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Um dos capitulos da Carta Economica do Brasil, elaborada na me

moravel Conferencia de Terezopolis, em maio de 1945, intitula-se Politica

lmigratoria, u que demonstra a importancia do assunto que dá motivo a

este artigo.
A pós a tremenda desgraça que durante seis anos abalou o mundo,

é natural que, dos paizes que tiveram a sua vida social e economica p.oíun
damente desequilibrada, saiam levas de imigrantes, em busca de um mundo
melhor, O Brasil, terra dadivosa e bôa, na qual, já na opinião de Vaz de

Caminha, «em se plantando dar-se-á nela tudo> , será dos paizes preferidos
pelos que deixarem sua patria de origem.

Muita gente bôa e muita gente má ha de nos procurar. E é esta a

ocasião de 110S alertarmos para evitar a reprodução de males que tão funestos
nos foram.

Ha quem diga que o Brasil deve acolher hospitaleiramente todos os

estrangeiros bem intencionados que procurem as nossas plagas.
Gostariamos que nos dissessem si os que vierem com maus propo

sitos o contes arão. Foram certamente estrangeiros «bem intencionados» I por
nós acolhidos generosamente, após a primeira guerra mundial, que realizaram
o diabolico trabalho de espionagem e traição que tantas vidas nacionais sa

crificou e tantos prejuizos materiais nos causou I

Cogita no momento o governo de Santa Catarina de canalizar para
o nosso estado imigrantes holandezes, lituanos e italianos. Somos dos que
pensam que a unica imigração que pode ser tolerada sem restrições é a

portugueza, dada a afinidade, inão identidade de raça lingua, tradições,
costumes religião.

Qualquer outra deve ser examinada com escrupulo, afim de se evi
tar o que aconteceu nos antigos nucleos de colonização germanica. Cidades
catarinenses houve, infelizmente, onde um catarinense de asccndencia lusa se

sentia como si estivesse no estrangeiro; o aspecto urbano, os habitos e a

mentalidade do povo, a lingua falada e escrita, tudo lhe era completamente
extranho. A propria imprensa tinha os seus orgãos editados em idioma e

caracteres desconhecidos.
Fenómeno triste e dr olador, que fez com que o nosso estado che

gasse a ser olhado COI11 meno prezo pelo brasileiros.!
Evitemos, a todo custo, a sua repetição.

Odilon Fernandes
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cario em amphficador da onda íntlacionis
ta, elevando-se, no mesmo período, para
menos de 8 a mais de 27 biliões de cru
zeiros o volume dos depósitos bancarios.

Destarte, quase quadruplicou, pas
sando de 13 a 45 biliões de cruzeiros o

potencial monetario do país, desorganizan
do e pervertendo todas as atividades e o

proprio cara ter dos homens. produzindo o

panico e a fuga á moeda, desaiticulando
o sistema de preços.

Por seu lado, o nosso deficiente sis
tema de transportes não pode atender ás
nossas necessidades. As ferrovias, em

grande parte precariamente aparelhadas,
arcaram com ti sobrecarga decorrente da
quase completa paralisação dos tráfegos
mar itirnos e rodoviar ios. sem receberem
nenhum material novo, nem ao menos
para compensar o desgaste. Não se cogi
tou de estabelecer um regime apropriado
de prioridade, implantando-se em seu lu
gar o arbitrio individual, ao lado de cla
morosas injustiças e abusos em detrimen
ttl dos interesses gerais.

Em relação ao mercado interno, pou
co foi feito de proveitoso, para assegurar
a estabilidade dos preços e a normalida
de dos suprimentos. As exportações. não
controladas em tempo habil, acentuaram
a falta de mercardorias, cujo escassez já
era manifesta. A produção de artigos es
sencials não Iol fomentada com medidas
de orientação, amparo e estimulo ao pro
dutor. Não se praticou uma policica inte
ligente de cred ito seletivo, de forma a res
tringir atividades secundarias, em provei
to das essenciais. Da desorientação do
credito que possibilitou empreendimentos
pouco viaveis em condições normais e das
demais causas já apontadas, resultou a

ituação de hipercmprego, em que DOS en
contramos.

A pc.hnca de preços, apesar de for
mulada em tempo oportuno, pelo orgão,estatal competente, limitou-se a tabelamen
tos parciais, injustos e inoperantes, que
muitas veles apenas serviram para perturbar a produção e os mercados, sem
proteger o consumidor. Não se conseguiu,
sequer, efetivar um ra ionarnent generalisado dos artig S escassos, nem mesmo
uma fiscalização criteriosa, embora seve-

BOLETIM COMERCIAL

A palavra do Comercio em face das
dificuldades do memento

A CONJUTURA INTERNACIONAL DA GUERRA

(contlnuação)

A guerra nos alcançou ainda sem es
sa diretriz definida. Ao contrario, em lu
gar de adotá-Ia sem demora, permitimos
que os males pre-existentes se agigantas
sem e que outros se lhes juntassem, além
dos inevitaveis. trazidos pela guerra.

As autarquias deviam ter se limita
do á esfera dó. melhoria técnica da pro
dução, afim de proprciar um rebaixamen
to nos custos, com evidentes beneficios
para cs consumido: es.

Em vez disso, e descurando estes
pontos essenciais, elas enveredaram por
uma intervenção nos domínios da eC()II(I
mia privada, perturbando a normalidade
de produzir e comerciar, e por uma po
litica de preços.

Com referencia á moeda e ao crédi
to, foram igualmente cometidos graves er
ros, principalmente após o inicio da guer
ra, quando se tornuu evidente que, por
longo prazo, as exportações excederiam
'largamente as irnportaçõe . Não foram to
madas. então, provideucias para absorver
prontamente tais excessos. á medida que, 'se produzissem. nem se cogitou de adaptar
as taxas cambiais á nova situação, pouco
a POUc.o, elevando-as afim de reduzir pro
porcionalmente o montante das quantias
a empregar na sua aquisição e fazer baixar
os preços dos artigos importados A uni
ca medida ponderavel, tomada pelo go
verno para obs rver excessos de poder de
compra, foi a do lançamento do bonus de
guerra. titulo que, pela sua apresentação
defeituosa, pela impontualidade na sua
entrega e no pagamento dos juros, ele
mesmo se encarregou de depreciar.

-Dehcits crônicos. aliados ao nte
s -uramento de ouro e de cambtais, não
podiam deixar de gerar, como de fato
aconteceu, emissões á jact continuo de
papel moeda, cuja massa em cir ui ção se

elevou, em seis anos, de 5 para 18 biliões
de cruzeiros.

Largado á propria sorte, tangido pela
inllação de moeda legal, sem r ceber ori
entação supe rior, mas, a contrario, lide
rado pelo Banco do Bras.I, Que se lança
ra em uma politica de empréstimo exces
sivos, converteu- e o nosso sistema ban-
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realização do Primeiro Congresso Brasilei

ro de Economia.
Estas declarações imparciais, demons-

trando a isenção de animo com que as

classes comerciais se dirigem ao Brasil,
dão-lhe a necessaria autoridade para apon
tar, tambem, as culpas que a outros ca

bem pela situação atual.
Assim é que uma grande parte dos

trabalhadores brasileiros, emoora tendo
obtido acrescimo sucessivo de salar ios

que, completa ou aproximadamente, se

ajustaram aos novos níveis do custo de

vida, não tratou de se beneficiar na me

dida de tais aumentos, preferindo ampliar
o numero de suas horas de folga, com

o sacrificio da produção e do seu proprio
bem estar

As estat.sticas revelam o indice alar
manfe da Ialta de assiduidade ao traba
lho e () decrescimo da produtividade in

dividual, cum a consequente redução da

Quantidade de bens de consumo, aumen

tando assim os efeitos inílacionistas.
E' tarnbem 110ra de dizer com desas

sombro e ír anqueza Que existe um traba
lho dissolvente que está intoxicando o es

pirito d�) nosso trabalhador e se refletindo
em greves suce sivas.

MUltas visaram e visam objetivos
puramente polincos, sem atentarem bem

I

para as suas consequencias sociais e eco

nomicas.
Quando, há algum tempo, foi per

mitida a reorganização dos partidos poli-
ticos, uma grande e perança iluminou os

espiritos. A normalização da vida demo
cratica !'UI gia com a promessa de reno

vação de metodos e de programas decisi
vos para a melhoria d i situação geral do
pais, criando graves responsabilidades pa
ra as nossas agremiações partidarias.

E' necessario que ua atuação cor

respc nría ao cnnteundo ocial e econorni
co de "CUS orogiamas, para que não ve

nha a ficar vazia de sentido. A esse pro
posito é confortador verificar-se a existen
cia de urna consciencia econornica na

atual Assernbléiu Constituinte.
Torna-se ind: pensavel, também, que

a Imprensa não se deixe de viar de sua

elevada 1111" [II) Durante rr uito tempo, e

preciva me utc no período e m L111� e 'tive
ram atuando as mais PUlllOS,lS causas

geradoras dos males pres entes, ela esteve
materialmente impossibilitada de agir, as
fixiada pela cen ura, ameaçada de repte
salias, o que não lhe permitia alertar o

povo dos erros cometidos.

BOLETIM COMERCiAL

ra, para obrigar a obedrencia ao tabela
mento e, assim cercear o mercado negro.
A ação das autoridades foi, via de regra,
intervalada, desordenada e frequentemente
intempestiva

Todos estes fatos são do dorninio
público.

Repetimo-los apenas para que pene
trem mais fundamente na conciencia pu
blica, servindo para fazer melhor compre
ender a urgencia e significação deste apelo,

O Governo também descurou com

pletamente a preparação psicologica do
nosso povo. Em vez de salientar que a

guerra significaria para todos em verdade
"suor, sangue e Iagrimas-. a euforia ofi
ciai apontava ao pais, um futuro de abun-
,dancla e de riquezas, resultante da con

flagração, enquanto paralelamente dava o

exemplo dos gastos superfluos e das des
pesas suntuarias.

O atual Governo, liquidante de um

imenso pas ivo, em reiteradas declarações
já mo trou reconhecer a gravidade da si
tuação e vem procurando remediá-Ia.

Para que desempenhe a sua parte,
que é a maior, no reerguimento do país,
proporcionando a e-te uma inadia vt l re

paração dos males causados pelo seus

antecessores, urge que planeje e execute,
sem vacilações, um programa de medidas
racionais que apressem a de ejada recu

peração economica.

AS CLASSES E AS RESPONSABIUDAOES

Não se suponha que as entidades

signatarias deste documento, focalizando,
como o fizeram, as responsabilidades gtl
vernamentais, queiram se isentai inteira
mente de erros.

Infelizmente, há no seio das classes
produtoras uma minoria de inescrupulosos
qUE.' se aproveitam da.atual situação eco

nomica. Nes a rninoria encontram se nu

merosos aventureiros que nà» pertencem
á classe e que a curto prazo e por qual
quer meio comprometem o bum nome do
comercia.

Não será, entretanto, acobertados com

o nosso prestigio, que esses responsáveis
poderão contar com o apoio das associa
ções Elas, (ln contrario, envid ar ão todos
os e forçr, p rr a que eles receba m a pu'
niçào merecida, excluindo-os de seu seio.

Pecaram as classes produtoras por
omissão, quando deixaram de agir, CSrOI1-
tanea e coordenadamente. e era certo que
a ação governamental caótica e dispersiva
não lhes inspirava confiança, elas, por seu
lado, permaneceram desarticuladas até a (('onl inua)
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COMERCIO

Associação Comercial e Industrial de Blumenau
Ata da reunião de associados da Associação Comercial e Industrial de Blu

menau, realizada aos 13 dias do mês de setembro do ano de 1946.
Aos treze dias do mês de setembro

do ano de mil novecentos e quarenta e

seis, reuniram se em ass embtéia extraor
dinária associados da Associação Comer
ciai e Industrial de Blumenau, em urna
das salas do Teatro Carlos Gomes, ás
cinco horas da tarde, para discutirem en

tre si, sôbre um fato que I ecentemente
ocorrera entre o senhor presidente da
Associação Comercial e Industrial de Blu
menau, Ernesto Stodieck [únior e o co

mandante do 32° Batalhão de Caçadores.
Entre os associados nresentes, se encon
trava o senhor Ernesto Stodieck júnior
que, na qualidade de presidente da Asso
ciação Comercial e Industrtal de Blurne
nau, assume a presidencia da mesa e so
licita aos associados presentes a se con

servarem um minuto de porem homenagem
aos nosso soldados que tombaram no campo
de batalha em defesa das liberdades, LI

que foi prontamente atendido por todos
os presentes Em seguida o senhor Ernes
to Stodieck Júnior solicita aos associados
que nomeasse, dentre os presentes, um

presidente para presidir os trabalhos da
reunião, tendo sido então indicado o as

sociado Américo Starnm para pr sidir os
trabalhos da reunião. \...orn a palavra o

senhor Américo Slamrn declara então aber
ta a sessão, e expôs aos demais associa
dos que, tendo ') presidente da Associa
ção, senhor, senhor Ernesto Stodieck jú
nior, sofrido um atentado moral por par
te do comandante do 32° Batalhão de Ca
çadores, e. considerando-se um despresti
gio ás classes conservadoras, pois que o

senhor Ernesto Stodieck [úun ior. na qUil-
!idade de presidente da Assocí.icãc {l-

mercial e Industrial de Blumenau é eu

representante, submetia a onsideração dl1s
presente, a fórmula pela qual se dever ra
protestar contra o fato. junto as autoridades

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

competentes, antes porém. deu a palavra aO
senhor Ernesto Stodieck [únior, para que
relatasse circunstanciadamente o fato que
com êle ocorrera. Com a palavra o

senhor Ernesto Stodieck júnior fêz então
aos presentes pormenorizada exposição
sôbre as ocorrências dos fatos que culmi
naram com a sua prisão pela autoridade
no 32° B. C. -- Ainda c.om a palavra o

senhor Ernesto Stodieck Júnior, após ter
relatado todos os pcrmenores dos aconte
cimentos, pediu licença ao senhor Améri
ca Stamm, para retirar-se do recinto onde
funcionavam o trabalhos da assembléia
pois que não se sentia bem, como vitima,
apreciar das demais deliberações da reu

nião o que foi aceito pelo presidente da
reunião. senhor Américs Stamm. Em se

guida o senhor presidente dos trabalhos,
América Stamm, submeteu á consideração
dos presentes a fórmula pela qual se de
deveria a assembléia manifestar sôbre os

acontecimentos que deram motivo á reu

nião. Depois de discutido e ventilado o

assunto, ficou aprovado por unanimade
dos presentes, fôsse endereçado um tele
grama solicitando abertura de inquérito
ao comandante da 5& Região Militar, um

ao ministro da Guerra, dando ciência do
telegrama transmitido ao comando da 5&

Região Militar, e um au dcutor Nerêu
Ramos, dando conhecimento dos telegra
mas expedidos áquelas autoridadas. E,
nada mais havendo a tratar, o senhor pre
sidente dos trabalhos da reunião deu por
encerrada a sessão. Eu, Mário da Costa
Melo, diretor da secretaria da Associação
Comercial e Industrial de Blurnenau, para
constar, lavrei a presente ata que, depois
de lida e achada conforme, vai pelos pre
sentes assinada e por mim também assi

nada em seu encerramento

DI llNTA e RIVERT
A Casa «A APITAL,. chamo a atenção dos Srs. Comerciantes do Interior no

sentido de lhe fazerem uma visita antes de efetuarem suas compra
Matriz em FLORIANOPOLl Filiais em BLUMENAU e LAGES

"A CAPllAL"
Fabricante e distribuidores das afamadas

confecções
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Rua Conselheiro Mafra, 45
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Otima cozinha - Quartos arejados

Pessoal atencioso Asseio e presteza
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RUA FERNANDO MACHADú, 14

Teleg. «OREVES" - Telef. 1351 - Caixa Postal, 104

FLORIANOPOLlS SANTA CATARIN.\

Vendas em todo o Estado

•

Osvaldo Apolonio da Rosa
REPRESENTAÇOE� - CONSIONAÇOES - CONTA PRÓPRIA

Açucar - Farinha de Trigo - Sal - Cimento

Escritório: Rua Tenente Bessa - Edificio Wílly - Caixa Postal, 66

Telegramas -« Rosa»

LAGUNA SANTA CATARINA

I'

BRASIL

José Araujo & Cia. Uda.
EXPORTADORES DE PRODUTOS CATARINENSES
Depósito: Estreito Rua 7 de setembro s/n (Estreito)

Escritório: Avenida Hercilio Luz, 137
FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA BRASIL

Pinto serrado, Cereais, Tapioca, Mél e cera de abelha
Caixa Postal, 119 - Telegramas : -DALTON- - Telefone 1385,
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Inglês Básico Comercial
Milton Eduardo Sullivan

PARTE PRIMEIRA

Ice - box
,. machine
,. - roam

ldentify
Identity card
Idenrity mark
,. papers
lIIustrated
,. catalogue
Illustrations
Immediate
,. delivery
> payment
,. reply
Imovables
lrnperrneable
Import (v.)
Imports
Import duty
,. tax
,. volume
Improper
Improve
Improvernent
Inch (1")
Includind (v.)
jnctudíng
lncorporate
Increase (v)
increase (s.)
,. ot demand
,. of price
* of rate
,. of weigh
Indicate
Indicated
,. address
,. date
,. figure
,. horse-power
.. volume
Indigo
Indirect
lndirectly
Industry

, foreing
, heavy
, home
, light

Inferior
• article
• goods

(I.H.P.)

(continuação)
-1-

geladeira
aparelho frigorlflco
câmara frigorifica
identificar
carteira de identidade
placa de licença
documentos de identidade
ilustrado
catálogo itustrado
ilustrações; figuras
imediato
entrega imediata
pagamento imediata
resposta imediata
imóveis
impermeavel
importar
importações
taxa de Importação
imposto de •

volume· •

improprio; inadequado
melhorar
melhoramento
polegada (25,4 mm.)
incluir
inclusive
incorporar
aumentar
aumento

• de procura
• de preço
• • taxa
• .. pêso

indicar
indicado
endereço indicado
dada marcada
importância determinada
cava lo-vapor-ind icado
volume indicado
anil
indireto
indiretamente
industria

.. estrangeira

.. pesada
• nacional
• leve

inferior
a rtigo inferior
mercadoria inferior
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__J
�---,-----_._-� --- _........._

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



INDUSTRIA

BOLETIM CO.\JERCIAL

A Ciência e os Problemas Humanos na Indústria

Diante da ineticiência das fórmulas tradicionais - observa o A. - fizeram-se tentativas
para a aplicação d« método científico à resolução dos problemas atinentes ao trabalho.
Essas tentativas, cuja expressão máxima é encontrada nas teorias de frederio Winslow
Taylor e Henri fayol, não podem, toda vi, ser consideradas científicas. A rigor, a aplicação do métudo científico de um problema ou hipótese requer uma atitude adequada e im-
plica na existência de um problema ou hipótese inicial, análise, sintese e verificação.

A rigor, desde que o homem se associou
a um semelhante para a execução de uma
tarefa qualquer, surgiram problemas rela
tivos á interação do trabalho. As questões
eram resolvidas, presumivelmente, aten
dendo-se às conveniências pessoais do
mais forte. Aos poucos, mas de modo
persistente, o direito da lôrça foi, ou melhor,
vem sendo substituido pela fôrça do di
reito, a fi m de que os homens possam
viver num I'lano minimo de conflitos. já
que J coexistência humana é um impera
tivo bío-sociat. O principio do biológica
mente mais turte cedeu lugar ao controle
social exercido através de padrões cultu
rais predominantes e as relações sociais
passaram a ser pautadas pelos têrmos de
condu.a vigentes nus grupos. A tradição, o
empir isrn» e a "prática" Corrente torna
ram-s e as fontes para a solução dos pro-
"blernas técnicos e humanos no trabalho.

Com a mudança social em direção à
civilização, acentuada nestes ultimos sécu
los mudança acelerada pelo advento do
pensamento baseado na experirnentação
sistemática e crescente Industr íauzação, com
as wandes transtorrnações havidas nos
sistemas econômicos e corn a decadênLia
da autoridade externa, a tradição, o ernpi
rtS1l10 e a "pratica" já não puderam mais,
por si mesmos, funcionar eficientemente
como solução aos problemas tecnicos e
humano" no trabalho. Apelou- se então para
a ciência como solução para ê ses pro
blemas.

Ciência ou racionalização?
A introdução da ciência como solução

aos problemas técnicos e humanos no tra
balho foi orientada e compreendida de
maneiras diversas. De que modo essa in
trodução tem sido analisada e tema para
um longo trabalho. Limit - me a dar aqui
uma visão geral do assunto, seguindo aliás
as idéias de F. J. Roethlisberger, profe sor

(Do -Digesto Econorníco-, de S. Paulo).

de pesquisa industrial da "Harvard Gra
duate School of Business Administration >,

e de modernos antropólogos e sociólogos,
entre 03 quais cito Lloyd Warner, Elton
Mayo e o jovem antropólogo patricio M.
W. Vieira da Cunha. que teve oportunidade
oe participar das pesquisas no campo das
relações humanas no trabalho levadas a
efeito rios estabelecimentos da "Western
Electric Company" e conhecidas como "the
Hawthorne experiment".
Diante da ineficência das fórmulas tra

dicionais, fizeram-se tentativas para a

aplicação do método cientifico à resolução
dos problemas atinentes ao trabalho. Essas
tentativas, cuja expressão máxima é encon
trada nas teorias de Frederic Winslow
Taylor e Henri fayol, não podem, todavia,
ser consideradas cientificas. A rigor, a

aplicação do método cientifico requer uma
atitude adequada e implica na existência
de um problema ou hipótese inicial. análise
síntese e verificação. Para os "racionaliza
dores' do trabalho, a hipótese inicial ou o

problema é o de obter a solução rnats eco
nomica e a situação-trabalho é concebida
como um "conjunto de partes discretas".
Não há preocupação no sentido de estabe
lecer o que há de geral ou de particular
nas relações do trabalho. As soluções apre
sentadas são técnicas e nada ou quase
nada tem sido feito no campo da verifi
cação e comprovação cientificas. E sabe
mos que a comprovação é a pedra de
toque da ciência.

Tentativas recen tes

Ainda com reação ao tradicionali mo.
passou-se à aplicação de conhecimentos
cientilicos. Este segundo modo de compre
ender a introdução da ciência representa
um esfôrço mais amplo na compreensãodos problemas técnicos e humanos no
trabalho, mas ainda se cinge à determi
nação dos requisitos do trabalho e não se
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preocupa com a pesjuisa. Essa fase é
caracterizada pela aplicação de várias ci
ência à indústria, entre ,'1S quais a admi
nistração cientif ca do r> s- oal. a pvicotogía.
fisiologia, higiene, SOCIl logia, antropologia
e economia.

A terceira maneira é recente e representa
um esfôrço em considerar os problemas
do trabalho como obje:o de pesquisa. E' o
estudo cientifico da s tuação de trabalho,
encara ruo-se S problemas particulares
a'r ax és d cornpreedsâo de 'sltuações totais'.
Os c, nhecirnentos sôbre a situação de
trabalho sã trat 10' S cientificamente. VI
s.m: o-se a mpreensão dos fatos parti
culares e d

_
s fato gerais. Elton Mayo,

Lloyd Warner, F. J. Ro thtlsb erger são os
pioneir s ne te campo
As duas primeu a cõncepções combatem

a s iuílu nelas oriundas da tradição e não
con íderam o L tor "cultu a". COntrolar,
mecanizar, •

impersonaiízar" tr -ba lh é o

ohjetivo do "raciónallzadores" acalentados
pelas teoria "taylorista ". A terceira con-

n. 2

cepçüo é animada p Ir uma "atitude cie nti
fica" e se assenta na pesquisa, Não com

bate a tradição, antes procura o equilibrio
entre esta e a ciência e vê os estabeleci
mentos de trabalho como sistemas sociais.
No estudo dêstes si temas considera a

organização técnica e humana e dentro
desta, o ind i viduo CO:'IO entidade a ti va e

a ornanização social através dos seus as

pecto formais: a) pad õcs de Interação,
b) sistemas de ideias e crenças (lógicas do
custo e da enc.õucta) e informai: a) pa
di ões de interação, b) sistemas de idéias e

crenças (lógica dos sentimentos).
As três maneiras de introdução trouxe

ram, todavia, as suas con .r ibuições à so

lllção dos prnblernas tccnicos e humanos
do trabalho e devem ser ree x aminadas na
base de nova" pesquisas para a elaboração
de um esquema de referência util à análise,
compreensão e resolução dos referidos'
problemas

Vicente Unzer de Almeida _,

o N
FILIAL;

BLUMENAU
RU(1 1 de Novembro

C a. Po tal, 32

Im r adores dé -ferragen , Louças, Tintas, OIeus, Material sanitário
Seção de artig s para presentes

l utomo e e Caminhões' "OO

Peças para Ford,
Acessorios para aulomoveis

CE"
hevrolet : e Dodqe
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LAVOURA

Criam bujelos os pecuaristas norte-americanos
Um novo setor foi incorporado a pe

cuária norte- a mer rcaua durante a guerra
tomando UI1l rápido mcreme n tn, e sendo
sua carne suma menu- ?prcial!í'I na: q\)( a
mesa» _ De acôrdo com <IS infnrmaçõcs pro
porcionadas pela Diretoria da Pecuária de
Michigan, e xistern no Estado vários esta
belecimentos que se dedica m a criação de
bisontes, alguus dos quais pos: uern lá um
rebanho de mais de 200 cabeças Este 110-
vo setor da pecuária nor te-amer icar;a de
senvolveu-se sem ajuda oficial alguma,
durante a época em guerra. P. cr iação do
búfalo animal que estava pr óx irno a desa-

parecer das planíceis norte-americanas, es
t� torrando notave l unpulso Embora no
mercado norte americano tenha se mostra
do cauteloso em incorporar a carne de bú
falo aos rnenús habituais, os hotéis em

cujos cardápios figuram habitualmente
c rnes de caça interessaram-se pelo novo

produto e constituem hoje o seu principal
mercado. De acôrdo com as mesmas fon
tes t ficiais de informação, alguns criado
r e s de Michigdm preparam-se para pro
duzir 100 cabeças anuais, o que exige
um rebanho permanente de 500 animais.

(Da Revista. 7 Dias).

Soe. Distribuidora de Rádios e Refrigeradores ltda.

Concesstonarios Friqidaire
Rua Arcispr este Paiva Edifieío I P f\ S E

Florianópolis

11

Cas eran
convida os seus distintos amigos C'

freguezc a visitarem SU3S nova'

instalações a rua Fehpe Schnudt, -fO,
onde acaba de expor o � 'II variadis
SI1110 stock, coutpletameute renovado
COI11 a� ultunas IlO\ 1 íadcs em: casi-

,

miras, tropic.n , sedas, Lapa", li ho
mens t senhor..s. roupas feitas, v, ri -

do stock de kunonos, roupões, peles
e muitos outros artigos, que V. S.
podera adquirir à v 1St a ou pelo

Sistema crediário

Rua Felipe Schmidt, 40

Fundada mais cinco

Associacões Rurais
,

�'gundo iníot mou o Sei viço de Eco
nornla Rural do Ministêfl) da Agricultura,
acabam de ser íundad l'i a s guintes As
sociações Rurars: de Itepe cu ue e Pedr e i
rat ,no \.1r"IlI1�: de ,I, lfltl " ,(1 ilu (a
tarinn; de Pes queira, em Pernambuco. e

Sendo, no Rio Grande do Norte.

(D�I Manhã» de 7 - 9 - 946).

Milt()n �. Jullivan
TRADUTOR PÚBLICO

Florianópo I is
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BANCO INDúSTRIA E COMÉR{:IO"DE 'SANTA CATARINA S. A.
ITAJAt - SA'NTA C.\.TARlX.\.
BALA�ÇO E)I 31 DE ,\GOSTO DL 1946

(Compreendendo matriz e agências)

A T v O P A S S

F - NAO EXIG1VELA-DISPON1VELCAIXAEmmoedacorrente

.

EmdepósitonoBancodoBrasil . .

EmdepósitoàordemdaSup, da Moeda e do Crédito

18.619.392,70
15.418.841,(,0
6.192.188,20

do pais � •.

do exterior

.....:I
....

ÜexIIJ:eO'....)B-REALIZAVEL

Emprt:stimosemc'corrente .

Empréstimoshipotecários .

Tít:,105descontados - - - -

Agenciasnopais_ - .. - .

Correspondentenopaís .

Outroscréditos- - .

Capital _ _ .. _ ....•. _ _

Aumento de capital . .. . ..•..•.•......•....

40.230.422,5u

v O

6.000.000,00
9.0pll.UIJO.oo IS 000.000,00

Fundo de reserva legal , ..•........•........• _ .

\.)utras reservas ... '.' ..
'

...........•...•••.... '" o ••••••
-

••

102.594.1.12,40
823.641,90

161 ...21.202,60
215.�14.02S,.:'o
10.449.R89,70
1.3J1.1'00,00 492.634.694,Ro

G - EXIGIVEL
ut;P()SJTOS

á tnsta c a curí o prazo:
de podere. púbhcos
te autarquias ...•.... -0 .

;m C 'c. !)t;m hrrute . "', o •••• o .'0 •.••.•••

em CI C. limitadas o. o •••• ; •••

CTn c./c populares
em c, L sem Juros
em c/c. de aviso

97.1.797,70Imóveis.................................•................
T'itulosevaloresmobiliárins :

P.depósitonoBancodoBrasil .

Apóliceseobrigaçõesfederais .

Apólicesestaduais _ .

Apólicesmunicipais_ .

Açõesedebêntures__ .

2. I 05.121 ,60
137.078,00
183.534,00
79.000,00

315.719.30 2.820.452,90

ti rra=n
de poderes públicos

de diversos'
-
�

,....IIJ_JO�OutrosvaloresC

-IMOBILIZADOEdifíciosde
usodoBanco .

Móveiseutensihos _ _ .

Materialdeexpediente .

Instalações _ .

D-RESULTADOS PENDENTES

Jurosedescontos..............•.............
Impostos .

Despesasgerais _ .

a prazo nxo _

',' .. o.t 3"

312.007,00 496.740.952,40 I de aVISO previo

8.429.267,io
1.904.240,40
265.423,20

34,00

OUTRAS RESPOJ\ SADILIDA DES
Ohrrgacõcs diversas . . . . . . . . . .. .

Agências no pa..s .. . o .JO •••••••• o

10.598.965,3..> I Correspondentes 110 pais .....•...............

Ordens de pagamento e outr os créditos
Dividendos a pagar .. � '" < .

169.9J3,60
131.617,10

1.646.303,80

750.000,00
� 250 000.00 23.000.000,0<.

2.51(1.('2J.�o
5.1�3.904 "o

86.b65.�20,50
1.674.6\) 1,20
4.488.95i,lo
'8.927.246.30

13.581.8·12,40 IS,J,.5".l1l.493,40

221.237,lo

60.i97.805,20
33.715,(145,60 94.734.748,10

248.2;J.241,50

96/; 84{,.lo
238.904,221,50
25.475.40i, 1 Ó
�.084,258,lo
loU.025.90

1.947.854,50
II - RESULTADOS PE:\"Oe);TES

Contas de resultados .. . _.. .. ••
'

•• ,
, .

I - CONTAS DE COMPENSACÃO
Depositantes de valere.. em gar. e em custôdia ". '339,5'35.905,20Depositantes de W .. los em cobrança.'

.654.194,50

164.809.000,00
174.726.905,20
251.096.471,60 S90.632.376,!>Q

c-s 1.140.150.571,50

E-CONTASDECOMPENSAÇÃO
Valoresemgarantia_.•................•.................
Valoresemcustódia._.........................•..........
Títulosareceberdec/alheia .

c:<I-

GEN'tSIO MIRANDA LINS
Diretor-Superintendente
DR.RODOLFO RENAUX BAUER
Diretor-Gerente
DR.MARIO MIRANDA LINS
HERCfLIO DEEKE
Diretores-Adjuntos

Itaj al, 13 de setembro de 1946.
BONIFACIO SLHMITT
OTTO RENAUX
IRINEU BORNHAUSEN
ANTONIO RAMOS

Diretores

251025 62.1,40. _

�O.848,20 251.09

Cr$ 1140.15lJ.S;I,5(

l!:RICO SCHEEFFER
Chefe da Contabihdade Geral
Dipl. Reg. no DEC n 22 638
SERAFIM F. PEREIRA

Contador
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lEGISlAÇAO TRABALHtSTA

Pagamentos dos Convocados
CONTINUA A BAlBURDfA

Para que os interessados vejam a

que ponto chegou a balburdia, que, infe
lizmente continua, relativamente ao paga
mento de 50% dos vencimentos dos empre
gados convocados para o Serviço Militar,
transcrevemos varios acordãos, resoluções
e pareceres que se contradizem franca
mente:

- E' extensiva a convocados e sor

teados a percepção de 50% do salário,
uma vez que continúa em vigor a legisla
ção scbre a rnateria. - Despacho do Mi
nistro da Guerra, Boletim Interno 19-1-46.
- Di:irio Oficial de 15-2-46. págs. 2392.

Ernprêsa Gráfica -O Cruzeiro», S.A.,
estabelecida á rua do Livramento n. 191,
consulta se, em face da terminação do Es
tado de Guerra, continúa em vigõr o De
creto-lei n. 4902, de 31·10-1942, e bem
assim se há diferença, para efeito de pa
gamento de 50% do salário. entre convo

cados e sorteados. - Arquive-se. Não ha
vendo sido revogado, é claro que conti
núa em vigor o Decreto-lei n. 4.902, de
3f-l0-42, que é extensivo d sorteados e

convocados. - D. 1 - Proc. 45.512-45).
- Ao empregado convocado para o

.serviço militar. dado como incapaz, não
assiste direito ao pagamento, pela metade,
dos salários. - Convocado adido e con

vocado em serviço militar activo - dis
tinção. - Conselho Nacional do Traba- ,

lho. - PIOC. 17-775-45
- O Decreto-lei 4902, de 1942, ape

nas teve um intuito, aliás exclusivo: o de
prevenir os maletícíos que poderiam ad
vir do desemprêgo e do desamparo das
famílias daqueles que convocados duran
te o período de guerra, iam prestar ser

viço ao Pa is e, mais ainda, se tratava de
uma lei de emergência, segundo esclareceu
o então Ministro do Trabalho. Dr. Mar
condes Filho. - 10 Carl elho Regional da

justi a do Trabalho, Díst. Fed. -- Pr c.

323-46.
- N ão cabe mais ao empregador a

obrigação de pagar a metade dos alários
do empregado chamado á prestação de

serviço milita r. - 10 Conselho Regional
do Trabalho, Distrito Federal. - Proc.
196-46.

- Cessado o estado de guerra não
mais cabe direito ao empregado convoca-

de pleitear o recebimento de cinquenta por
cento de seus salários. - la Junta de

Conciliação e Julgamento de Porto Alegre.
- Proc 324-26.

- Todo o empregado convocado pa-
ra a prestação do serviço de natureza mi
litar, continua a ter o direito a cinquenta
por cento de seus salários, pagos pelo
empregador. -- 1'" junta de Conciliação e

julgamento - Porto Alegre - Proc. 247·46.
- Sómente os empregados qne se

achavam convocados na época em que vi

gor avarn os Decretos ns. 4.902 e, 5.612,
têm direito aos cinquenta por cento de
seu salários, porque já tinham um direito
adquirido. - Reconhecer o mesmo direito
ao convocado atual seria cooperar para
o pre juizo dos próprios aperários, aumen

tando o número de desempregados, por
que os empregadores, receiando ficar obri
gados ao pa arnenio de cinquenta por cen

to, como medida de defesa, não estão ad
mitindo em seus estabelecimentos, empre
gados em iuade militar. - 3& Junta de

Conciliação e Julgamento, Porto Alegre.
- Proc. 257-46.

Proc. CNT-4. 175-46

As normas do Decreto-lei número
4.902, de 31- 10- 1942, consubstanc.iavam
assistência permanente ao trabalhador na

cional convocado para o serviço militar,
e não era uma lei de emergencia, de vez

que o legislador não limitou a sua vigên
cia á própria duração do estado dê guerra.

Ao empregado convocado para o

serviço militar assiste o direito de rece

ber, do empregador, 500/0 dos seus salá
rios. a ré a vigência do Decreto-lei n" 9.500,
de 23-7-19-l6. - 25-7-1946.

VISTO . examinados e discutidos os

presentes autos de recurso extraordinário
de decisão proferida pelo Conselho Re
gional do Trabalho da 1 a. Região, em que
figuram como Recorrente IRMÃOS LA
MAS & CIA., e. como Recorridos, Horá
cl Alves e outros, deles consta, e foi de
cidido, o seguinte:

1) Horácio Alves e outros, todos em

pregados da firma Irmãos Lamas & Cia.,
reclamaram de seu empregador o paga
mento de metade dos seus salários, com
fundamento no Decreto-lei n. 4.902, de
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'31-10-1942, em virtude de haverem sido
convocado'> para o serviço militar.

2) A firma empregadora impugnou o

pedido, sob a alegação de ser o Decreto
lei invocado de vigência temporária, va

lendo tão sómente para o período em que
o País se achava em estado de guerra e.
que, tendo sido este suspenso, não mais
se justificava a aplicação da lei de erner

gencia. Argumentou, ainda, que fôra ex

tinto o sorteio militar, sendo agora obri

gatória a prestação do serviço por todo
brasileiro ao completar 21 anos de Idade
e, pois, em consequência, o pagamento
daqueles que assim se incorporaram ao

Exército é feito pela Nação, de conformi
dade com as previsões orçamentárias, e

não pelos respectivos empregadores.
3) A Primeira Junta de Conciliação

e Julgamento do Distrito Federal despre
zou essa defesa e julgou procedente a re

clamação. tendo sido tal decisão confir
mada, em recurso ordinário, p e lo Conse
lho Regional do Trabalho da la. Região
(Proc. CRT-160-46, acórdão de 15-2-46,
publicado no Diário da Justiça de 19-3-46.

4) Daí o recurso extraordinário, de
fls. 40-44, interposto para este Conselho
pela firma Irmãos Lamas &: Cia.: com fun
damento n art. 896. letra a, da Consolí
dac to das Leis do Trabalho, arrazoado e

corura-ar razoado pelas partes.
5) A Procuradoria da Ju tiça do Tra

balho enl n e que não cabe o recurso e,
no meTI., l pina pelo cu não provimen-
tu (fls 51 e- 52 ,

,t

D , preliminarmente,
que é notórri a divergência exi I rue en

tre os ván órgãos da Justi a do Tra
balho, no li r peita ii exato entendi
menfo do De 'elo-lei n" 4 902, d 31-10-
1942; e a aphcaçã

.

d ua di p içô, s
ainda depois de su pen o.'Q lado de
guerra»; I r

�. CON IDERANDO, pai, quetem toda
procedên ia a in o a ti da dispo içã
permis iva de n ub tanciada
na letr a a do art. 896 da Con solldação
das Lei do Trabalho, e ndo d toda on

veniêncla que este Tnbunal vorre a exa-

rrnnar a materi lhe dê oluçáo unir r-

11e e definitiva; "

CON 10 RANDO quant ao mérito,
que sempre foi intenção d legí lador, ma

nifestada e xpressa em vár iu disposiu
vos legais, prestar não só ao trabalhador na
cional c nvocado, mas também, e principal
mente, aos membros de ua íamilla,

enquanto privados do auxilio ?aquele que
se afastara temporariamentt., afim de cum

prir o dever precípuo de preparar-se para
a defesa da Pátria;

CONSIDERANDO, realmente, que

sempre foi esta a intenção do legislador,
tanto, que desde a expedição do Decreto
lei n. 1.187, de 4-4-939, vem ele ora de

uma forma, ora de outra, prescrevendo e

estatuindo qUI! o funcionário público de

qualquer natureza e o empregado, operá
rio ou trabalhador nacional, quando con

vocado como reservista, terá garantido o

seu lugar e assegurado o direito a uma

parcela dos respectivos vencimentos ou

remuneração, paga pelo empregador, inde

pendentemente da etapa que vencer pelo
MinistériO da Guerra, Marinha ou Aero
náuüca:

CONSIDERANDO, por outro lado,
que sómente no tocante ao direito de per
cepçã« de uma parecela dos salários é

que se eucederam as providêncrz s Iegis
lativas, sempre mantido, entretanto, inal
terado o direito assegurado ao emprega
do convocado de não perder o seu em

prego;
CO\JSIDERANDO, todavia, que as

modificações havidas na forma c1e perccp
cão de uma parcela dos sa lár ius foram
ditadas por circ unstâncias econômicas c

peculiares ao momento, nunca, porém,
com o pr opó ito de impedir defm it i v a
mente ou anular o dire'to ;1 esta percep
ção, E de fato, fixada, imcrahnerue. pelo.
Decreto-Iei n. 1187, de 1939. em 212 (dois
terços) do s vencimentos ou remuneração
a percentagem que os empregadores de
viam pagar a S seus empregados convo

cados, loi ela posteriormente suspensa,
pelo Dccreto-Iel 11. 1.523, de J8 de ag()�
to de 939, que mandou agua, dar, para a
sua e xecuçã . a regulamentação, a ser

expedida. do cí ad Decr t i-Iei 11. 1.187;
CONSID -RANDO, a Sim, que, de

rnorand a regutamenraçào daquela lei e

sobrevindo o estado dL guerru, e viú o

govêrno na contigê ela de cunãiderar o

as, unlo ante mCSIl1P da spcrada regula
rnénlat ão - e ele te z atraves do De-
r�to-ll n. 49:>, de 41-10-1942, e fê-lo
por' ta forma. para poder reduz ir a per
c nta em inicial de 23 (dois terços) para
50 lo cincoenla PO( cento), e para e tabe

�e er um limite máximo para II cálculo _

I to _em beneficicio de empregados e em

pregadores,
.

.

CONSlDE'RA DO, p(Ji�, que os be
ne iicics parti o trabalhadores convocados
não foram criados pelo Decreto-lei 4.902.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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mas por lei anterior, não revogada, e que
não teve aplicação tão sómente por falta
de regulamentação;

CONSIDERANDO, além disso, que o

citado Decreto-lei 4.902, não pode ser
considerado uma lei de emergência pelo
simples fato de haver sido promulgada
durante a guerra. O legislador não limi
tou. absolutamente, a vigência dessa lei á
própria duração do estado de guerra sen

do impossível, senão impróprio, falar-se
em obrigação tácita, hipótese que, no ca

so, de modo nenhum se configura;
CONSIDERANDO, finalmente, que o

recente Decreto-lei 9.500, de 23 de julho
de 1946 (Lei do Serviço Militar) dispõe
definitivamente sobre a matéria. assegu
rando já agora, aos incorporados o direi
to de volta ao emprego, e o pagamento
de 2/3 (dois terços) dos salários, pelos
empregadores, aos empregados reservistas,
quando convocados para manobras, ma

nutenção da ordem interna ou guerra ex

terna.
ACORDAM os membros do Conse

lho Nacíonal do Tr abalho, por uninirnida
de de votos, 'omar conhecimento do re

curso, e, DE MERITIS, dar-lhe provimen
to, em parte, para condenar a recorrente
a pagar aos recorridos 50% (cincoenta
por cento) dos respectivos salários. �pe-

- nas até a data em que entrou em vigor o

Decreto-te: 9 SOO, de 23 de julho de 1946,
assegurando-lhes, entretan.o, o direito ao

�
-

_ emprego, quando terminada a prestaça.o
do serviço militar, vencidos os Conselhei
ros lvens de Araujo Relator. Antônio Car
valhal e Jés de Paiva, que confirmavam
a de ci ào recorrida.

RIO de Janeiro. 6 de agosto de 1946.

a) Geraldo Montedônio Bezerra de Mene
ZtS Presidente

(I) Marcial Dias Pequeno Relator-ao- hoc
Ciente: a) Dorval Lacerda Procurador.

DR. 996646

1) - O Sr. Comandante do 14° Ba
talhão de Caçadores desta Capital, COIl�U
nica que a Companhia Siderurgica NaCHr
nnl de Sideporolis, neste Estado, por sua

I\\atriz no I�i) til' Janeiro. su pendeu o

paga 1111'1l to ti os 50% dos sol�'IOS �e seus

«mpr egados con vucadus. Jo e Euclides d:
Souz: , JlU� Henr ique da l�o. a. Abel lo. e
de Farias. João Januario Vieira, Antônio
Brennerzen Antônio da Silva, Leodoro
ldalino da 'Silva e Herrne linn Sava, a par
tir do mês de julho pr

ó

x rmo hndo. con:
forme oficio n, 1.897 -02-111, de 2-8-40

dirigido iquele comando pelo Diretor Te
soureiro da Companhia (fls. 2 e 3).

2) - O Sr. Minis.tro po Trabalho
despachando consulta formulada pela Con
federação Nac.ional da Indústria sôbre a

remuneração devida pelos empregadores
aos seus empregados convocados para
prestação do serviço militar, aprovou o

parecer do Consultor jurídico, esclarecen
do que, por determinação legal, deve lo
do cidadão brasileiro quando convocado,
perceber 50% do vencimento. ordenado
ou salário, durante o tempo em que per
manecer convocado. recebendo das For

ças A rmadas apenas a etapa. Este pare
cer af.rrna (linda que a legislação sobre o

assunto, embora promulgada no período
de guerra, não limitou, contudo, a sua

vigência a essa emergencia,. vi�orando ao

contrário. sem qualquer hrnitação de tem

po ou clrcunstâncias. Frisa tambem que,
anteriormente a este per iodo já havia o

decreto-lei 1.187, dispondo sobre o as

sunto. Concluindo o seu parecer, o Con
sultor [uridico acentua que a recusa da
firma não encontra apõio e não deve pre
valecer, e. em cvso de persistir nes a ati
tude, caberá ao Comandante da Unidade
proceder na forma do § IOdo artigo 60
da lei. que assim determina em sua re

dação dada pelo decr e to-Iei n. 5.612, de
24-6 43. (Diano Oficia! de 11-2-46 pg.
2 146).

3) - O assunto também já foi apre
ciado pela Ju tica do Trabalho, tendo o

Egrégio Conselho Nacional do Trabalho
em acórdãos proferidos nos processos CNT
- 7.743·45 e 21 002-45, publicados no

Diár ro da Justiça. respectivamente, de
30-5·46 e 6-6· 46. se pronunciado pela
obrigatoriedade do pagamento dos 50%
dos salários dos convocados.

4) - Com a expedição da nova -Lei
do ::;l'l viço t\\ilitar.o, decreto-lei 11. 9500,
de 23-7-46, publicado no O O. de 25,
oper ali-se todavia lima modificação no

sistema legal, e r tão vigorante, ficando as

segurado, agora, o direito á volta ao tra
balho por parte dos incorporados (art. 145)
e o pagamento de 2 3 do sorar io pelos
ernpreaadorr s aos empregados reservistas
quando convocado para manobras, ma

nutenção de ordem interna ou guerra
externa. (nrt. 1471.

Assun, depois da vigência dessa lei,
não e de aphca r - se o decr e to-lei n. 4 902,
que vigorou, porem, até 25 de julho, sen

do por isso devido, o pagamento dos
50°/0 do salário a que ele 'e reteria.
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Nesse sentido já resolveu o Conse
lho Nacional do Trabalho em recente jul
gado, sessão do dia 6 do corrente no Pro
cesso CNl 4] 75-46,

5) - A vista do exposto, notifique
se a Companhia Siderurgica N scional. de
Siderópolis, neste Estado a efetuar o pa
gamento dos salários devidos até 25 de

julho de ]946, :10 prazo de 15 dia.s, sob
pena de aplicação da multa prevista no

artigo 6° du decreto- lei n. 4,902, de 1942.
Transmita-se copia deste despacho

ao Comandante do 14° B. C. e a Matrll
da Companhia 110 Rio.

]6éJ. D.R.T., em 23-8-946.

ESCRITORIO :

R. Conselheiro Mafra, 126
Caixa Postal, 234

Teleg.: «LAMINADEIRA»
Florianópolis

FABRICAS EM:
Carnbirela (Santo Amaro)

e Florianopolis

CIA. LAMINADORA CATARINENSE
Ind. e COI11. de Madeiras

MADEIRAS EM GERAL
Produtos Marca .COLAC - Compensados, Larn nados,

Esquadrias, Tacos, Portas compensadas, Cabos de vassouras, Moveis e Correlatos

SOCIEDADE EXPORTADORA CATARINENSE LToA.
Madeiras em Geral e outros produtos do Estado

===== MATRIZ: ===

Escritorio Central: FLORIANOPOLlS _. SANTA CATARINA - IJRASIL
Rua Felipe Schrnidt, 52 (Edificio Cruzeiro - salas 2 e 3)

Telefone ]542 - Caixa Postal, 25 -- End. Teleg.: "Exportar a'
Deposito e Trapiche: ESTREITO - SAO JOSE

RUa 14 de julho s]n. - Telefone; E treito 23 ('\Jianu;,sl)
=== FILIAIS: ===

lTAJAI
RIO DE JANEIRO

Escr itorlo, Deposito e Trap ic he - Rua Bluinenau
Ave.inlda Almirante Barroso 97, 4°. andar - salas 41 I e '412

Ao visitar Florianópolis hospede-se no

Maae ic ute
C zinha de I a. ordem - Rigoroso asseio c pre teza

Pessoal escolhido e at ....ncioso - Agua orrente e conforto
No ponto mais central da cidade Rua Trajano, 4

r=ilial ti()TI:L MI:TI:!t)I)()L
l2ua Cunselhei..-u Mafr-a� 4�
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Obrigações comerciais no mês de Outubro
NA ALFANDEGA: Continuação do pagamento do imposto de renda e sobre

lucros extraordinarios.
NA PREFEITURA: Imposto predial e territorial. Adicional de 20°/. sobre o impostopredial. Adicional de 30% sobre o mesmo imposto (Decreto-lei n. 120, de 27-3-}939)Taxas de melhoramento, de limpeza publica, na parte que incidir sobre a remoçãodo lixo das casas de moradia, hospitais, casas de saude particulares e outras

sujeitas ao imposto predial.

A Panair do Brasil inaugurou a 21
de setembro uma linha regular de aviões
entre o Brasil e a Itália.

- Foi criado, pelo governo federal,
o Serviço de Assistencia Social dos Co
merciários c suas familias

- Noticias dos estrangeiro infor
mam que o Brasil, entre os paises pro
dutores de açucar, foi o que alcançou
maior aumento percentural de sua produ
ção açuca reiro.

A diferença entre a produção ante
rior e posterior ao inicio da guerra foi
de 261) .723 sacos.

- Recente decreto lei do Snr. Pr�
sidente da Repnblica criou a Exposição
Internacional de Industriá e Comercio. Es
te certame poderá ser organizado pelo go
verno Federal cu dado em concessão, por
praso indeterminado, mas sem subvenção

F lerianópolis

á entidade brasileira com personalidade ju
rídica, que ofereça as condições de exilo
ao empreendimento e conte com o patro
cinio das Confederações Nacional de In
dustr ia.

- Em visto de ter entrado o Pais
no regime constitucional, foi extinto a
Comissão de Abastecimento.

- O Ministerio da Agricultura, visando
1

a melhoria da criação de ovelhas, adquiriu
na Republica Argentina, durante a exposi
ção de Palermo, 28 reprodutores, pela im
portancia de 85L139 pesos argentinos. sen
do 4 da raça merluo, inclusive o grande
campeão da aludida exposição; 5 da raça
-corrtedale-: J 2 da merina australiana e 7
da Rommey Marsh, todos premiados.

- Consta que o funcionalismo pu
blico de Santa Catarina terá os seus ven
cimentos aumentados em 400/0•

anoe Joaquim dos Santos
fxportação, (omissões e Censignatêes

Banha, cereais, tapioca, mel e cêra de abelhas, cebolas e batatas

End. Teleg. «V E NUS '>

Caixa Postal, 243 Telefone 1.6 O

ua Francisco Tolentino, 13 a 15

Santa Catarina
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_ A Assembléia Nacional Consti
tuinte numa das suas ultimas sessões

fixou' os vencimentos do presidente e do

vice-presidente da Rep�blica, q�e será o;
Presidente: 30,000 cruzeiros e mais 15,000
para representação, l11.ensalmente: Vico
Presidente; 20,000 cruzeiros e mais 5.000

para representação, mensalmente.
- O governo empregará aviões pa

ra debelar a praga de gafanhotos, que,
assola o sul do país.

- Foi eleito e empassado no cargo
de vice-presidente da Republica o senador
catarinense dr. Nereu Ramos.

- Os estudantes cariocas prosse
guem vigorosamente a sua luta contra o

cambio negro.
- Violenta peste suina está causan

do graves prejuizos, no vizinho estado do
Paraná.

- Tremendo desastre de aviação,
em Minas Gerais, sacrificou tripulantes e

passageiros de um avião da Panair.
- A estreptomicina, descoberta pe

lo dr. Beltram A. Waksman, que foi apli
cada com tanto exito no tratarm nto da
tuberculose, e 'tá sendo aplicada agora,_
aparentemente com igual exito, na cura

da p ar a lis ia infantil.
- Os técnicos das forças de ocu

pação norre-arner icanas informaram que
se tinha experimentado, com e x i!o. uma

Invenção alemã, realizada no fim da guer
ra e que consiste num farol que emite IUl
infra-vermelha. Estes foram usados n.is
autornove is militares alemães, durante os
black-ours

- Houve um desfalque na Caixa
Economica Federal do valôr de Cr
135000,00.

Cientistas dos Estados Unidos des
ccbr iram uma droga que se afirma ser su

perior á atebrina e ao quinino, Essa dro
ga, conforme n cent declaração do go
verno, conhecida como SN 7618 cura a
malária três vezes mais depressa que
aquelas duas sendo os seus efeitos menos

prejudicial .

� O professor X. G. Drllon, natural
de Moscou, que conquistou o prerruo ins
tituido para o melhor mêdico do ano, de
senvolveu um novo método para realizar
o diagnostico precoce do cancer pulmonar,
com uma exatidão matemática.
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NOTICIARIO

Festejou-se, a 7 de setembro, o 124·
aniversário da Independencia, do Brasil.

- O Conselho Nacional do Petro
leo já perfurou 12 P(IÇOS petroleiros no

Estado da Bahia, atingindo 80 o numero

dos que já estão produzindo na area co

nhecida.
Em Mata de São João está localiza

do o mais profundo poço petroleiro do
Brasil, com cerca de 2.500 metros

- Em comemoração á promulgação
da nova Constituição Brasileira, será e

mitido um novo selo postal.
- Passou a 10 de setembro o Dia

da Imprensa.
- Foi solenemente promulgada a 18

de setembro a nova Constítuição Federal
Brasileira.

- Num exemplo digno de imitação
e que hourosarnente constrasta com a ati
tude dos que sabotam o esforço do go
verno em beneficio publico, desviando,
para outros fIOS, o tecido que lhes é for
necido a preços especiais, para, nas mes
mas condições ser vendido á pobreza a

Casa Radiolux, desta capital, iniciou uma
salutar campanha a que já ader irarn va

rias outras, firmas, nu sentido de se fa
zerem distriouições semanais do chamado
tecido popular, pelos preços fixados em

lei, áquele s a quem é destinado.
- Noticias do Rio de janeiro dize m

que estão chegando ali os primeiros car

regamentos de larinha de mandioca proce
dentes do RIO Grande do Sul.

O vapor Tibagi trousce 10000 mil
sacas, sendo esperados mais tres navios
com grande abastecimento.

- No Rio de janeiro, na zona ser
vida pela Estrada de Ferro Leopoldina,
irrompeu um surto de febre tifoide, que
as autoridades sanitárias conseguiram, fe
lizmente, debelar.

- O Ministro da Marmha nomeou
o vice-almirante José Marta Neiva para
presidente do inquerito policial militar,
mandado instaurar para apurar a causa
do incendio do «Duque de Caxias •.

- O Correio da Manhã informa que
o brigadeiro Eduardo Gomes será convi
dado pelo presidente Dutrs para Ministro
da Aeronautica.

.r: Assumiu o cargo de interventor
federal no Estado do Rio ceI. Hugo Sil
va, ex-comandante do 14° B. ., aqui
aquartelado.
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Companhia de Seguros "Aliança a Bahia'
}T�DAD.\. EM 1�70 - 8ÉDE: IJ ·\lII.\.

A maior companhia de seguros da America do Sul contra fogo e riscos do mar

CAPITAL E RESERVAS
. Cr 80.900.606,30

Cifra5 do Bal nça de 1944 I

RESPONSABI LIDA DES
RECEITA
ATIVO

Cr$ 5.978.401.735.97
67.053.245,30

• 142.176.603,80

Cr$ 98.687.81 ô,30
• 76.736.401,30&,20

I SINI6 rROS PAGOS \lOS ULTIMO::, 10 AOS
RESPONSABILIDADES .

I
I
I DIRETORES: Dr Pamphilo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,

Anis! Massorra, Dr. [oaquin Barreto de Araujo e jose Abreu.
Agencras e sub-agencias em todo o territono nacional

Sucursal no Urugu,y Reguladores de avarias nas principais cidades
da Arnerrca, Europa e Africa

\G�!\T.f.l GH "'LOBIA�OP.LI'"

LUI3() & cre,
I-< A FEUP.E S HMIOl N 3Y

End Trleg. ALIANÇA.
IIna�'T.ubarão ltajai-Blumênau-Bru que-Lajes-Cre ciuma e R. do Slul

-

Ia.
Fabrica
Car rn los

untes.45
tal .5

el MORITZ
e efon 225

abrlca e assa

I Alimentlcias "DIVI��AH
ua Cons. afr, 56
Telefone 11 O

Proprietarios ue A SO.,ERANA
(Hl11llbunterc e géneros
al mentitros em geral)

Praça 15 d� Novembro

E5I,Uina da Rua felipe Se 11ft

� U[!I��()V()LII
Ia st a Catarina

I

el
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