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Supressão de féria

Somos pela supressão das férias.
Não das férias individuais, concedidas, anualmente, a cada comerciario ou

industriário, as quais representam, a um tempo, uma necessidade flsio-psicolo
gica e uma grandiosa conquista social.

O governo Getulio Vargas que vem resolvendo, no Brasil, acelerada e in
teligentemente, a velha questão entre o Capital e o Trabalho, que desde rnea
cios do seculo XIX começou a agitar sériamente o Velho i\1undo, estabeleceu,
nas suas invejaveis leis trabalhistas, já não diremos o merecido premio ao em

pregado, mas a grande conveniencia material para os patrões (pareça embora
um paradoxo) das terias anuais remuneradas

Retira-las, pois, mesmo nas circunstancias atuais, parece-nos um menos

prezo á magnanimidade da intenção que as ditou, sem que dai resulte aprecia
vel aumente do nosso esforço de guerra.

De fato, a lei de férias previu a maneira de se distribuir, pelos compa
nheiros, o trabalho do operaria que as desfruta, de modo a não sofrer entra
ves a marcha do estabelecimento.

Nenhuma secção de qualquer instituição fabril ou comercial ficará parali
zada pelo fato de se acharem em férias individuais alguns empregados da firma.

Suprimi-las, pois, seria sacrificar uma classe digna da assistencia que só
o atual Governo lhe tem sabido dispensar, sem que o sacrificio tivesse propor
cional compensação em proveito da Patria,

As férias coletivas no comercio e na industria, estas, sim, é que no mo
mento atual deviam ser reduzidas ao minimo possivel.

A paralização completa das atividades produtoras em varias dias do mês
é que produzirá um decesso notavel daquele esforço.

Ha meses em que, somando os domingos, dias santos e fer ados nacionais,
pouco mais de vinte dias são utilizados para a energia produtiva

Salvo melhor juiz , não nos parece que seja, nos dias que, correm, uma
ociosidade geral a melhor maneira de solenizar as grandes datas da Nação ou
da Igreja.

O trabalho não impedirá ao operário que compareça, pela manhã, á mis
sa, num dia santo, ou que tome parte numa sessão civica, á noite, num dia de
gala nacional.

Ha, sem duvida, datas nacionais de tal magnitude civica que os festejos
de sua comemoração requerem o comparecimento de todas as classes sociais;
mas são duas ou tres no ano todo.

Pensamos que o apêlo feito ao Governo para suprimir ás férias individuais
deveria ser feito COIll relação ás coletivas.

'

Estas, sim, prejudicam enormemente o nosso esforço de guerra
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Carvão para Gazogenio
A procura de carvão com o racionamen

to da gasolina e do gás, veio ocasionar o

aumento do consumo deste produto e con

sequentemente o aumento de preço.
Viu-se então li Coordenação obrigada a

controlar o preço e quota da produção de
carvão para gazogenio. Pela Portaria nu
mero 79 resolveu que o carvão especial
mente fabricado para uso nos aparelhos de
gazogenio, devidamente acondrcionado em

envolucros inviolaveis com os dizeres -Car
vão para gasogenlo» e possuindo as cara

terrsticas tecnicas que forem determinadas

Selos dos Contratos e Apolices de Seguros

A Associação Comercial de Florianópolis, no sentido de evitar o fechamento do comercio da capital por motivos menos importantes já teve oportunidade de se dingir ao exmo. sr. refeito Municipal, de quem obteve a merecida atenção.
Que se conservem pois, as férias individuais, em beneficio dos brasileiros.Que se reduzam ao minimo as férias coletivas, em beneficio do Brasil!

O Diretor do Departamento Nacional de
Seguros Privados e Capitalização, em cir
cular aos Inspe ores, baixou a seguinte
providencia' reéomendo até ulterior deli
beração, as providencias necessarias no
sentido de que as guias para o recolhimen
to do imposto de selo a que estão sujei os
os contratos e apólices de seguros e os
titulos de capitalização não sejam visados
com dedução de quaisquer quantias em vir
tude de i enção de selo a que se julguem
com direito as parles interessadas nos mes
mos contratos apolices ou titulos sem que
as referidas isenções tenham sido concedi

Merecemos da diretoria da Arcesp a ofer-
ta de um exemplar do Relatôrio correspon- ,

dente ao 12. e exercícío social, encerrado a
.1

30 de setembro de 1942. Em mais de uma
centena de paginas se encontra a demons
tração evidente dó invejável progresso com
que essa vitoriosa Associação se vem im
pondo à admiração geral. A ARCESP an-

pela Comissão Nacional do Gazogenio, po
derá ser vendido ao consumidor até o pre
ço maximo de Cr$ 1,20 por quilo.

A fabricação de carvão especial para ga
sogenio não poderá, entretanto, exceder de
40 % do total produzido pelos respeetivos
fabricantes, devendo os restantes 60 % se
destinar ao liSO domestico e ser entregue
aos estabelecimentos que comerciem o ar

tigo para venda pelo preço fixado para o
carvão comum.

(Do Observador Economico e Financei
ro).

das ou reconhecidas por ato expresso de
autoridade competente ou selam comunica
das por instruções da Diretoria do D. T.
S. P. C.

Dentre outros motivos que determinaram
a presente med ida não deve ser olvidado,
aqui o seguinte: as duvidas que teem si
do levantadas por interessados, quanto à
isenção do imposto sobre os aludidos con
tratos, apolices ou títulos, nos casos em
que os segurados ou tomadores dos titulos
de capitalização gozem de isenção de selo.

(Do Observador Economico e Financei
ro).

tiga Associação dos Representantes Comer
ciais do Estaáo d São Paulo) denomina
se- hoje, dada a enorme amplitude da sua

ação social, Associação Brasileira de Via
jantes e Representantes Comerciais, con
serv8ndo no entanto aquela conhecida e
Simpatica sigla.
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3BOLETIM COMCR�.IAL

ICarlos Hoepcke SIA Comércio e Industr�
JVlatriz em Florianopolis

Filiais em: Blumenau-Cruzeiro-Joinville-Laguna-Lages
S. Francisco - Mostruario em Tubarão

FERRAGENS - FAZENDAS - MAQUINAS - DROGAS
Bombas para agua, centrifugas e á pistão, com e sem motores, bombas

de diafragma, etc.
Material para transmissões, eixos, mancais de anéis e de esferas, correias

de couro e de lona, grampos para correias
Material elétrico para instalações, fios, lâmpadas e material isolante
Motorrs elétricos e de explosão á gasolina, óleo crú e á gazogênio

Dínamos, geradores e transformadores elétricos - Material de alta tensão

GAZOGENIOS A' LENHA PARA MOTORES De CAMINHÕES DE

I TODAS AS MARCAS fornecimenro rápido com instalação e ensina-
mento prático

i_

Circulação Monetaria

A circulação de papel-moeda do Brasil,
em 31 de maio ultimo, ascendeu a Cr$ ..

8.973.476.544.00, contra Cr$ 8.525.463.885,00
em 30 de abril. Como se vê, foi acrescido
de Cr$ 448.012.059,00 o giro do mês ante
rior. Essa diferença para mais resulta da
emissão de 450.000.000,00 de cruzeiros, de
acordo com a lei numero 449, de 14 de junho
de 1937, para suprimento à Carteira de Re
descontos do Banco do Brasil, menos o

resgate de 1.987.347 cruzeiros, correspon
dente aos trocos de moedas de aluminio

ARTICOS PARA HOMENS

Rua Coaselheiro Malr.!.8 - Flcrianepolis

de niqueI efetuados pela Caixa de Amorti
zação, contra notai dilaceradas do Tesouro.

A emissão destinada à Carteira de Redes
contos não fica incorporada ao meio circu
lante, de vez que se destina a operações
bancarias levadas àquela Carteira e, à me

dida que forem resgatadas, o Banco do
Brasü recolhe à Caixa de Amortização as

respectivas importancias, que são ulterior
mente incineradas, consumando-se, assim,
a deflação eorresponden te.

(Do Observador Economico e Financeiro).

Houpas Feuas
Tecidos em Geral
• A �XP() -(:ã() -

(raça 16 de Novembro 11
Florlanopoli - S. Catarina

- Cia, Anonima Fardo &: Mosqueira Sucrs., Apartado de Correos 144, Caracas, Ve
nezuela, oferecendo referendas no Brasil, deseja representar laboratorios ou exportadores
de produtos farmaceuticos.

- Pedro Musset Castro, Casilla 2416, Santiago.Chile.deseja representar fabricas nacionais.
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BOLE rIM COMERUAL

- A 12-7-43, às 3 horas, o guarda Deo
doro Fereira atendeu o contribuinte da rua

Blumenau n. 15 por este ter ouvido ruidos
suspeitos dentro da sua propriedade.

- A 13-7-43, às 20 horas, o guarda Luiz
Marcelino apresentou ItO comissario de ser

viço na Delegacia de Policia um individuo
encontrado deitàdo dentro de um caminhão
sem licença do proprietario.

-- A 14-7-43, às 23 horas, foi encontra
da aberta, pelo gçarda Sebastião Amaral
uma das esteiras da vitrine da Casa Oscar
Lima sita à rua Conselheiro Mafra n. 15.

Deste, como dos demais casos semelhan
tes foi dada ciencia aos interessados.

- A 19-7-43, às 22,40 horas, foi apre
sentado ao cornissario de serviço na Dele
gacia de Policia pelo guarda Sebastião Ama
raI um individuo encontrado dormindo den
tro de um caminhão, sem permissão do seu

proprietario, nos fundos da Alfandega.
- A 25-7-43, às 24 horas, foi apresen

tado pelo guarda Deodoro Fereira ao co

missario de servi co da Policia Civil um in
dividuo achado caido na rua Tiradentes ao
lado do Banco do Brasil.

GUARDA DE VIGILANTES NOTURNOS DE FL�RIANCPOLIS
Administrada pela Associação Comercial de Florianopolis

Fi$C�zadl pela SlICretaria da Segurança PDb�ca Principais ocorrencias de 1 a 20 de julho de 1943

- A 1-7-43. às 23 horas, foi encontra
da aberta pelo guarda José Souza uma das

portas da Livraria Moderna à rua Felipe
Schmidt n. 8.

-- A 2-7-43, às 22,15 horas, o guarda
Joaquim Avila constatou achar-se aberta a

porta da casa n. 14 à rua João Pinto.
- A 3-7-43, às 22,15 horas, foi pelo

guarda Laudelino Silva encontrada aberta
a porta da -Servidora-, sita à rua João Pin
to n. 4.

- A 8· 7-43, aos 15 minutos, foi apre
sentado na Policia Civil pelo Inspetor Ma
noel Nascimento um individuo encontrado
na rua Luiz Delflno e cuja atitude se tor
nou suspeita.

- A 9-7-43, às 22,20 horas, o guarda
Laudelino Silva constatou que a casa de

negocio sita a rua Conselheiro Mafra n. 42
se achava com a iluminacão acesa.

- A 13-7-43, às 20.30 horas, foram man

dados apresentar na Delegacia Regional ue

Policia, por ordem do Comandante da Guar
da, 2 individuos suspei os que estavam pe
rambula do nas imediações do Mercado
Publico.

,...<e

,..."
....

�' -./ ,À.

Oportunidades de Negocio
Ever Lastíng lrnport, Palácio Salvo,

Escrirorio, 5·, 3.° andar, Montevideo, de
seja contacto, com industriais' e exporta
dores catarinenses.

- Consurners Import Co Inc. de New
York (342, Madisón Avcnue) deseja conta
cto co exportadores catarinenses.

- Maxim Chernical Cf, Inc., de New
York (44, CI iff Street) deseja contacto
com importadores de proJutos farrnaceu-
ticos. "bt.

- A' firma "Smiles" do Canadá (Béa
confield Avenue, West Saint John) deseja
relações com firmas brasileiras exportado
ras de erva-mate.

-V. & E. Kohnstann Inc. (329, Canal
Street) de New York, fabricantes de extra
tos para aguas gazosas, desejam contacto
com fabricantes de bebidas gazosas; dese
jam também nomear representantes para os
seus produtos.

A firma Chas T. Main, Inc de Bos- ..

ton (201, Devonshire Street) oferece seus
serviços especializados de arquitetura e en

genhai ia. Fornece plantas, projetos a orça
mentos para qualquer industria.

- Geismar & Cia. Ltda., de São Paulo
(Caixa Postal 1143) deseja contacto com
fabricantes catarínenses de amido e outros
produtos de mandioca.

� A «Brazilian Chamber of Comerce
comunicou ao Conselho Federal de Comer
cio Exferior de que ha urgente necessida
de, na Inglaterra. de linho, materia prima
para a industria textil. Ofertas acompanha
das de -amostras podem ser dirigidas a

«Ministry of Supply.Flax Control> The
Grange, Ewell, Suway - Grã Bretanha.

- Eugene B. Baehr & Sons 2 1-255 Fourth
A�enl.lef Ncw Yórk City, desejam importar
gaitas de boca.

- Remates Periodlcos S' c. Ltda., Ban
dera 60, 2." piso, Santiago, Chile, exporta
dores de produtos chilenos, desejam no
mear representantes

-.;.
-- Vulcano, de La Cuesta & Cia. Kant-

Dry, Pte, Luiz Saenz Pena 1102 Buenos, ,

Aires, Argentina desejam contacto com fir
mas interessadas na importação de drogas
e produtos quirnicos e artigos para labo
ratorios, tisica e cirurgia.
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- Aristides Wever. 325 Nassaustraat,
Oranje tad, 1111.1 de Aruba, deseja contacto
com fabricantes e exportadores nacionais.

- Frank H. Willey Ltd., 533/537 Henry
Avenue, Winnipeg, Canadá, desejam im

portar oleos de mamona e limenticios,
castanhas do Pará sem casca e produtos
íarruaceuticos.

- Francisco Mar in, Casilla 4015, VA1-

paraíso, Cltile, deseja contacto com firmas
interessadas na importação de folhas de
boldo.

- Organizacion Comercial orizontes,
Casilla 1291-1292, La Paz, Bolívia, deseja
contacto com exportadores de café e outros

produtos do Brasil, assim como artigos
manufaturados.

- E. Trujillo C. & Cia., P. O. Box 241,
Medellrn. Colombia, desejam contacto com -,

exportadores de manufaturas brasrleiras.
- Telex Prodi.cts Cornpanv, Minnea

polis, Mínnesota. U. S. A., fabrican es de

aparelhos para surdez, desejam nomear re

presentantes idôneos.
- Herrnanos Tupiüo Agüero.Aveni a Ar

gentina 1702, Lima, Perú, desejam C0l1t�1 't
com fabricantes ou exportadores d pro
dutos químicos,

- Elida Watch Co., da Suiça, a/c da

Legação da Suiça no Rio de Janeiro, dese

ja nomear distribuidor idôneo para os seus

relógios.
- Cia. de Industrias y Comercio S/A.,

Casilla 1311, Guaiaquil, Equador, deseja
contacto com fabricantes ou exportadores
de fios e tecidos.

Pedro Musset Castro, Casilla 2416,
Santiago, Chile, dispondo de organização
adequada, deseja representar fabricantes ou

exportadores nacionais.
.:_ Jaime Puig Arosernena, Casita 98,

Guaiaquil, Equador, dispondo de organiza
ção adequada, deseja representar fabrican
tes ou exportadores de tecidos e artefatos,
artigos de uso domestico e material para
eletricidade.

- Walter Berger, Caixa Postal 2835, Rio
de janeiro, dispondo de organização ade
quada, deseja representar fabricas nacionais.

- [uv .nal Murillo Parra, P. O. Box 780,
Guaiaquil, Equador, deseja representar fa
bricantes ou exportadores nacionais.

-- J. A. Pefiaranda Ypiüa, Calle La Pla
ta 1826, Oruro, Bolivia, deseja representar
fabricantes ou exportadores nacionais.

- Antonio Gutierrez Sanchez, Apartado
82, Puebla, Mexico, oferecendo referencias,
deseja representar fabricantes ou exporta
dores nacionais.
---- - ._--------

Joalheria e Óhca-I
Esmeralda

Variadíssimo estoque de [oias,
relogios e objetos de adorno.

Cristais, porcelanas, bijouterias
Cculos, sob receita médica.

.Fi U _� 'l'.aAJA.rJ f) J -4

,
I

I
I

Florianpolis I
-- - -- J
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BancoINCO
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Comércio de Santa Catarina S. A.
MATRIZ EM ITA]Af �

Capital iutcgrahzado .

..

, , , . , .: ,.

(Depeadeade de apr. do O, das I. luterana o aumento de Cr$ 2.000,(JOO,00 para Cr$ 6.000.000,00)
Fundo de reserve legal e outra. reservas ., .,. Uí84,128,10

FILIAISEM BLUMENA,,u. BRUSQUE, FLORIANÓ:POLI�, JOINVILLE, LAJES E RIO 00 SUL. - AG.ê:NCIAS EM CAÇADOR,
CRE$CIUMA ... CiUZE1RO, JAR.i\quA, LAGUNA, M'AfiJ\A, PERDIZES, PQRTO U'IIÃO, S. FRANCISCO. RIO DO PEIXE E
TUBARÃO. - SUB-AGBNCIAS EM ARARANGUA', INDAfAr:, H�MONIA, S. JOAQUIM E TIJUCAS. - EICRITORIOS EM

CQ.NCQRDIA, GASPAH, TAlO' li URUS�ANG.A. - AGBeJCrA EM INSTALACÃO: CURITIBA
Balanço Gf"ral da ltlatriz" FUlal_, Agênci.. , Sub- 'cências e E.cl'itório em 30 de Junho de 1943

IMORILIZADO;Edríícios,terrenosff
mó�eis e

uteesíhoe(..... .' .

REALlzAVELIMEDIATA
MENTE:-Caixa,emmoeda
corrente. �

DepositadonóBanco do B'ra-
sil,em)3lulI;It�llaU. • ". .

Idem,idem,em-Fíorienõpolrs..
Idem,idem,emjoíuvílle, "

.

Idem,idem,emCnrzeíro.. .
.

Id�m,idem,etpTubarão. ,
.

Idem,!d�m,e&PôrtoUniie•.
Idam,)(lem,em..Mafra. • .

.

Idem.emoutrosbancos d
praça.ef,?t:ada.praça .

REALIZAVELACURTO E
LONOUPRAZO:.'Títulos
deseontedos, . • J

ContasC.Devedoras'�aranti-
das...... . . •

Empréstimoshipotecá:n.'os . ,1,
CarteiraEmp.Funcionârios
Corresp.DOpaís-NICoota .

SemoTeDfes.•..' . , .

ApólicesFed,eOut.Títulos.
Participações:125ações da
Cia.SiderúrgrcaNadoul -

80%mtegraliaados. . . .

NÃOREALlZÁVEL!TítullJSemliqaidação
. .

CONTASTRANSITÓRIAS:

, l' - -c.: , �f-.\t .oii
_.. to "I;.

•

.

...r.!.',. �... -: '"
2 ..234.526.70

..
"',!I: -

......:.. "'1"0"";- ..,,")
.. ...'

..
_""_I '1."

•
�-, �,

"\�","'" �._�",�

�1�1. ..;.;.ç;.'!,r;,� 1.789,152,20 ,J5.634.968,oo
.. ..�

. .....,":

.

;t"'i,.,J�. "
.... "

.

". i, ..
'. .... 'I "," t 'Jt •

��. ,..,,1 .�- �1
t..... �_'t'I

, #.-1\ " .."
. .,-,� .�l ..... �•

� "l,s' ."q'
•

� ,... •• �. . ",j'!
""!. � �..�... -.'f�·p... -,-

-t'
,,,;

,� " . ',_._ '. ""_"

345.837..QQ

1.437.530,30
999.238,40

1,700.000,00
401. 774.60
�OO.6Õ8,10
201.154,20

4c;'.405,96},&0
40.275.985.45

708.796.70
100.000,00

14.918.185,30
q.500,00

993.596,10

.....

6.286.202,50

102.420.025,06.

NÃO EXIGíVEL:

Capital. . . . . . . . ,

Pa�h aumento eapital (Dep, de
Aprov. D, R. Internes).

Reservas :

fundo de Reserva legal
Fundes de reserva . .

Redescoatos: Juros e descon-
tOI a vencer, que passam
para o semestre seguinte .

EXIGíVEL A CURTO ELON·
GO PRAZO:

Depósitos:

Sem iuros .

Com juros .•

limitados. , . . ,

Com aviso.
Prazo fixo.
Bancárioa .

Correspondentes no país .
.

Banco do Brasil - CJEspeciol •

Dividendos:

• Dividendo de 1 e a 13 (saldo
do procurado) • . . .

Diyidendo n. 14 (12 % a.•. 1 •

Cr$
6.000.000,00

20.000,00 10 ...440.025,05

1,00

INCO

PASSIVO

2.0OO.000,OG

I�4.000.000,00
"""
-

3:

200.000,00 I�815.000,00
t:o:!
';t:

669.128,10 1.584.128,10 7.584,128.10 IQ
>-
r

&.766.450,60
87.668.327,30
11.147.685,80
19.338.524.90
20.536.457,00
9.671,996,20 104.129.341,70

1.107.4<44,20
214.U02,70

80.862,00
360.000.00
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Matriz,filiais,agências, sub
agênciaseescritórios. , .

CONTASDECOMPENSAÇÃO,
Efeitosacobrar:
Decontaprépria,dointerior
Decontadeterceiros, idem.
Decoatadeterceiros,extenor

Valorescaucionafi9s. . .

Valore.sfiepostild08. . . .

Valorelemcobrançe,no BaD-
codoBrasilHipotéeas,,

5.796,817,15
73.226.772,31)

101,462,80 79.1213.112,25
30,UJ'5.R06,oo
61.85�,824,2.

D1í:UITO

60.079.796,40

192.762,747,15
373.142.064,30

Despesrsgerail(Ioclusive os �onorário8, bcaificações e.gratífíce-« Cr$
çõesordináriasaOs'lunelnários). • . . . 1.919.484.20

Impostos.i'I: .,.. . . . "'�.
.lA'':'''Í 117.82(1,10

Jurospagosaterceirds . --", . It��i ' 1.450.783,60
InstitutodeAposentadoria e Pensões dos Bencários ':"',�::'.. 67.9l3,20
Gratificaçãoextreaosfuncionários .. r- 187.000,00
Creditadoàs.elUintescontai por balanço:
•Dividendon,14.aFundos
deraservelegal ,

lifundo.dereserva.•fundo
escolar.•
Amortizaçõesdiver8as
aGratUicaçloDiretoria . . . .

aOratificaçãoextraaos funcionários (ColD�Jemf'nto). ,

Redescontes-Jnr08e descontos a vencer, que passam piara o

semestreseguinte .. ,.. 569.128,10
f>.471.885,7o

360.000,00
80.000.00

400.1100.00
6.410.00

164.346,60
130.000.00
80.000,00

CONTAS TRANSITÓRIAS:

�atriz, filiais, ngências. sub
agênciav e escritórios. . . 66.961.558,46

CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

Efeitos a cebrar de conta pré
pria e de terceiros. . . .

Títu}�s em cauçlo e em de
põsitos . • . . . . . .

Valores Itipotecários. . . .

79.1:l3.112,25

112.309.134,90
1.320.500,00 192.762.747,16

373.142.064,80

Balanço Geral de 30 de Junho de 1943

CRÉDITO

Cr$

Redescontes - Saldo dos jures e descontos não distribuídos

uo se.estre anterior

Ágio de seqaes, ágio de passes, descontos e outral rendas

Juros, comissões e títulos diversoi .

507.633,40

, 2.098.24t,30

2,866,011,00

6.471.885,70

8enisioM.Llnl, Dlretor·Gerente Érico Ich.."or, Chefe da Contabilidade Geral,
Dlpl. Conto no D.E.C. n. 22.638.Itolai, 30 d. Junho d. 1941.

Irina .. Bornh.....n

Otto Ronaux
aoni"cio Schmltt
Antanio Ramol
Dr. Rodolfo R. aa ..ar

Diretores.

Parecerdo Conselho Fiscal: - O Conselho Fiscal do Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina S. A .• desineusabindo-se de sue tarefa

legaletendoexaminado todos. os livros e documentos, recomendam a. aprova.ção dI) inventári? balanço. e coutas da, Diretoria, concerneates ao primeiro
semestredoanode1943, em virtude de terem encontrado tado na ro8JS perfeita ordem. - Itsjaí. 16 de Julho de 1943. - Fritz Mexlmmano Schneider -

AristidesFranciscoPalumbo - Arno Bauer - Dr. José Menescal do Monte.

g
�

j
�

o

�
M
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BOLETIM COMFRCIAL

DUSTRIA

"Florianópolis, Cidade sem Industria"
E' frequente esta expressão,
Diz-se qne a nossa capital, seja perque

motivos forem, não tem atividade indus
trial.

Talvez fosse mais acertado dizer-se:
- "Florianópolis, cidade sem grandes in

dustrias" ,

Porque pequenas, temo-Ia' bastante.
A capital de Santa Catarina possue fa

bricas de rendas e bordados, de pregos, de
gelo, de massas alimenticias, ce bebidas
gazosas, de moveis, de balas e caramelos,
de adubos químicos, de tanino, de produ-
tos farmaceuticos, de roupas feitas. de brin
quedos. de oleo de nozes, de vinagre, de
artefatos de cimento, de poças metalicas, de
barcos Rar r gata, de alç?d�, de períu
mes. de' c .nservas e 'p'ei re, de produtos
suinos; i ãssucar e� melaço, de mel de
abelha, ..ue, ag.u?r ente.j ck",cal, de fogos de
artificie. :'d'� �v.a$ Ouras de. �rtig s de virr-e,
de arminho, e colch és e acolchoat!os, de
carrosse ias, de café, de- pão, doces ar i
g(IS de confeííarfa, de. azuJ. [o, de anzoes,
de tijolos de artefato de..c tiro,

Algumas d s as industrias têm já nota
vel importancia: abastecendo mercados do
interior do exterí I, dó\! País; a maioria
porém incipiente ó!! de•. pequena expan
são

Fabric -S"e�: pois, em Ioriarropolts, quan
do mais' não 11 para o COnsumo dt ci
dade e õs munlcipios vizinhos mtUra cou- \.

sa qu
.

I amos por i, �(J, dê ímportar, [ai
Ha afn1a ? <,acr�-c I que !fl_.itcrs dessas __, ..

pequen�. "tfjlb.,�.-��as ãcharn "

franõó de-I'n
senvolvf.rneJ! ?J- ,0'" q?

.

nos levareI' qüe �
se tor ernjgrandes dent-o em br e.

'

,

AI fabrfras:d :prego e, de bordados da
" � .,. ... 'fI. � �firma Ca,rloS�.Hoep��l<e -S _A, esfão coloca- . .,_- .: �

-
� Impor'ante Cohvenio

das entre �s m 1S;J,.rTIPor ,a'a :s do. �rasí:- ".,�
"

O minis [O ) ao Alberto acaba de cele-.Numa cidadé em qpe as. reparhqoes Im:.:� ....brar importanje convento um os fabricanbltca,s ,�. � ln I U os au�étr.9ulcQs of�reGem:y es de pr du os armacéuf 'Os, 'Cujos deta
r>oSsl�ll1daâ " �olocaçao! grgrrtle li �'k-'�} Ihes regvradores serão barx.rd s posteriorroo ,do .. Seus, ti

.

: ({ te
'.

uo n�? passam, '."" mente fJe or.."coorderrad0r, que estudará aoaltas, de uma meia cen :na de mIlhar, m-r.. mesmo fcmpo"a possibtlidat! d criar umapre.ende-ve que esca se,e o e! meni prole- cormssãõ parttaria -fim-de executar o re-tarte o. .

f
i -

.

. � , �......
I erido acordo. T"ralà-s duma inovação inau-Por outro lado, proxrrna com .10

se' acna': III
-

&urada p"'16 c

d sta-d d tros !
. "

- " ._ 5. I:' �o r ena or procurall o ee gran es ce.n r?s íntítlstria s, �omo ItàJal" bel cer uma.compre nsão entre os deveresBlumenau, [oinvillé, de que dis a pou as
- t.. do E«tado'"l:' sid da j d striah I...� .

>3 t- 3" neces I a es a ln u 'oras por excelentes est adas de rodagem g' vern id
-

d f d s inIacil t 'I' ," OCI a assIm e eenero
-

\.:1 men e se exp ica o pouco interesse na teresses do übli id srnof d
-

d b I
. '- pu ICO consunu or ao meun açao e esta e ecímentos congeneres tempo qt a tI' d lu-de grande vulto na capital do Estado

ue garan e razoave margem e
, ,cros ao produtor.

Florianopolis é mais um centro consu
midor do que produtor.

A ponte Hercilio Luz, realização impe
recivel do governante cujo nome perpetua,
estabeleceu a ligação da ilha com o conti
nente e, por conseguinte, salvou a capital
do isolamento, permitindo-lhe comunicação
facil e direta C0m todos os municipios do
Estado, donde lhe aflue, com rapidez, tu
do quanto necessita,

Estes E." outros fatores têm contribuido
para a falta de grandes indústrias em Flo
rianooolis.

Entretanto as que já existem progridem
satisfatoriamente e é de esperar que logo
que se ultime a remodelação dos nossos

serviços de força e de energia elétrica, em
boa hora iniciados pelo atual governo, ou
tras surjam e se ampliem a existentes, para
maior riqueza e animação da capital cata-

ternos sob
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Usinas de Alcool
Para resolver o problema da mandioca,

criado em consequencia da extinção do p50
mixto, que se verificará em 31 de �ezemoro
próximo. foi errada a Comissão Executiva
dos Produtos da Mandioca, que, atacando
imediatamente o momentoso assunto, cogi
tou de varias medidas tendentes ao ampa
ro daquele produto.

Iniciando as suas atividades pelo estudo
da situação da industria de raspa, a refe
rida Comissão concluiu pela necessidade
urgente de fazer Instalar, no ter ritorio na

cional um parque alcooleiro que, absorven
do essa materia prima, virá assegurar a con

tinuidade do funcionamento norma! das alu
didas íabrícas.

E' bem certo que em virtude do desen
volvimento atingido por essa industria não
seria possivel de uma só vez construir Q

numero de usinas suficientes ao total es

coamento da raspa utilizada atualmente no

pão mixto, mesmo porqve a fabr icação do

grande numero de distilarias necessário es

taria além da capacidade da mdustria bra
sileira, assoberbada no momento com ou

tros encargos decorrentes da guerra.
Concretizando, porém. a parte inicial de

seu plano de ação, a Comissão Executiva

Companhias
O Conselho Nacional de Minas e M'êta

lurgia, de acordo com a exposição de mo

tivos c provada pelo Presiden e da.R pu
blica, tornou publico que todas as ernpre
sas que exploram minerações ou se utili
zem essencialmente de materias-primas mi

nerajs (metalurgia, fabri ação de cimento,
de vidros, "te.) com capitais obtidos p r

subscrição publica, deverão fornecer ao

Consetht da os mpletcs sobre a o aru-

zaçao, progra.n àfiv dades, inclusive

Firma brasileira interessa

portação (leste produto.
tacto com exportadores
chilenos.

Correspondencia para «Importador ..

a c do aOLETIM COMERCIAl , rua

Trajano 13 sobro sala 1 - Floriano
polis, Santa Catarina, Brasil.

resolveu instalar a nrimeira serre de disti
larias, das quais 12 em São Paulo e 4 no

Estado do Rio, regiões cuja densidade de

produção mandíoqueira ton ou imperativa
tal providencia, de tão relevantes efeitos
econornico-sociais. Nesse sentido, o minis
tro da Agricultura acaba de aprovar a con

correncia realizada para a construção e

montagem dessas 16 distilarias, que, pro
duzindo alguns milhões de litros de carbu
rante, deverão começar a funcionar até
meados do proximo ano.

Essas usinas foram assim distribuidas :

em São Paulo-Araras, Limeira, Pirassu
nunga, Cordeiro, Presidente Prudente, Lins,
Marilia, Pompeia, Chavantes, Campinas,
Taubaté, Araraquara; no Estado do Riu -

S. Ftdelis, Nova lgaassú, Porto das Caixas
e Barra do ltabapoana.

Mas não Iicaram aí as atividades da C.
E. P. M., que, no momento, acaba de su

geri à Comissão de Financiamento da Pro
dução as medidas necessárias ao amparo
fin.mceiro do a.nido, cuja possibilidade de
ex] ortação foi objeto tamdern de entendi
mentos com o Ministerio das Relações Ex
teriores.

(Do Observador Econornico e Financeiro).

de Mineração
prospectos, anuncios e avisos com que se

apresentaram ao publico, a-fim-de que o

mesmo Conselho exerça a fiscalização nê

cessaria, para salvaguardar a economia po
pular e fortalecer o credito que a industria
mineral carece, para se expandir convenien

temente, ne interesse geral. Adian ta a mes-

ma nota, que o prazo para requerer termi
nará a 31 de agosto, podendo a remessa ser

feita parceladamente.

Jeãe P�ntv. 9 A-FlorianopoHs
liVRA IA E PAPELARIA

Artigos para escola, escritorio, ltvros
em branco, belos artiaos para

presentes, brinquedos, etc.
Maior variedades de obras literarlas

Novidades semanalmente
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SORIT' RIO DE A 00
DRS.

()U.lA CA1312AL
E

UJWAL()() I3ULCÁ() VI���A
(Consultores Juridicos da Associação Comercial)

Civil - Comercio - Crime - Inventanos - Legislação Trabalhista
e Fiscal - Constituicão de Sociedades Civis e Comerciais

Deíesas e Pareceres

RUA FELIPE SCHMIDT (ESQUINA ALVARO DE CAaVAlHO)
Caixa Postal n. 140 FONE 1272 - Florianópolis

A CRISE DE TRAI JSPORTES
A in·erferencia da Associação Comerciei de Florianópolis livra de uma

" ." difit?il situação os exportadores este inenses

E' bem do conhecimento publico a ter- deral, então no Rio de janeiro, no sentido
rivel carencia de transportes que assober- de se conseguir o maximo possivel de pra-
ba no momen o a economia nacional e ça no primeiro navio 'i partir deste porto.
fere fundo as classes produtoras dv País. E logo no dia seguinte era resolvido o

Mau grado todos os esforços das auto- assunto a contento geral, com a atenção
rtdades competentes, a falta de meios de plena e imediata dada por aquela Comissão
transporte decorrente da nossa situação de ao telegrama da Associação Comercial.
beJigeranCia em' trtzido ao' comercio e á Foi um belo resultado, conseguido péla
industria n�cionais' obstacülos de- dificil re- sua associação de classe em beneficio dos
moção, forçando o racionarnento de artigos exportador s catarinenses
de primeira necessidade, que em épocas .-----------

normais nunca faltaram nos mercados con

surnidores.

Agata. mesmo, pelo motivo apontado,
achavam-si- retidos nesta capital, em arma- 1 1 Desejam ter um representante
zens das companhias de navegação ou em idoneo em Pernambuco?

depositos particulares I cerca de rinta mil
.'

I Com referencias em qualquer
volumes" destinados ás praças do norte da .' I

.

Banco Nacional ou Estrangeiro
Republica, aguardando ha mais de um mês, I Dirijam-se a:

'

suficiente praça nos navíos.c.....
" '''' I. JOÃO fAalAS RAMOS

Emquanto. nos lugares a que se desti- I

navam,' crescia a necessidade da mercadõ- I',' RUE de São João, 367

ria. constituida, por géneros de consumo
.. e-

I_
" Caixa Postal N. 86

_. End. Teleg: "BRAVO"indispensavel, aqui o prejuízo dos e porta- t
dores se avolumava, quer pela paralização • I'· RECIFE - ERNA;\1SUCO
de negocios, .. quer pela de!.�rioração con- _

quente à prolongada armazenagem da carga. 'f:
-

• ( Tabela de Preços
A distribuição de praças nos nav ios que .,'" Afim de evitar que incorram nas sanções

por aqui escalám �inha sendo insuficiente :.�- legais, a Associação Comercial de floria-
e os embarcadores viam; apreensivos, de-: nopolis previne aos seus associados e ao
correrem os dias sem que ela tívesse va- cornercro em geral que, embora talvez não
são compensadora..

.• pareça, as autoridades encarregadas da sua

Apelaram, então, para a Associação Co- execução estão fiscalizando a observancia
rnercial de Florianopolis que, imcdíatamen- da atual tabela de preços, podendo de um

te, se dirigiu, por telegrama á Comissão de momento para outr o ser desagradavelmente
Marinha Mercante e ao Sr. Interventor Fe- surpreendidos aqueles que a menosprezarem.

Snrs. Comerciantes e Industriais

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



j LBOLETIM COMERe: L
- -- - ----------

o SEU ALFAIATE
Rua Tiradentes 17

Florianópolis Santa Catarina
--------------------------------------------------- -------

DR. HENRIQUE STODIECK

ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 1 -- sala 3

FLUKIANOPOI.15

Pão Mixto

-----__
--------------------------------------------------

REPRESENTAÇÕES

Rua Fernando 1\11. chado,1

Te' _ g. "OREVES" - Telef. 1351

F'Ior-íanópo lis

VENDA � EM TOD

o Coordenador da MObilização Econo
mica baixou a portaria seguinte. relativa ao

abastecimento de todo o pais:
"Considerando que as dificuldades de

transporte maritirno vêm perturbando a re

gularidaàe das importações de trigo, conse

quentemente ocasionando uma diminuição
na materia prima utilizada no pais para a

fabricação da farinha; considerando a con

veniencia de promover melhor e sem afetar
os preços correntes da farinha, poupando
as populações dos grandes centros consu

midores de um aumento no preço do pão;
considerando finalmente estar prova -io por
experiencias técnicas ser o pãr. ele farinha
de alta extração o de maiores propriedades
nutritivas resolve:

1) -- Fica permitido, a titulo de ernergen
cia, a extração de 85 por cento para ta
brrco de farinha panificável a ser distribui
da no Distrito Federal, Niterói, Petrópolis
e Nova lguassú,

2) -- Para a Capital do Estado de São
Paulo e porto de Santos ficam permitido a

extração de 80 por cento como mistura oíí
cíal,

3) Nas entregas para as demais capitais
do pais, onde o transporte impede a utili-

zação de alta extração será conservada a

usual percentagem de 75 por cento;
4) -- Para a venda de farinha panifica

da ás zonas determinadas no item 10 desta
portaria os preços maximos permissiveis
serão de 58 cruzeiros por saco de 50 qui
los, fob Brasil.

5) -- Ficam mantidos para a farinha pani
ficada distribuida na Caoital de São Paulo
e no porto de Santos os' atuais preço, de
64 cruzeiros para saco de 50 quilos.

6) -- Para as demais zonas ficam auto
rizados os seguintes preços maximos para
venda de farinha panificavel de extração de
75 por cento e mistura oficial: Baia 72,50
cruzeiros; Recife 71,50 cruzeiros; Paraná
71.50 cruzeiros; Santa Catarina 70,50 cru

zeiros.

7) -- O Serviço de Fiscalização do Co
mercio de Farinha determinará as diligen
cias necessarias ao fiel cumprimento desta
Portaria.

8) -- Aquele que, por qualquer forma,
desatender às determinações constantes da
presente Portaria ou criai embaraços á sua

execução fica incurso no Decreto-lei n.

4.750, de 28 de dezembro de 1942.

Sal t Catarina

EST DO
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LAVOURA

Salario Minimo ao Agricultor que Percebe do Patrão Terra para Plantio

A procos.to de uma consulta feita peta sim, '-'a terra, isto é, o solo que se presta
agncultor Francisco Aguiar, sobre as ques- para a faina agrícola. não é utilidade no

tões do sala rio miníma, o sr. Marcondes sen ido socio-econumico, a que obedece a le-

Filho, /vHnistro do Trabalho, exaou o se- gislação do salario mínimo> não podendo, por

guinte e importante despacho que firma consequencia, entrar, no respectivo computo .

• rientação em torno de uma importante Deve, pois, ser pago ao trabalhador a

que.To relacionada com a. vida do agri- que se refere a consulta o salario fixado

cultor que recebe terra para plantio, de seu pelo decreto-lei n. 2.162, de 1940. mais o

patrã : acresci mo ordenado pela portaria n. 36 do

"FR-êNClSCO AGUIAR, agricultor no Coordenador da Mobitizaçã Economica.

Munici�fo de Siqueira Campos, no Estado Transmita-se e arquive-se"
do E pirite anto, consulta a este Ministe
rio sobre o pagamento do salário minimo
de seus empregudcs aos uuai concede ter
reno para plantio. A informação da Estatis- •

ttea da Previdencta do TrabaH'io esclarece,
todavia, que 3 lei estabelece, quais as utili
dades suscetíveis de, computo para, a for

rnaçãu do salário: são elas; ti alimentação,
habitação, vestuario, higiene e transporte.
E, mais, que dá. para cada uma delas, o

valer de dedução correspondente, fixando,
aind'a, o limite de ocorrencia a que é licito

a,·ti'gir a simultaneidade dos descontos. As-

l iv r a r i a
"""

• f

N. B. - A portaria n. 3õ do Coordena
dor, de 8 de Janeiro ultimo, em seu TI. II
refere-se: «Ficam acres ridos de 25 "}o (vin
te e cirrco por cen to) pa.a as capitais dos
Estac s, Distrito Federal e Térrttorio do
Aci"e e de 30 "/0 (trinta por cen o) pua as

demaís localidades do país, os valores dos
salarfos miním rs fixad s pelo artigo 1.° e

tabelas que acompanham o céc eta-lei n.

2.162, de 1 de Maio de 1940».

(Do Boletim da Associação Comercial de

Limeira].
I

-�._--�

:p'Eri 9 r:e's:s
�

DE -

H ..0. LIG·O·CH.I!
Papelaria -TJpog�Dfia _. Encaae�'nação �, ·��

.. I
FABRICA DE CARIMBOS DE !30Rf'ACHA J �"�l

. -s ock de Carimb?s �m geral � Artigos fiTatelicos - Brinquedos Artigos escolares' I

�rt)gos lJar� escflton�s - Aceitam- e encomendas de clichês - Chancelas - Sinetes e j_

- carimbos de -íatar, de metal para inutilizar estampilhas - Raquetas,
.�
,"'. bolas e demais artigos para Ténis �.,...t

1''' .

1 .

'
, .'f.

R,ua Fe}i�e 5chh'lidt, 21 -- Caixa �ostal, 169 - Tel. 1 257 - FlorianópDHs - Santa Ca ari'ila

. )

Acha-se aberta a ínscricão de con

curs para provtrnenfo do cargo de escri

tura!lo ,das. repartições publicas estaduais.

i; Oterecida ás senhoras brasileiras pe
las ��hho:r.�s �OJivianas chegou ao Rio de
Jane o.� Imagem d N, S. de .c0pJcaba
na, que foi so ne: e'piedosamen e recebida.

"

Foi muito visitada e apreciada na ca

pitál da Repubtlca a exposíção .reveladora
das atlvid.rdes nazi-fascistas em San-a Ca
tarina, ás quais atual g "vérno, com ener

gia e inteligencia, pôs defini ivo term .,

• -, ''77 Foi fUlldada em BIusque a Campa
- • Ilhra Catarinense de Cimento Portland.
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lEGISlACAO
.

TRABALHISTA

- Não havendo o empregado recebido
o salario minimo, tem direito a haver o

que falta para integrá-lo.
- As férias a que o empregado já tinha

feito jús, por ocasião da sua convocação
para serviço militar, serão gozadas quando
ocorrer o desligamento, Os trabalhadores
eventuais ou admitidos em cara ter proviso
riu, não estão amparados pelo decreto-lei
4.092, que assegura o pagamento de meta

de de salarios aos empregados convocados
para o serviço militar.

- Desde que o empregador, por força da
portaria ministerial C-811, de 13 de Abril
de 1942 está obrigado a mencionar na re

lação de empregados esta elecida pelo de
creto-lei 1848 de 7-12-39, a situação mili
tar dos que se encontrarn a seu serviço, sem

duvida, lhe é licito exigir tal esclarecimen-
to de seus empregados, os quais deverão,

"

por sua vez, na falta desse documento, pro
curar regularizar a sua situação em face
do serviço militar.

- Recibo de plena, raza e geral quita
ção exonera o empregador de toda qualquer
obrigação, pecuniaria ou não, decorrente de
contrato de trabalho ou de sua rescisão.

- Não resultando da venda de estabele
cimento, solução de continuidade na rela
ção do emprego, não corre contra o alienan
te nenhuma obrigação de indenisar o em

pregado.
-- A mudança na propriedade do esta

belecimento não prejudica o direita do em

pregado à indenisação calculada sobre o seu

tempo de serviço, no estabelecimento quan
do injustamente despedido. Os empregados
estaveis terão essa estabilidade convertida
em indenisação, quando, fechado o estabe
lecimento.

- A Primeira Junta de Concfliaqão e

Julgamento esclareceu, em sentença, que «a

mudança de representação e exploração de
uma empresa para outra, com o aproveita
mente dos empregados nas ..esmas fun
ções, assegura a estes a contagem de tem
po de serviço, colocando-se a nova empre
sa na situação de sucessora em face do
direito trabalhista».

- A portaria n. 103, de 9 de julho de
1943, estabelece o controle permanente do
material metalico em todo o pais e a,_à ou
tras providencias.

- O Decreto-Lei Federal n. 5,643, de 5
de julho de 1943 dispõe sobre a acumula
çao de pensões e proventos de aposenta
dória

;"",

De Interesse ...

tof"
\.

.:._ Desde 1.0 de agosto, são obrigatorias,
as exigencias do decreto n. 11.b78,de 18-2-43
gue ríetermtnou tipos uniformes de sobre
car as e papel para a correspondencia aerea
no interior e no exterior. Serão todos fa
bricados com papel especial, com o peso
maximo de 40 g/m2.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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__ Comparecendo à audíencia o preposto
da empresa acompanhado do seu advoga
do munido do competente mandado, con

clue-se que ela n50 se desinteressou do cas_o,
nem foi .rebelde à CH;1Ção, razão porque nao

pode er tida como revel. (Revista do Tra

balho -- junho 43)_
- Antes de completado o primeiro ano

de serviço na empresa, ° empregado, ao

ser despedido, não tem direito senão ao

aviso previo.
-- Não é exigivel, perante a Justiça do

Trabalho, o pagamento dos salarios relati

vos a serviços prestados pelo empregado
em dias de folga hebdamadária. -- O ho

faria de trabalho normal dos vigias é de
dez horas; as horas excedentes devem ser

pagas, porém, sem taxa adicional. (Revista
do Trabalho -- junho de 1943.)

-.:__ O trabalhador a domicilio, desde que
esta seus servicos com continuidade e de

pendencia, tem o mesmo direito que a le

gislação social confere aos empregados que
trabalham nos estabelecimentos. -- 1."' Jun
ta de Concilicçâo e Julgamento do Distri
to Federal).

- O empregado no comercio que se

apresenta voluntariamente para prestar ser

viço militar no Exercito Nacional, não es

tá amparado pelo Decreto-lei n. 4.902, que
regula a situação dos convocados.

-- O empregado que tenta agredir seus

superiores hierárquicos. mesmo que estes

sejam empregados, comete ato de indisci

plina grave bastante para justificar a des

pedida. (junta de Conciliação e Julgamento
de S. Luiz do Maranhão).

�-- Não existe, no direito trabalhista, o

periodo considerado de experiencia, na ad

missão de empregados. Urna vez realizado
o contrato de trabalho. com a respectiva
anotação na carteira prc íissional do empre
gado, a disp nsa, ainda que ocorra em da

ta' proxima da admissão, deve ser prece
dida de aviso com o prazo legal. (Revista
de Direito do Trabalho -- Recife).

- O Ministerio da Guerra baixou aviso
esclarecendo que o Decreto-lei n. 4.902 e

as alterações do decreto-lei n. 5 61�, dizem

respeito tanto a reservista convocado para
o serviço ativo como a brasileiro que, não

sendo reservista, é sorteado e convocado

para incorporação inicial.
:._ A uma consulta do Sindicato dos Em

pregados Vendedores e Viajantes do Co
merda, no Estado de São Paulo, sobre re

colhimento do imposto indicaI, a Comis
são de Imposto Sindical concluiu que o ven

decor-vlatante subordinado às varias casas
.. ..;

.....

para as quais trabalha a comissão, de mo

do permanente e constante, é considerado

«empregados de cada urna das casas e,
como tal, sujeito ao imposto em cada uma

das atividades, O empregador, no caso, é

° responsável pelo desconto.

Entretanto, os que trabalham para mais

de uma empresa ou organização sem qual
quer obrigatoriedade ele produção, horario,
exclusividade, etc., sendo que os negocias
só se realizam quando consultam os inte
resses do empregador, são agentes autono

mos e não estão, .consequenternente, enqua
drados na categoria profissional dos em

pregados vendedores e viajantes do comer

cio, não competindo ao Sindicato represen
tativo desta categoria profissional impor
aos rn=smos o tributo do imposto sindi
cal.

-- O decreto-lei n. 5.689 proíbe a re!)

cisão do contrato de trabalho com empre
gados reservlstas, em idades de convoca

ção militar, enquanto durar o estado de

guerra. O empregador somente poderá des

pedir empregado reservista em razão de
falta grave cometida em serviço ou em vir
tude de diminuirão de negocies ou restri

ção da atividade comercial, por motivos
decorrentes da guerra, caso em que fica

obrigado ao pagamento da metade da in

denização total que seria devida ao -mpre
gado.

- O empregado admitido, declaradamen

te, para substitui- outro convocado, não
tem direito a perceber 50% de salário em

caso de convocação. Para a convocação do
reservista que tenha sido apenas admitido
como substituto do empregado convocadó
não serão aplicadas as disposições da lei
sobre a especie - conforme se pronunciou
o Sr. Ministro Marcondes Filho, na «Hora
do 8rasIl) em 1.0 de julho de 1943

-- Para os efeitos de aposentadoria, é
incluídos no «quantum- do beneficio o abo
no recebido para aluguel de casa, ou o va

iar locativo do imóvel ocupado por direito
decorrente do cargo. Não constando ele
mentos que precisem qusl o valor locativó,
deve s r apurado pilas tabelas anexas à
Lei do Salário Minimo, [ue fixaram as per
centagens de despesas do trabalhador.

-- O empregado que comete falta grave
que o incompatibiliza de imediato com o

exercício de suas funções na casa, deve
ser demitido sem onus para o patrão, que
não lhe deve síquer o pré-aviso.

- Numa empresa de construção, os atos
praticados pelos mestres de obras, prepos
tos que são da firma, devem obrigar esta.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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SECÇAO F I S C A l

(Do Diario Oficial de 24-7-43)
Em face do resclvido pelo sr. ministro

da Fazenda, somente ao funcionario do ma

nifesto cabe observar se foram cumpridas
as exigencias do art. 8.° letras f, g, i, j, k,
I, in, n, o, p, q, r, e s, e art. 12 do Re
gulamento de Faturas Consulares.

- O decreto n. 643, de 14 de fevereiro
de 1936, exclue do pagamento da taxa de
Previdencia Social os que, em virtude de
contrato com o Governo Federal, gozem de
.. isenção de direitos de importação e demais
taxas aduaneiras».

Assim o dito favor não é extensivo a quem
haja contratado isenção de «impostos de

importação e taxa de expediente».
- A clausula contratual que garante a

isenção de impostos de importação e ex

pediente não autoriza a dispensa do paga
mento da taxa de Previdencia Social.

- Artefatos de madeira, cobertos ou não
de pano ou couro, destinados a servirem
como fivelas, escapam á incidencia do im

posto de consumo.
- Banha de porço derretida, sem intui

to comercial e consumida pelo proprietario,
não está sujeita ao pagamento do imposto
de consumo.

- Em face da prova material da infração
e da falta de coerencia nas explicações do
autuado visando destrui-la prevalece o auto.

- Vinho vendido a atacadistas pode ser

acondicionado nos barris.

- Não constando do processo nem da

repartição competente os selos dados como

apreendidos, nem havendo nenhum outro
elemento supletivo dessa falta, julga-se im

precedente a infração do art. 53 do regula
mento.

- Infrações dos arts. 54, leira b, II, 81
e 111, § l ,", a e c, do decreto lei n. 739,
de t 938. Nega-se provimento ao recurso.

- Infração do art. 98. Nega-se provi
mento ao recurso voluntário .

- As presilhas de ferro para fitas que
se destinam a amarrar fardos de algodão,
conforme especime apresentado, escapam ao

imposto de consumo.
- Tinta propria para polir assoalhos.le

creme destinado ao mesmo fim, de proce
dencia estrangeira, importados depois da
vigencia do decreto n. 22.262 de 1932, "e
apreendidos em 1938, por não estarem de
vidamente selades: procedencia da ação
fiscal.

- Os porta-óculos e porta-cartões de
couro, bem como as. bolsas ou maletas pa
ra uso dos colegiais, escapam á incidencia
do imposto de consumo, (Acordão 13.060,
do 2.° C. C.)

- O deposito fechado não perde esta
carateristicas pelo simples fato de conser
var abertas as suas portas nas horas co

muns de expediente comercial, uma vez

que nele não se efetuem vendas (Acórdão
13.528).

conrRA Tosses E BRonQUITES
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NOTICIARIO

- O Presidente da Republica assinou
um decreto-lei abrindo, pelo Ministerio da
Fazenda, um credito especial de dois mi
lhões de cruzeiros para despesas com o pes
soal e material da Coordenação da Mobi
lização Economica.

Passou a 1.. de agosto o 652.° ani
versario da independencia da Republica
Suissa, de que é vice-consul nesta-capital
o sr. Ernesto Riggenbach.

- O governo argentino resolveu fechar
o seu vice-connsulado em FJorianopolis.

- O Supremo Tribunal Militar julgou
em ultima instancia o processo em que são
acusados de crime de traição á Patria,
Plauto Careiro de Mesquita e outros.

Após longos debates aquela corte decidiu
absolver o acusado Auleto Albuquerque da
Silva Vale e condenar a 4 anos de prisão
Plauto Carneiro de Mesquita, Ernesto Holt
e Afonso de Vascon ellos Aboim.

- A Policia catarinense descobriu em

Floriarropolis um roubo de malas postais
praticado por um corretor de empresas de
transporte.

- Está marcado para 1.° de setembro o

inicio de uma grande campanha para a aqui
sição de livros a serem enviados aos com

batentes.
- Inaugurou mais uma filial, na cidade

de Curitiba o Banco Industria e Comercio
de Santa Catarina um dos mais prosperas
e conceituados estabelecimentos de credi
tos do País.

- Passou por este Estado, com destino
á Capital da Republica, que visitará em

cara ter oficial a exma. senhora Celía Ame
zaga, esposa do Presidente do Uruguai.

- Demitiu-se de chefe do Governo Ita
liano o sr. Benito Mussolini, que ha vinte
anos ocupava esse cargo. O novo governo
chefiado pelo marechal Badoglio decretou a

extinção do partido fascista.
- Foi nomeada diretor geral do Depar

tamento de Imprensa e Propaganda, em

substituição ao cel, Coelho dos Reis o sr.

capitão Amilcar Dutra de Menezes.
- Foi marcado o dia 15 de agosto para

a posse de D. Jaime de Barros Camara,
novo arcebispo do Rio de janeiro.

t=ar-ma.:ia ��per-ança
.

de NILO LAUS

Rua Conselheiro Mafra, 45
Te!eCone J642

Florianópolis Sta. Catarina

- Em virtude da denuncia sobre irre

gularidades no Instituto Nacional do Mate,
o DASP propô, a instauração de inquérito
administrativo nos termos do Estatuto dos
Funcionarias, para cabal apuração das ir

regularidades denunciadas, devendo o pro
cesso ser encaminhado ao Ministro do Tra
balho, para as competentes providencias.
Este parecer do DASP foi aprovado pelo
chefe do governo.

- Cairam em mãos das forças aliadas
as importantes bases inimigas de Orei, Biel
gorod, Munda e Catania.

- O Presidente da Republica assinou
decreto-lei abrindo pelo Ministerio da Via
ção o credito especial de Cr$ 27.340.000,00
para o prosseguimento da construção das
linhas férreas de ligação do centro com o

norte do país.

Dr. Newton u. d'Avila
MEDICO

Ex-interno da Assistancia Municipal
e do Serviço de Clinica Cirurgia do
Hospital Estacio de Sá a cargo do

Prof. Castro Araujo, do RIo de janeiro
VIAS URINARIAS·· OPERAÇOES

Consultorio . Rua Vitor Meireles n.28
Diariamente ás 11,30 e á tarde das 4

horas em diante
Residencia: Vidal Ramos,66

Telefone 1067
--- --------------'

- Não estão sujeitos a Selagem os li
vros Previstos exclusivamente em Leis ou

Regulamentos Estaduais.
- E' descabida a imposição de multas

aos contribuintes que, antes de qualquer
ação fiscal, se apresentam, expontanearnen
te, á repartição local para sanar a falta em

que estavam a incorrer, a não ser que se
trate de casos em que a mora é orevísta
cerne penalidade expressa para o retarda
mento na execução da obrigação (Acordão
13.052, do 2.° C. C.)

t=ar-ma.:ia M()der-na
de EDUARDO SANTOS

Praça 15 de Novembro, 27
ln crição n. 67 Fone 137ri

Florianópolis - S'a. Catarina
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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D E INTERESSE.

A portaria n. 115 da Coordenação da
Mobilização Economica, estabelece as con

dições do preço de venda de doces em cai
xetas de madeira e em pacotes.

- Foi prorrogado até 31 de agosto, o

prazo para aplicação das estampilhas fede
rais do triénio 1940-1942. Dita prorroga
ção não impede que sejam postas em circu
lação as estampilhas do novo trienio 1943-
1945. A aplicação deve, pois, ser simulta
nea, não podendo, entretanto, as estampi
lhas do trienio 1940 1942 serem aplicadas
após o dia 31 de agosto do corrente ano.

- O sr. Presidente da Republica assinou
decreto autorizando a Empresa Força e Luz
de Santa Catarina Sociedade Anonima a

construir uma segunda linha de transmís
são entre a usino Salto e Blumenau.

---- ----- - ----_._-------

. .

- A portaria n. i04, de 9 de julho, obri
ga ao registro no C. E. D. A. S., as pes
soas tisicas ou jurídicas que, para fins co

merciais, industriais ou agricolas, importa
rem sal e revoga a portaria n. 97 de 5 de
julho de 1943.

- O sr. ministro da Agricultura autori
zou a Cía. Florestal de Madeiras Brasilei
ras a explorar a energia elétrica de uma

queda dagua, situada no rio Veado, distri
to do Rio das Antas, no municipio de Ca
çador.

- O "Diario Oficial" de 9 de agosto
publicou o decreto-lei n. 5.452, de 1 de
ma' o, que aprovou a Consolidação das Leis
do Trabalho.

- O Brasil produzirá ainda este ano so
da caustica para sua industria.

IMPOSTOS A PAGAR EM AGOSTO:
Federal Imposto sobre a renda (la. quota).
Estadual - 2.0 semestre de I ndustria e Profissões.
Estadual - Imposto Predial, Imposto Territorial, Taxa de Limpeza Publica e

de Melhorâmentos.
- A Camara de Previdencia Social do

Conselho Nacional do Trabalho, julgando
um prOCt�SS(), decidiu que a mulher desqui
tada, que na sentença de desquite não teve

assegurada a percepção de alimentos. não
tem direito a ser legada pelo referido ma

rido.
- O Decreto-Lei Federal n. 5.697, de 22

de julho de 1943, dispõe sobre as bases
de organização do serviço social em todo o

país, a que se refere o decreto-lei n 525,
de 1.° de julho de 1938.

Livr- r-ia

- O Decreto Federal n. 13.000, de 26
de julho de 1943, autoriza o cidadão brasi
leiro Luiz Rodrigues Bica a pesquizar ja
zidas de petroleo e gases naturais - classe
X-em terras de dominio privado no mu

nicipio de Orleans, Estado de Santa Cata
rina.

- Por crime de atentado contra a liber
dade de trabalho, foram denunciados pela
14a. vara criminal do Rio, Pedro Almeida
Filho, Pedro Afonso de Araujo, José Go
mes Batista e Valdemar Joaquim Teixeira.

•

- DE
/I

•

V ()[!() XAVI�� & CIA.

Livraria, Tipografia, Pautação, Encadernação, Papelaria, Miudezas
Arti os Escolares, de Pintura, de Escritório e de Desenho.

Figurinos, Estampas, Livros Escolares em geral, etc.

Livros em branco, Livros e talonarios para escrivães
Fabricação de livros especiais, etc.""

I
I
I

_I

é_UXA POSTAL, 129 • RUA FELIPE SClLlIIDT, S ., TELEFONE, ••IS

- Florianópolis -
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Alcool
tabelecimentos fabris controlados pelo re

ferido Instituto.
Paragrafo unico - O Mir.istro da Fa

zenda, por intermedio da Diretoria das Ren
das Internas e com a colaboração do Ins
tituto do Acucar e do Alcool tomará as
medidas necessárias á salvaguarda dos in
teresses do fisco.

Art. 2.· - Este decreto-lei entrará em vi
gor na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 17 de julho de 1943,
122." da lndependencia e 55." da Republica.

GETULIO VARGAS
A. de Sousa Costa

(Do -Diario Oficial» de 20-7-943)

BOLETIM c.ostr RClt\L

Açucat e

DECRETO-LEI N. 5.678 DE 17 DE

JULHO DE 1943
Isenta do imposto de consumo o

açucar e a aguardente requisitado pelo
Instituto do Açucar e do A lcool e des
tinados à produção de alcool motor.

O Presidente da Republicá, usando da
atribuição que lhe confere o art. 180 da
Constituição, decreta :

Art. 1." - Ficam isentos dos impostos
de consumo de que tratam o art. 1.° do de
creto-lei n.4.868, de 27 de outubro de 1942
e o art. 1." do decreto-lei n. 5.317, de 11
de março de J 943, o açucar e Alcool
para transformação em alcool destinado à
carburante de motores de explosão, seja
dentro da propria fabrica ou em outros es-

- O presidente da República, aprovan
do um parecer do MinUro da Justiça, aca

ba de decidir que mulher estrangeira, casa

da com brasileiro, tem direito ao registro
como permanente independente de quais
quer formalidades.

- A portaria n. 603, de 27-7-43, do di
reter do Tesouro do Estado publica a al
teração da Pauta Oficial, a vigorar duran
te o mês de agosto.

- A Caíxa de Amortização abriu novo

cencurso para escolher os desenhos sobre
os motivos que deverão figurar no verso

das notas de vinte cruzeiros.
- O Decreto-Lei Federal n. 5.691, de 22

de julho de 1943, dispõe sobre a conces
são de abono familiar aos empregados de
entidades autarquicas.

- O Decreto-Lei Federal n. 5.689, de 22
de julho de 1943, regula a dispensa de
empregados na idade militar e dá outras
providencias.

I

- ° Presidente da Republica aprovou a

exposição de motivos do Conselhe Nacio
nal de Petroleo, no sentido de ser proibida,
em todo o territorio nacional, a circulacão
de motocicletas particulares, com exclusão
apenas dos casos excepcionais e, de
pois de estudados pelo Conselho fosse,
aprovados pelo Chefe da Nação.

- O Decreto n. 12.9-47, de 19 de julho
de 1943, aprova projeto e orçamento para
a construção de oficinas na Rede de Via
ção Paraná-Santa Catarina.

-- A-fim-de esclarecer as duvidas surgi
das com a extinção do setor preços, o Coor
denador da Mobilização Economica comu
nicou que continuam em pleno vigor to
das as tabelas estabelecidas até esta data.

A mudança operada é apenas no sentido
da descentralização administrativa de pre
ços. Qualquer alteração, porém, só poderá
verificar-se com a aprovação do Coordena
dor.

ALfAIATARIA OLIVEIRA
Prac;u Ui de 'ovembt'o, 1'"

Ha 23 anos vem servindo escrupu
losamente á sua distinta freguezia.

° senhor, que ainda não a conhe
ce, confie-lhe a confecção do seu ter

I
no e não fará mais experiencias.

PreC;08 o,", mai", razollvl'iS

41faiataria Uliveira
PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 18

Florianopolis -

•

MOVEIS PARA O LAR
comprp no

Lar dos Moveis
RUA TRAJANO. 15

(Antíg.l secção de moveis da cMod�lar)
Para dormito rio, sala de jantar ou de

, visita ou guarnição de qualquer outro
aposento, encontrará V. S. o que

lhe agrade
Visite a nossa exposição

Lar dos Mf)veis
RUA TRAJANO. Ui

.I'loriRUO))oll",
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Companhia ��D\�:.��!,,?_s.�'A!��,�"?a da Bahia" I
A maior companhia de seguro' da Amcrica do Sul contra fog() e riscos do mar

CAPITAL E RESERVAS

RI-SPONSABILlL ADE
I�ECEITA
ATIVO

SINISTRO' Pt\.'
,

Rf,SP() A BILlDADE

. Cr:- 71 656.189,20

Cifra§' do Balanço de 1942:

CrS 4.9Y9 477 .500,58
70.68 1.04�,20

I05.()fiI917.70

c. 64.Çj86.�l:=i7,2(l
76r73t>A(l1.J()(),20

U'It'v\( 10 ANOS

DIRETORES, Dr, Parnphilo dUltra Freire de Carvalho, Dr. franci co de Sá,
AMl 'j M, s na.

-

Agelll.:it s e 'U -azcn ià em tod II térrltor in ri3CI( 11al
Sucursal n Uruguuy. Re ulad re de avarias nas pr incipais cidades

da Aníerl a, Europa e A Ir ica

- .

•

•

isto! n. 19 -- Telefoiu: 'n. /(J
•

- -:'1, . T lt.!:f �ALI,\Nç. \

-ltajaí-Blu en�t1- ru que-Laje: -Cr sciuma e K. UO Sul

.. ,
- ...

..

•

....

•

•

I� IA FELIPE SCHMI rr

•

•

t

•
•

AIW
Rua orrs, Ma 'ra, 56

Tele one 1180
FLORIANOPOL S

r

liiI!

Eseri orio :

Rua Tiradentes, 45
s. CATARINA
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