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Senhores consócios:
Cumprindo o que estabelece o n.'-‘ 3 do artigo 39.'’ dos
estatutos sociais, tenho a subida honra e a gi^ande satisfação
de vir submeter ao vosso elevado julgamento o relatório referen
te ao exercício encerrado a 30 de Junho próximo transato, pa
ra que fiqueis devidamente orientados sôbre tudo quanto ocor
reu de mais notório durante o ano social há pouco findo e sô
bre as realisações da Diretoria a que presido por desvanecedora delegação vossa.
Devo advertir-vos de que, para não fatigar a benévola
atenção desta Assembléia, envidei esforços no sentido de tudo
expor com a possível concisão, até onde esta não prejudicasse a
clareza com que devem ser naturalmente tratados os diversos
assuntos a que me reporto.
Cabe-me acrescentar, outrossim, que, no desempenho do
árduo mandato com que tanto me distinguiu a vossa honrosa
confiança, não poupei sacrifícios para estar sempre onde os
deveres do meu cargo reclamavam a minha presença, atenden
do a tudo e a todos com o desvelo que os altos interesses da
nossa benemérita Sociedade exigem de todo aquele qus seja
incumbido de reger-lhe os destinos.
Se, no vosso'entender, nem sempre eu tiver agido com
o indispensáveE acerto, valha-me de recomendação ,à indulgên
cia do meus dignos consócios o fato de que, em qualquer cir
cunstância, jamais tive outro objetivo nem me animou ou
tro desejo senão bem servir, na medida das minhas modestas
possibilidades, a nossa veterana instituição, com os olhos per
manentemente volvidos para o empolgante exemplo de traba
lho e perseverança legado pelos inolvidáveis obreiros desta
Casa.
Concluindo este rápido preâmbulo, vou entrar sem mais
delongas na matéria deste relatório.
CORPO ADMINISTRATIVO
É-me profundamente grato informar que durante o ano
em^ referência não se verificou alteração alguma nos órgãos
dirigentes da Sociedade.

4
Devo apenas consignar aqui a licença solicitada e obti
da pelo nosso distinto 2y Tesoureiro, sr. Manoel Alexandre da
Silva, que via3ou para Portugal há alguns meses, tendo sido
convocado para substituí-lo durante a sua ausência o suplente
sr. Eduardo Aydos.
A Diretoria realisou, no decurso do ano findo nada
elas bastante concorridas o
evidencia o interesse dos meus nobres companheiros pela
marcha dos negócios sociais.
i^iuicuus peia
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CORPO MEDICO

o nosso ilustrado ' e eficiente
corpo médico, que constitue um dos mais justos motivos
de
lar organisação sofreu unicamente orguJho da nossa modeuma modificação no seu
quadro.
amigo dr. Oscar Telles Perrlfra^^chtTe^f
prezado
gica. que transferiu a sua rSênH
OftalmolóAlta. .
^
P'^ra a cidade.-de . Cruz
Foi nomeado para sub«;tit-ní
i
to 0 abalisado' facultativo dr T ír.i,ií
° seu ímpedhnsntádo à Casa õs seus valiosos servi^rt
fèm presOportunidades.
^ Profissionais em outras

IRMÃS DE CARIDADE '

^

, Sob a equilibrada orieiitaoãn rio -d t .
da, que se tem revelado uma digna cont^nf^^'
Éduarsuas ilustres antecessoras, as irtaãs dé nt
da óbra'daS
Divina Providência continuam prestando à
Ordéiii da
les que á ela recorrem em busca de
®^
aquefrimentos os mesmos execelentes serviro
so¬
mais de vinte ,e quatro anos de contínuo
cazmente para o engrandecimento
cooperando èfidade.
e materiál da SocieAo crédito destas
nistração manda o mais elementZr
admiseja levada uma. consideniveü per.centi^^^^^í°
justiça que
to de que disfruta o nosso hosnital
«o merecido conceitropolitaiia.
® ®cio da coletividade me*-
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CAPELÃO
A5 funções de capelão da Sociedade continuam sendo
exercidas pelo Revdmo. Padre Pedro Koling. das Nevesy eme
tem feito jús a. merècidos louvores pelo zelo com que cunípre
os seus sagrados deveres.
CONSULTOR jurídico
O nosso prestimoso consócio e conhecido.advogado do
fôro desta capital, dr. Heitor Pires, continua desempenhando,
cora manifesta dedicação, o cargo honorário de Consultor Ju
rídico da Sociedade, sendo’ de ressaltar, à guisa de sincera
expressão do nosso reconhecimento, o profundo interesse com.
que o referido profissional trata de todos os negócios da Casa
que' Ilie são confiados.
DESPACHANTE ADUANEIRO
Na sua especialidade tem prestado ótimos serviços à
Casa o nosso estimado consócio e conceituado, despachante
junto .à AUEândega local, sr. Luiz de Figueiredo Moreira, que,
sem qualquer onus para os cofres sociais, atende pontualmen
te a todos os assuntos de nosso interesse na repartição onde
exerce a sua atividade.
PRESliJENTE HONORÁRIO
E’ com o mais profundo sentimento de pesar que re
gistro nestas linhas o infausto passamento, ocorrido a 18 de
Junho deste ano, do nosso venerando Presidente Honorário,
sr. João Baptista Ervedoza, que cerrou os olhos para a luz
da vida objetiva do nosso hospital, no aconchego desta mes
ma Casa de cuja grandeza e prosperidade ele foi, sem dúvi
da, um dos mais notáveis propulsores, um dos mais incançaveis obreiros, tornando-se, por isso, credor do respeito, da ad
miração e do reconhecimento de todos aqueles que, conhecen
do de perto o valbr intrínseco da sua invulgar personalidade,
podiam aquilitar-lhe o excelso mérito como homem e como ci
dadão.
Não cabe no acanhado espaço destas apressadas linhas
o panegírico do pranteado consócio extinto nem eu, ainda que
o quizesse, podería traçar o seu elogio à altura do meu pró
prio desejo.
.
^

Dada a minha confessada insuficiência, limito-me, pois,
a dizer-vos, como sentido preito de veneração à memória do
snX
Honorário, que João Baptista Ervedoza
fnrit ho
existência um preclaro mode¬
lo de homem de bem, quer na vida particular, quer na vida
socai criando em torno do seu nome e da sua pessoa uma
verdadeira auréola de prestigioso respeito, mercê das peregrinas qualidades do seu caracter,
ra e qiíí iaríem?""
pela vida afóSue tra^co^ifi? f>-preende.lo na quietude de uma vida
uão 0 frat^dà
S
não foram jamais sebenemerência de que eram°
dos quais nunca fez o miniL alarde'!"

"

larffamente^s^fnain,?^
devotava entranhado afeto, deixou
sagrado alauns ri
fecunda passagem, tendo-lhe conv^i seu
da sua mocidade, quando tedo hospital. go ha cerca oe meio século a direção da farmácia
tabilisandn «o
interesses Ha
ainda mesmn
soais

^

parte de várias administrações, noentusiasmo com que defendia os
que sobrepunha a quaisquer outros,
melindres ou amizades pes-

Hc nw,"^ ^.^^de que avançava e a honrosa fadiga decorrente
Intensamente vivida no labor quotidiano afasta0 nosso saudoso consócio das lides sociais, rem que, to
davia, lhe arrefecesse no ânimo o amor que professava a esta
Casa, onde deixára
as mais gratas recordações e que, por seu
turno, lhe despertava as mais vivas saudades.
Considerando a sua extensa folha de serviços à nos^a
benemerita instituição, houve por bem uma das adminÍQtva
çoes anteriores galardoar João Baptista Ervedoza cnl f
elevado titulo honorífico que a Sociedade pode outorga? a um
dos seus membros, qual seja o de — PresiHpntíi purgar
e, ao praticar esse ato de lídima justiça a
“
rou-se ainda mais a si mesma.
^
^ Sociedade hon¬
A Diretoria, representando a Casa
mortais do seu ex-Presidente Honorária t’
^.os restos
tinham direito, comparecendo ineornorant
a que
nebres, para as-quais fez publicar on^n^v^;
cerimônias fu
sa. Sobre o féretro foi depositada um? ®®P®Cíal na imprenrais.
P
da uma coroa de flores natu-

AUMENTO DO HOSPITAL
Todos quantos me honrara com a sua benevolente aten
ção neste instante assistem dia por dia ao vertiginoso desen
volvimento da nossa encantadora metrópole, cujo ritmo de
progresso, em todos os setores da atividade humana, se vai.
acelerando à proporção que se hormalisam as condições de
vida em nosso país e no múndo, após a cessação da espanto^
sa calamidade que infelicitou a Humanidade durante cerca de
seis anos.
A cidade cresce e concomitantemente crescem as suas
necessidades em todos os sentidos.
Conforme acentuei no meu relatório anterior, torna-se
cada dia mais angustioso o problema da hospitalização de en
fermos nas casas de saúde em funcionamento nesta capital,
as quais se conservam com as suas lotações esgotadas ou até
mesmo excedidas, como frequentemente tem acontecido em
nosso hospital.
Nestas condições, o aumento dò nosso edifício, segun
do o iDrojeto que vem sendo maduramente estudado pela atual
Diretoria, é um imperativo das circunstâncias e a sua con
cretização não deve ser procrastinada por mais tempo.
Já foram tomadas todas as providências preliminares
para a execução dessa vultosa obra, que consiste, como sa
beis, na construção de um novo e moderno pavilhão ao lado
e de dimensões semelhantes ao que ocupa atualmente a Ma
ternidade, com frente para a rua da Conceição, no terreno
que a Sociedade al'i possue há longos anos.
Em sessão conjunta da Diretoria e do Conselho Deli
berativo realisada a
de Julho de 1946 ficou definitivamente resolvida a execução desse importante projeto, cumprindome acrescentar, para vosso governo, que as respetivas plan
tas, que foram elaboradas pela acreditada firma local Aze
vedo Moura & Gertum; encontram-se presentemente na Pre
feitura Municipal, afim de serem aprovadas. Neste interim
estamos adquirindo alguns dos materiais a serem oportuna
mente empregados na aludida obra.
/

OBRAS NO HOSPITAL

No decurso do ano em relato não houve necessidade
de fazermos obras de certo vuBto no edifício hospitalar, que
se apresenta em excelente estado de conservação.

Além dos trabalhos rotineiros de limpeza, pintura e
caiação, foi feita uma reforma radical nas duas salas onde
funcionam os serviços de copa.
Tendo sido reconhecida a inadiavel necessidade de se
●riar uma sala escura para exames oftalmológicos, aproveitouse para esse fim a parte extrema de um dos corredores, que,
nao tendo até então maior serventia, fói transformada em um
departamento de real e imediata utilidade.
Foram também instaladas duas novas bombas centrí
fugas, providas de motor elétrico, para aumentar a quota de
fornecimento de água aos depósitos existentes no edifício do
hospital. Com esse melhoramento visou-se afastar a possibi
lidade da falta do precioso líquido em nossas múltiplas ins
talações.
AQUISIÇÃO DE

IMÓVEL

Como, sem dúvida, é do conhecimento de muitos dos
presentes, vinha sendo há muito tempo constante-objeto de
estudo e cogitações, por parte de várias Diretorias que nos
precederam, o problema da aquisição de um prédio pertencen
te a alguns membros da família Ely e situado à rua da Con
ceição n.'-’ 552, em terreno de consideráveis dimensões e que
oferece, sobretudo, a grande vantagem de ficar contíguo ao
edifício da Maternidade.
Devidamente autorisada, a Diretoria entabolou as ne
gociações precisas para levar a bom termo a compra do men
cionado imóvel e, após uma série de entendimentos com os
representantes das proprietárias, conseguiu finalmente, efetuar
á transação pela quantia de Cr$ 1.350.000,00.
Concretizou-se, desfarte, uma antiga e justificada as
piração da Casa, que, no terreno óra de sua propriedade, po
derá^ edificar futuramente novos e amplos pavilhões para des
dobramento das nossas instalações hospitalares.
Tendo a. Assembléia Geral, em sessão extraordinária
realisada a 11 de Agosto de 1946, autorisado a Diretoria a
vender as ações de estabelecimentos bancários e outros títu
los de crédito pertencentes ao patrimônio social, parte do custü do aludido imóvel foi paga mediante a cransferência de
1.844 ações do Banco da Província do-Rio Grande do Sul e
868 ditas do Banco Nacional do Comércio,
pefèriiido requerimento nosso que lhe foi encaminhado
a respeito, o dr. Luiz Osorio de Almeida, que então desempe
nhava as e.'evada.3 funções de Secretário da Fazenda do Esta-

9—
do,- houve por bem isentar a Sociedade do pagamento do im
posto de transmissão “inter-vivos”, estribando-se, para isso,
no fato de se tratar* de uma entidade de assistência social,
que, em vii^tude disso, está favorecida pela isenção de impos
tos a que se refere. a Constituição Federal.
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS
Afim de se obter parte dos recursos pecuniários indis
pensáveis para efetuar a compra do prédio a que me referi no
tópico anterior, a Diretoria solicitou e conseguiu da Assem
bléia.Geral realisada a 11 de Agosto de 1946 a necessária autorisação para vender os imóveis que a Sociedade possue nos
seguintes logradouros públicos desta capital: — Rua General
Vitorino n'-s. 113 e 121, rua Duque de Caxias n.*’ 153, rua Luiz
Afonso n." 289, rua Garibaldi n.‘‘ 1333 e rua General Caldwell
n.-J 953.
Foram publicados editais na imprensa local chamando
concorrentes para a compra dos mencionados imóveis, tendo
a Diretoria recebido, afinal, 12 propostas, que, abertas em ses
são efetuada a 2 de Dezembro de 1946, foram totalmen:te re
jeitadas, por terem sido consideradas baixas as ofertas feitas
pelos diversos interessados. E’ de notar que não recebemos
proposta alguma de compra para o prédio situado à rua Duque
de Caxias.
Â vista do nenhum resultado colhido com a concorrên
cia aberta, foi deliberado entregar-se a um corretor da praça
a lista dos imóveis à venda, cumprindo-me informar-vos que,
graças aos esforços do referido intermediário, Ibgo obtivemos
comprador para o prédio sito à rua Luiz Afonso n.'> 289 pela
quantia de Cr$ 40.000,00, já tendo sido lavrada a respetiva
escritura.
VISITANTES ILUSTRES
Durante o ano social que venho historiando, tivemos a
satisfação de sermos visitados por três pessoas ilustres em
diferentes ocasiões.
A primeira visita de que dá notícia o respetivo registro
foi a do sr. José Pereira Monteiro, membro da Diretoria e fi
gura de destaque da nossa benemérita co-irmã da cidade de
Pelotas. O sr. Monteiro, acompanhado por membros da Dire
nostoria, percorreu demoradamente todas as dependências do
so hospital, tendo, ao despedir-se, palavras altameiite elogio
sas para tudo quanto lhe fôra dado observar.
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o segundo visitante, digno de menção especial neste
relatório, foi o sr. Conrado Ferrari, que ocupava então o aito
cargo de Prefeito Municipal de Pôrto Altegre. Foi efetuada essa visita no dia 18 de Março deste ano e não se limitou ao edi
fício do hospital, por isso que estendeu-se à nossa propriedade
agrícola sita no município de Gravataí, onde o sr. Ferrari, fa
zendo uso da palavra, declarou achar-se magnificamente im
pressionado com 0 que tivera oportunidade de apreciar.
A 2 de: Abril 2)pdo. fomos honrados com a visita do Elxmo.
Sr, Embaixador de Portugal junto ao Govêrno Brasileiro, dr.
Pedro Theotonio Pereira, que, acompahado por diversos mem
bros da colônia portuguesa, muitos elementos da Diretoria e
pessoas gradas, teve a gentileza de percorrer todas as depen
dências do hospitall O ilustre visitante foi saudado no saião
nobre, em nome da Diretoria, pelo nosso consócio e consultor
jurídico dr. Heitor Pires; respondendo a ess'ã saudação, o Sr,
Embaixador de Portugal, em brilhante improviso, teceu altos
louvores à grandiosa obra de assistência desenvolvida pelas
Beneficências e exalçou a união luso-brasileira.
FESTA DO NATAL
Respeitando piedosa tradição implantada em nossa Ca
sa há vários anos, a Diretoria comemorou festivamente o
transcurso da maior data do calendário cristão — o Natal de
Jesus,
Na manhã do dia 25 de Dezembro, em alltar erguido
pátio interno do hospital, foi celebrado o Santo Sacrifício
da Missa, que teve.crescida assistência de fieis. O sacerdo¬
^
te oficiante proferiu ao Evangelho magnífica peça oratória
alusiva à grande data festejada.
Concluída a cerimônia religiosa, a superiora Madre
Eduarda, auxiliada por algumas irmãs, percon^eu todas as
enfermarias do hospital, distribuindo lembranças da festa.
no

DR. GIOVANNI CAMPELLI
Em avançada idade faleceu recentemente na Itália seu
S
dmZtf,
Benemérito dr. Giovanni Camde suS
Prestott a esta Casa serviços
de subido quilate no exercício da sua esnecialidade como Clrurgiao emento e de sólido conceito profSnal
ram-lhfnre^t«df^'^^
°
Giovanni Campelli foforml^ârreceâ^f.^'?r'^®^ homenagens póstumas, segíndo inoimaçao recebida dali por via epistolar, e, atendendo a um
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apelo formulado em carta assinada pelo Sr. Monsenhor CarIb Campelli, residente em Rietti, Itália,' a Diretoria deliberou
telegrafar ao referido sacerdote hipotecando a solidariedade
da nossa Casa às homenagens que lá seriam rendidas à me
mória do notável e humanitário médico extinto.
Aproveito.o ensejo para consignar neste relatório, atra
vés desta rápida nota, o profundo sentimento de pesar com
que foi recebida por nós a infausta notícia do passamento
do dr. Giovanni Campelli, a quem a Casa devia inestimável fo
lha de serviços.
DOM VICENTE SCHERER
A Diretoria, em nome da Sociedade enviou cumpri
mentos a S. Excia. Revdma. D. Vicente Scherer por motivo
da sua nomeação e posterior investidura no elevado cargo de
Arcebispo Metropolitano de Pôrto Alegre.
PENSIONISTA
Preenchidas as necessárias formalidades, foi aceito co
mo pensionista o sr. José Henrique da Silva, que se compro
meteu a contribuir com a quantia de Cr$ 30.000,00 para os
cofres sociais.
DONATIVOS
A Sociedade, durante o ano em referência, recebeu os
seguintes donativos, devidos à liberalidade dos nossos consócios srs.:
Ernesto Bartusseh
Cr$
580,00
Luiz Dell Rosso . .
Cr$ 2.000,00
Cr$ 4.000,00
Lourenço Miraglia
Vicente R..de Souza — Uma mesinha para lei
tura e para servir refeições no leito.
Do sr. dr. Otto Feuerschütte, residente em Tubarão,
Estado de Santa Catarina, recebemos também um valioso do
nativo de Cr$ 3.000,00.
A todos os generosos doadores consigno aqui os mais
sinceros agradecimentos, em nome da Sociedade.
AUMENTO NAS TAXAS DE REMISSÃO
Verificado o fato de que as taxas vigentes para admissao e remissão de sócios eram relativamente baixas em con-
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fronto com- o crescente encarecimento da vida, a Diretoria,
após demorado estudo do assunto, elaborou uma nova tabela
para aquele efeito, a qual entrou em vigor no dia l."? do cor
rente mês de Julho.
AUMENTO NAS DIARIAS
E sabido por todos os presentes, porque ninguém é
poupado pelos efeitos da grande crise que assoberba o país,
que, a despeito da manifesta boa vontade dos nossos gover
nos, o custo da vida sobe cada vez mais, provocando essa in
tolerável situaçao de mal-estar que a todos mais ou menos
aíjige e para a qual não se encontrou até agora uma solução
pronta e eficaz.
.
Este fato^ que todos nós temos o desgosto de verificar
om uma frequência alarmante, ao nos inteirarmos das ma
jorações sofridas a cada passo pelos artigos de mais urgene iiecessniade, repercute consideravelmente na economia de
orgamsaçoes como a nossa, onde as despesas se avolumam de
orma sensível a cada novo aumento no preço das utilidades.
. .
isso, procurando unicamente resguardar respeitá
veis interesses,^ as direções dos hospitais porto alegrenses,
apos os necessários entendimentos deliberaram elevar as taxas
cobradas pela hospitalisação de enfermos a título de “diárias”.
As novas tabelas, organisadas de comum acordo e sob perfei
ta harmonia de vistas, entraram em vigor no dia 1." de Ja
neiro deste ano.
AUMENTO NOS'- SALARIOS
As mesmas ponderáveis razões que nos forcaram a mo
dificar para mais as taxas de admissão e as “diárias” cobra
das de enfermos particulares, isto é, o contínuo encareci
mento do custo da vida, com as suas inevitáveis consequên
cias, levaram a Diretoria a conceder um aumento ^^eral nos
vencimentos de todos os funcionários e empregados^^da Casa
atendendo, assim, aos repetidos apelos que vinha recebendo
seguidamente nesse sentido.
i.c<_cucuu<.
EMPRESTIMO
Conforme autorisação concedida pelas Assembléias Gerais, reahsadas extraordinàriamente a 11 de Agosto de 1946 e
9 de Março deste ano, negociamos ^
còm a Associação dos Empregados no Comércio de Pôrto Ale
-gre um empréstimo no va-
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loir de‘‘Cr^ 2'.OO0*.OOO,O.Orpei!o'ibrazo de einòQ‘,{&>.-’anoS}:.;aQ.'.ijur
ro: anual d-e' dez (.10)' .por-cento,'tendo servido .de- 'garantia
hipotecár-is -a propriedade: agrícola que .a Sociedade possue ajp
município de Gravataí, nos termos da escritura lavrada em
cartório no dia 15 dè -Abíil ppdo.O produto dessa operação financeira auxiliará o cus
teio das obras de‘aurríento-do nossò hospital, ''às quais estão
oixadãs sm cerca dè Cr$;4‘.000.000,00.
;● '
-V

, DOAÇÃO

, .

A sra. d. Antoniã Maria dá Conceição doõu à Socieda
de, conforme escritura, lavrada- a 17 de Janeiro deste ano no
Cartório Mourá) um chalét de madeira situado à avenida
Viena, n." 191, nesta capital, e respetivo terreno, que
mede
9,90 mts. de frente por 39,60 mts. de fundo^ e bem assim qua
tro terrenos localisados na Chácara Barreto, município de
Canoas, constituidos pelos Lotes h."s 19, 20, 21 e 22, Quadra
DD. Este último imóveU é formádo por um terreno de forma
irregular, medindo 44 mts. de frente.ao Sul, à rua Osvaldo
Aianiia, por 49.50 mts.. de frente ao Norte; entesta com teri-as aue sao ou foram dé Barreto, Rodrigues & Cia., dividindo-se a Leste com o Lote n.'-’ 18 e a Oeste com o alinhamento
da rua das Indústrias, onde faz frente e forma esquina.
O chalét de madeira foi avaliado em Cr$ 25.000,00 e
os quatro terrenos em Cr$ 20.000,00. Atualmente, porém, o
valor venal desses imóveis já ultrapassa aquela avaliação.
IMPRENSA
CORREIO
As empresas proprietárias dos periódicos
DO POVO” e “TRABALHO, INDÚSTRIA e COMÉRCIO” con
tinuam remetendo gratuitamente estes conceituados órgãos
da imprensa Ibcal.Aos srs. drs. Breno Caldas e Armando Gomes Ferrei
ra, diretores dos mencionados jornais, envio, por este meio,
os melhores agradecimento da Sociedade pela sua nímia gen
tileza, aliados aos nossos votos de constante prosperidade.
MATRICULA SOCIAL
Foram admitidos em nossa matrícula social duram.e o
ano em relato, na secção ma.3culina, 81 sócios remidos e li
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'

na seccao feminina, ()4 sócias remida-s
prestações; na classe infantil, 96 sócios remi
dos e 67 remiveis, conforme o capitulo 12 dos ..estatutos.

movimento do hospital
a

^^S^strado em nosso hospital,
cujas enfermarias deram baixa durante os 12 mpsíí do
Mo no.da menos de 393 sócios e 2.594 enfermos particulares

que mz respeito ao numero de dias de tratamentod.as a doentes particutares e 5.480 dias a sSs
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GABINETE DE RADIOLOGIA
nosso mXnn"
mero de pessoa
aquilatar dn trah*ííf ^
tes das respetiva ^

movimento do hospital, £>
radiologia atendeu a elevado núrecorreram, podendo-se facilmente
realisado pelos algarismos constan-

tas de raio. mi ’aplicações de diatermia e 805 diríf ?® ultra-violeta, 1.015 curativos,
o nosso
cheHando o serviço de radioüogia do hospital
to Pêeas^ a mio
e provecto facultativo dr. Norfaertimável
^ G^a e os seus associados já devem inescorai p.p f
a proficiência e assiduidade
rr.^
^
ustre
radiologista
atende
aos deveres do seu cargo.
MATERNIDADE
se o co?e1dí1
nidlde cn

*'

dia no seio da coletividade porto alegrendesfruta a nossa Mater-

dfc?guL"f^pa?a°rno?sa‘“cast®^^^
partamtnriont?e%?d"'^vÍ?Sr^^^^^^^

‘in¬

sistência que muito nos desvanece ^™™rado e com uma inNa direção da Maternidade contimit, c v, 4.
seus ótimos serviços a nossa antio^ pot k .P"^®star-nos os
tencia, que é digna do mSor
Irmã Horvotamento com qne cumpre a sía nobre“ta“®^°

552
cria" e°nr2TÍirse"o
mas“"r
minino.
°
masculino e 278 do sexo fe-

■
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AMBULATÓRIO
Contiiiúa encarregado dos serviços do ambulatório do
hospital o nosso antigo enfermeiro sr. João Egbert Howingh,
que sei^ve solicitamente a Casa desde. 1916,ou,seja há *cerca
> de 31 anos.
'
'
Foi igiialmente digno de nota o movimento desse de
partamento, no. qual foram feitos é.855 curativos e apiicadasv.l2.652 injeções a sócios em tratamento - externo, isto é„
nâo baixados às enfemiarias do hospital.
FAKMACIA
O intenso movimento verificado no hospital não podia
deixar de rej>ercutir na farmácia, onde foram aviadas, se
gundo informara as respetivas estatísticas, 89.164 receitas
para doentes particulares, 11.911 ditas para sócios baixados
às enfermarias e 1.399 para sócios em tratamento fora do
hospital. As receitas preparadas para os sócios, no total de
13.310, foram fornecidas gratuitamente e o seu custo mon
tou à quantia de Cr$ 221.510,00.
CEMITERIO
No cemitério da Sociedade foram inhumados 18 cadá
veres, sendo 16 de homens e 2 de senhoras ,todos sócios da.
Casa.
O nosso estimado consócio sr. Manoel Fen’eira Morei
ra, tendo regressado da sua viagem a Portugal reassumiu as
suas funções de mordomo do cemitério, nas quais tem pres
tado bons serviços.
RECEITA & DESPESA
Segundo verificareis pelo demonstrativo desta conta,
apensb ao Balanço Geral da Sociedade em data de 30 de Ju
nho ppdo., o exercício financeiro há pouco encerrado foi o
que ofereceu até a presente data o maior saldo para crédito da.
conta do Patrimônio Social.
Congratulando-me sinceramente convosco por esse mag
nífico resultado ,passo a resumir as cifras que o produziram,
as quais na sua eloquência dispensam maiores comentários.
A receita geral da Sociedade no período decorrido d&
l.'-‘ de Julho de 1946 a 30 de Junho de 1947 foi de Cr$
...
■4.915-142,10 e a despesa atingiu à soma de Cr$ 4.011.-98,80,
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incluida. H0sta cifra a Íinp6í’taiiGÍa -dQ “déficit” verificado ro
Retiro da Velhice ,no valor de Cr$ 148.431,90. Do confronto
entre a receita e a despesa resulta: o-galdo positivo:de Cr$
S03.:843,30 que foi-escriturado à cónta do Patrimôniô S-òcial.PATRIMONtO SOCIAL

●■s..:

;
Com ü ím-portincia- de Gr? 90-3:.'843í30:-.,5u6 -lhe ●lóí.^aÈreScida no encerramentò^ido-balánço.a 30 de vjnnho mltítíio . á
conta do Patnmomo Social está átualnieiite .reóresentada neJa quantia de Cr? 7 .889.317,90.
iepresentàda pe
TRATAMENTOS RETRIBUÍDOS
ciai po^í^Sr rn^aÍTOlt'oV“‘'^‘^
dos" ou» concorreu

^«ncão ésps“Tratamentos Hetribui-

eMvádrímrortânSa%Tc\?%^^9l2%

^

ponde, em númenos redondos, a trê^rutas^^d^J-^^^^^^

retiro da velhice
Desde que tenho sôbre
maior responsabilidade
so assegurar-vos, sem risco^d« mais constante das minha
nistração do Retiro da Velhice
Adquirida em 1937

hombros, há quatro anos,

a

jerdade, que a maior
tem sido a admi-

nolr^" ^ 4.- .

ss r. .José
Pereira de Mattos, a mencionada
^
,
I conv-ergir para ela a at;ncS ^rtodos ^
queles que desde então têm
dirigido a Sociedade.
Falecendo em Agôsto de 1940 0
sr. José Pereira de Mattos, que exercia as funções de
’
●Iscjmento rural, deixou'* vaao
daquele estabemumeras e sempre infrutíferas
cargo e desde então
se encontrar alguém que nossa cf“
tentativas feitas
com o desejável critério
a^ntf "1
g
anterior noticiei a admissão de mai.^
relatório
origem dinamarquesa, que noci fato
encarregado, de
pelo cônsul da sua pátria^oS) u°m
recomendado
competente e
à altura dos nossos deseior Tní.r
0 referido encarregado desmentiu, as boa ?eferêneriTr»'\-,
e, reconhecida a sua comnle+a ín
recebidas a seu respeito
para o exercício
do cargo, fomos obrUdos^^faeSr''"'''^
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; Sem .nenhum,.outro^ çanc^i^ato. em , vista (jue ;oferecess&:
a?.; desejadas credençiais .para substituir .o-. admnistrador.:..dis-,
pensado, deliberamos inveç.t.ir na.siaperintendêrj.cia de.todos. ;os
serviços da granja o nosso qphsóçio. sn Ariindo JSrun.es-J’nhino;Í
que,, convidado, -aceitái-a.o encargo. . O. sr. Tubino, .conforme
informei.em meu relatório do ano próximo transato, já,vinhacuidando com especial carinho do nosao-aviário., .cujo :.exçefentç;.estado atual e magníficos resultados colhidos .nos-dois:
últimos.anos-s.âo dCvid.os-,exelusivamente à sua louvável operor.
sidade.. O interesse demonstrado pelos assuntos da granja, em.
geral,-,a sua .contração ao,trabalho e, acima de-tudo, a com«|.
petência que vinha testemunhando a atividade desenvolvida
Tião só no aviário como. também em outros setores,, foram -a,
melhor recomendação que nos apresentou o sr. Tubino para
® preénchimentò do cargo vago. Folgo muito em vos coinnniçar que o novo administrador tem correspondido plenamentè à nossa expectativa, porque é notável e salta à vista,
ainda .mesmo num exame superficial, a transformação expe
rimentada pela granja nos últimos meses, isto é. depois que
a atuação do novo encarregado começou a se fazer sentir em
toda a sua plenitude.
E’ inegável que, em negócios desta ordem, cujo êxito
está frequentemente condicionado a variações climatéricas e
outros imprevisíveis, não é possível realisar tudo com a pres-.
teza desejada. Assim, o nosso principal objetivo, que se ci
fra em pôr termo à situação deficitária do Retiro da Velhice
graças a um perfeito equilíbrio entre a receita e a despesa
ainda não foi atingido neste exercício, confo>‘me se verifica
pelas contas daque!'e departamento, onde há um saldo nega.tivo de Cr$ 148.431,90.
Nao seria honesto da minha parte nem se coadunaria
a minha inflexível linha de conduta pretender disfarçar
a importancia do retrocitado “déficit”, mas, por outro I-ado,
também nao seria justo que deixasse de referir as suas cau
sas determinantes, o que, em primeiro lugar, implicaria em
assumir desmedida responsabilidade perante o respeitável
tribunal do vosso julgamento e, em segundo lugar, vos con
servaria na ignorância do muito que se tem feito no Retiro
da Velhice com a única e absorvente preocupação de integrálo nas suas reais finalidades de fornecedor exclusivo de uma
série de produtos do mais subido valor para a economia in
terna do nosso hospital, como seja: — aves, ovos, leite, quei
jo, manteiga, carne de porco, produtos suinos, etc. Nestas
cndições, haveis de permitir que, prendendo por mais algum
com
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tepnpo a vossa preciosa atenção, vos relate, com simplicid&de-e sem luxo de pormenores, o que foi realisadq de mais mi¬
portante durante o último ano para melhoria das precai-ias
condições em que se encontrava a nossa, granja.
Em Agosto do ano passado resolvemos iniciar, a títu^
lo de ^periência, uma.;p^ção . de marrecos da raça “Peâdn
Gigante”, para o Aue ^adquirimos'2‘4 fêmeas e 6 machos. Em.
Novembrio;*'décorridòs apenas três meses, essas 30 aves sehaviam .multiplicado em 3.200'animais. ^ Bm Dezembro ini
ciamos ò suprimento do hospital com essa criação, suprimen-^
to esse que se proBongou normalmente até Maio último ou
seja .durante cerca de um semestre. Atualmente existem na
granja 132 marrecas e 36 machos para fins de reprodução.
A referida criação de marrecos foi principiada na la
goa existente ao lado do edifício principal da granja mas ao
fim de poucos dias, observou-se que os animais apreseuta.vamsintomas de anemia profunda. Procurando averiguar a razao
de ser dessa anomalia, chegou-se à conclusão de oiie a ditalagoa jístava perigosamente infestada de sangu^sugas. A
vista dessa circunstancia, que, se não fosse imediataminte remediada, importaria na morte de todas as aves, foram estas
lemovidas para o açijie situado em uma das depressões do
terreno, da propriedade, onde a criação se desenvolveu com
os magmficos resultados que já referi
Devo informar-vos
j „ -1
4.
.
^ rede de esgotos do estábulo e
da pocilga terminava na referida lagôa e este fato pode e deda á?uraue%el°,
°
<5^ Contaminação
rUi dÇ^Aericúltn™ f°
da Secretana da Agricultura, foi julgada imprópria para qualauer °-ênero de criaçao quer avicola, quer piscícola
^
“
A^isso, foi então resolvido proceder-se à limnpya
radical da lagoa, com a providência preliminar do seu totaf p=;
gotamento, seguindo-se o completo extermínio d« w
ga que a infestava. A lagôa anresemn^L i ^
prates condições e cogita-se de aoroveitn lo
em excelento da criação de marrecos, que\rnecem
^ desdobramencíada e de largo consumo no LspHal
Os esgotos do estábulo e da r»nníirrr. j?

temente derivados para outro nontn
fora.m convenien-^
quado de captação Unerííe as fri;l
para posterior aiLveitamento nL ? ®
matérias fecais.
tura.
como estrume nas terras de culVinha-se lutando há
niuito tempo com grande escassez
de agua, porque n
poço artesiano perfurado ao tempo da ins-

19 talação da granja não fornecia quantidade suficiente do pre
cioso líquido para satisfazer, as .necessidades.. Viaando sanar
essa- falha, que constituía upi dos mais sérios problemas a re
solver, mandámos construir um novo poço, aproveitando-se uma
abundante vertente. Colocou-se junto a êle uma bomba de
'Sucção e recaBque, acionada elètricamente, e instalou-se um
encanamento subterrâneo, que, partindo do poço, va| unir-se
com o ponto terminal da rede antiga. Graças a essa dispo
sição, a produção de água do novo poço é conduzida à caixa
antiga, onde fica depositada e de onde é distribuida por sim
ples gravidade, cumprindo frizar, porém, que a mencionada
caixa só recebe o excesso da produção sobre o consumo. O
motor elétrico que aciona a bomba é o mesmo que existia jun
to ao poço velho, de sorte que a única despesa em que incor
remos consistiu na compra de bomba de sução e recalque e nos
canos precisos para fazer a ligação do novo poço à rêde anti
ga, conforme esclarecí.
Cogitou-se igualmente da mudança da pocilga dos porcos
para local mais apropriado, porque os animais viviam sôbre
chão de cimento, o que é francamente desaconselhado pelos
técnicos rurais, e, além disso, a dita pocilga ficava muito per
to da casa principal da granja, com o grave inconveniente do
mau cheiro e das moscas. Falta apenas ultimar as novas ins
de
talações com a construção das baias próprias para porcasfica
cria, assim como o abrigo para os outros animais^ que .
òlimamente situado, visto dispor de água em abundancia para
a limpeza, sol e sombra.
Outra lacuna que se fazia sentir nas instalações
+ ^ da
granja era a inexistência de um açougue ou, em outras pa
lavras, de um lugar apropriado para abater e preparar os ani
mais destinados ao consumo do hospital, tais como: aves em
geral, porcos, etc. Essa obra foi executada com a possiv
economia, adquirindo-se apenas os tijolos, telhas, cimen o, c
e areia. Tudo o mais que se tornou preciso para
desse novo e útil departamento foi fornecido pelo Rei
Velhice ou pelo hospital, utilisando-se material usado, c^o
portas, janedas, pias, lavadouros, encanamentos, eta.
ainda em boas condições de reaproveitamento. , foram
também esteve a cargo da granja, porque os_
supefevados a cabo exclusivamente pelos seus pe^es,
’, ● ^
rintendência do administrador sr. Arlindo u
«ovos
Fomos obrigados também a levantar
visto que os primitivos estavam em
madeira e sem
do, em mau estado de conservação. Feito
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a:-observâiícia de deberminadas-.exigências téchicag mdisidenijvi-VeiS) os antigos galinheiros ● estavam virtuaímente . çòndena'dos, sob ‘péiia de .jamais conseguirmos elevar o nosso aviário
áo nível dè éficiência que dele temos o direito' de:esperar;--pa^
ra que a Casa possa considerar definitivamente solucionado
um dos problemas mais importantes do seu. abastecimento:de
áves e ovos, Cüjo consumo é.volumoso, ao passo-que as fontes
fornecedoras,- còmo é do VoBso conhecimento, tornam-se cada
dia -mais -precárias e mais exigentes no qiie tange aos prsçòs
de venda dá Sua mercadoria quasi sempre de segunda ordem.
Todó aquele que tenha participado dos còrpos diri^ém
tes de entidades como à nossa e que, conheça de perto os
múltiplos e graves problemas relacionados com 0 seu supri*
mento normal, párticularmente no que diz respeito à questão
dos víveres, pode dar õ devido valor gos esforços que vimos,
empenhando sem desfalecimentos no sentido de conseguir que
a nossa Casa, graças à sua produção própria, se veja livre, ao
menos sob certos aspetos, das vicissitudes e da reprovável ga
nância dos mercados fornecedores.
E’, por isso, com o maior prazei’ que vos participo que
os esforços dispendidos em prol do reerguimento do nosso
parque avlcola foram coroados de pleno êxito. Para provar .
o alegado basta que vos cite o significativo fato de que o for
necimento de aves e ovos, que sempre esteve abaixo das necessidades de consumo do hospital, está hoje ao nível das
nossas requisições normais, especialmente no setor dos ovos,
dos quais temos efetuado vendas avultadas das sobras a fir
mas da praça, com a respetiva repercussão na ronda da So
ciedade.

Os dois novos galinheiros construídos recentemente na
granja obedecem às prescrições mais modernas sôbre a ma
téria. Especialmente o segundo deles, onde foram postas em
prática algumas idéias, por assim dizer, inéditas na constru
ção de tais abrigos, tem merecido os mais rasgados encômios de diversas pessoas versadas no ssunto, entre as ciuais
permito-me destacar o Exmo. Sr. Secretário da Agricultura
do Estado, dr. Balbino Mascarenhas, que se dignou assistir
ao ato da sua inauguraçao, declarando nessa ocasião que “ti
nha _o prazer de maugurar o galinheiro mais moderno e mais
higiênico que .ia lhe fora dado ver”.
Esta sendo concluida a construção de um parque ds re
produção, qu8,_ de resto, e indispensável num aviário
para
eteito da seleção das aves. Esse novo departamento ficará
concluído dentro de pouco tempo.
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No que concerne à produção agrícolfa pròpriameiite dii
ta,‘ temos extensas plantações das mais variadas espécies dè
verdura, na sua maior parte produto de sementes de prinieira qualidadé, importadas diretamente da Dinamarca através
do seu consulado nesta capital. B’ realmente um espetáculo
digno de apreciár-se, por exemplo, a plantação de rtpolhos,
que conta cerca de 19.000 unidades; a de cebolas, ainda in
cipiente, mas onde existem nada menos de 27.000 pes; a de
mandioca, que, depois de colhida, assegurará durante cmco a
seis meses a alimentação do nosso gado vacum, representan
do só isso para os cofres sociais uma economia de mais ou
menos Cr$ 30.000,00, porque atualmente dispeiidemos entre
cinco a seis mil cnizeiros por mês com a aquisição dessa lorragem; a de aveia, cujo plantio se extende
que seis hectares ou seja 60.000 metros quadrados. . ^ \
nores proporções, mas ainda assim em quantidades apre.ciaveis,
lá se encontram florescentes canteiros de couves, nabos, alíaces, cenoura, mostarda e outras verduras igualmente apiecia.
das, o que tem conservado o hospital permanente e rai
te suprido de legumes. Há também um número consicleiav
de árvores frutíferas, como, pecegueiros, laranjeiras, e
quais estão recebendo tratamento especial, afim de se irar
Ias, na época própria , o máximo do seu rendimento, -^m
cultivo da parreira, que
este ano pretendemos recomeçar
instalada
a granja, mas
ser
fôra oportunamente iniciado ao
administradores,
posteriormente, por desleixo dos sucessivos
foi abandonado; as primeiras providências ja fovBxa o
■
nesse sentido e contamos poder fornecer futuramente ao
pitai uvas de boa quallidade.
Entre as visitas feitas à nossa
Derante o ano em relato desejo
nr-nmnanhada do
zembro de 1946 a Diretoria da
^
\.lém de diConselho Deliberativo e da Comissão de
’
, visii”
versas autoridades e jornalistas, apm de ap nanueie departaos melhoramentos últimamente ^^^roduzidos naqueie^ departa
mento da Casa. Após demorada mspeçao a ^odas as instala
ções da granja, os presentes participai am de
Além da visita do sr. Conra.do Ferrari, então Pi^feito
Municipal de Porto Alegre, a que já
hanedeste relatório, deve-se um registro especial nestas linhas aque
la com que recentemente fomos distmguidos
® *
Secretáido de Estado dos Negocios da
.f
e Comércio, dr. Balbino Mascarenhas, que e também
do e conceituado técnico em assuntos rurais. No curso dessa
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honrosa visita foi inuagurado, como referi linhas acima um
dos nossos modernos galinheiros, sendo-me extremam^nte «ra
to acrescentar que o ilustre visitante ficou magnificamentelmpressionado com as nossas instalações, tecendo sobre elas as
mais Ilsongeiras referências. Mostrando-se particularmente
interessado pelo nosso aviário, o dr. Balbino Mascarenhas. ao
fazer as suas despedidas, disse que tinha a satisfação de co
locar às ordens da Casa, a título de empréstimo,'sem qual
quer onus para os cofres sociais, uma incubadora elétrica de
^ Secretaria da Agricultura, com capacidade pa
ra 6.000 ovos, aparelho esse que poderiamos mandar recolher
no Almoxarifado daquela repartição quando entendessemos.
Como ainda nao dispomos, na granja, do potencial elétrico in
dispensável para operar a dita incubadora esta será brevemente instalada em local apropriado
no edifício do hospital,
para o que estão sendo feitas
as devidas adaptações.
Este gentil oferecimento do dr. Balbino Mascarenhas
nao podena ter sido mais oportuno, porque as incuSrarcom
que estavamos trabalhando na granja, além de serem de nm
modelo antiquado, teem pouca capacidade para o ãSenvoMmento que o nosso aviano tomou e que esperamos sfmantenha numa escala ascencional Por i«co wLi,
‘ ind-nte
com
o gesto elegante do Exmo. sr. SecreTá;Sd’aig"1““*°
cumpro
o indeclinável dever de reiterar neste relatório obZyos agra
decimentos que, em nome da Sociedade, já tive a ISsfecão
de exprimir pessoalmente a S. Excia
^
vida do Retiro da Vemfc7n ““"n'
histórico da
vida do Ketiro da Velhice no período há pouco terminado sem
externar os agradecimentos da Sociedade aos noss^s mestimosos consocios srs. Pompilio Pornnn/q^c .^1 Òm
prebLiniu
nes Tubino neUos ótimos Lí® ^ ®
e Arlindo Nu¬
nes tuDino pelos otimos serviços prestados naquele den-rtamento; o prjmeiro como inteligente idealisador de vário^ml
Ihoramentos executados e o seaundo romn í.,,intendente da granja, que já dS^é LuTe ^da f
T'"
a
esperar da boa Vontade e do genuíno entusiasmo com que estes dois abnegados consó&ios trabalb
mento.
am pelo seu engrandeci-

GRUPO ESCOLAR ”LUIZ DE CAMÕES'
,Continua funcionando com toda a reeularidaci- e boa
frequencia de aiunos o ffninn
ícguiariciacie e Do.v
cação iundou em nm antigo nrpflin
Secretaria da Edutremos do-terreno do ReUro d^Velhice!^ ^
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Atendendo a um apelo recebido da mesma Secretaria,
ijue está sèriamente empenhada em uma grande campanha de
educação de adolescentes e adultos, em consonância com a
ação que as autoridades federais do ensino estão desenvolven
do no mesmo sentido, foi instalado um curso noturno de alfabetisação, criado pelo Governo da República, no mesmo prédio onde já funcionava há anos o Grupo Escolar “Luiz de
Camões.
A inauguração do novo curso efetuou-se no dia
e a
10 de Junho próximo transato — Dia de Camões,
nova aula tem tido avulitada frequência, constituída em parte por empregados da nossa granja.

CONCLUSÃO
Encerrando este relatório das nossas atividades e prin
cipais eventos no ano social que terminou a 30 de Junho
ppdj)., é dever meu, que, de resto, cumpro com íntima satis
fação, apresentar os meus vivos agj^adecimentos aos meus
prezados colegas de Diretoria, nos quais encontrei sempre um
perfeito espírito de colaboração, aliiado a um veemente dese
jo de servir os interc
da nossa Casa, agradecimentos esses que torno extensivos aos dignos membro dq Conselho De
liberativo e à ilustrada Comissão de Exame de Contas, que
nie distinguiram igualmente com a sua inapreciá\*el cooperacão e estimularam com o seu alto apreço.
Ao nosso proficiente corpo médico, integrado por ho3nens para quem o cumprimento do seu árduo mister assume as proporções de um verdadeiro sacerdócio, consigno aqui,
com abundância d’alma, a gratidão da bociedade.
Como um imperativo da mais pura justiça, envio tam
bém às devotadas irmãs da Ordem da Divina Providencia que
trabalham em nosso hospital as melhores expressões do leconhecimcnto da Casa pelos grandes servips_ prestadoo com
abnegação exempitar e acima de qualquer elogio.
Na impossibilidade de mencionar
dos aqueles que bem mereceram da nossa
ção, mercê dos esforços que
^enho a hongresso, permito-me, em nome
nem distinra de representar, dirigir a todos, sem
ção alguma ,os sinceros agradecimento a
lo seu trabalho, quer gratuito, quer remunerado,
p
<devotamento à causa social.
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● -]>este- verdadeiro posto de sacrifício, que é honrosa in■vestidura a què a vossa cativante confiança me exaltou' num
gesto em que a bondade dos meus prezados consócios exagerou a nenhuma valia, dos
, j
.
.. .
uieus apoucados préstimos, ' deste
posto de sacrifício, dizia, estou talvéz mais habilitado do que
ning-uem para apreciar com serenidade a magnitude do esârço alheio em favor da nossa bem amada instituição e nor is
so, também ms julgo com direito de dizer: — “Bem’ haiam
todos aqueles que, de uma ou de outra forma, na medida das
suas. possibilidades, concorreram para o engrandecimento tan
to moral como material desta esplêndida obra de assistência
social, deste quasi centenário templo da caridade nado e criado sob as inspirações da dulcíssima fé cristã, sublime ananágio^da nossa raça, enfim, desta encantadora e vigoros . fio
raçao do espirito altruístico dos homens, que é nara
ma ufania nossa, a SOCIEDADE PORTUGUESA DF Rf
NEFICENCIA ])E PORTO ALEGRE”.
Porto Alegre, 20 de Julho de 1947,

AMADEU ABRANTES
Presidente

SOCIEDADE P0RTU6UÉSA DE BENEFICÊNCIA
Parecer da coaiissao de exame de cüntas apresentado
27 UE JULHO 1M7
Â ASSEMBLÉIA GEf^L EM :

Senhores Consócios.
Os infra-escritos, membros da
estabelece o
Contas desta Instituição,
^v^mínado^ detidamente, a
s^rt. 45 dos seus Estatutos tendo examma^o,^
^
escrituração correspondente ao ano
vimos,
nodo de 1." de julho de 1946 a 30 de J
nós constapelo presente, apresentar o nosso pa
●
^
E- com prazer
deelaram^oB^qi^J^^^^P
^
tado estarem na melhor
ggo exame,
resultaclareza os serviços submetidos
^j^^^^ios sôbre os
Deixamos de apresenta
variações patrimoniais,
dos econômicos bem ^®®^”^,^^,.-ij,+ório da Digna Diretoria,
visto que, do circunstanciado
situação da Sociedade,
que abrange uma nítida ®^P^® Profícuo e a superior orientapodereis aquilatar o trabalho proíicuo
ção da mesma.
de parecer que as contas
À vista do expsto somos ^
^om urn vo_to de
do período acima
operosidade e dedicaçao ao
louvor à Administração, P®
Eduardo Soares pelo
engrandecimento da nossa
_.
a seu cargo.
carinho com que aela pelos serviQOS
Julho de 1947.
Pôrto Alegre, 27 de
Israel Torres de Barcellos
Celestino Duarte de Azevedo
Rubens 1-opes de Lima
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DE BENEFICÊNCIA

SOCIEDADE PORTUGUÊSA

RECEITA E DESPESA

DEMONSTRATIVO

3UNHO DE 1947
EM 30

i
T) !●: S I’

K c E I T A
j

I>ro!_';is

Renda Patrimonial
Juros & DÍTideiidos . .

i Reudíi do Comitériu . .

00.748,00

j Aluaudis

10.!^00,0U
:i2.íi4(;,oo

j

●

í)-!

Diversos Recebimentos
Jóias ea*resta<;ões Secçílo Deu.injna
Dtniativos e I.efrailo.s
Pensionistas
■ Sócios Pemiveis .n Pi‘e.sluçnes
j Carteira.s de Ideni idade

r

!

25:4.1(H),(H)
2;i2.051.00

1.18:?.2T‘U)0
!M2,8r>2.-IO

Oi‘(l(‘iiiulo's o

dMii.lDÕ.UO

Honorários

l>o.siH*S!is do ('ialiiiiote ili* Uadit)lojri:i

811.010.70

/l)ivoi‘sos

21i:{.lll).20

<!astos
●.. . .

244.050,00
105.024,00
184.200,80
02.005,0t)
58.807.10

1

40.800,00
80.002,00

Renda Hospitalar

K;d.nSí).(>n

I »ospr>sas Ivvont na is
Cnnsorvaoâo do Kdirício o l‘i'ódios
Roujiaria

5.485,01 1.888. 204.‘^^
i

M»,Mlic!um'Mtn.s

(íi‘n(*rns ●> Diflíis

Condaisiivol-

Renda Soeíal

I Jóia Secíjão Masculina
líecadta Kveutual

t

.4ü4,õ^

i J(5iii Sec(;uo Keminiüii
I Jóias o Prestaoõe.s Classe Inlantit

S A

« K R A h

i-io.2r>l.1o
ns.r.óõÁí)

Aííua 0 laiz

õõ.ÓTT.dO

●fnro.s 1’a.sslvo.s

dl.2()õ,00

Hóciinas

21.010,00

r'uii(>rais

18.221.ÕO

Tie.spôsii.s ílo roíiiiiório

12.44Õ.Õ0

^('tíiiros

11 .884.40

íuipôstos

(●..'TõO.lO

'. . . . ;

<;.õ74.00

í^ncorros
Roriro da Vidhico

' Tratamentos líetrilmidos
! Radioííi-afias
I Kaios Violetas e Diuternii a

2.052.400,00
405.820,00
80.205,00 8.48!

i*i‘íicli voriricado ii('sU* oxorcício

148.481.00
4.011.208,80

^üldo J-:.s<-rihmido a l‘ratrimónio .

0ÍI8.84.8.80 4.015.142,10

4.015.
1‘órío -Vleítre, 80 de .íimlin de 1047.
Aparirio Rosa da Motta — 1.’ Tesoureiro
Rdnardo Soares — Guardadivros (reg. 15.308)
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RETIRO DA VELHICE
DKMOXSTIIATIVO DA “KKCKITA & DKSPft^A» KM 3,) DIC JUNHO DK VMT

K K O 1<] r T A
Produção
Pülds pi-()(lutns fornecidos ao HospUal <Iurnme
este exercício

ii0õ.!)72,()0

Pelos produtos veiidi<los a terceiros thiruiiie este
exercrício

21.()ÕS,»MI

Pelo exceílenfe apurado nos se.Jíuintes departa
mentos:
Dado

<50.013,50

Avicultura
40.354,00

100,307,50

418.02S,7<?

8oeiedade Portuguesa de Benencêiicia
Pelo ddficit verificado jieste exercício, transferi
do para esta conta
lltv.lOUOOCr.$

5r>(>.400.00

D I<] S 1' E S A
Ordenados

109.070,00'

Forragens

140.480,00'
OO.Oí»2.20‘-

Mantimentos
Alimentaçilo de Aves e Pintos
Despesas Gerais

51.3--n.0(t
30.408,80
20.301.50

Conservação ilos Veí«-\ilus ..
Combustíveis
Despesas de Conserv jiçao
Adubos
Sementes
Seguros

25.047,30“
24.145,70
12.015,10'
ít.S20,9lV
4.970,30
2.432,80-

Imposl<)s

Cr$ .500.400,(Hí-

Pôrto Alegre, 30 d<* Junlio de 1947
.\paricio Uosa da Mota
t

1.’ Te.soiireiro

Kduardo Soares—Guarda-iivros (reg. ir..308)s-
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RETIRO DA VELHICE
lULANCO OKKAL KM HO DE JU.NHO EE 1M7

A T r V O

(.'oiisfnirõps Kurais ...

»i80.H78,õ<)

(?ndo Eovitio

H04.H4r),0(>

Termiu
Avicultiii'a

107.000,00
80.2»r>.tH)

(ía<lo Suino

SI .010,0(>

V<'fí'ulos

o7.")7r,,iio

ihuiniiia,'^ e rtonsílio.s Atíríuolas ..

02.1*01,HO

Móvois «* l'(<“tisílins

:{2.01Í),HO

Explorarão <lo .\ííi-a

2H.000.00

(A‘r<-as

20.072.no
to.200.10

Eloii.^ílios Aío-áiàus
l’<aiiai'

Tnsfalarão do

14.7;«,-}0
t:i.oto,.5»>
10.084.;ti>

o laiz

Olloiria do Forraria e (larpiiitaria
At^rodinaiiio o ('atav<‘nOi

(;.028,íH)
O.IHIO.OO

1-olras a Eooolior
Soiiiorontos
Aoudo

;5.080.70

Apionlliira

H.080,00
Cr$

1.540.020.80

PASSIVO
1 ..5H2.570,0(>

Sofiwiaílo l’nrlUíni«*sa «h* Hctiafirriu-ia
Outilas a 1'afíar

10.750,80
('r!?

1.54»..120,80

JVirlc) Ál<‘ír!«‘. 00 dl* .Imdto <li* 1»47.

Aparicio Kosa da Mo((a
Eduardo Soares

t.'’ TpHiatrcini

(í\iarda-]ivm}« (ri*.i;. 15.0081

/
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BALANÇO GERAL DA SOCiEDADE PORTUGUÊSA DE BENEFICÊNCIA, EM 30 DE JUNHO DE 1947
A T

I

PASSIVO

V o

I
NÃO EXrCnVKL
IMOBILIZADO

I

1 .t;P5.0r>0,D0 .
00:1.085,10,1
5i>3.020.80
.340.912,80
2SS. 539,00.
.52.392,80
51.175,40,
30.000,00,
1.713.189,00
1.532.570,00.
100.730,20,
50.317,90
10.086,80'
4.000,00 i

Hospital
Maternidade
Alfaias, Móveis e UteusiUos
Gabinete de Ktidiologia .●.
Material Cirúrgico
Gabinete de Diatermia
Lavandaria
Pavilhão
Imóveis
Retiro da Velhice
Obras Novas
Veículos
Cemitério
^
Depósito em Caução
CIRCULANTE
Fariuãeia

Fatrimonio Social
G.777.355,70

Saldo desta conta (mu 30/0/10-lG
Lucro veriticado mi IvansferOncia u terceiros das ju;ões
dos Bancos da rrovíncia e (Joinércio
Excedonfo da líeceUu sôbre a Desriésa neste exercício

208.118,90 ■
903.843,:i0 ;

Keserva para Contas Diividosas

7.880.317,90
20.9.56,30

7.915.274,20

110.586,10
70.431,70

181.017,80

2.000.000,00
10.Ü(X),00

2.010.000,00

EXIGIVEL A ('t:ilTO PItAZO
Contas a Pagar
Diversas Contas

’”

'

EXIOrVEL A LOXGO PKAZÜ
7 .102.077,30
348.000,00

Assoe, dos Empregados no Coméix-io P \iegre
Soe. Portuguêsa de Beneficência — làvraiiiento
DE COMPENSAÇÃO
Hipotecas

3.000.000,00

REALIZÁVEL

“‘'■■"ralftrr.-efeitura Muníclp=|l P Alegre
9?, W, 1 dí Eelado Kio Grande do Sul
?'i apóL da Uivida W.l.Uca Federal .. . . . .
c apól “Eucampuçao Iddi

Efeitos a Receber:
Aluguéis
.Juros & Dividendos
Diversas Contas
Doentes Particulares
DISPONÍVEL
- Província do Rio Grande do Sul
Banco da
. Banco do
. Distrito Federal
Banco Porto Alegrense
Central das Caixas Rurais — ca>nta n. ^ .
Central das Caixas Rurais —
Banco cio Rio Grande do Sul —
m
Banco do Rio Grande do Sul — Conta n.
Banco Agrícola Mercantil — Conta n. i
Banco Agrícola Mercantil — Conta n. ^

39.000.00
03.384,20
10.,585,OU
2.700,00
9.000,00
1.000,00

.3 01.5,00
4.14.5.30 I
17.00:4.90 I
190.4.54,20'.

●
:
1
●
●

.503.334,70
101.083,30
2.5G,:lO
25.893,00
881.573,UO
222.899,70
oQl .211,30
11.5.54,40
200.383,90

125.609,20

21'í .018,40

340.287,00

;t

II

2.1 ●■‘●^■“80,00!

11:537,50 .1

2.231..327,10

Tesouraria
3.000.000,00

DE COÃIPENSAÇÃO
Bens Hipotecados
Cr$
porto Alegí®» ,30

Cr?

13.112.292,00

13.112.292,00
I

.Ty„i,Q
Rosa
A!»'*'* Ho

fla Mofta — 1.’ Te-soureiro
__ Guarda-livros (reg. 15.368)
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