

6358000

17:1783236

1.162:703*270

83:426*200

1.316:000*000

1.391:214*639

14:7923804

14:4243024

17:2703807

I
5:5733068

76:842*550

24:507*265

288000 

6353000 

189:0003024

25:1293790

93:9283705

5:1523367

414*300

56:4783661

1.076:3333391 1.076:3338391

4:2793681 —  —  47:178*236

492:1813180 —  —  402:181*180

76:1098290 —  —  76:1093290

—  I • —  1.076:333*391 1.076:3333391

—  442*300 37:003*559 

5.103:8948702 5.103:894*702 2.200:922*318' 2.200:922*318

4:06GSOOO

1:343*012

::: 782*117 

5:775*000

I
6 :060*000

37:003*559

835*756

3.939:922*504

15:249*843

4:645*220

22:843*875

1:610*000

629*000

42:89SS.-,r,.fl

36:561*259

4.064:360*256 4.064:3608256

d( Contabilidade do Hospital São Pedro. Porto Alegre. 15 de fevereiro de 1927.
SPITAL EDIIRT KLT ÇML:Tt 

Guarda-livros.
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C O L O N IA  JA C U H Y

r  —729COLN7 IA 9LJUL7J —  Existiam em 1.° de janeiro de 1926 

,,3 Colonia Jacuhy 109 doentes. O  movimento durante o anno con- 

j;ti« em 37 transferencias do Hospital para a Colonia e 13 transfe- 
^ncias da Colonia para o Hospital, dentre estas 6 para alta dos 

gentes. Deu-se a fuga de um insano que pouco tempo depois foi 

refon<luzido ao estabelecimento e tiveram alta da Colonia para 

jjsistencia em domicilio 4. Assim, em 31 de dezembro, a população 

,!a Colonia elevou-se a 129 doentes.

f  HAAYUr9U —  A  Colonia possuia, em 1.° de janeiro de 1926, 31 
■ujimaes: 24 vaccuns, 5 muares e 1 cavallar. A  producção foi de 3 

terneiros- Adquiriu-se 1 boi e foram remettidos 2 para o Hospital, 
peste foram enviados á Colonia 4 animaes muares. 

f  Assim em 31 de dezembro ficaram existindo 26 animaes vaccuns, 
jO muares e 1 cavallar.

d Er9Uxi7 IA JY9L7J O U29AYsNYrU —  Teve pouco desenvolvimento o 

(nsaio daquelia criação, iniciado no anno anterior. Com a existencia 

je 18 animaes a 1.° de janeiro, tendo se adquirido um casal de tYr7AsN 
aNrJAme a producção foi de 22. Deduzidos 5 animaes mortos por 

«rizootia e faisca electrica, a 31 de dezembro a criação ficou redu

zida a 37 cabeças. A  avicultura, como no anno anterior não teve 
maior desenvolvimento.

f 1.r9AYsNYrU —- A  lavoura produziu para consumo do Hospital 
lri.499 kilos de produetos diversos, cujo valor foi computado em 
5-277S600.

A producção da lavoura e horta consumida pela Colonia durante 

e primeiro semestre de 1926, avaliada em 50.414 kilos, teve o valor 

calculado em 8:306$700 e durante o 2.° semestre. 38.030 kilos ava- 
íados em 5 :689$400.

k Outros produetos consumidos pelo Hospital e Colonia foram 

tomputados, respectivamente, em 66$500 e em 5:994$900.

° t92OrJUJ rOLIUJ  —  As invernadas renderam 227$000, que accres- 

ridos de rendas diversas, no valor de 2 :229$500 e do producto da 

mpeza e pintura de uma chata da C. E. F. M. S. Jeronymo, tra

balho dos insanos, na importancia de 1 :610$000, prefazem o total 
<ie 4 :466$500.

[ Assim o valor total da producção da Colonia montou a rs. 
»:514$600.

K tOJdOJU —  A  despeza com o pessoal attingiu a 24:507$265 e
• custeio a 95 :473$745.

m HUNr9C7L97 —  O patrimonio da Colonia Jacuhy, depositado em 

<aderneta do Thesouro do Estado, a 31 de dezembro de 1926, era 
fcrs. 14:792$804.



M A N IC O M IO  JU D IC IÁ R IO

Este estabelecimento, creado pelo decreto n.° 3.356, de 15 j S  
agosto de 1924, e installado em 5 de outubro de 1925, vem fun 

nando regularmente desde esta data, attendendo dentro dos distv!° 
tivos de seu regulamento a todas as solicitações da Justiça.

MANICOJUA DO IJUOÁJRDAE —  A  1.° de janeiro de 1926 existi 
no Manicomio dezeseis pacientes, transferidos do Hospital ç-” 
Pedro por determinação da Secretaria do Interior.

Durante o anno verificaram-se 41 entradas, 20 de pacientes cn 
procedencia do Hospital São Pedro, os restantes do grupo de aü Í 

nados criminosos existentes naquelle estabelecimento na data 

inauguração do Manicomio; e vinte e uma á requisição das auctori " 
dades judiciarias e da Chefia de Policia, nas datas consignadas 
quadro demonstrativo annexo.

Nesse lapso de tempo foram dadas 7 altas —  4 por conclusão 

de observação, dos pacientes Léo Krause, Almerindo Antonio Bran
dão e Diamantino de-Vasconcellos Rodrigues, do fôro desta capital 

e Carlos Enge, do fôro de Passo Fundo; uma de paciente procedente ; 
da Casa de Correcção, curado do distúrbio mental; uma por habeas- 

corpus, Waldomiro Gomes Pereira, do fôro de Cachoeira, e final
mente uma por fallecimento, Antonio Alves dos Santos, um octoge- I 

nario, dos mais antigos internados vindos do Hospital São Pedro. 1
Assim, durante o anno de 1926 foi de 57 o movimento de inter

nações.

As mulheres em numero de 7 continuam como hospedes do Hos
pital São Pedro, por falta de installações adequadas no estabeleci
mento.

stJeeIAJRÁIAE —  A  8 de novembro foi exonerado, a pedido, do , 
cargo de administrador do estabelecimento o sr. Thomaz de Campos 

Velho, sendo nomeado o sr. Thiers Barlx>sa da Silva que, em data 
de 11 do referido mez, entrou no exercicio das respectivas funcções.

Durante o anno foram lavradas 17 portarias de nomeação: 6 

de guardas, 6 de enfermeiros, 3 de serventes e 2 de porteiros; e 8 

portarias de exoneração: 3 de guardas, 2 de enfermeiros, 2 de ser

ventes e 1 de porteiro.

aANRE IJEURbbRlcOE —  Durante o anno foi adaptada para f> 

Manicomio Judiciário uma sala com o respectivo pate<>. ganhos > 
Hospital São Pedro. Destinou-se-a a um dormitorio collectivo com 

18 leitos, o que permittiu attender ao elevado numero de internações 

requisitadas pelas auctoridades.

MANICOJUA ebIJIeA —  Afóra os trabalhos de psychiatria, 0 mo

vimento clinico resumiu-se quanto á medicina a casos esporádicos ®  
grippe e dysenteria bacillar e quanto á cirurgia a pequenas interven

ções.
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Foram feitas 294 injecções, endovenosas, intra-musculares e sub- 

neas.
Ao laboratorio requisitaram-se 8 exames de urina, 8 reacções 

Hordet-Wassermann no sangue e um exame de feses.

A pharmacia do Hospital São Pedro aviou 579 formulas.

—731Fo 71ra31mao —  O  estado sanitario do Manicomio durante o 
■0 foi satisfactorio.

Foram praticadas nos pacientes as vaccinações anti-variolica e 
tra as infecções do grupo typhico, nos casos indicados.

Occorreu apenas um obito de um paciente octogenário e cuja 
a-mortis foi broncho-pneumonia grippal.

foeia31 e Fi7ti71  —  Na rubrica “ Material” da tabella 14 do 
-íento de 1926 houve um déficit de rs. 11:947$475, sobretudo á 

ta da verba alimentação, explicável pelo augmento crescente de 
internações que attingiu o numero de 41.

L  A receita durante o exercicio, proveniente da contribuição de 

«dentes recolhidos a compartimentos especiaes, á razão de 12$000 

por dia. montou a rs. 3:288$000.

--------

I  São estas, sr. dr. secretario, as informações que julguei util 

restar a v. exa., relativamente ao funccionamento, durante o anno

i 1026, dos tres estabelecimentos de alienados subordinados a esta 

rectoria, que ficará, entretanto, ao inteiro dispôr da Secretaria de 
ístado dos Negocios do Interior e Exterior para quaesquer outros 
Bclarccimentos.

Saude e fraternidade.

s1ear32o 9o4i7n 

Director.
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IgfENCIA  A ALIENADOS
MANICOMIO JUDICIÁRIO 

(jlTADKO DOS NOVOS INTERNADOS 1>£ JANEIRO A DEZEMBRO DE !»:><>

NOMES Data da 

internação

PRO CED EN C IA

Auctoriadades qu« 

determ inaram  a 

internação

Motivos

da

internação

Reacções anti- 

sociaes 

eommettidas

ALTAS

farlos Enge

p^lio (le Freitas 

gpaininondas Corrêa 

julio José de M iranda 

1/,. Kranse ....................

hgtriii') ('a iiiinna 

'waldomiro Gomes Pereira

[Garibaldi Cardozo ......... ...... ....

iiÉnelindo Antonio Brandão

1— 1926

19— 1— 1926 

22— 1— 1926 

25— 1— 1926 

4— 2— 1926

3— 3— 1926 

5— 3— 1926

13— 3— 1926 

8— 4— 1926

Bertholdo Florencio Tavares 8—  5— 1926

Philemon Alves da S ilva 9—- 5— 1926I

Boleslau Giboscki 26—• 6— 1926

Waldomiro Gomes Pereira 23—  7—-1926

Kenjamin Ch in i 18—  8— 1926

ftlio  Ribeiro 2 9 1926

San.orim Kurtz Barbosa 2— 10-—1926

Roberto Struck . ...........11— 10— 1926

Pedro José Machado 

Gentil Marques Ferreira

■exandre S ilva ............

Manoel Francisco de Oliveira

5— 11— 1926 

. 7— 11— 1926

9— 11—1926 

f4— 11— 1926

Erechim

Porto Alegre 

Bagé

Casa de Correcção 

Porto Alegre

Santo Amaro 

Cachoeira

Passo Fundo 

Porto Alegre

Soledade 

S. V ictoria do Palm ar 

Bento Gonçalves 

Cachoeira 

Encantado 

Pelotas 

Passo Fundo 

Hospital São Fedro

Casa de Correcção 

Pelotas

Casa de Corrrecção 

Hospital São Pedro

Ju iz  d istrictal

3.“ ju iz  d istrictal 

Ju iz  de comarca 

Dr. chefe de policia 

; 3." ju iz  districtal

Ju iz  d istrictal 

Ju iz  de comarca

Ju iz  d istrictal 

Ju iz  de comarca

Exame mental

Deliq. irrespons. 

Crim . alienado 

Exame mental

Ju iz  districtal 

Ju iz  de comarca 

Chefe de policia 

Ju iz  districtal 

Chefia de policia 

Ju iz  de comarca
»» w t»

Ju iz  de comarca de 

Santo Angelo 

Chefia de policia 

Ju iz  de comarca de 

Pelotas 

Chefia de policia 

Chefia de policia

Hom icidio

Falsidade

Atten." ao pudor 

Lesões corporaes

Hom icidio

Em 6-6-1926 por 

conclusão de ob 

servação.

Em 14-4-1926 por 

conclusão de ob 

servação.

Em  27-3-1926 por 

habeas-corpus

Em  27-8-1926 por 

conclusão de ob

servação.

Condemnado 

Deliq. irrespons. 

Exame mental 

Interdicto 

Exame mental

Ferimentos graves

Hom icidio

Resist. ã  prisão 

Hom icid io
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ASITEN TCLNDO—EI—MJN TI TCOUCÁI  

R7  C4CE1M1MN TC GÇÕV
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DESIG N AÇÕES
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alimentação 16:0001000 27:739*640 11:739*640

Agua e luz ......................... 2:000*00u 2:7971235 797*235 —

Pharmacia 3:000$000 2:429*950 — 570*050

Roupas 3:000*000 2 :998$500 — 1*500

Outras despezas 6:000S000 5:9825150 17*850

A S S I S T E N C IA  A  A L I D N A O — SM J U Á R7 4 J R4  1G Ç R7 RÕ V R4

ASITEN TCLNDO—EI—MJN MeI EC1CM—I 

DN C4CE1M1MN TC GÇÕV

Nomes dos pensionistas D iaria Datas Importan-

cias

Waldomiro Gomes Pereira 12*000 de 5 de março a 27 de

março 264*000

Idem idem 12*000 de 23 de ju lho  a 31 de

dezembro .................... 1:944*000

Samorim K urtz  Barbosa 12*000 de 3 de outubro a 31

de dezembro ________ 1:080*000

3:288*000

19 R. I.



Illm.° sr. dr. Director da Assistência a Alienados

Em obediencia ao preceito regulamentar, apresentamos os mapas 

estatísticos anexos que dizem do movimento das secções, a nosso cargo, 
no Hospital São Pedro, referente ao ano findo de 1926.

Por esses mapas se aprecia:

—  Na Secção de Ilm.°sm°.rd. Dsilm.e

Existiam a 1." de janeiro de 1926 ______  42
Entraram ____ ___ _____ _________________  43
Re-entraram____________________________  11
Transferidos para a 4.a classe __________  7

Saíram _________________ _______________ 37

Especificadan lente, os que obtiveram alta, por diversos motivos, 
foram:

Curados.......... ..................... .......................  6
Melhorados_______________________ _____ ___17

Sem melhoras__________________________  6
No periodo de observação ______________ 1
Falecimento ____________________________  7

Total ______________________________  37

Ficaram existindo ____________ _________  52

Na Divisão de mulheres, pensionistas:

Existiam a 1.° de janeiro___ ____________  56
Entraram _______________________________  25
Re-entraram ____ _______________________ 5

Transferidas para a 4* classe__________  3
Sai ram ...............................'_______________ 29



—  744 —

Destas.

Curadas-------------------------  5
Melhoradas_____________________________  9
Sem melhoras---------------------  13

No periodo de observação----------  1
Falecimento ____________________________  1

Total ______________________________  29

Ficaram existindo ______________________  54

Na 1.* Secção de mulheres, 4.* classe:

Existiam _______________________________  121
Entraram _______________________________  19
Re-entraram ____________________________  5
Baixaram das pensionistas-----------  3
Sairam__________________________________  30

As altas foram nas seguintes condições:

Curadas_________________________________ 2
Melhoradas _____________________________  6
Sem melhoras _________________________  6
Falecimentos -----  --------------- 16

Total ___ _________________________  30

Ficaram existindo ______________________  118

Uma dessas doentes saiu para o Manicomio Judiciário.
Do exame geral dos aludidos quadros verifica-se que a doençi 

mental que mais se responsabilisou pelas internações foi o alcoolismi 

(psicose) nos homens (9) e a que se enquadra no multiforme capituli 

das psicopatias constitucionais (estados atipicos de degeneração) — 
tambem (9).

Nas mulheres, coube a preeminencia a melancolia (da psicose ma 

nioco —  depressiva) —  9 casos.
Em seguida, inscrevem-se —74DeDs —  os de demencia precoce ' 

melancolia (fase da loucura periódica) —  igualmente em numero de É

Nas mulheres, a demencia precoce (8 ).
Das re-internações, como veseiramente se observa, coube a pri 

mazia á demencia precoce (8 ). A  seguir, os casos de mania (loucur; 

m. depressiva) —  7.
Em relação aos mezes de maior movimento, quanto ás entradas 

aparece em 1.° logar o de janeiro (12). Ao depois os de março, agost 

e novembro ( 11).
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Deram-se 23 obitos assim descriminados:

Pensionistas homens 
Pensionista mulher .

6
1

I a Secção (doentes de 4a classe mulheres) 16

Total 23

Directamente ligadas as doenças mentais registaram-se faleci
mentos por alcoolismo, paralisia geral, epilepsia (estado de mal), psi

coses de esgotamento (delirio de colapso).
Um houve de falecimento no periodo de observação, aos primei

ros dias de sua entrada no Hospital.
“O  estado sanitario, sob o ponto de vista de doenças intercurren

tes, foi bom, relativamente. Nenhum surto de epidemia, nenhuma das 
doenças do tipo nifecto-contagiosas costumeiras entre nós, como a dis

enteria, tivemos de anotar.
Não houve acidente algum de vulto que, por ventura, ocorresse 

nas secções a nosso cargo.
As conclusões deduzidas de uma inspecção mais minudente, nos 

mapas respectivos, condizem com o que se vem observando em os anos 
anteriores, conforme acentuámos em relatorios apresentados á D i

rectoria do Hospital.
E ’ o que nos cumpre vos informar.

Porto Alegre, Hospital São Pedro, 1.° de maio de 1927.

(a) —74 5Der amr- sD232r4



Exm.° sr. dr. Jacintho Godoy Gomes. 
D. D. Director da Assistência a 
Alienados do Rio Grande do Sul.

Apresento-vos o relatorio das occorrencias mais importantes e 
dados estatisticos referentes ao serviço que me está affecto no Hos
pital São Pedro (Divisão de homens —  4* classe), no decurso do 
anno de 1926.

Os dados informantes estão synthetizados no quadro incluso, es
clarecendo o movimento geral dos doentes pelo critério de tempo.

Delle deduzem-se as seguintes interessantes inferencias de utili
dade pratica para julgar o andamento do serviço technico:

I —  Ha um quasi perfeito equilíbrio entre as entradas e sahidas 
dos doentes, conservando-se aproximadamente o mesmo numero de in
sanos recolhidos. Durante todo o anno houve apenas o augmento de 
onze internados.

I I  —  A  percentagem dos re-entrados sobre o total das admissões 
E baixa: 8,3%.

I I I  —  A percentagem de altas por cura sobre o total das altas é 
apreciável: 37,9%.

IV  —  A media de admissões é inferior a uma por dia. O  calculo 
dá o coefficiente 0,62.

Depois do decreto governamental n.° 3.704, de 5 de novembro de 
1926, creando a Directoria da Assistência a Alienados, tem este hospi
tal soffrido profundas e radicaes uansformações.

Dentre as havidas em meu serviço salientarei, como mais impor
tantes, as seguintes:

1.° Separação technica das Secções.

2.° Bôa distribuição dos enfermeiros e sua fixidez nos respe
ctivos serviços.

3.° Separação dos insanos em dois serviços independentes.
4.® Organisação de cartões de matricula.
5.® Installação do gabinete medico.

Anteriormente, os doentes já estavam distribuidos em três secções. 
Mas, essas não tinham caracter technico algum, visando apenas um 

fim administrativo, para facilitar a repartição de roupa, alimento e 
dormitorios. Ao serem admittidos, os doentes eram arbitrariamente 

classificados nesta ou naquella secção, misturando-se em deplorável
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promiscuidade insanos dos mais dessemelhantes diagnosticos, o que —7 

só prejudicava as condições de reclusão inherentes ao tratamento, catnnJ 
tambem complicava inutilmente o trabalho dos enfermeiros na anrSn 
cação da therapeutica medicamentosa.

A  separação technica das secções, praticada em dezembro do am Ji 
findo, dispoz os alienados na seguinte ordem:

1 .* Secção —  Observação:

Todos os insanos recentemente admittidos, cujo diagnostico nâo 
foi ainda firmado, dentro dos 30 dias regulamentares.

Esta secção tem a media de 30 doentes.
2.a Secção —  Agudos:

Todos os insanos que já  passaram do periodo de observação e 
cujo diagnostico de moléstia aguda obriga-os a tratamento efficiente e 
pertinaz.

A  media de internados nesta secção é de 85.
3.* Secção —  Chronicos:

Comprehende os doentes de moléstia geralmente incurável: de
mentes, degenerados typicos, delirantes systematizados.

E ’ por assim dizer, a parte asylar do hospital.

Tem uma media de 120 insanos.

Todo doente ao ser internado é dirigido, invariavelmete, á 1* 
Secção donde, apoz a necessaria observação, é destinado a uma ou 

outra das duas restantes secções.

Desde abril de 1926, —7478 78 47pr—p8 47 opm 8piscu7d 8po aeapn 
luh7d têni sua observação clinica escripta ao serem admittidos. traba
lho praticado na quasi totalidade pelo dr. Januario Bittencourt.

Até agora os enfermeiros eram distribuidos em cada dia, confor
me as necessidades da occasião e segundo a escala que entre elles 

corria para o serviço da ronda nocturna. Tal systema trazia serios 
prejuizos ao serviço. Não havendo fixidez de enfermeiros em cada 

secção, era difficil, senão impossivel, apurar responsabilidades, o que 

fatalmente determinava uma queda no coefficiente qualitativo e quan

titativo tt7  trabalho, bem como o esmorecimento do estimulo ao zelo e 
dedicação, de que deve dar prova cada enfermeiro, no desempenho 

de sua actividade.

De outro lado a descontinuidade dos enfermeiros em cada serviço 
impedia a formação utilissima do habito e da proficiência especializada 

dentro de uma mesma tarefa.

A nova distribuição dos enfermeiros obvia esses inconvenientes.
Os enfermeiros e ajudantes de enfermeiros estão repartidos, 4p 

ogrpcig ,cegd em 4 grupos: um grupo para cada uma das secções 

supra-citadas e um quarto grupo consagrado aos insanos agitados re

colhidos á sala de clinotherapia. Cada um desses grupos de enfermei
ros é dirigido por um chefe permanente, ficando assim distribuido o 

conjuncto do pessoal.

1.a Secção: um enfermeiro chefe e quatro auxiliares;
2.* Secção: um enfermeiro-chefe e quatro auxiliares;
3.* Secção: um enfermeiro-chefe e quatro auxiliares;
Sala de clinotherapia: um enfermeiro-chefe e oito auxiliares.
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Não ha ronda nocturna geral. Dentro de cada secqão os enfer
meiros se revezam, á noite, sem se deslocarem do serviço.

Outra modificação importante occorrida 11a 4.* classe da 1* Divi
são foi a separação dos insanos em dois serviços independentes. An

teriormente, os doentes agudos ou chronicos, ainda em observação ou 
não, qualquer que fosse o seu estado mental e decorrentes consequen- 
cias, confusos, dementes, sordidos, perseguidos, eram todos alojados 

[ etn commum, nas mesmas dependencias do hospital, passeando, du

rante o dia, em absoluta promiscuidade pelo pateo, areas e galerias e, 
á noite, confundidos, nos dormitorios, sem a menor selecção.

Póde-se imaginar, facilmente, os resultados perniciosos e os peri
gos imminentes de uma tal desordem entre os internados, attentatoria, 
alem do mais, aos preceitos da psychiatria.

Esse erro hospitalar já  está abolido. Os insanos agudos estão 
radicalmente isolados dos chronicos, em qualquer hora do dia ou da 

noite. Pateo, dormitorios, refeitorios e banheiros, tudo é rigorosa
mente independente.

Provisoriamente ainda ha, durante o dia, contacto entre os doentes 
agudos do meu serviço e os pensionistas de 1.*, —74 e 3.* classes em 

uma area do penúltimo pavilhão. Isso porque ainda não chegou a ter
mo a construcção de um pateo consagrado exclusivamente aos doentes 
agudos da 4.“ classe.

Uma vez promptificado este, o inconveniente desapparecerá.
E ’ inutil insistir sobre as vantagens dessa separação praticada 

entre os doentes agudos e chronicos, porque ella corresponde aos 
princípios basilares da alienistica.

Uma providencia de apreciavel alcance para o facil entendimento 

entre o medico e os enfermeiros, auxiliando o rigoroso cumprimento 
das ordens daquelle, foi a organização de cartões —  matrículas para 
cada internado, trazendo o nome, numero da papeleta, data de admis

são e diagnostico da moléstia mental. Esses cartões destinam-se a ser 
localizados em três quadros numeraes, no gabinete medico, de accordo 
com as três secções acima discriminadas. O  quadro da 1* Secção está 

prompto e utilizado. Nesses quadros dis]>õem-se os cartões em colu- 
mnas indicadoras da situação do insano em cada dia: si está na sala 
de clinotherapia, si no pateo, si baixou á enfermaria, si exercita algum 
trabalho. Pela simples inspecção geral delles, têm-se a noção de con- 
juncto de todo o serviço.

Os cartões são manejados pelos enfermeiros, orientando-lhes a 
acção, conforme as prescripções do medico e evitando alem disso o 
prejuizo do esquecimento, facil de se verificar, dado o numero avul- 

tado de reclusos (mais de 200).
Nesses mesmos cartões o medico assignala a transferencia de 

cada doente de uma a outra secção.
Finalmente, restringindo-me, apenas, ás occorrencias de maior 

relevancia, devo ainda referir a installação do gabinete medico, lacuna 

grave, que agora foi preenchida.
De facto, até ha bem pouco não havia siquer uma sala consagrada 

ao exame do doente e á guarda do material technico de semiótica e 

therapeutica.
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Até então, no consultorio da enfermaria era que o medico exami

nava os doentes recentemente admittidos e passava revista nos ante
riormente reclusos. Era um serio inconveniente perturbar a serenida

de da enfermaria de moléstias somaticas com o tranzito ruidozo dos 
alienados. Além de tudo, a applicação das injecções medicamentosas 
que constitue grande parte da tarefa dos enfermeiros, era praticada 

na sala dos curativos do serviço de cirurgia, por falta de lugar 
adequado.

Felizmente tão grave falta já não existe.
Acha-se installado no andar superior do ultimo pavilhão do hos

pital um commodo gabinete medico, com mobiliário adaptado ás ne
cessidades previstas pela pratica, destinado a todos os trabalhos techni- 
cos do meu serviço.

A creação deste gabinete, que ha muitos annos urgia neste hos
pital, irá necessariamente tornar muito mais efficiente a acção do medi

co e dos enfermeiros na assistência a alienados.
Resta, apenas, dar começo ao novo regimen das papeletas, nâo 

administrativas, mas, rigorosamente technicas, elaboradas por v. s. e 
em tramites de execução para que estejam satisfeitas as necessidades 
fundamentaes do serviço que me está affecto e é certo que os dados 
estatísticos dos annos futuros coidenciarão as reaes vantagens dahi 
decorrentes.

Porto Alegre, 1927.

(a) —75 0Até enãão,cst7ã



OüADRO DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO GERAL DOS INSANOS DA 1.» DIVISÃO — 4.‘ CLASSE 
I)E 1.» DE JANEIRO A’ 31 DE DEZEMBRO DE 1926.
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28 2 30
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2 4 9 3 18

Fevereiro ............... 18 __ 18 4 1 2 2 14 6 1 30

Março .................. . 17 _ *
17 12 2 - 2 — 3 — 19

Abril ................. ...... 17 _ _ 17 7 3 - 1 — 13 — 24

M a io ________ ____ 18 1 ,_ 19 8 2 3 — — 10 1 24

Junho ...................- 11 2 2 15 11 2 1 — 3 9 — 26

Ju lh o ...................... 16 _ 2 18 5 1 4 — — 11 — 21

Agosto .................. 16 8 _ 24 7 2 — — 20 8 1 38

17 4 1 22 5 2 — — — 9 — 16

Outubro ............... 15 3 __ 18 1 3 — 1 — — 2 7

Novembro ...... -.... 18 1 6 25 15 3 — 1 — 4 O 23

Dezembro ......-..... 17 — — 17 5 — — — — 1 — 6

Somma total ..... 208 19 13 240 82 25 10 16 87 77 5 253



Exmo. sr. ar. Director do Serviço da Assistência a Alienados.

Em obediencia ao disposto no art. 8.° lettra P. do regulamento 
deste Hospital, passo ás mãos de v. excia. as informações relativas ás 
2 “ e 3." secções de mulheres a meu cargo neste estabelecimento.

Nenhuma occorrencia digna de nota ha a registrar. O estado 
sanitario, durante o anno, foi bom, apezar das condições pouco favo- 
raveis aos insanos, cujo numero é, de muito, superior á lotação maxima. 
Poucos foram os casos de febre typhoide e de dysenteria verificados 
no correr do anno.

O movimento geral de doentes, nas secções a meu cargo, foi o 
seguinte: entraram 127, das quaes 30, reentradas; obtiveram alta 103. 
das quaes 2 curadas, 47 melhoradas, para assistência domiciliar, 11, 
tambem para assistência, mas não melhoradas, 38 por fallecimento e
6 transferidas para o Manicomio Judiciário. O coefficiente de mor
talidade foi, assim, de 8,5 %.

Nos mappas annexos encontrará v. excia. informes mais detalha
dos, bem como a discriminação das pacientes entradas e sahidas, se
gundo os respectivos diagnosticos. Outros esclarecimentos que se tor
nem necessários poderei dar a v. excia. se assim o entender.

Porto Alegre, 9 de abril de 1927.

(a) Exm o.sra D.xxai

Med. Chefe de Secção.



Exmo. sr. dr. Jacintho Godoy Gomes
d. d. Director da Assistência a Alienados.

E’ com o máximo regosijo que vos apresentamos o primeiro re
latorio do “Serviço de Cirurgia” do Hospital São Pedro, serviço cuja 
realisação de ha muitos annos vinhamos ideando, hoje já em funccio
namento, si bem que ainda não com a efficiencia que é desejável.

O grupo cirúrgico já construido, com todos os pormenores techni- 
cos observados, honra, seja-nos permittido assim dizer, não por vai
dade, mas porque assim se exprimem todos os cirurgiões que o tem 
visitado, inclusive os de outros Estados que aqui estiveram por occa
sião do IX  Congresso Medico P>rasileiro, honra, repetimos, não só ao 
Hospital como tambem ao nosso Estado.

Modesto cirurgião, mas amante de sua especialidade e mais ainda, 
conscio de ter procurado sempre cumprir, dentro do que lhe é pos
sivel, os deveres inherentes ao logar que occupa no Hospital São Pedra
— não podemos deixar de consignar o parecer insuspeito de tão no
táveis profissionaes.

Aos saudosos collegas drs. Deoclecio Pereira e José Carlos Fer
reira e ao illustre psychiatra — dr. Luiz Guedes — são devidos agra
decimentos pelo apoio que dispensaram, quando dirigiam este hospital, 
á ideia e á execução desse projectado serviço, assim como aos prove- 
ctos engenheiros drs. Manoel José Barreira, Pedro Paulo Schoenemann 
e Adolpho Stern.

Foram os dois últimos que, intelligentemente, dirigiram e executa
ram a construcção do actual “Grupo Cirúrgico”.

Este, cuja construcção foi iniciada em fins de 1925 e terminada 
em outubro de 1926, é composto de: duas salas de operações (séptica 
e aseptica); sala de lavatorios, annexas a ellas; sala de esterilisação 
entre as duas salas de operações; vestiário para os cirurgiões; sala 
de anesthesia e vasto hall central.

As salas de operações, amplamente illuminadas durante o dia, o 
são tambem á noite por apparelhos de luz scyalitica, largamente usados 
nas clinicas européas e norte-americanas, por produzirem luz em 
foco, sem sombra e calôr. Ao que sabemos, são esses os primeiros 
apparelhos installados no nosso Estado.



Até esta data, temos operado, servindo-nos do escasso mobiliário 
existente no hospital, com instrumental nosso e material esterilisado 
na Santa Casa. Dentro em breves dias, porém, será retirado da Al- 
fandega desta capital, o material indispensável, comprado na Suissa 
Allemanha e França, constando de todo o mobiliário para as diversas 
salas, apparelhagem de esterilisação e instrumental operatorio.

Em complemento a este “Grupo Cirúrgico”, graças ao vosso tra
balho intelligente e ininterrupto para a transformação do velho Hos- 
picio em verdadeiro Hospital, o que seja dito só a bem da verdade 
vindes effectivando brilhantemente, teremos, dentro em poucos mezes' 
quatro pequenas enfermarias de cirurgia, com installações sanitarias 
annexas, quartos para enfermeiros de serviço, gabinete de Raios X e 
outras dependencias que se fazem necessarias.

Desde maio de 1918, que eramos encarregados do Serviço de Mo
léstias Intercurrentes no Hospital São Pedro, passando em 1926, em 
virtude da extincção daquelle serviço autonomo, a dirigir o de Cirur
gia (então officialmente estabelecido) por designação de s. excia. o 
sr. dr. Secretario do Interior e Exterior, dr. Protasio Alves, o qual, 
data venia e pró-verdade, devemos consignar aqui, foi o real creador 
do departamento cirúrgico do nosso Hospital.

Quanto á organisação scientifica que pretendemos imprimir ao 
serviço, é moldada sobre a norte-americana, estando já em completo 
funccionamento dois ficharios — um para homens, outro para mu
lheres. Juntamos exemplares das fichas usadas, onde é consignada a 
observação clinica de todo o doente que attendemos.

Na certeza de que será desculpada essa especie de introito ao re- 
latorio-estatistico do Serviço de Cirurgia do Hospital São Pedro, 
anno de 1926, passamos a vos dar os necessários quadros, tendo antes 
de vos informar que ao illustrado collega e prestimoso cirúrgico au
xiliar dr. Almir Alves, muito deve o serviço pela assiduidade e compe- 
tencia com que sempre se tem conduzido.

Porto Alegre, 16 de abril de 1927.

Dr. Atéetsasd ,dmeo



MOVIMENTO GERAL DO SERVIÇO DE CIRURGIA

M O VIENT

ixaram durante o anno-------------- 74 84 158

GNRALNDS

Curados ----------- -------------------  26 69 95
Melhorados ______________________________  5 7 12

[Alta do Hospital_____________________ :---  3 1 4
Falleceram_______________________________  0 4 4
'ontinuani no serviço____________________  40 3 43

74 84 158

rações _______________________________  20 41 61
pparelhos gessados______________________ 1 3  4
pparelho de esparadrapo________________  0 1 1

Partos a termo__________________________  3 0 3

MORTALIDADE

Operatoria — 0%  Em relação aos 158 doentes — 2,5%.

ÇNCUN DILEAUS

N.° 7650— Ficha: 37— Insufficiencia cardio-renal 
N.° 7575 — Ficha: 4 — Traumatismo do craneo (fratura da 

base).
N.° 7600 — Ficha: 24 — Traumatismo do craneo (fratura da 

base).
N.° 4428 — Ficha: 54 — Traumatismo do craneo (fratura co- 

inutiva do frontal e parietal D.)

Porto Alegre, 16 de abril ed 1927.

Dr. ixENxATAI aIUNr



SERVIÇO DE CIRURGIA

SERVIÇIODOC — SUÇGARA— — Numer

Numero de casos 11 Abcessos
1 Adenite axillar 

” ” 2 Appendicites chronicas 
” ” 1 Anteversão uterina 
” ” 17 Bocios 
” ” 6 Cervicites chronicas 
” ” 1 Cystocele 

” ” ” 1 Degeneração cystica da cervix 
” ” 1 Entorse tibio-tarsico 

” ” ” 1 Estiomena vulvar 
” ” ” 3 Fibromas uterinos 
” ” ” 1 Fistula

1 Fractura do malleolo externo D. 
” ” 1 Furunculo 
” ” 2 Hérnias da linha branca 
” ” 1 Hemorrhoides

1 Hygroma do joelho D.
o ” ” 2 Latero-desvios uterinos 

” ” 1 Mastite suppurada 
” ” 2 Metrites 

” ” ” 2 Panaricios 
” ” 1 Phlegmão 

” ” ” 1 Prolapso uterino 
” ” 1 Rectite 

” ” ” 5 Rectro-versões uterinas 
” ” 1 Polypo do canal cervical 

1 Salpingite chronica a D.
1 Tumor maligno do collo uterino 

” ” 3 Vulvites 
” ” ” 1 Vaginite gonococcica

Porto Alegre, 16 de abril de 1927.

Dr. dCcDCIÇIE aE—Dr



SERVIÇO DE CIRURGIA

SERVIÇIODOC — UEGCA— — Numer

Numero de casos 15 Abcessos
” 4 Anthraxes 
” 4 Adenites

1 Adenoma da próstata 
” 4 Condylomas — peri-anaes 
” 2 Contusões
” 2 Cancros venereos da glande 
” 1 Erythema pernio

1 Erisypela
” 16 Ferimentos incisos 
” 7 Furunculos 
” 1 Fractura da olecrana D.
” 1 Fractura do cubitos D.
o 1 Fractura comminutiva do frontal e parie- 

tal D.
” 1 Fractura da extremidade inferior do hume- 

rus D.
” 1 Fractura da clavícula E.
” 2 Fracturas da base do craneo 
” 4 Feridas infectadas 
” 1 Fistula thoraco-pleural 
” 1 Ferimento contuso 
” 1 Fissura do anus 
” 1 Ferimento por bala 
” 3 Mycoses
” 1 Osteo-myelite do terço superior do femur D. 
” 1 Phymosis 
” 3 Queimaduras 
” 6 Úlceras atônicas 
” 1 varizes dos membros inferiores.

Porto Alegre, 16 de abril de 1927.

Dr. dcaDcIÇIE sE—Dr



Cumprindo o que determina o regulamento, tenho a honra de 
resentar-vos o relatorio dos trabalhos profissionaes executados na 

clinica odontologica do Hospital São Pedro no anno proximo findo. 
Em meus anteriores relatorios, tive occasião de ponderar a ne- 

sidade de uma sala destinada aos trabalhos desta clinica, pois sendo 
sempre crescente as nossas intervenções, disso muito se faz sentir, 
jnotivo porque vejo com grande satisfação o alto plano de reformas que 
tendes apresentado ao benemerito governo do Estado, constando nelle
o gabinete para a clinica dentaria, provando assim o interesse e o grande 
zelo que tendes tomado por todos os departamentos da assistência aos 
insanos.

Cumprir nd oqeed — Tenho procurado proporcionar aos doentes 
g maior hygiene buccal possivel, tarefa difficil em muitos casos, mas 
que vae sendo praticada do melhor modo possivel.

Além do hospital, tenho attendido tambem os internados do Ma- 
'comio Judiciário e a todos os empregados do estabelecimento.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Illmo. sr. dr. Jacintho Godoy Gomes.
M. d. director da Assistência a Alienados.

Consultas............... .......... ....................  1923
Curativos____ ______________________  2475
Operações __________________________ 729
Obturações diversas......... ............ ........  821
Estomatites_________________________ 525
Gengivites__________________ _______ 649
Fistulas diversas____________________  128
Abcessos diversos___________________ 67
Pyorrhea______________________ _____ 128
Kystos_____________________________  32
Fluxões ____________________________  94
Trismus____________________________  19

Ao encerrar este meu relatorio, é com grande prazer que agradeço 
a maneira cavalheiresca com que sempre vós attendeis as minhas soli
citações, deixando tambem expressos os meus agradecimentos á exma 
madre François pela maneira gentil com que me tem tratado.

(a) Dr. tdear gplr,,q



RECEITA E DESPEZA

Como se vê do annexo n.° 1, a receita durante o anno de 1926 
elevou-se a Rs. 493:680$784, sendo:

Contribuição de ]>ensionistas
Idem das Intendencias ____
fEventuaes ------ ,------
Renda do Patrimonio ...... ....
Fornecimento de energia electrica ao Quartel das 

Bananeiras 
Idem ao Hospital de Isolamento
Fornecimento de alimentação, agua, luz e pharmacia 

ao Manicomio Judiciário _____________________

203:445$800 
75:751$100 

869$600 
164:570$467

13:499$437 
2 :687$555

32:856$825

493:680$784

A despesa, conforme annexo n.° 2, foi de Rs. 1.224:850$192 
sendo:
para o Hospital _________________________________  1.104:869$182
para :i Colonia Jacuhy_______________ ____________  119:981$010

Total 1.224:850$ 192

Deduzindo-se da despesa, a receita arrecadada, verifica-se que o 
dispendio effectivo para o custeio do Hospital e Colonia Jacuhy, foi de 
Rs. 731:169$408, tendo sido a verba orçada pelo Governo do Estado 
de Rs. 1.089:188$000.

RAÇÕES E DESPESA POR CABEÇA

Durante o anno foram distribuídas, inclusive dietas, 312.266 
, rações na importancia de Rs. 527:661$400, da verba Alimentação, o 
que dá o custo de Rs. 1$690 para cada ração, como demonstra o an-

Í
nexo n.° 3.

O annexo n.° 4 indica a despesa por cabeça, que foi de Rs. 3$273 
para os doentes do Hospital e Rs. 2$703 para os da Colonia Jacuhy.
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USINA ELECTRICA

A usina produzio durante o anno, conforme annexo n.° 5, 41,'m 
kilowatts de energia electrica, assim distribuidos:

Consumo do Hospital ----------
Fornecido ao Hospital de Isolamento 

” Quartel das Bananeiras 
” Manicomio Judiciário ...

Total kws. _______________

23.499
2.600
14.125
1.749

41.973

ao preço medio de 952 réis.

PATRIMONIO

O seu valor que em 31 de dezembro de 1925 era de R s._______
3.939:422$504, elevou-se a Rs. 3.939:922$504, devido á doação de 
Rs. 500$000 feita por um bemfeitor de Rio Pardo, que occulta o seu 
nome.

A especificação dos valores constitutivos do Patrimonio consta do 
annexo n.° 6.

Secção de Contabilidade do Hospital São Pedro
Porto Alegre, 28 de fevereiro de 1927.

76—USI NA——EU LU CEITU 

Guarda-livros



R E C E IT A  U O  H O S P I T M .  S . P E D R O  D E  J A N E I R O  A  D E Z E M U H O  D E  \92G

MEZES Pensionistas Intendencias Eventuaes
Renda do Pa

trimonio

Fornecim ento fie e r e r jia  electrica

Quartel Ba- Hospital Isola- 

nanelras mento

Eorneci mento 

ao Manicomio 

Judiciário

Janeiro ______ 22:255*000 1:750*000 27*000 964*706 188*726 1:538*589

Fevereiro ____ 13:955*000 28:284*600 8*000 — 1:155*192 192*153 2:091*010

Março ............. 16:467*000 400*000 42*100 — 629*S50 176*358 3:140*668

Abril 12:706*400 1:497*900 8*000 1:760*000 1:314*579 283*731 1:615*376

Maio ......... 16:420*000 20*000 — 1:361*052 361*376 4:034*836

Junho _______ 23:849*310 3:034*000 27*000 — 1:498*112 384*000 3:328*976

Julho ..... ........ 12:039*900 5:150*400 17*000 78:818*131 933*250 306*185 2:255*628

Agosto ............ 22:341*690 21:191*000 42*000 — 1:475*877 265*824 3:169*088

Setembro 11:468*700 8:081*500 53*700 8:032*500 1:159*452 124*614 1:886*291

Outubro .....— 24:547*000 2:244*700 46*500 1:760*000 958*551 138*676 3:911*813

Novembro____ 16:905*800 2:370*000 88*000 13:315*000 991*916 233*392 2:852*108

Dezembro____ 10:490*000 1:747*000 491*300 60:884*836 1:056*900 32*520 3:032*442

Total ____ 203:445*800 75:751*100 869*600 164:570*467 13:499*437 2:687*555 32:856*825

Total .............................................. ......................... ........... . Rs. 493:6801784

Secçào do Contabilidade do Hospital Sfto Pedro.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 1926.

RECITA UOCCHI SI PMA.I 

Guarda-llTTOs



DESPESA DC) HOSPITAL S. PEDRO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 1926

MEZES Pessoal Alimentação Agua e Luz Pharmacia Roupas

Outras des

pesas

Gastos por 

conta da ren

da do patri

monio

Colonia Jacuhy 

Pessoal Custeio

Janeiro . 15:750*002 42:037*700 6:336*500 1:491*400 20:538*200 13:223*620 2:042*272 6:789*420

Fevereiro .. 15:750*002 40:606*340 877*000 4:867*950 — 3:013*100 __ 2:042*272 7:172*630

Março ........ 15:750*002 46:663*940 322*000 5:397*610 11:321*400 5:289*500 5:753*367 2:042*272 6:127*800

A b r i l______ 15:750*002 25:285*750 9:253*000 3:402*700 5*600 606*840 — 2:042*272 66*000

Maio ______ 15:750*002 67:727*440 718*300 3:903*560 26:701*750 8:411*500 — 2:042*272 11:161*140

Junho _____ 15:750*002 54:361*9401 11:131*200 5:837*750 2:434*300 5:740*830 — 2:042*272 13:428*530

Ju lh o ______ 15:750*002 33:292*320 3:298*950 2:143*300 267*000 4:915*000 — 2:042*272 6:416*560

Agosto ..... . 15:750*002 47:761*875 9:112*300 3:674*660 167*500 5:017*980 — 2:042*272 8:990*750

Setembro __ 15:750*002 23:727*840 6:975*400 3:167*700 15:761*700 3:144*720 — 2:042*272 6:289*110

Outubro ____ 15:750*00» 55:308*365 2:090*500 — — 8:035*580 13:315*000 2:042*272 9:988*120

Novembro_ 15:750*002 32:604*255 3:563*400 — — 7:451*980 3:692*000 2:042*272 10:679*085

Dezembro__ 15:750*002 58:283*635 6:441*000 — _ 19:378*511 10:014*600 2:042*273 8:364*600

Total ........... 189:000*024 527:661*400 60:119*550 33:886*630 77:197*450 84:229*161 32:774*967 24:507*265 95:473*746

RESUMO DA DESPESA

HOSPITAL

Pessoal _______________________

A lim entação....... ........ ................. .........

Agua e L u * __________________________

Pharm acia ....... ........................-......

Roupas .......................... .... ....... .... ...

Outras despesas.....................................

Por conta da renda do Patrimonio 

Total ___ _

189:000*024

527:661*400

60:119*550

33:886*630

77:197*450

84:229*161

32:774*967

COLONIA JACUHY

Pessoal — ...................................... -.......

Custeio ............................ .................. .... ...........

Total ......................................... ...............

24:507*265

95:473*745

119:981*010

1.104:869(182
Total geral 1.224:8509192
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HOSPITAL SÃO PEDRO

—769HOSP IHT AHOLÃT I7TEA7DR7IHT IRAHMEÃ P HMMP IÃ ZNum. 7Md

69RT7eÃ I7ÃEHT. 6Pr HT AÃTaÃ6E7eHT 7raPAEHMO7HT Ã 6RTEP 

aPA RM7IHIÃç

MEZES Num. de rações Custo Importançias

—

janeiro ....... 26.722 1$673 42:037$700

Fevereiro 24.472 1$624 40:606$340

Março 27.156 2$039 46:663$940

Abril 26.280 $963 25:285$750

Maio 27.156 2$494 67:727*440

Junho 25.110 2$166 54:361$940

julho 26.069 1$280 33:292*320

Agosto......... 25.730 1*856 47:761$875

Setembro 24.960 $951 23:727*840

Outubro 26.350 2$107 55:308$365

Novembro .......................... . 25.320 1*288 32:604*255

Dezembro ..... ................. . 27.001 2$158 58:283*635

T o ta l..................... 312.266 1$690 527:661*400

Secção de Contabilidade do Hospital São Pedro.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 1926.

769HOS PI99TH AH LTSÃH 

Guarda-livros

õsCtsop tsn iptj2p 1$ p11$ õs ZNum

rer&as EDIRH6

Pessoal ____________________________________  $673

A lim entação________ ___________________ ... 1*690

Agua e Luz _______________________________  $214

Pharmacia _____________ ________ ___________ $121

Roupas ____________________________________  $275

Ontras despesas _____________________ ____  $300

Total d i á r ia ..................................._  3$273

COLONIA JACUHY

Pessoal ......... ................................... ................  $552

Material ___________________________________  2$151

Total diaria _____________________ ... 2$703

Secção de Contabilidade do Hospital São Pedro.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 1926.

769HOS PI99MH AH LTSÃH 
Guarda-livros



ABASTECIMENTO D’AGUA E LUZ (UZINA ELECTRIC-^ 

DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 1926

ABSTE CIMNODCICT ’TG B EULEI’B Z(UB O RU- 

ABSTBSE CB IMNODS’GUBLZ

NBEB BLBM^O’IGOD^T C JB ( U B111111111

9 ’ T M ID 2 B11111111111111111111111

9 SB6BDCOEIB 11111111111111111111

9 ’TMID2B CBM IE G M111111111111

9 T ZCGIDIM^EBCTE 1111111111111

OMNOMB CB -IDB 1111111111111111111111111111

66*000 T(

 Z Z

TMNI’IT
TMNI^BS CO 
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UBE^OS CBM 
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UCI’I EIT
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B IT11111111
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U S2 T1111111
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—71[jmovjo eo ioB—j17b Bfo —te[o  
et etrtm[[o et as-l

[jmmoveiB e bemfeitorias -- --------------------------

jjovels e utensílios------------ -- ---------------- :--

—71[—jmov

583 a 1:000*000 ______________________________  583:0001000

1.461 a 500«000 ______________________________  730:500*000

4 a 200*000 ______________________________  800*000

E 17 a 100*000 ............................................ ...... .. 1:700*000

pepositos P. do Thesouro do Estado -------------------

e Banco Francez e Italiano c/Cambiaes _______________________

Banco Nacional do Commercio c/Cam biaes_________________

Somma ------ ----- -------------------------

DOAÇÃO

Donativo feito por um bemfeitor, de R io Pardo, que occulta

o seu nome ________________________________ _____ ______

Valor do Patrimonio em 31-12-1925 _ ________________________

Valor actual --------- -----------------------

Secção de Contabilidade do Hospital São Pedro.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 1926.

tm ua

1.162:793*270

83:426*200

1.316:000*000

1.365:868*034

5:775*000

6:060*000

3.939:922*504

500*000

3.939:422*504

3.939:922*504

ioBbm[ f1BBtb rb a—[sb 
Guarda-livros



RELATORIO
DO

Museu Julio de Castilhos

RE LA I.



Exm.° sr. dr. Secretario de Estado 
dos Negocios do Interior e Exterior.

De accôrdo com disposição regimental e consoante ao que determi
nou Vossencia, tenho a honra de lhe apresentar o relatorio deste museu 
relativo ao anno proximo passado. As obras em execução no estabele
cimento, momentaneamente suspensas em fins do referido anno, foram 
reencetadas, para necessário complemento do projecto adoptado. Sobre 
ellas e acérca de outros assumptos que se prendem a necessidades atten- 
didas na gestão administrativa de 1926, occupar-me-ei opportunamente, 
quando terminados. Limitar-me-ei a enviar a Vossencia os dados do 
movimento geral da administração deste instituto.

Congratulo-me com Vossencia pelo alto e patriotico apoio dado 
pelo Governo do Estado á obra de remodelação do Museu Julio de 
Castilhos, cujos primeiros e compensadores resultados começamos a 
colher, em todos os departamentos do instituto. Estarei sempre ao 
seu inteiro dispôr para quaesquer informações que julgue necessarias.

Exm.°s .s rdSSsme cta°imSoN — Dactylographa, Listardina da 
Fontoura Chagas, requereu a 2 de janeiro e entrou no goso em 
igual data.

Director, dr. Alcides Maya, requereu e entrou no goso a 1.° de 
fevereiro, sendo substituido na direcção, pelo dr. Eduardo Duarte, 
chefe do 3.° Departamento.

Preparador, Hugo Debiasi, requereu em 20 de fevereiro e entrou 
no goso a 25 do mesmo.

Chefe do 3.° Departamento, dr. Eduardo Duarte, requereu em 
28 de fevereiro e entrou no goso a 2 de março.

Servente, Lourenço Luiz Vieira, requereu em 3 de março e en
trou no goso na mesma data.

Amanuense, Augusto Bianchi Filho, requereu em 7 de abril e 
entrou no goso em 8 do mesmo.

3.° official, dr. Rosauro Tavares dos Santos Lima, requereu em
7 de junho e entrou no goso em 9 do mesmo.

I.° official, Emilio Carlucci, requereu em 30 de novembro e 
entrou no goso a 2 de dezembro.
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I
tempo da revolução de 1893. Offerecidas pelo sr. Eudoxio Theodoro 
jos Santos.

1 craneo de Mongona. especie tubarão, pescado em Torres. Offe-

r
ido pelo sr. dr. Synval Saldanha.

1 craneo de Leão-Marinho, offerecido pelo dr. João Borges.
1 bala da canhoneira Marajó, acompanhando uma carta da 

oftertante d. Maria Balbão, dizendo o historico da mesma
6 canhões que serviram ás forças revolucionarias de Garibaldi,

1 pó memorável decennio farroupilha. (1836). Foram recolhidos a este 
museu, por intermedio das Obras Publicas.

1 caixa contendo 26 exemplares de agathas, do municipio de 
[Soledade. Offerecidas pelo sr. dr. A. A. Borges de Medeiros.
1 mappa, (em quadro), dos alumnos da extincta Escola Brasileira, 

que freqüentaram as aulas no anno de 1898, IX  de sua fundação. 
[Offerecido pelo pnof. Ignacio Montanha, seu ex-director.

1 estribo de ferro, antigo, offerecido pelo sr. Galdino Vieira 
! Lopes.

1 exemplar de Spheniscus Magelanicus, (pingüim), offerecido 
pelo sr. José Kopetzki.

1 fiador — da Bandeira do extincto 2.° batalhão de infantaria, 
(Exercito Brasileiro), que fez a campanha de 1893-1895 no Rio 
Grande do Sul. Offerecido pelo capitão Octaviano Pinto Soares.

1 calendario perpetuo feito durante o 1.° império e distribuído 
aos funccionarios públicos, por ordem do governo. Um outro calen
dario, compilação calcada sobre o primeiro, moderno trabalho do ma
jor Adolpho Amaral Lisibôa, que é o doador de ambos.

Iteempotdamdrvlu — Foram expedidos 201 officios e recebidos 95.

Saúde e fraternidade.

çãrvamp 1l8l9 
Director.



RELATORIO
DA

JUNTA COMMERCIAL



dos Negocios do Interior e Exterior. 
Exmo. sr. dr. Secretario de Estado

De conformidade com o dispositivo regulamentar, apresento a 
v. ex. o relatorio dos trabalhos desta Junta, no periodo de 1.° de ja
neiro a 31 de dezembro de 1926.

A Junta Commercial está assim constituida:
Presidente — Floriano Nunes Dias.
Vice-presidente — Vago.
Secretario — Dr. Ignacio Loureiro Chaves.
Deputados — João Moreira da Silva, Eleutherio de Castro Araújo, 

Adroaldo Franco e Pedro Affonso de Leão.
Supplentes — Israel Barcellos Schell, Trajano Mostardeiro, João 

Oswaldo Rentzsch e Pompilio Ferreira.
Durante o periodo acima referido funccionou a Junta regular

mente, tendo, entretanto, para o seu funccionamento soffrido algumas 
llterações, devido a licenças concedidas a alguns deputados que foram 
substituídos pelos respectivos supplentes.

Pelo exmo. sr. dr. presidente do Estado foi nomeado presidente 
desta Junta, por decreto n.° 3712, o deputado sr. Floriano Nunes Dias, 
que exercia o cargo de vice-presidente.

dossNegcNiIn — Em 2 de junho, falleceu o sr. coronel João Adol
pho Fontoura Freitas, saudoso presidente desta Junta.

tsNgrENx — Em 30 de junho reuniu-se o Collegio Commercial para 
eleger um deputado, pela vaga aberta com o fallecimento do coronel 
João Adolpho Fontoura Freitas, sendo eleito o sr. supplente Pedro 
Affonso de Leão.

Reuniu-se, novamente, o Collegio Commercial, em 28 de julho, 
para eleger um supplente, pela eleição do sr. Pedro Affonso de Leão, 
sendo eleito o sr. Pompilio Ferreira.

.NemNIomgo __ O pessoal desta secretaria está assim constituído:
Secretario — Dr. Ignacio Loureiro Chaves.
Primeiros officiaes — Octavio Ferraz Teixeira e Affonso Fer

nandes Ribeiro.



Segundos officiaes — José da Camara Souza e Galvão do Nasci 
mento Leães.

Terceiros officiaes — Alcides João Faccin e Helvecio de Olivei 
Freitas.

Porteiro provisorio — Esperidião Calixto.
Continuo — Pedro Paulo de Barros.
Servente — Hermenegildo Antonio dos Santos.
Houve as seguintes alterações no pessoal desta secretaria:
Em 4 de janeiro, foram promovidos: a primeiro official o Segundo 

Affonso Fernandes Ribeiro; a segundos os terceiros José da Camara 
Souza e Galvão do Nascimento Leães.

No dia 5 do mesmo mez, por acto do exmo. sr. dr. Secretario de 
Estado dos Negocios do Interior e Exterior, foi nomeado sonfinuo 
desta secretaria, o servente Pedro Paulo de Barros.

Em 6 de fevereiro, foi nomeado terceiro official desta Junta o 
cidadão Alcides João Faccin.

Em 13 de novembro, tambem foi nomeado terceiro official provi
sorio, Helvecio de Oliveira Freitas.

Seggueg — Houve 104 sessões no decorrer do tempo m encion ad o  

sendo nellas observadas as formalidades legaes.

ndosficad —e iJééesifdCoeg — Foram expedidas cartas de com- 
merciante matriculado aos cidadãos:

Viuva J. L. da Silva & Cia. — Porto Alegre
Darcy Bonnet — Porto Alegre
Theodoro Etzberger — Porto Alegre
Badke & Cia. — Santa Maria
Aita & Varney — Santa Maria
Nabor Salgado — São Gabriel
José Caon — São Gabriel
Marchionatti, Dell’Aglio & Cia. — Cruz Alta
Maurer & Cia. — S. Thiago do Boqueirão
João Caffarate — Uruguayana.

mCoesrseoeg — Foram expedidos alvarás de interprete aos srs.: 
Alvaro Caminha Felen — Pelotas 
Edgar Gonçalves Ramos — Rio Grande.
Existem 31 habilitados.

zGeCoeg —e aefaueg — Foram nomeados leiloeiros os cidadãos: 
Belmonte Vasconcellos — Porto Alegre 
Luiz Chachamowick — Porto Alegre.
Foram exonerados, a seu pedido:
Gaspar F. Bello — Porto Alegre 
Antonio Gomes Pires Jor. — Porto Alegre.
Existem actualmente habilitados 25.

—  782 —

lsdrfivefsJg  — Ha tres habilitados.
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—783Regi s7 t3graR — Registraram-se 299 firmas commerciaes, 
sendo 155 sociaes e 144 individuaes. Estas pagaram, de sello federal, 
g :656$000.

Foram archivadas 481 declarações de firmas commerciaes de fóra 
da capital.

m7griR s7 -ir2gir3RRi  — Foram lavrados 10 termos de com
promisso, assim especificados:

Agentes de leilões 2, deputado 1, supplente 1 e funccionarios desta 
secretaria 6.

9aff7c-3aR — Esta Junta recebeu communicações das seguintes 
fallencias:

Ladislau Kletzner — Porto Alegre 
Roque Jorge A. Barros — Porto Alegre 
Oscar Fernandes da Cunha — Porto Alegre 
Almanzor Alves — Porto Alegre 
Bernardo Antonio — Porto Alegre 
Rosatti & Cia. — Porto Alegre
Empresa Porto Alegrense de Gazolina — Porto Alegre 
Francisco Genserico Mattos — Porto Alegre 
Rodolpho Schindler — Porto Alegre 
Treisch & Szabo — Porto Alegre 
Ignacio Capistrano Cardoso — Porto Alegre 
R. Theobaldo Klein — Porto Alegre 
Irmãos Giulian — Porto Alegre 
N. Seadi & Cia. — Porto Alegre 
Custodio André de Freitas — Porto Alegre 
Michele Passeggio — Pelotas 
Roselli & Menezes — Pelotas 
Bezerra & Cia. — Pelotas
H. A. Ferreira — Pelotas 
Camillo da Nova Cruz — Pelotas 
J. Fontoura & Cia. — Pelotas 
Santiago Scarani — Santa Victoria 
Jayme Ramir — Santa Victoria 
Julio Baumgarten — São Lourenço 
Baumgarten & Biringsgofen — São Lourenço 
Frederico Tongel — São Leopoldo 
Roberto Streb — São Leopoldo 
F. Ostermayer & Cia. — São Leopoldo 
Heitor Soares Leães — Uruguayana 
Napoleão Costa — Uruguayana 
Luiz F. Kunz & Cia. — Taquara 
Alloys Schuler — Cruz Alta 
Roque Audino — Cruz Alta 
Audino & Cureau — Cruz Alta 
Alfredo Brauer — Cruz Alta 
Caetano Pinto Xavier — Cachoeira 
Dias & Cia. — Caxias
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Angelo Vicente Corso — S. Francisco de Paula 
Carlos Heemann — Lageado 
Antonio Richi — Livramento
Neder & Cia. — Bento Gonçalves
Angelo Paganelli — Garibaldi
Antonio Carloto — Garibaldi
Alberto Paganelli — Garibaldi
Feliciano Valduga — Bento Gonçalves
Benjamin Seadi — Passo Fundo
Antonio Dias de Menezes Sobrinho — Passo Fundo
Orestes da Silva — São Gabriel
Anthero Pereira — São Gabriel
Germano Bauer — Santa Cruz.

—784Angne4loV — Foram rehabilitados os seguintes negociantes:
Jeronymo Pozzi — Porto Alegre
Miguel Kalil — Porto Alegre
Alfredo José do Canto — Porto Alegre
José Ignacio Miguel — Porto Alegre.

iocet4CeoV Corr7tCn47V — Foram archivados 586 contractos so- 
ciaes. com o capital de Rs. 55.775 :118$510.

snVet4CeoV — Archivaram-se 261 distractos de sociedades com
merciaes com o capital de 32.681:818$850.

Sge7t4.F7V l7 Cocet4CeoV — Foram archivadas 150 alterações de 
contractos, com o capital de 20.461 :873$280.

atotod4.F7V l7 Cocet4CeoV — Foram archivadas 26 prorogações 
de contractos. Estes diversos documentos pagaram de sello federal 
247:363$000 e de sello estadoal 1 :713$100.

iorP4c8n4V 7 VoCn7l4l7V 4cocur4V — Foram archivados docu
mentos relativos ás seguintes:

Companhia União Colonial Limitada 
Companhia de Fumos Santa Cruz 
Companhia Sulford
Companhia United Shol Machimeny do Brasil 
Companhia Commercial Manufactora 
Companhia Territorial Sul Brasil 
Companhia Constructora Leopoldense Limitada 
Companhia Agrícola Matte do Herval Limitada 
Companhia Hydraulica Porto Alegrense 
Companhia “A Constructora Brasileira”
Companhia Sul-Americana de Electricidade 
Companhia Geral de Industrias 
Companhia Telephonica Rio Grandense 
Companhia General Motors of Brasil 
Companhia Geral de Accessorios Limitada
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Ford Motor Company Export Inc.
Empresa Editora A Nação Limitada
Empresa Constructora e Colonisadora Oeste Catharinense Limi

tada
Empresa Graphica Limitada
Empresa Porto Alegrense de Armazéns Geraes
Empresa Chapecó Pepery Limitada
Banco Popular do Rio Grande do Sul
Banco da Provincia do Rio Grande do Sul
Banco Nacional do Commercio
Banco Porto Alegrense
Banca Popolare Italiana
Uzina Santa Martha Limitada
Sociedade Anonyma General Electric
Sociedade Anonyma Granja Carola
Sociedade Anonyma Grandes Moinhos do Sul
Sociedade Anonyma Graphica Porto Alegrense
Sociedade em commandita por acções Lopes d’Almeida & Cia.
Sociedade Productos Lacticinios
Sociedade em commandita por acções Salathiel Soares de Barros 

& Cia.
Companhia União de Seguros
Sociedade de Navegação Cruzeiro do Sul Limitada.

—7785FordMot — Cooperativa General Osorio 
Cooperativa de Consumo e Despesa Agricola 
Cooperativa Agricola Successora Linha S. Salvador 
Svndicato Arrozeiro do Rio Grande do Sul 
Caixa Rural União Popular de Porto Alegre 
Caixa Rural União Popular de Venancio Ayres 
Caixa Rural União Popular de Serro Cadeado — Dr. Pestana

— Ijuhy
Caixa Rural União Popular de Santo Angelo de Missões
Caixa Rural União Popular de Sobradinho
Caixa Rural União Popular de Serro Azul
Caixa Rural União Popular da Colonia Coronel Selbach
Banco Santa Cruz
Banco Popular do Lageado
Banco Auxiliar de Marcellino Ramos
Central das Caixas Ruraes da União Popular do Rio Grande do 

Sul, em Porto Alegre
Cooperativa Agricola Sertão Sant’Anna 
Caixa Rural União Popular de Tres Arroios 
Sociedade Cooperativa Colonial.

C5mdtrF7 panydE7 — Nos diversos livros do Registro Publico 
foram registrados 38 documentos, assim especificados: 3 nomeações 
de caixeiro despachante. 3 procurações, 1 carta patente, 17 autorisa- 
ções para commerciar, 10 cartas de commerciante matriculado, 2 al
varás de leiloeiro e 2 alvarás de interprete.
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—786For — Foram rubricados 3.197 livros com 820.798 folhas. 

amFuor — Lavraram-se 6.421, sendo 6.394 de abertura e encerra

mento de livros, 21 de transferencia e 6 de abertura e encerramento 
para o expediente desta repartição.

buoicumdsor  — A Junta arrecadou emolumentos na importan
cia de 101:264$800, assim descriminados:

Rubrica de livros______________________ 82:079$800
Assignaturas do presidente____________  9:775$000
Idem do secretario_____________________9 :410$000 101:264$800

386mFror sF.1.i9or — No livro de expediente desta secretaria 
foram lançadas 2.588 petições, passaram-se 288 certidões, que paga
ram de sello estadual Rs. 2:311$400, receberam-se 106 officios e ex
pediram-se 86.

lodvicr2o  — Ao finalisar esta rapida exposição dos trabalhos 
desta Junta, declaro que estarei sempre prompto a fornecer a v. ex. 
quaesquer esclarecimentos que se tornem necessários.

0ioF8.do fcdmr 38.r7 
Presidente.



RELATORIO

DO

THEATRO SÃO PEDRO



Porto Alegre, 20 de abril de 1927.

Sr. dr. Secretario de Ectado dos Negocios do Interior e Exterior.

Tenho a honra de apresentar a v. exc., em cumprimento de dis
posição regulamentar, o relatorio dos serviços do Theatro S. Pedro 
durante o exercicio findo.

Verificará v. exc. da relação minuciosa dos espectáculos que foi 
bastante satisfactorio o movimento artistico do anno. Graças ás faci
lidades proporcionadas pelo Governo do Estado, que custeou as des
pezas de luz e serviços, e o auxilio da municipalidade de Porto Alegre, 
que concorreu com a subvenção de 30:000$000, foi possivel á admi
nistração do Theatro trazer á nossa capital a companhia lyrica ita
liana da empreza Segreto - Bonacchi - Piergilli, que fez a temporada 
official com applausos geraes do publico e da imprensa.

As obras de reparo e adaptação do theatro e as de remodelação 
de sua installação electrica, ordenadas pelo sr. Presidente do Estado, 
melhoraram sensivelmente as condições internas do edificio que offe- 
rece actualmente mais conforto para o publico e melhores commodida- 
des para os artistas.

Realisou o theatro durante o anno 183 espectáculos. A escri
pturação, conforme demonstração junta, accusa a receita de 11:547$580 
e a despesa de 27:290$470.

Saúde e fraternidade.

Po rtA le g,2etl0d 

Commissario.



PESSOAL

PESOAL—3Ode — A 3 de março foi admittido, como guarda, o cida

dão José Joaquim Ferreira;
— na mesma data foi exonerado, a pedido, das funcções de fiel o 

cidadão Manoel Costa Penna de Moraes, sendo, na mesma data, no
meado, em commissão, para substituil-o o 1.° official da Repartição 
Central, cidadão Leonidas Fortuna Garcez;

— a 5 do referido mez, foi designado o cidadão Carlos Thompson 
Flores Filho, director da 4* directoria da Repartição Central, par» 
exercer as funcções de commissario, durante o impedimento do respe

ctivo funccionario;
— a 19 de maio, foi exonerado, a pedido, do cargo de guarda o 

cidadão José Joaquim Ferreira, sendo nomeado, na mesma data, para 
substituil-o, Mario Bastos;

— a 28 de julho foi exonerado do cargo de fiel, em commissão
o 1.° official Leonidas Fortuna Garcez, tendo sido nomeado, na mesma 
data, tambem em commissão, para o referido logar, o sub-director da 
4 “ directoria da Repartição Central, Jacintho Guedes Pinto.

MOVIMENTO ARTÍSTICO

Espectáculos_____________________________  160
Matinées________________________________  23

Total ___________________________  183

RELAÇÃO DAS CONFERENCIAS, BAILES, ESPECTÁ
CULOS, CON/CERTOS E FESTIVAES REALISADOS NO 

TiHEATRO SÃO PEDRO, DURANTE O ANNO DE 1926

Janeiro — dia 5 : Conferencia realisada pelo dr. Symphronio de 
Magalhães. — Despezas pagas.

Fevereiro — dias 13 - 20 : Bailes carnavalescos da Sociedade Philo- 
sophia. — Despezas pagas.

Março — dias 4-21 : 14 espectáculos e 2 matinées da Companhia 
Dramatica Allemã. — Despezas pagas.

Março — dias 23-31 : 9 espectáculos e 1 matinée da Companhia 
Italiana de Operetas “Léa Candini” . — Serviços gratuitos.

Abril — dias 1-21 : 20 espectáculos e 4 matinées da Companhia 
Italiana de Operetas “Léa Candini". — Serviços gratuitos.

Abril — dias 23 - 30 : 8 espectáculos e 1 matinée da Companhia Brasi
leira de Comédias “Leopoldo Fróes”. — Despezas pagas, 
excepto luz.

Maio — dias 1 - 26 : 26 espectáculos e 4 matinées da Companhia Bra
sileira de Comédias “Leopoldo Fróes”. — Despezas pagas, 
excepto luz.



Maio — dia 31 : Audição de alumnos do Conservatorio de Musica. — 
Serviços gratuitos.

Junho — dia 7 : Concerto em homenagem ao dr. Washington Luis, 
presidente eleito da Republica. — Serviços gratuitos.

Junho — dia 8 : Concerto da sra. Yann Dornah. — Despezas pagas, 
excepto aluguel.

Junho — dia 13 : Concerto da Banda Municipal. — Servços gra
tuitos.

Junho — dia 16 : Concerto da sra. Yann Dornah. — Despezas pagas, 
excepto aluguel.

Junho — dia 18 : Festival em beneficio das Obras do Santuario. — 
Serviços gratuitos.

Junho — dia 30 : Espectáculo da Companhia Lyrica Italiana. — 
Serviços gratuitos.

Julho — dias 1 - 31 : 31 espectáculos e 5 matinées da Companhia 
Lyrica Italiana. — Serviços gratuitos.

Agosto — dias Mai o 1 matinée e 2 espectáculos da Companhia Lyrica 
Italiana. — Serviços gratuitos.

Agosto — dia 4 : Audição de alumnos do Conservatorio de Musi
ca. — Serviços gratuitos.

Agosto — dia 9 : Festival em beneficio das Obras da Nova Cathe- 
dral, realisado pela Communidade de São José. — Serviços 
gratuitos.

Agosto — dia 21 : Concerto de Julia e Eugênio Orfeo, respectiva
mente, pianista e bandolinista. — Serviços gratuitos.

Agosto — dia 28 : Concerto do pianista Luciano Sgrizzi. — Serviços 
gratuitos.

Setembro — dia 1 : Espectáculo com a representação da opereta 
“Sonho de Valsa”, por um grupo allemão de amadores. — 
Despezas pagas.

Setembro — dia 4 : Espectáculo com a representação da opereta 
“Sonho de Valsa”, por um grupo allemão de amadores. — 
Despezas pagas.

Setembro — dia 8 : Espectáculo com a representação da opereta 

“Sonho de Valsa”, por um grupo allemão de amadores. — 
Despezas pagas.

Setembro — dia 9 Sessão civica solemne em homenagem á Cara
vana Paulista. — Serviços gratuitos.

Setembro — dia 11 : Espectáculo com a representação da opereta 
Sonho de Valsa”, por um grupo allemão de amadores. — 
Despezas pagas.

Setembro —  dia 12 : Em vesperal, foi representada a opereta “Sonho 
de Valsa”, por um grupo allemão de amadores. — Despezas 
pagas.

Setembro — dia 19 : Festival em beneficio da Sociedade Carnava
lesca Filhos do Inferno. — Despezas pagas.

Setembro — dia 22 : Conferencia do dr. Bonifácio da Cunha Figuei
redo sobre verminoses intestinaes. — Serviços gratuitos.



Setembro — Dia 23 : Concerto do flautista Victor Ribeiro Neves._
Serviços gratuitos.

Outubro — dias 3 - 10 : Conferencias scientificas - litterarias realisa- 
das pelo Conego João Maria Balem e outros, em homenagem
ao 7.° centenário da morte de São Francisco de Assis. _
Despezas pagas, excepto aluguel.

Outubro — dia 11 : Audição de alumnos do Conservatorio de Musi
ca. — Serviços gratuitos.

Outubro — dia 21 : Installação do 9.® Congresso Medico Brasilei
ro. — Serviços gratuitos.

Outubro — dia 24 : Concerto offerecido aos srs. congressistas e 
suas exmas. senhoras. — Serviços gratuitos.

Novembro — dia 7 : Em vesperal, audição de alumnos do Instituto 
Musical de Porto Alegre. — Despezas pagas, excepto 
aluguel.

Novembro — dia 9 : Concerto do pianista Jan Hoog. — Despezas 
pagas.

Novembro — dia 10 : Serão de arte da revista “Madrugada”. — Des
pezas pagas, excepto aluguel.

Novembro — dia 12 : Concerto promovido pela professora de canto 
Olinta Braga, em beneficio do Orphanatrophio S. Antonio 
do Pão dos Pobres. — Despezas pagas, excepto aluguel.

Novembro — dia 15 : Em vesperal, festival da Escola Complemen
tar — Serviços gratuitos.

Novembro — dia 15 : A ’ noite, sessão civica realisada pelo Centro 
Republicano “Julio de Castilhos”. — Serviços gratuitos.

Novembro — dia 16 : Concerto do pianista Léo W. Schneider. — 
Despezas pagas, excepto aluguel.

Novembro — dia 18 : Concerto de piano da professora Conceição 
Alvares Teixeira, em beneficio da Maternidade da Santa 
Casa. — Despezas pagas, excepto aluguel.

Dezembro — dia 2 : Audição de alumnos da professora de piano Eu
genia Masson. — Despezas pagas, excepto aluguel.

Dezembro — dia 4 : Audição de alumnos do professor de piano Tas
so Corrêa. — Despezas pagas, excepto aluguel.

Dezembro — dia 9 : Audição de alumnos da professora de piano 
Cecilia Ferreira Lassance. — Despezas pagas, excepto 
aluguei.

Dezembro — dia 11 : Festival em beneficio do Orphanatrophio Santo 
Antonio do Pão dos Pobres, promovido por um grupo de 
senhoras. — Serviços gratuitos.

Dezembro — dia 12 : Em vesperal, a Associação de Professoras do 
Curso Elementar Annexo á Escola Complementar reahsou 
um festival em beneficio de sua caixa. — Despezas pagas, 
excepto aluguel.

Dezembro — dia 15 : 1* audição de alumnos do professor de piano 

João Schwarz Filho. — Despezas pagas, excepto aluguel.
Dezembro — dia 16 : Se audição de alumnos do professor de piano 

João Schwarz Filho. — Despezas pagas, excepto aluguel.
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Dezembro — Dia 17 : Serão artístico da revista “Madrugada”. — 
Despezas pagas, excepto aluguel.

Dezembro — dia 18 : Festival em beneficio do Orphanatrophio Santo 
Antonio do Pão dos Pobres, promovido por um grupo de 
senhoras. — Serviços gratuitos.

Dezembro — dia 19 : Em vesperal, o Collegio Elementar “Souza 
Lobo” realisou um festival. — Serviços gratuitos.

Dezembro — dia 23 : Audição de canto em homenagem á professora 
Sibylla Fontoura. — Serviços gratuitos.

Dezembro — dia 27 : Concursos públicos realisados pelo Conservato
rio de Musica para conquista das medalhas de ouro dos prê
mios Araújo Vianna — piano, Alberto Nepomuceno — 
flauta, Pedro José Maurício — canto. — Serviços gratuitos.

Dezembro — dia 29 : Concerto de encerramento do anno lectivo do 
Conservatorio de Musica. — Serviços gratuitos.

RECEITA

Janeiro — 27 : Recolhido ao Thesouro, proveniente do

aluguel do Theatro e consumo de luz durante a 
conferencia de Symphronio Magalhães e outros 
espectáculos -------------------------

Fevereiro — 25 : Recolhido ao Thesouro, proveniente 
do consumo de luz durante os espectáculos rea
lisados nos dias 11,12,13 e 20-----------

Março — 3 : Recolhido ao Thesouro, proveniente do 
aluguel do Theatro durante os dias 13 e 21 de 
fevereiro ---------------------------

Abril — 4 : Recolhido ao Thesouro, proveniente do 
aluguel e serviço de illuminação durante a 
temporada da Companhia Dramatica Allemã, a 
contar de 4 a 21 de março---------------

Julho — 16 : Recolhido ao Thesouro, proveniente do 
'producto da renda dos camarotes por occasião 
dos bailes carnavalescos da Sociedade Philoso
phia, nas noites de 13 e 20 de fevereiro-----

Agosto — 5 : Recolhido ao Thesouro, proveniente do 
serviço de illuminação durante os espectáculos 
da Companhia de Comédias Leopoldo Fróes, 
a contar de 23 a 30 de abril-------------

Agosto — 5 : Recolhido ao Thesouro, proveniente do 
serviço de illuminação durante os espectáculos 
da Companhia de Comédias — Leopoldo Fróes, 
a contar de 1 a 26 de maio.-------------

1:300$000

492|500

200|000

1:500$000

2 :100$000 

451|080 

2 :192$400
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Agosto — 5 : Recolhido ao Thesouro, proveniente do 
serviço de illuminação durante os concertos de 
mme. Yann Dornah, nos dias 8 e 16 de junho 

Aosto — 5 : Recolhido ao Thesouro, proveniente de 136 
lampadas electricas inutilisadas pela Companhia 
Lyrica Italiana - Empreza: Segreto - Bonacchi -
Piergilli ___________________________________

Setembro — 1 : Recolhido ao Thesouro, proveniente do 
serviço de illuminação durante os ensaios rea- 
lisados por um grupo allemão de amadores, 
nos dias 1,4,15,22,25,26,29 e 30 de agosto

Setembro — 23 : Recolhido ao Thesouro, proveniente 
do aluguel e serviço de illuminação durante os 
espectáculos realisados por um grupo allemão
de amadores, nos dias 1,4,8,11 e 12________

Setembro — 23 : Recolhido ao Thesouro, proveniente 
do aluguel e consumo de luz durante o con
certo realisado pela Sociedade Carnavalesca Fi
lhos do Inferno, no dia 19________________

Outubro — 13 : Recolhido ao Thesouro, proveniente do 
consumo de luz durante as conferencias promo
vidas pelo Conego João Maria Balem e outros, 
em homenagem ao 7.° centenário da morte de 
São Francisco de Assis, no periodo decorrido de
3 a 10______________ _____________________

Novembro — 13 : Recolhido ao Thesouro, proveniente 
de luz fornecida durante o concerto realisado 
pelo Instituto Musical Porto Alegrense, na
tarde de 7 __________ _______________________

Novembro — 13 : Recolhido ao Thesouro, proveniente 
do aluguel e consumo de luz durante o concerto 
do pianista Jan Hoog, no dia 9 ____________

Novembro — 17 : Recolhido ao Thesouro, proveniente 
do serviço de illuminação durante o serão 
de arte da revista “Madrugada” e concertos 
dos professores de canto e piano, Olinta Braga 
e João Schwarz Filho, realisados, respectiva
mente, nos dias 10, 12 e 16_________________

Novembro — 25 : Recolhido ao Thesouro, proveniente 
de luz fornecida durante o concerto de piano da 
professora Conceição Alvares Teixeira, no
dia 18_____________________________________

Dezembro — 16 : Recolhido ao Thesouro, proveniente 
do serviço de illuminação durante os concertos 
realisados pelos professores de piano Eugenia 
Masson, Tasso Corrêa e Celia Ferreira Las- 
sance, nos dias 2,4 e 9, respectivamente______

132$000 

408|000 

223$200 

1:054$400 

148$000

508|000

48|000

160|000

180*000

60|000

174*000
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Dezembro — 22 : Recolhido ao Thesouro, proveniente 
de luz fornecida durante o festival da Associa
ção de Professores da Escola Complementar, 
audições de alumnos do professor João Schwarz 
Filho e serão artístico da revista “Madrugada”, 
realisados, respectivamente, na tarde de 12 e 
nas noites de 15, 16 e 17_________________ _ 216$000

Total -------------------  11:547$580

DESPEZA

Aibril — 27 : ao pessoal que serviu na temporada da 
Companhia Italiana de Operetas “Léa Can- 
dini”, a contar de 23 de março a 21 de abril— 2 :089$000 

Abril — 28 : á Companhia Telephonica Rio Grandense, 
proveniente do aluguel ao apparelho n.° 4130,
sua mudança e respectivo serviço__________  625$000

Maio — 8 : a J. O. Rentzsch & Cia., proveniente de 
material de expediente fornecido durante os
mezes de fevereiro e março--------------  228$500

Maio — 27 : á Intendencia Municipal, proveniente de
adaptações feitas no serviço de exgottos____ 41$060

Maio — 27 : ao pessoal que serviu na temporada da 
Companhia Brasileira de Comédias “Leopoldo 
Fróes”, a contar de 23 de abril a 26 de maio— 2 :528$500 

Junho — 30 : ao pessoal que serviu na sessão civica 
realisada na noite de 26 de fevereiro, em pro
paganda da candidatura do presidente eleito da
Republica, dr. Washington Luis —------- 88$000

Junho — 30 : ao pessoal que serviu na audição do Con
servatorio de Musica, realisada na noite de
de 31 de maio_____________________________  104$000

Junho — 30 : ao pessoal que serviu no concerto da 
Banda Municipal, realisado na tarde de 31 de
maio______________________________________ 67$500

Junho — 30 : ao pessoal que serviu no festival em bene
ficio das Obras do Santuario. realisado na noite
de 19 de junho ____________________________ 104$000

Agosto — 7 : ao pessoal que serviu na temporada da 
Companhia Lyrica Italiana, durante o periodo
de 30 de junho a 2 de agosto-------------  2 :553$500

Agosto — 10 : á Companhia Energia Electrica Rio Gran
dense, proveniente do consumo de luz durante o
mez de janeiro----------------------- 75$600

Agosto — 10 : á Companhia Energia Electrica Rio 
Grandense, proveniente do consumo de luz 
durante o mez de março-- -------------  1:629$900
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Agosto — 11 : á Companhia Energia Eléctrica Rio 
Grandense, proveniente do consumo de luz
durante o mez de abril ----------- ----  2:334*600

Agosto — 11 : ao pessoal que serviu na audição do 
Conservatorio de Musica e festival da Com- 
munidade de São José, realisados nas noites de
4 e 9 de agosto, respectivamente____________  175*000

Agosto — 13 : á Companhia Energia Eléctrica Rio 
Grandense, proveniente do consumo de luz du
rante o mez de maio ______________________  2:196*000

Agosto — 17 : á Companhia Energia Eléctrica Rio 
Grandense, proveniente do consumo de luz du
rante o mez de junho ______________________ 418*740

Agosto — 17 : a Luchsinger & C., proveniente de mate
rial electrico fornecido no mez de março ..... . 193*500

Agosto — 17 : a Luchsinger & Cia., proveniente de ma
terial electrico fornecido no mez de abril..... .....  13*000

Agosto — 19 : a J. O. Rentzsch & Cia., de material de
expediente fornecido no mez de maio________  223*500

Agosto — 19 : a J. O. Rentzsch & Cia., de material
de expediente fornecido no mez de junho----- 59*000

Agosto — 20 : á Companhia Energia Eléctrica Rio 
Grandense, proveniente do consumo de luz du
rante o inez de ju lho------------------  3:517*320

Agosto — 23 : a Jacintho Guedes Pinto, de despezas
miúdas ____________________________________ 73*500

Agosto — 25 : á Intendencia Municpal, proveniente 
do serviço de exgottos e agua durante o 1.® se
mestre ____________________________________  285*000

Agosto — 30 : ao pessoal que serviu no concerto de Ju-
lia e Eugenia Orfeo, realisado na noite de 21__ 109*000

Agosto — 31 : ao pessoal que serviu no concerto de Lu-
ciano Sgrizzi, realisado na noite de 28________ 97*000

Setembro — 1 : ao machinista Antonio Guerra, de ser
viços prestados no festival da Communidade 
de São José, realisado na noite de 9 de agosto— 35*000

Setembro — 4 : a Emilio Diehl & Cia., proveniente de
material electrico fornecido no mez de julho 52*000 

Setembro — 6 : a J. O. Rentzsch & Cia., de material
de expediente fornecido no mez de julho--- 39*000

Setembro — 9 : a J. O. Rentzsch & Cia., de material
de expediente fornecido no mez de agosto.. .... 38*500

Setembro — 23 : á Companhia Energia Eléctrica Rio 
Grandense, proveniente do consumo de luz du
rante o mez de agosto ____________________  954*000

Setembro — 23 : á Intendencia Municipal, de serviços
diversos _____________________________ _____ 91*240
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Setembro — 24 : ao j>essoal que serviu na sessão so- 
lerrme promovida pela Associação Protectora 
do Tui'í em homenagem á Caravana Paulista 
e na conferencia do dr. Bonifácio da Cunha 
Figueiredo, realisadas, respectivamente, nas
noites de 9 e 22____________________________  218$000

Outubro — 5 : ao pessoal que serviu no concerto de
Victor Ribeiro Neves, realisado na noite de 23 109$000 

Outubro — 13 : ao pessoal que serviu na audição do 
Conservatorio de Musica, realisada na noite
de 11 ____________________________________  109$000

Outubro — 16 : á Companhia Energia Electrica Rio 
Grandense, proveniente do consumo de luz du
rante o mez de setembro --------------- 590$ 160

Outubro — 16 : a J. O. Rentzsch & Cia., de material de
expediente fornecido no mez de setembro--- 61$000

Outubro — 21 : a Emilio Diehl & Cia., proveniente de
material electrico fornecido-------------- 1:791 $300

Outubro — 26 : á Casa de Correcção, proveniente de
concertos feitos em 9 cadeiras---  --------  69|000

Outubro — 30 : ao pessoal que serviu na installação do
9.” Congresso Medico Brasileiro, na noite de 21 113$000 

Outubro — 30 : ao pessoal que serviu no concerto offe- 
recido aos srs. congressistas e suas exmas. se
nhoras, na noite de 24 ----------------- 109$000

Novembro — 12 : a J. O. Rentzsch & Cia., de material
de expediente fornecido no mez de outubro--- 60$000

Novembro — 12 : á Companhia Energia Electrica Rio 
Grandense, proveniente do consumo de luz du
rante o mez de outubro --—------------  518$160

Novembro — 17 : á Intendencia Municipal, de ser
viços supplementares de exgottos---------- 155$290

Novembro — 17 : ao pessoal que serviu no festival da 
Escola Complementar e na sessão civica pro
movida pelo Centro Republicano “Julio de Cas
tilhos”, respectivamente, na tarde e na noite
de 1 5 ____________ ________________ ________ 185$000

Dezembro — 11 : á Companhia Energia Electrica Rio 
Grandense, proveniente do consumo de luz du
rante o mez de novembro --------------  356|520

Dezembro — 11 : a J. O. Rentzsch & Cia.* de material
de expediente fornecido no mez de novembro 28$000

Dezembro — 16 : ao pessoal que serviu no festival em 
beneficio do Orphanatrophio Santo Antonio
do Pão dos Pobres, na noite de 11 -------  109$000

Dezembro — 24 : a Jacintho Guedes Pinto, proveniente
de diversas despezas miúdas ______________  57Ç560

Dezembro — 28 : ao pessoal que serviu no festival em 
beneficio do Orphanatrophio Santo Antonio
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do Pão dos Pobres, na vesperal do Collegio 
Elementar ' Souza Lobo” e no concerto em 
homenagem á professora Sybilla Fontoura, rea
lisados, respectivamente, nos dias 18, 19 e 23__ 279*500

Dezembro — 31 : ao pessoal que serviu nas audições 
do Conservatorio de Musica, realisadas nas noi
tes de 27 e 29 ---------------------- 210*000

Dezembro — 31 : á Companhia Energia Eléctrica Rio 
Grandense, proveniente do consumo de luz du
rante o mez de dezembro ............  ................  677*520

Dezembro — 31 : A Intendencia Municipal, proveniente 
do serviço de aguas e exgottos durante o 2.° se
mestre ............... ..........  ......... .......................... —.........-.......... ............. 285*000

Dezembro — 31 : a J. O. Rentzsch & Cia., de ma
terial de expediente fornecido no mez de de
zembro ................ ... ..................  ---------- 160*000

Total----- _-- -- -----------  27:290*470

RELAÇAO DOS FUNOCIONARIOS DO THEATRO SAO
PEDRO

Dr. João Pio de Almeida 
Jacintho Guedes Pinto 
Alcibiades de Lima 

Marina de Lima.

—798do 8o Pãsso9b 8o reã9,do 

Porteiros de 1.* classe.

Porteiros de 2.* classe.....

Supplentes ...... .............. .

Guardas .................... _...

Guarda da bengalaria.....
Guarda do “toillete” ___
Electricista ____________
Machinista _____________
Bilheteiro ..... ..................

} Miguel Parula
---- n pe(jro Barreto

'Francisco Marino 
Affonso Dias de Souza 
Orlando F. Lima 
Bernardo D’Amore 

J Alberto Soares 
Arnaldo Bastos 
João Cândido de Azevedo 

j Alfredo Lopes de Sá 
[José Joaquim Ferreira 
('Angelo Marra 
• Felippe Chemale 
Mario Lima 

a Damasceno Francisco de Souza
1 Mario Bastos

...........  João Gomes das Neves
----- Jovina A. da Silva
........ ...  Francisco Ney Robledo
______ Antonio Guerra
'---- YVencesIau Idiart

Commissario
F ie l_______
Servente —  
Servente__
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Pelas 3 secções existentes, em 1926, passaram os seguintes iriSl 
meros de documentos:

Expedidos ________ ________  19.152 
Recebidos ________ ________  15.137
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Total.....................  34.289 peças

O total dirá a v. exa. o esforço dispendido pelos funccionarios 
desta casa.

O decreto n.° 3.744, de 30 de dezembro, distribuiu a verba de 
600:000*000 destinada ao serviço de estatística, para o exercicio de 
1927.

Era o seguinte o quadro dos funccionarios:

Director — Augusto M. de Carvalho

Pel as3cçõ

Chefe — João da Costa Soares
1.° official — Eduardo Pacheco de Andrade
2.° ” — Albano Gaspar de Oliveira
3.° ” — Januario Carvalho Prates

xei as3cçõ

Chefe — Ernesto Pellanda
1.° official — Aristóteles Cunha
2.° ” — Remy M. Gorga
3.° ” — Francisco Arnoldo da Silva

tei as3cçõ

Chefe — Affonso Jaeger
1.° official — Aristides Cunha
2.° ” — Alfredo R. Chaves
3.° ” — Luiz Perez

nõ,ml,1l

Porteiro — Olivio Oliveira Vianna 
Continuo — João Gomes das Neves 
Serventes — Ahylton Souza e Dinarte Machado.

Apezar de pertencer ao actual exercicio, não quero terminar 
sem fazer referencia á reorganização dos serviços de estatística e 

que magníficos fructos vae produzindo.
O desenvolvimento do quadro do pessoal, o augmento das verbas
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“pessoal” e “material”, a creação de delegacias, na maioria dos muni
cipios, dotou os serviços a seu cargo dos elementos de que carecia.

Um ligeiro exame na situação actual demonstrará a relevancia 
do assumpto. E’ conhecida a malquerença com que luctam as re
partições censitarias, malquerença que, alliada a difficuldades outras, 
constitue, muita vez, obstáculo intransponível a qualquer esforça.

Ora, na antiga organização, deviamos colher os dados a distan
cia ; isto é : dependíamos da bôa vontade inexistente dos informantes. 
Entretanto, todos os mestres af firmam que os dados devem ser co
lhidos — por especialistas — —8 03“3p sem o que não pódem merecer 
confiança.

Visando essa verdade, foram creadas as delegacias nos munici
pios que adheriram ao convênio proposto pelo Governo do Estado. 
E’ verdade que os delegados não são esoe“—a0—slasp mas animada, a 
maioria, de bôa vontade, não tardará o dia em que o sejam.

Prestam, entretanto, desde já, optimos serviços. As informações 
são honestas e colhidas nas fontes próprias. Logo, possuimos, já, 
elementos de successo que, estou certo, elevarão a Estatistica rio-gran
dense ao nivel das melhores do paiz.

E não é melhor — sr. Secretario — o pessoal das ”e0ema“—asp 
porque nâo foi possivel estabelecer melhores vencimentos.

As vantagens actuaes — 400$000 e 300$000 mensaes. respectiva
mente, para delegados de 1.* e 2." cathegorias, são insufficientes: o 
funccionario com essas minguadas vantagens tem de fazer as despe
zas todas de transporte, etc. em zonas, ás vezes, distantes. Por isso 
mesmo, merecem elles os louvores desta directoria. Estou certo que, 
attendendo a isto, logo que seja possivel. serão melhoradas as con
dições desses dedicados auxiliares.

Junto a este os relatorios das 3 secções existentes em 1926.
Por elles, v. exa. melhor verificará o que se passou na Repar

tição de Estatistica.

Actualmente, é o seguinte o quadro do pessoal:

Director — Augusto M. de Carvalho 
Inspector Geral — João da Costa Soares 
Delegados em Porto Alegre — Propicio da Fontoura Ba

ptista e Onelio Velloso.

Í.° se“tr3

Chefe — Dilermando Xavier Porto
1.° official — Alfredo R. F. Chaves 
Dactylographa — Joaquina Porto 
Cartographo — João C. Campomar Junior 
Archivista — Alcides Sá Brito 
Praticante — Alfredo S. Souto
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Chefe — Aristides Cunha
1.° official —  Eduardo Pacheco de Andrade
2." ” — Francisco Amoldo da Silva
3.” ” — Luiz Perez
Praticantes — Nelson Carvalho Souza e Victor Stumpf

fAr 804Che

Chefe — Ernesto Pellanda
1.° official — Aristóteles Cunha
2.° ” — Januario C. Prates
3.° ” — Egydio Michaelsen 
Praticante — Oswaldo Pires

iAs 804Che

Chefe — Affonso Jaeger
1.° official — Albano Oliveira
2.° ” — Remy M. Gorga
3." ” — Américo Pio de Almeida 
Praticante — Othoniel G. Meirellles

Estão em exercicio 81 delegados, sendo 19 de 1.* e 62 de 2* 
cathegoria.

São essas, sr. Secretario, as informações que julguei opportuno 
transmittir. V. exa. porém, determinará de quaes outras necessita.

Sirvo-me da opportunidade para reiterar a v. exa. os protestos 
da mais elevada e distincta consideração.

tA dsunsa1e 
Director.



Sr. director.
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—806Estaicst d oo — Estatistica dos Avicultores: Relação nominal 
dos criadores, endereço, numero de cabeças, especie, pro
ducção annual e valor respectivo.

—806Estaicst d ooo — Estatistica dos Sericultores e Apicultores: Do 
mesmo modo que o V II, relaciona os nomes dos criado
res e respectivo endereço, a producção annual, em kilos, 
de mel, céra e casulos, com os respectivos valores.

—806Estaicst oA — Indicador Pastoril: Relação nominal dos cria
dores de animaes bovinos, eqüinos, muares, ovinos, sui
nos e caprinos. Numero de cabeças, producção annual 
e valor desta. .

—806Estaicst A — Estatistica da Producção Agricola, por districtos, 
comprehendendo tres ramos de agricultura: Agricultura 
propriamente dieta, Pomicultura e Horticultura, assim 
discrimnados: area plantada em hectares, producção e 
valor médio, sendo essa distribuida pela quantidade ex
portável, a destinada ao consumo e á semente.

—806Estaicst A o — Producção das Industrias Ruraes: Relaciona-se 
as pequenas industrias, indagando do pessoal empregado, 
quantidade e valor da producção.

—806Estaicst Aov — Gado abatido nas xarqueadas, frigoríficos, mata
douros e fabricas de conservas de carne.

—806Estaicst A ooo — Industrias Extractivas — Serve para discri
minar, segundo as classes exploradas, os productos dos 
tres reinos da natureza, mencionando a quantidade pro
duzida e valor.

—806Estaicst Aod — Estatistica Economica — Abranje: Salarios 
dos operários e trabalhadores. Movimento bancario; e 
movimento das caixas ruraes systema Reifessen e Luz- 
zatti.

—806Estaicst Ad — Estatistica Industrial — Servirá para a collecta 
em geral das industrias, em grande e pequena escala; 
capital empregado, pessoal, salarios, força motriz, com
bustível empregado; matéria prima consumida e produ
cção annual.

—806Esualcst Ado — Uzinas de Electricidade: Nome e logar onde 
funcciona a uzina; pessoal empregado; localidades servidas 
pela mesma; força motriz; capacidade da installação em 
klw.; linhas transmissoras e distribuidoras. Mencionar se 
a energia é fornecida por força hydraulica e se a corrente 
é alterada ou continua. Consumo, receita e despeza.
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—807Meiosdei7 cmuu 0 cmuuu — Meios de communicação: Empre- 
zas e linhas telephonicas, publicas ou particulares. Nu
mero de apparelhos e os districtos que são por ellas ser
vidos.

—807Meiosdei c uc — Estatística dos Vehiculos: Numero e especies 
de vehiculos em trafego no municipio.

—807Meiosdei cc — Vias de communicação: Denominação, extensão 
em kilometros; rampas maximas; raios minimos das cur
vas : material de que é construída e o custo kilometrico 
da construcção: obras de arte. Enumerar e nomear as 
estradas que são inter-municipaes e vicinaes em geral.

—807Meiosdei c c u — Colonização — Tem por objectivo conhecer 
todo o movimento economico e social, nos núcleos colo- 
niaes e colonias municipaes emancipadas.

—807Meiosdei c cuu — Estatistica Agro-Pecuaria — Refere-se aos 
banheiros carrapaticidas e sarnifugos, silos, mencionando 
a localização dos mesmos, material de que são construidos 
os últimos e a sua capacidade. Indaga tambem dos insti
tutos e serviços officiaes de ensino agricola e de pro
tecção e estimulo á agricultura e á pecuaria.

Além desse serviço, foram executados os seguintes, que passo a 

descrever :

n8oMa çieoeo0dãea: — Durante o anno de 1926, foram archiva
dos na Junta Commercial, 571 contractos no valor de 52.480:350$074. 
Os distractos attingiram a 246 na importancia de 16.298:370$336, 
verificando-se desta fórma, um saldo a favor dos contractos em rela
ção ao numero e ao valor de 325 e 36.191:979$738, respectivamente.

Em 1925, esse movimento foi o seguinte: 684 contractos no 
valor de 65.169:979$000 e 234 distractos no de 16.725:045$005. 
dando, por conseguinte, um saldo de 450 documentos no valor de 
48,444:933®9V5. Por esta demonstração se verifica que a crise 
commercial foi bastante accentuada no ultimo anno, continuando 
ainda no presente. Entretanto, as alterações para augmento de 
capital foram superiores a quaesquer dos annos anteriores, attin- 
gindo, em 1926, a importancia considerável de 40.954:276$000. como 
se poderá verificar no quadro annexo.

Confirma-se assim, mais uma vez, que as crises commerciaes 
beneficiam grandemente os que têm capitaes disponíveis para em- 
prega-los em boas compras e, deste modo. duplicarem rapidamente 
suas fortunas.



MOVIMENTO GERAL DOS DOCUMENTOS ARCHIVADOS NA JUNTA COMMERCIAL DURANTE O QUINQUENNIO DE 1922-26

ESPECIE

1922 1923 1924 192 5 1926

N* Capital N.°
I

Capital

1

N.° Capital N.« Capital N.» Capital

_______

Contractos................................................. 551 33.440:013$ 475 31.145:597$ 686 60.560:415$ 684 65.169:979$ 571 52.480:350$074

Distractos ................................................. 197 14.063:554$ 240 15.428:314$ 282 25.334:152$ 234 16.725:045$ 246 16.298:370$336

Alterações para augmento de capital. 47 4.351:531$ 56 12.532:234$ 73 17.849:298$ 84 23.146:927$ 65 40.954:276$000

Alteraçõee para diminuição de capital 7 362:000$ 19 1.685:151$ 21 3.602:500$ 40 3.405:784$ 20 4.190:000$000

Alterações sem modificação de capital — — 81 14.422:011$ 105 24.356:155$ 85 23.376:066$ 87 9.335:000$000

Sociedades anonymas de capital lim i

tado ......................................................... 15 6.705:500$ 4 5.208:000$ 12 12.920:000$ 1 1.000:000$ 2 5.300:000$000

Somma............................. 817 58.922:598$ 875 80.421:307$ 1.179 144.622:520$ 1.128 132.823:801$ 991 128.557:996$410
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—809Cont8 iunaue98 — Continua em franco progresso este com
mercio, entre nós, máo grado as revoluções e as conseqüentes crises 
commerciaes por que estamos passando. Todos os bancos nacionaes 
com séde no Estado, como as filiaes dos bancos extrangeiros reve
lam o que acima foi dito.

Eis, em resumo, o movimento geral:

BANCOS NACIONAES

Capital

Annos Realizado Subcripto

1913 __________24.000 .-000$ 42.000:000$
1918 .......... .......31.600:000$ 63.000:000$
1923 ......... .........54.750:000$ 109.500:000$
1926 ............... ..54.750:000$ 109.500:000$

O fundo de reserva que em 1922 era de 55.545:342$000, passou 
em 1926 a ser de 71.900:979$000.

Annos Depositos Empréstimos

1913 123.074:930$ 125.861:450$
1918 .............. 338.107:105$ 317.825:039$
1923 ............. 478.120:723$ 461.582:3515
1926 ________  573.955 :262$ 576.929:872$

O dinheiro em caixa, em 31 de dezembro de 1926, era de 
88.257:753$. O activo discriminado por bancos foi o seguinte, no 
biennio ultimo:

Bancos 1925 1926

Banco Pelotense ................................ 683.179:827$ 703.422:429$
Banco do Commercio........................... 603.920:702$ 598.284:033$
Banco da Provincia ............................  614.412:509$ 589.365:316$
Banco Popular .................................. . 61.660:402$ 77.414:935$
Banco Porto Alegrense .................... 60.116:507$ 60.283:750$
Casa Bancaria J. Pfeiffer...................  32.109:997$ 40.047:112$

Somma____________  2.055.399:944$ 2.068.817:575$

Verifica-se. desta fórma, um augmento na importancia de 
13.417:631$000 ou 6,1 % sobre o anno de 1925.

As filiaes dos bancos extrangeiros apresentam o seguinte activo 
em 1926:

Bancos Importancia

Banco Francez Italiano ____ 96.334:692$820
Banco Brasileiro Allemão .. 32.192:789$449
British Bank ____________  25.437:247$550
Bank of London.................  36.951 :800$980

Somma...... 190.916:530$799
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Balanços dos Bancos com séde no Estado em 31 de dezembro 
de 1925 e 1926:

CAPITAL REALISADO

Bancos naeionaes: 1925 1926 Diff. em 1926

Banco da Província...................... 20.000:000$ 20.000:000$

Banco Pelotense ........................ 15.000:000$ 15.000:000$

Banco N. do Commercio..........  12.500:000$ 12.500:000$

Banco Popular .......................... 3.750:000$ 3.750:000$

Banco P. Alegrense....................  2.000:000$ 2.000:000$

Casa Bancaria Jorge Pffeífer. 1.500:000$ 1.500:000$ =

54.750:000$ 54.750:000$

FUNDO DE RESERVA E OUTRAS RESERVAS

Banco da Província....................  28.000:000$ 32.649:206$ -j- 4.649:206$

Banco Pelotense ........................ 16.621:200$ 19.535:635$ + 2.914:435$

Banco N. do Commercio..........  19.500:000$ 23.656:158$ + 4.156:158$

Banco Popular .......................... 470:291$ 593:117$ + 122:826$

Banco P. Alegrense....................  1.376:000$ 1.513:223$ + 137:223$

Casa Bancaria Jorge Pffeífer. —  —  —

Augmento em 1926: 15 %.

65.967:491$ 77.947:339$ +11.979:848$

ACTIVO

Banco da Província.................. 614.412:509$ 589.365:316$ — 25.047:193$

Banco Pelotense' ...................... 683.179:827$ 703.422:429$ +20.242:602$

Banco N. do Commercio........  603.920:702$ 598.284:033$ —  5.636:669$

Banco Popular .......................... 61.660:402$ 77.414:935$ +15.754:533$

Banco P. Alegrense.................. 60.116:507$ 60.283:750$ + 167:243$

Casa Bancaria Jorge Pffeífer. 32.109:997$ 40.047:112$ + 7.937:115$

2.055.399:944$ 2.068.817:575$ +13.417:631$

Augmento em 1926: 6.1 —8

DEPOSITOS

Banco da Província..................  192.508:700$ 174.550:783$ — 17.957:917$

Banco Pelotense ...................... 196.497:757$ 200.908:009$ + 4.410:252$

Banco N. do Commercio.......... 162.634:955$ 156.189:213$ —  6.445:742$

Banco Popular .......................... 13.363:718$ 14.017:571$ + 653:853$

Banco P. Alegrense.................. 14.198:721$ 13.556:071$ —  642:650$

Casa Bancaria Jorge Pffeifer. 13.651:923$ 14.733:615$ +  1.051:692$

592.885:774$ 573.955:262$ — 810Balnç 8os



EMPRÉSTIMOS

Banco da Provincia....................  214.176:824$ 197.299:352$ — 16.877:472$

Banco Pelotense ........................ 182.398:537$ 186.175:829$ + 3.776:292$

Banco N. do Commercio..........  157.856:888$ 154.592:419$ —  3.264:469$

Banco Popular .......................... 13.403:093$ 13.694:443$ -f 291:350$

Banco P. Alegrense.................. 12.852:924$ 12.237:852$ —  616:072$

Casa Bancaria Jorge PMeifer. 13.891:690$ 12.929:977$ —  961:713$

594.580:956$ 576.929:872$ — 17.651:084$

D IN H E IRO  EM CAIXA

Banco da Provincia.................... 28.723:245$ 30.826:386$ + 2.103:141$

Banco Pelotenee ........................ 32.852:001$ 25.980:991$ —  6.871:010$

Banco N. do Commercio..........  27.563:107$ 24.339:788$ —  3.223:319$

Banco Popular .......................... 1.744:298$ 1.883:911$ + 139:613$

Banco P. Alegrense.................. 3.022:865$ 2.956:898$ —  65:967$

Casa Bancaria Jorge Pffeiíer. 2.540:683$ 2.269:779$ —  270:904$

96.446:199$ 88.257:753$ —  8.188:446$



BANCOS EXTRANGEIROS COM F IL IA ES NO ESTADO 

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1926

ACTIVO
Banco Francez e 
Italiano para a 
America do Sul

Banco Brasileiro 
Allemão

The British Bank 
of South America 

Limited

Bank of London 
& South America 

Limited

Caixa Matriz ...................................................... 184:997(340 2.947:610*040 343:112*500

Letras descontadas ........................................ 15.409:913(940 9.321:816*750 3.561:333*100 10.084:004*020

Letras a receber.................................................. 7.990:508*690 6.228:040*304 8.845:153*940 12.268:349*850

Valores em liquidação.......................................... _ — 214:708*010 —

Empréstimos em c/corrente.............................. .. 5.577:3961020 3.865:862*913 4.179:685*600 6.043:049*320

Valores depositados ..................................... 29.353:1831450 769:063*768 335:900*000 126:135*000

Dversas garantias ................................................ 2.628:0421630 3.561:355*280 1.986:818*550 1.523:184*560

Agencias, Filiaes e Correspond......................... 10.100:0391890 3.234:390*890 1.165:434*180 2.249:867*340

Titulos e Fundos pertencentes ao Banco... 248:664»770 821:800*000 — 5*000

Dinheiro em Caixa .................................. 6.671:046$030 1.585:599*842 2.077:562*100 3.419:463*230

Diversas Contas ____ ______________ 18.170:900|060 2.804:959*702 123:042*030 894:630*160

Somma.................... ...... .......... 96.334:692$820 32.192:789*449 25.437:247*550 36.951:800*980

PASSIVO

Caixa Matriz ..................................... 2.267:4181630 500:000*000 4.604:296*730 7.689:264*040

Fundo de Reserva e outras reservas............................ — — — —

Depositou em c/corrente...................................................... 17.094:152*910 10.902:005*210 3.279:143*230 8.182:131*560

Depositos de c/terceiros..................................................... 29.353:183$450 6.228:040*304 — 12.268:349*850

Titulos caucionados ............................................................ 2.628:042*630 4.245:419*048 11.167:872*490 1.649:319*560

Agencias, Filiaes e Corresp............................ -............... 18.113:649*670 6.920:910*323 6.022:068*550 6.011:316*960

Credores por letras a cobrar........................ ..................... 6.777:160*640 269:261*189 — 12.003*300

Diversas Contas ............................................................. 20.101:084*890 3.127:153*375 363:866*550 1.139:415*710

Somma............. ... • __________ 96.334:6921820 32.192:789*44» BANCOSEBCSXTTR OANXTGEIRRXXIR
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Sr. Director

Cumprindo o disposto no art. 13, n.° 7. do decreto n.° 3.731, de 
27 de dezembro de 1926, que reorganisou os trabalhos desta repartição, 
venho apresentar-vos o relatorio dos serviços desta secção no decurso 
de tempo comprehendido entre 18 de julho, data de meu ultimo rela
torio. e 31 de dezembro p. p.

Foram dedicados esses quasi seis mêses á ultimação dos traba
lhos incompletos á data do referido relatorio, ao exame e instrucção 
dos candiaatos aos cargos de delegados de Estatistica, mister em que 
a secção teve como auxiliar o 1.° official da actual segunda secção, 
Eduardo Pacheco de Andrade, e finalmente á reorganisação dos nossos 
questionários para attender ás exigencias do art. 5.° do citado regula
mento.

Completaram-se. assim, os quadros da Estatistica Judiciaria, da 
Força e Segurança Publica, e dos meios de communicação (Correios 
e Telegraphos).

O resultado dos exames dos candidatos ás Delegacias de Estatis
tica foi assaz satisfactorio. Não conseguimos, é certo, na totalidade 
agentes que Sr.Dri , ecSSri  e toC.uri  trabalhar na phrase de M. 
Block. Em todo caso. creio termos conseguido um corpo de collabo- 
radores medianamente capazes de satisfazer ás exigencias do serviço. 
Resta, como bem pondera Block, que as autoridades municipaes auxi
liem CmCup.nriCmdC a Estatistica, facilitando a colheita dos dados indis
pensáveis.

Para esse ef feito, organisamos, por ordem vossa, os questionários 
desta secção. auxiliando ainda a feitura dos que competem á estatistica 
economica. na ausência do respectivo chefe.

Recebendo, para modelo, o talão de questionários da Estatistica 
de Minas Geraes. tivemos desde logo de abandonal-o por geralmente 
insufficiente e frequentemente confuso, exigindo grande copia de in- 
strucções particulares para cada especie de inquérito, feitos sem ne
nhuma finalidade scientifica.

Preferimos servir-nos, antes, dos modelos da Directoria Geral de 
Estatistica do Ministério da Agricultura, procurando simplificai-os 
ainda mais. para maior clareza e exactidão dos inquéritos, obedecendo,



assim, aos ensinamentos dos mestres, e o que é mais. procurando a 
necessaria uniformidade nos trabalhos de Estatística do Brasil, obje
ctivo de que a Repartição de Minas Geraes se affasta consideravel
mente.

Procuramos, tanto quanto possivel. realisar, nesses questionários, o 
consorcio dos interesses das administrações e da sciencia: “demandant 
réellement beaucoup, tout en ayant l’air demander peu”. Como pon
dera Turquand a sciencia não se póde contentar com a generalidade 
emquanto que as administrações, como os particulares, preferem in
formar o minimo, evitando os detalhes.

Tivemos igualmente em mira ao organisal-os a exacta licção de M. 
Block: — “La tendance de la statistique est donc et doit être. sous 
peine de rester sterile, d’étendre et d’approfondir ses recherches, elle 
ne doit reculer ou s’abstenir que devant de serieux obstacles moraux 
et materiels.”

Por isso mesmo, solicitamos em todos os casos, um minimo de 
dados indispensáveis, deixando margem para o desenvolvimento ulte- 
rior, necessário e previsto.

Analysemos os mappas:
O de n.° 1 — Resumo de varias estatísticas moraes e políticas 

realisa um facil meio de controlle das informações recebidas. Devol
vido antes dos mais, fiscalisará o trabalho posterior do delegado, pre
enchendo dest’arte uma das exigencias primordiaes dos inquéritos es
tatísticos.

O de n.° 2 — Estatística da Administração Municipal e — Policia
— inclúe informes sobre o numero de funccionarios, segundo o venci
mento mensal, sobre o funccionamento do legislativo municipal e sobre 
a força policial respectiva.

O de n.° 3 — Visa a divisão administrativa, os principaes núcleos 
de população, etc. para organisação de quadros chorographicos, e a 
estatística das habitações por especies.

Destina-se o de n.° 4 ao conhecimento da existencia dos serviços 
de assistência publica e soccorros prestados, catalogando as varias cs- 
pecies destes.

O de n.° 5 refere-se a — Delinquencia, Criminalidade e Deten
ções — inquerindo, inicialmente, o numero de delictos occorridos, o sexo 
dos delinqüentes e o numero de prisões, em consequencia effectuadas. 
O seu desdobramento previsto indagará, futuramente, da idade, pro
fissão. nacionalidade, miserabilidade, etc. dos delinqüentes.

A estatistica editorial é attendida pelo questionário n.° 6 que exige 
ciados sobre a natureza das publicações, numero de volumes, numero 
de paginas, formato, tiragem e preço.

O questionário n.° 7 — Suicidios e tentativas de suicidio — in
daga: a data do facto, sexo, cor, nacionalidade, naturalidade, idade, 
filiação, estado, profissão e instrucção do individuo; qual o motivo, 
a hora e logar do facto, o meio usado e si o suicida tinha filhos ou 
não, realisando plenamente o objectivo scientifico no caso existente.

A estatistica dos sinistros é realisada por meio do mappa n.° 8, 
que classifica: Incêndios, Naufragios e Accidentes maritimos e flu- 
viaes — e Explosões, descarrilamentos, colisões e outros sinistros ter
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restres, sem a exigencia, entretanto, de detalhes, que deverão ser, futu
ramente, exigidos, taes como: causa, hora, etc.

O mappa n.° 9 destina-se ás bibliothecas, das quaes exige dizer 
si independentes ou annexas, publicas ou de classe, numero de con
sultantes, e o de obras e volumes, por linguas e por assumptos. A 
classificação adoptada é a decimal, em uso na Bibliotheca do Estado.

O de n.° 10 — trata da Imprensa Periódica, inquirindo sobre: 
tempo de publicação, natureza, periodicidade, idioma, formato, tira
gem, pessoal, etc.

A estatistica hospitalar é feita por meio do questionário n.° 11 
que inclúe; numero de enfermarias, de leitos, de quartos particulares; 
classes em que se divide, movimento de enfermos, nacionalidade dos 
mesmos; receita, despesa, e activo social. O de n.° 12 attende á esta
tistica dos dispensários, polyclinicas. etc., ennumerando os soccorros 
prestados, o movimento de enfermos e a receita, despesa e patrimonio 
do instituto.

O movimento dos orphanatos e asylos consta do mappa n.° 13, 
bem como os dados sobre a respectiva manutenção e sobre o patri
monio.

De organização semelhante são os de ns. 14, 15, 16 e 17 que 
englobam o movimento associativo do Estado, incluindo: Sociedades 
beneficentes, scientificas, litterarias, artísticas, desportivas e recrea
tivas.

O questionário n.° 18 recensea os theatros e casas de espectáculos 
públicos, com as respectivas lotações, numero de espectáculos, pessoal 
empregado, renda, etc.

O questionário n.° 19 — attende ao aldeamento de indigenas, des
criminando-os por idades, sexos, instrucção, profissões, e refere-se ás 
industrias por acaso exploradas e o movimento da população.

Os mappas ns. 20, 21 e 22 — relativos á estatistica dos cultos, 
indagam da existencia de sodalicios, congregações, apostolados, com- 
munidades, ordens, confrarias, circulos, lojas etc. philosophicas ou 
religiosas, numero de membros, seu sexo e nacionalidade; edificios 
consagrados ao culto catholico e aos acatholicos e respectivo movimento.

A estatistica da instrucção publica é attendida pelos questionários:
— 23 (Estabelecimentos officiaes) — 24 (Cursos particulares) — 25 
(Ensino secundário, profissional e superior) — 26 (Professorado) e 
27 (Edificios escolares). O primeiro recenseará os estabelecimentos 
inteiramente mantidos pelos poderes públicos com exclusão dos sub
vencionados, e delle constarão as seguintes indicações: — Numero 
e sexo dos professores, natureza e numero de cursos — Numero e 
sexo de alumnos matriculados e freqüentes em cada curso e bem 
assim, o de examinados á conclusão dos estudos. O segundo visa 
os estabelecimentos particulares, subvencionados ou não e inquire 
sobre: Laicidade ou religiosidade — Lingua official adoptada — 
Ensino de historia patria, geographia e português — Natureza dos 
cursos — Si são gratuitos ou retribuídos — Numero e sexo do pessoal 
docente — Numero e sexo dos alumnos matriculados, freqüentes e 
que concluem os cursos. O terceiro se destina ao ensino secundário, 
profissional e superior e inclue iguaes perguntas. O quarto indaga
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do numero, nacionalidade e sexo dos professores — Que estudos pos
suem — entrancia. etc. O ultimo inquire si o prédio escolar é próprio 

alugado ou cedido; quantos andares possue; quaes as medidas exter

nas ; material empregado 11a construcção, cobertura e pisos; qual o 
numero de salas de aula. suas dimensões, aberturas, disposição das 
classes, etc. Si dispõe de agua filtrada e serviços sanitarios, pateos de 
recreio, etc.

Os questionários de ns. 28 a 30 versam sobre a estatistica judicia
ria, cuja matéria assim se distribue: N.° 28 — Extracto do registro 
de eleitores e sua distribuição por secções. — N.° 29 — Registro elei
toral por idades e profissões. — N.° 30 — Condemnações: (pena, 
sexo, naturalidade, côr. idade filiação, estado, instrucção, profissão 
aos criminosos, etc.) — N.° 31 — Acções iniciadas. — N.° 32 — Fal- 
lencias e concordatas. — N.° 33 — Sentenças. — N.° 34 — Tutellas 
e curatellas. — N.° 35 — Taxa judiciaria. — N.° 36 — Transmissões 
de propriedades, causa morti. — N.° 37 — Transmissão de proprie
dades inter vivos. — N.° 38 — a) Inscripções de Hypothecas — b) 
Inscripções de emprestimos por debentures. — N.° 39 — a ) Penho
res agrícolas — b) Onus reaes transcriptos.

As demais estatísticas pertinentes á secção e levadas a cabo dire- 
ctamente são: Seguros, Caixas economicas. Caixas Reifeissen e Lu- 
zatti. divisões administrativas, Representações, etc.

Parece, assim, estarmos apparelhados para um trabalho efficiente 
e proveitoso. Basta para tanto que os delegados correspondam á con
fiança nelles depositada que, nelles, afinal reside toda a segurança do 
successo.

Quanto ao .pessoal para a apuração, si bem que exiguo ainda, me
rece-nos toda a estima. Estou certo de que bem cumprirão os seus 
deveres os meus auxiliares: 1.° official Aristóteles Cunha: 2.°, Janua- 
rio de Carvalho Prates; 3.°, Propicio da Fontoura Baptista e prati
cante Oswaldo Ramos Pires, os dois últimos recentemente nomeados, 
mas que se vão revelando tambem bons e zelosos funccionarios.

Repartição de Estatistica em Porto Alegre, 1.° ide fevereiro 
de 1927.

—81donu mdeer1,ra
Chefe da 3.“ Secção



Sr. Director

Cumprindo o que determina o § 7 do artigo 13 do Regulamento 
desta Repartição, cabe-me trazer ao vosso conhecimento as principaes 
occurrencias desta secção. Até agora, infelizmente, não me foi pos
sivel apresentar o resultado completo do movimento do Registro Civil, 
dada a má vontade ou negligencia dum numero considerável de escri
vães districtaes. Desses, uns, só fazem as remessas dos dados depois 
de ameaçados com as penalidades comminadas por lei; outros, ainda 
completamente omissos, nem siquer se preoccupam com essas ameaças. 
Entre os officiaes do registro civil, existe um numero considerável 
que passam longos annos sem enviar informação alguma, dos quaes 
destaco os seguintes: 1.° de Bagé, 3.° de Cachoeira, 3.° e 5.° de Cruz 
Alta, 1.® de Conceição, 2.° e 3.® de Quarahy e 4.° de Rosário.

Em 15 de setembro p. p. impoz-se a multa regulamentar a 24 
officiaes de registro civil, que não haviam enviado as informações do
1.® semestre. Destes escrivães, somente dois requereram a relevação 
da multa applicada, ignorando-se si os restantes chegaram a effectivar 
o pagamento da mesma.

Vejo-me tambem na contingência de levar ao vosso conhecimento 
"ma anomalia que traz, seguidamente, sensiveis perturbações á boa 
archa dos trabalhos da apuração. Quero referir-me ás freqüentes 
reações de districtos peíos intendentes municipaes e conseqüentes no- 

das autoridades judiciarias feitas pela Secretaria do Interior,
que se receba, nesta Repartição, qualquer communicação a respeito. 

. s vezes, somente por um mero acaso, ou pela- leitura dos jornaes, 
fica-se sabendo que no municipio tal (oi criado e installado um novo 
districto.

Para mostrar claramente o transtorno que isto traz á boa orga- 
nisação dos trabalhos, vou relatar o que succedeu com o municipio de 
Passo Fundo:

Recebidos os mappas dos 12 cartorios, até então conhecidos, ini
ciei, não somente a apuração do 4.° trimestre, mas simultaneamente, 
a do movimento annual. Assim forani apurados, discriminadamente, 
nove mappas com as informações que julguei completas, quando appa- 
receram mappas feitos á mão e remettidos pelo serventuário do 13.° 
districto que fóra installado em meados do anno findo e cuja exis-



tenda eu ignorava até esta data. Espero, pois, que se tomem as necessa
rias providencias junto á Secretaria do Interior, afim de que todas as 
vezes que se nomeie escrivão d’um districto recem creado seja feita 
a necessaria communicação a esta repartição.

A apuração do registro civil de 1926 já está terminada, faltando 
unicamente os dados dos escrivães retardatarios, para que se possa 
conhecer o resultado final.

Todos os serventuários do registro civil receberam duas vezes 
impressos, para que podessem manter em dia a remessa das informa
ções trimestraes.

Durante o anno findo serviu quatro mezes no cartorio eleitoral 
o official desta secção, Luiz Perez, succedendo o mesmo com o 2.® 
official Remy Menezes Gorga, que fóra destaca'do para o mesmo ser
viço em princípios de dezembro, continuando nessa commissão até 
fins de março do corrente anno.

Os demais funccionarios permaneceram nos seus cargos, conti
nuando todos a desempenhar, com real aproveitamento para o serviço 
publico, os trabalhos de que se acham incumbidos.

Além do registro civil apura-se conjunctamente nesta secção, 
como elemento subsidiário ao estudo da estatistica demographica, o 
movimento de passageiros entrados e sahidos pelo porto da capital. 
Todavia, os números encontrados não apresentam, siquer, o movi
mento approximado dos passageiros, porque somente enviam, regular
mente, as listas, por intermedio da Chefatura de Policia, a Companhia 
Costeira e o Lloyd Brasileiro, essas, na sua maioria ainda, deficiente 
e desordenadamente preenchidas.

Fóra destas duas emprezas, recebem-se tambem as listas do vapor 
Porto Alegre. Faltando inteiramente as informações das innumeras 
embarcações que navegam nos rios Taquary, Cahy e Sinos que tran
sportam, continuamente, innumeros passageiros que não são com
putados.

Seria de incontestável vantagem para os trabalhos estatísticos 
que se organisassem, de accordo com a Chefatura de Polida, dois 
modelos de listas officiaes, sendo uma para os navios de alto mar e 
a outra para os vapores fluviaes. Estas listas deveriam ser rímmcn. 
mente adopt*da« ««« vapor**, ci .U. . cart- u; . 1 • v>-, sexol
idade, puofissâo e nacional.dade, cic., de cada pas^geiro.

Julgar io ter aqui -elatr-do, lig iramente’, a marcha dos tr.\ja l * 
desta sec ão, e tr?7Í<Jn ao vosso co.ihecimento o que de mais >or-
tante me r-~,n. * ‘ 1_., vapoanao que me relevareis
as lacunas contidas nesta resumida exposição.

Porto Alegre, 28 de abril de 1927.
teendan uigogrv

Chefe da 4." Secção
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