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Dand^ cumprimento a/ídispoeíçÕc-s do noseo Estatuto
c ^mpareccffijs nesta Asscmtlcia,perante TÓs,a fim de relatar as principais
ocorrências na vida da Sociedade durante o exercício de Julho de 1957 a
Junho de 195’^»
E c com viva satisfação que vimjs deseu^onhar o
nosso mandatOjcjnfiand0 que

tenhais tainbem agrado o interesso em ouvir e

apreciar éste Relatório,singelo emfcora mas que,no entanto, vos mostrará o
progresso contínuo da nossa -^eneficeneiao

IKBÃS I)A PIVIHA PRQVIDMCIA °

E* de merecida justiça ressaltar aqui, em
primeiro lugar,a atividade incessante das

religiosas da Bivina Providencia,que iiá 35 longos anos vem contribuindo
com 0 seu trabalho apostólico para o desenvolvimento da nossa Sociedade
c bom andamento dos seus serviços. A todas elas,na pessÓa da Superiora»
Hevdma.Madre Euspicia,o nosso profundo reconhecimentOo
Assinalamos,com satisfação,haver a Irmã
Caia comple tado, em lo de agosto do ano passadOpSo anos de relevantes ser-»
viços a Casa; recebeu por isso,na ocasião,as homenagens da Diretoria*
Foram transferidas durante o exercicío para
outras Casas ,por motivos do interesse da Congregação,ae Irmãs Gregoria»
$

Lucia,Hildegrada,Theodora,Blandina,Semos a laracntar,também,a transferencia
para o fí iode Janeiro da Irmã Ildefonsa,assistente da Madre Superiora,que
durante cercatde 25 anos,prestou valiosos serviços ã Boneficência,espccialnc-nto no gabinete do Raio-X,; com as devidas liomonagons que lhe prestamos
na dospcdida,foi-lhe entregue também uma lembrança*
Ocorreu ainda a saida davoncranda Irmã Caia
que era a mais antiga no hospital,mas que,folizmente,ainda permanece perto
de nós,no Retiro da Velhice, c-informe apreciareis adiante*
Atualmen te, exercem sua metitória atividade
em nosso hospital 27 Irmãs, cujos nomes são;- Revdraa.Madre Euspicia e Irmãs
An tonis,Ruthwalda,Rinalda,Licinia,Aurel ine,GoncGição,Imeldis,A vc-lina,NivardiE,
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Veraldina,Alfca,Crie tina,DaniclatEveraldaiFelicia,Conrádia,Cjncilia,Protacia
Es tcfana,Ema,GemBia,lHiolda,Leantina,Cclectir]a,Emalia e Lcomrda-

IRICÃS KQ RETIRO DA VII.HICE -

Atendondj a uai antigo pedido da Sociedade,
varias vcace roi terado,concordou agora a Rcvdma.

Madre Egydia,Superiora Geral da Congregação da DiVina Providencia,em destacar
Irmãs para o Ketiro da Velhice,a fim de atender os njssos sócios ali recolhidos
Mo ultimo domingo de março do corrente anotas*
Euxairam as religiosas seus postos,após a missa celchrada na capela,c:an a presen
a da Direioria e oo várias Irmae co nosso hospital.
Quatro eão ss Irmas que se encontram no Retiro
da Velhice;- Revdma.Madre Guilhermina,Irmãs Antonina,Irenóa e Caia, esta ultima
transferida do nosso Hospital conforme já mencionanioe r»cima.

MADRE GERAL DA Cl^GREGACSO PA DIVIITA PBOVII)E?TCIA-

Em outuhro do ano passado,
recebemos a honr:ísa visita

da Rcvdma.Madre Bgydia,Superiora Geral das Irmãs que exercem seu apostolado
no nosso hospital.

CAPELÃO

0 revdmo, Conego Pedro iCaling das Neves continuou neste cxcrcicio,
como capelão do hospital,a exercer seu sagrado mister junto aos

djentcs,atenGGnQO taratem ãs necessidades e spiri tuaie das Irmãs e funcionários.

PADROEIRO DA S0CIE31\DS - Consoante vems e procedendo todos os anos,no dia 29
de junho,festa de S.Pedro,padroeiro da Sociedade,foi
rezada missa na capela do hospital,com a presença de grande numero de sjcios q
farailias.
No impedimento do nosso capelao,por motibo de doença,
foi celebrante o Revdmo.bonego João v;i ttmann,que pregou ao Evangelho,ciangra tu»
lando-se coro a Sociedade pela passagem da festiva data,
pelas Revdmas,Irmãs e funcionárias da Casa.

Ü coro foi ocupado

' _n

COBPO MÉDICO t

Ao dedicado Sorpo Medico da nossa Sociedade expressamos os
mais profundos agradecimentos pelos inestimáveis serviços

pre-etadJE neste exercício aos nossos associadosBgratuíta e desinteressadanion tc o
Dentro a pleiadc desses ben eraéri tos^ é de justiça que

SC

destaquem os nomes dos d:rs«]SFilo M.Xíjll c Jiduardo Uoines que diariamcntCpno
n osso hospitalsdedicam várias horas ds sua

prjfissional aos as

sociadoe da Gasa^ cm in tervençõos cirúrgicas,corisul tas e visitas rus quartos*
Cl
f5ram
Durante o ano,ofereceu seus serviços profissionai » que
aceitos com muita sa tisfação,0 cirurgião e clinico dr-Ruy ^ortinisa quem re*
novamos neste í^olatorio os agradeciinrnto-s da Sociedadejç-ja exp

güKClQNÂRlCB “

rose os em carta

E* de justiça igualmcnte que se destaque e louve o trabalho
dos funcionários da Casa durante cste cxercicio»
Desempenhando suas diferentes fungoes c-ímaêlo e dedicaçãoí

c

andamento dos servicontribuíram todos eles,sal vo raras exccçÕesepara o bom
1^ os hospi talares,agrado geral dos doentes e

elevado conceito da Sociedade?o

que tem Êid3 ressaltado inclusive pela imprensarem agradecimentuE de familias
as iz im em variada, corres
que tiveram doentes baixados em nosso hospital,bem
p ondencia dirigida h Diretoriao
0 numero de funcionários da Cas^^ em 3o de junho ultimo cera
s 322,assimd istribuídos;- Secretaria -2B
salas dc oporaçoes- 21

;enfermeiros c auxiliares- 1195

- 7 5 farraacia- 8 ; cópas- 33 5- c02inha'*27j

41;oficinas- 6;motoriEta-l
salas de costura- 6; lavanderia- 26; s,crventGSA importancla dispendida com salári os,no exercici o,egaiieu

CK# 1õ,6iB.7-*7»8o .
Procurando premiar a dedicação dos funci vários que ategíram

ou vierem a atinffir 25 anos de trabalho constante na Casa,deliberou a Direto
Assim sen*
ria CO nccder-lhes uma gratificação especial dc um ordenado mensal .
dOsfiGEte exercici 0,rc

ceberam o mencionado auxilio □ nosso exemplar e competen*

serviço^a funcionária da Earmacia
teenfermeiro sr.João Howi ng,com 42 anos d e
dona Ana Haas,com 3® anos
C jTÜ.

0 funcionário da Secretaría»sr.Antonio Moreira©

§5 anos

Rcsolv eu também a Biretaria adquirir uma maquina projctSra de
das re vdmas. Irmãs 8 seu custí
fiims,para recreio e instrução dos funcionários e
importou em GR^ 72*009,00*

l
B-^TsyicgrciAS co-ir3íãs -

Durante o excrcicio, eetivcmoE cm contato c/pietolar com as Bc-neficenciae tí o Rio de Janeiro,B.raulo

San tos,Ni teroi,Cançíinas, Ribeirão Preto,Uberaba,Belem do Pará,Pelot as,Rio
Grande e Bagé*
CASA DE PORTUG/J. -

TemoÊ taübem muita satisfação eni registrar as rclaçÕcs
fraternal quG vimos nian tendo com a Casa de Portugal^

£ua operosa Diretoria, tendo a frente,na presidência 0 prezado amigo sr.
Alberto Fernandes dos Reis,bem assim os Concelhos que funcionam Junto à
Casa, tôm sico mui gentis com

n-ssa Sociedade,con vi dando-a para

fes tividadee ret’-li6adae cm sua sédc«

as

Renovamos aqui o nosso re^

c^nhecunen to,
i\NI\T5I^ÁRICS I3S FUNDAÇÃO

- Dm Ecterabro do ano passac o, ocorreu o centenário
de fundação da n)ssa dis tinta co-irmã de Pelotas

c 0 cinquentenário da não menos distinta de Ribeirão Pretj,ezn S^PaulOo
Gentiimontc convidada,fcz-sc a nossa i^ooíedade
representar nas brilhantes s,*Icnidades então efetuadas naquelas cidades, e que
Serviram para fortalecer ainda mais os laços fraterrjais quo unem as nossae
●honefiCGí.cias,
Decorrido um rnes, vlsi tou-nos o presidente da.
mencionada co-irmã de Ribeirão Preto,sr.ElzearXo i^arqucs,a quem dispcnsaiflos
as homBnagcns a que fazia jds.

ün laiaontavGl desastre ocorrido dias

apos,

na estrada de uaxias do *^ul,do qual foram vitimas diversas pc sstias, en tre ae
quais Se enc->ntrava o referido presidente e amigo,além de sus. esposa, o cunhadí
obrigou-os a baixar em nosso hospi lal,onde tiveram todo o carinhos

c^nf^rto

devidos.
Na Oportunidade desta rofcrencia,permití que
fiquem tambem expressos neste Relatório,ísí$i\\í^'ç'^^^spí(\pr^f undus agratíecírn ntos à
Sociedade, rcíprossntada principalmente nas pessoas dos prezados companheiros
de Diretoria e do Conselho Deliberativa,além de outros distintos consócios^
pelas atenções que borfdosjimcnte dispensaram a
●1

do mesmo desastre.

consorte

foi

b
FALECIMiSirTTOS ticulares ,

Faleceram no corrente exercício,no h08pital,lo3 doentes^parsendo 44 homens e 59 mulheres
|
e 23 sócios,dos quais 3 eram

1b

do sexo feminino c 2o do masculino®

Tivemos a lamentar tamhem a morte do dedicado c:>nselheiro
Tancredo Satal Pcllc-nz o do vencranc,) sócio henfeitòr João de Lima Coelho^
cjia valiosos servigos prestadas a Sociedade em ópoca-s passadas»
Faleceram ainda os sócios pensionistas José Gonçalves da
Costa e Manoel Gomes Alves, este grande amigo da Casa e que nos últimos anos
póde-eo afirr:£r,Eem exagéro, vi veu quasi que e xd. usivaniente para a EenefícènciPv,prestando-lhe assinalados serviços eia vários c a,rgos da Administraçioo
Temos a lamentar o-^trossim o recente e tráaico falecimento
do dr.Hicolau Faillace Coliherto,tisiologista do nosso quadro médico,que ha
vários anos vínha. prestando relevantes serviços aos nossos associados.
As fíunilias enlutadas,inclusive daaueles «ssociados cujo trespasse
não chegou ao nosso conhecimento,deixamos aqi i expressos cs mais
sentidos pezares.
BIHET-JRXA S CONSSLHQ LSLIBERATIVONo decorrer deste ano social,realizou
a Diretoria 3^ reuniões G ü Cjnsclho
4. Por outro lado,nenhuma reunião deixou^er realizada por falta de numerOo
Aos prezados companheiros integrantes
destes 2 orgãos deixaraos aqui consignados os melhores agradecimentos pela
valiosa colatoração prestda à presidência en todos os laomontjSe
Estiveram no exercício da presidência
no nosso impedimento e em épocas diversas.
Manuel Almeida And rade,lQ vice-presidente,«- jsr.Carlos Dutra,2S vice,
que dGSempenhOvram com grande capacidade e a,certo

ct

a trih ui ç0eE 9

razao pela qual expressamos profundos agradecimentos a esses distintos colégs
s.
Solicitou licença,em fevereiro ultimo,
por tempo indetenninado,o 2fi secretário sr.Carlos Fernandes,sendo cunvocado
para substituí-lo o suplente sr.Manoel M.Martins ●
Tendo pedido demissão o conselheiro

Sr

Luiz Baldoni Kasí,por motivo do Eaude,foi convocado para suTostituí-lo o
suplente sr.Augusto Ferraz de Mendonça ; e ja ra a vaga aberta com o faleci
mento do conselheiro Tancredo Natal Pellenz foi convocado o suplente sr.
Osvaldo Leite.
COMISSÃO PE EXAHl DE CCgTTAS - Os distintos consócioe integrantes deste
orgao fiscalizadôr rouniram-se periódicame-nte para desempenho de suas atribuições,merecendo ta^ibem o nosso reconhe
cimento pela colaboração c ajuda que nos déram era várias jportunidades.

(l7

A gáttefe nosso convite.^

mobdoiiía do hospital

- Ocuparam xxsaHXxt* a nurâomía do hospitai,neste
exercici0, os prezadüÊ consócios srs.fíormogenes

Sacclar,Severo Gomes e j\ntonio S’omandes patriei

(feornana j-e o valiosos

colaboradores da nossa Adminístração,motivo pelo quai

ão c redores de

profunda reconhecimento,que aqui deixüünos consignadOo
I>C^ATIY‘JS “

Dorante oexercicio foram feitos os s oguintes donativos à
Sociedade i- pelo s ócio s r.Al varo Torres da Kosa-CF.^ 2^. 0*:>0,00

em moeda corrGnt6;pelo sócio pensionista sr^Amadeu

o

ferra- CR?> 15.000,00 ;

pelo desembargador líesio de Almeida -CR^ 3«3oo,oo jpclo sócio pensionista sr
Manoel i’ernandes- CR^ 1« 000,00 ipela socia pensionista viúva Maria üelfina
Soares da Caesta- 6 apólices Jbras Hovas do Sstado,do valor nominal de
CH$ 1.000,00 cada uma.
A todos esses amigos da Beneficência a nossa gratidão.

ASSOCIAO^qi-LOS g^PRlJgALOS NO COMERCIOLB PoAXBGRi;-

Era novembro do ano
passado,fizemos um

pagamento de CK^ 500.000,00 ^c-sta AsEociação,motivo pelo qual ficou reduzlco a

n rvfe

5oo.ooo,03 o valtr da nossa divida com a garantia hipotccá»

ria do Retiro da Velhice®

DISPE^'SA DO IMP^It Tü ES TRAHSMISSAO -

Sm sessãoextraordinária noturna da
Assemblcia Legislativa Estadual,reali»

zada nos últimos dias de dezembro do ano passado,recebeu aprovação unanime
0 projeto do lei n.335»<3e autoria do esforçado deputado Jos e Arlindü iTunzlcr,
concedendo dispensa do imposto dc transmissão para os imóveis adquiridos pola nossa Sociedade,há an^s atrás,á rua da Conceição,sendo vendedora a Compa«
nhia de Anilinas,Produtos Químicos e '^íaterial Tiócnico.
0 referido parlamentar justificou com

expressões altamente honrosas para a Beneficência a razão do projéto, tornandose por tudo isso crodór da nossa maior gratidão®

SÚCI-OS BEtfPEITO?^ -

Aprovando propostas da Eirett)ria,o egrégio Conselho
Eeliberativo concedeu 0 titulo'^ocio benfeitSr ao dr.

Eduardo Gjmes, esfor^ do médico do quadro da Sociedade! aoc r.Edgar Vargas Ser
ra,dedicado consultor jurídico e advogado da Casa em questões tra.balhietas;e
ao deputado Josc Arlindo Kunzlcr,grande amigo da Beneficência®

J

S6CI0S PSgSIQgiSTAS -

Forara admitidos como sócios pensionistas,neste
cxorcicío,a snra.Maria)^^rques da Cunha,com

anos,que pagou a importância de CR|

em moeda corrcntCiS o er.

Francisco Cardoso,que já era sócio remido,e que passou a residir no Retiro
l»^
da Velhice,pagando C^.l.^'00,00 mensaie^aí^
js«a- ^
A,
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8ÒCI0S RIMIBOB -
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Keste periodo social,foram admitidos 133 sócios remidos,
menos lo do que no exercício anterior,
sendo 28 adultos do sexo masculino e 3^ ditos do sexo

feminino,enquanto que aclasse infantil contribuiu com 0 restante,ou sejam
69 novjs associados,sondo 34 meninas e 35 meninos.
As admiteSocH em tela produziram a receita de CR$ GR$ 3* 344.14o,00 ,tendo sido pagos a vista CR$ 1.913,000, 00 c em prestações
A

CR?!i 1.134.140,00.

CRIANÇAS NASCIDAS NA MATERNIDADE -

No exercicio cm eacpjsição,nasceram na
Maternidade do ngseo hospital 3-549

crianças,Sendo 1.8J2 do sexo masculino e 1,69? do sexo feminino, contra
3.176 do ano anterior,tendo havido portanto um aumento de 373 nascimentos.
A media diária de crianças, nascidas
atingia assim a quasi 10,e os meses mais proliforos foram os de novembro e
março.

0 numero de nati-mortos foi dc 19A grande preferência que vem sendo dis

pensada à nossa Maternidade,obrigou-nos várias vezes,por faltri.de SvComodações,
a recusar parturlcntes que procuraram os serviços da nossa Casa.
No intuito de aparelhar cada ves mais
a Maternidade,foi adquirida da firma'7.'hi te Martins uma nova incubadóra mo
derna,cujo custo foi de CFÍ 90.000,00#

^\ G

SÓCIOS -

No exercicio em apreço,a Sociedade, dispendeu com
oe sócios ,inclusive pensionie:as,a quartia de

CR^ 4.3^0.019,53 ,ou seja mais CR^

passado,
556,93 dj que no exercicio
e

E computa.da esta despeza com a receita de admissões
de novos sócios- GHf

0,00 « verifica-sc ter havido um déficit de

BOSHT^ IHTBRSTADQS

-

As oetatifiticas levantadas,acusam a baixa durante
0

exercido findo de 6,6?B doentes particulares,

ou seja,mais 311 do que no exercicio anterior,com

0 total de 54.155 diárias-

A classificaçao e a seguinte»
homens- 7/0

mulheres - 5»659 »

meninas- 64.

meninos - 185

O numero dc a Seios baixados foi de 5*^1® menos 4 do
q ue no excrcicio passado,assim distribuídos

mulheres-

3IÍ ,homens- 242,

As diárias dos socios totalizaram 6.918, enquanto

meninos- 21 5 meninas- ?●

redução do 1.912 .
que no ano anterior somaram 8.83o ,havendo assim uma
EocioE azilados,consumiram
i^uantoaos pensionistas c
6.320 diáriae,maiE 446 do que no excrcicio anterioro

da Socleda»
Face ao a^omento crescente da dospeza

l?OyA TABÍLA BE inAKIAS «

de com a majoração obrigatória dof:
devido

salários c

custo dos gcnêros c mais u tilidades
também ás seguidas alter ações no

foi a Diretoria forçada a aumentar os preços das diárias do hospital,áL tcra ção essa que passou a vigora,rr em 12 novembro do ano passado.

MOyiMEfíTO DA FAH^AOIA “

Durante 0 eoiereicio a Farmacia do hospital aviou
325.59^ receitas para doentes particulares

caixa-

ou scja,inais 14.533
V'.
dos o 52. o22 para £ jeios 9 * ●um total QC 377»62o receitas
do çue no excrcicio anterior
VOVTM'grT0 CIRUHGICO-

As operaçoes realizadas
numero de 8.915»

nc s te ano social f5ram cm

sc=ndo 4.280 dc alta cirurgia e

4.635 do pequena e media cirurgia.
IKJEÇÜ3^ E CUBATIVCS, -

As injcçoçs aplicadas em doentes particulares baixados totalizaram neste sxercicio 62.217i)e nos

eocios 12.836.

Quan to ás aplicadas em sócios externos somaram 19.19

articulares 54.275*
e em pu
0 ra ontantG das inJegÕes aplicadas atingiu portanto
exercicio passad0.
a 14^.526,cerca d 0 3o* 000 mais d^ que no
Fizersia-se tfmbem nos ambulatórios e salas dc oposócios baixados e externos. Houve
raoâes 21.418 curativas,incluEive 5.631 om
exercicio passado.
um ^aumento de la,329 curativas cm ccnfrar.to cjm o

● T: ●'

GABIESTE BE APLICAcSsS

0 laovtocnto total dooxercicio com aplicações
dc ondas curtas,ultra-violeta,infra-vermelho e

íSGbuliaaçÕGs foi de -^o455, eaquanta
4.591 ,

que no exercício anterior atingiu a

tendo havido assim uma diminuição de 136 aplicações^

GABIK5TB DE RADIOLOGIA E KABIOTSRAPÍA -

ITo corrente exorcicio este departamen to produziu

receita dc -

CR$ 3.679*45^,00 ,tendo a deepcaa importado em CK§ 2,431.^5P,70 , reeuitand 0
portanto o superávit do CR# 1-247.999,30,
^0 2aio-X fõraa atendidos 3^37
clientes
gastos 11,901 fili?is.TTa snla de radi 0 terapia, foram feitas 2.621
aplicaçõesCoiü os socios foi dispendida a im=
portancia de CH$ x66.66q,oo .
S’ace a deficiências que vem aprescntando 0 aparelho d e Raio-X,portátil,ja antigOjinp^z-se a
compra dum outro^
mais po ten te, tendo sido aprovada a ofc-rta da Casa Lohnerjdum conjunto Siemens
pela quantia de GH.f 974.6oo,oo . Besse total já fSraja pagos cr4 41 0,000,00
restando assim CR.!í

564.6oo,oo ,
Também,por imprestável, teve de ser

substituído um dos tanques de aço inoxidável,para revelação de chapas,cujo
custo importou em CSi? 9o-712,7o.
C2)m a Casa Lohncr foi contratada,
.ii

-i'

J!

por CH^ 36'"-5^o,oo ,a reforma geral do primitivo aparelho de Raio-X.do ga
binete,e que deverá em breve estar uScitimada-

PAK.'\-RAIOS

Bando cumprimento a um dispositivo dc recente lei municipal,
contratamos sjm a firma Souza & Benz a colocação dc pára-raios

as/ hospital

-Importou 0 serviço em GRf 4B,207.00 ,sendo afixadas nosHcfêa-

djs 18 pontas.
RTSFÓBMiiS IT-A C 02líníA

Varias reformas vem sendo feitas na cozinha,para faci
11 tar os respectivos s erviços 0 dar à Seção um aspecto

mais agradavel e mais Mglííuco,
Tendj ficada imprestável a antiga máquina de fazer
gelo,obrigando à coirç)ra diária do produto na Fabrica,foi adquirida da firma
Steiger S/A,por GR$ 17*^-920, 00 ama nova maquina, c om produção muito maior-

ÍO
HEFÔKMA DA SBCRETARÍA

Considerando o espa^ço acanhado de que dispunha
a Secretaria da Sociedade,com evidente prejuízo

para a hõa marcha do serviço,tratou a atual Adminie traçao,!ogo no começo do
GxorciciOjde e studar o caso e procurar resolve-lo semdemora.
A construção duma galeria foi a melhor s Jluçao
encontrada,pois evitou-se o eacrificío de 1 ou 2 quartos,sendo contratados
então ,apóe concurrencia, os serviços da oficina dos r*Joao Olses Fernandes,
que osraerou-se em apresentar uma obra que vem merecendo louvores gorais*
●-

Seu custo importou em CR$

c com os moveis de aço para o gabinete da Diretoria e para. os funcionários,
foi dispendida a q antia de CSè®
Dirigiu toda a reforma,desde o seu inicio,o
prezado companheiro sr,Plácido Lopes da Fonte,a quem formul

tos agrado-

cimen tos.

Foram recuperados durante estee xercicio,para

KECUPrRACÃO DE O.UARTOS -

baixa de doentes, os quartos 13 da Seçao de senhoras,e 100 da Seçao de homens,na parte antiga do hospital,apartamento l8l
0 quarto 6l5 na líatemidade, os quais estavam sendo ocupados com rouparía ,
dormitório de funcionárias e ante-sala de curativos,o que assim passaram a
produzir aprcciavcl receita,sem qualquer transtÒrno para bóa marcha dos servi¬
ços da Casa.

/

^

lias obras dessas recuperações,prestou assinala-

dos scrviçosjcom assistência permanente e capaz,o mordomo sr.Antonio Fernandes
Patricio.que mais uma vès merece os nossos agradccimen tos.
Dispõe 0 hospital,atualmente,de 172 quartos de
um c dois leitos,8 apartamentos grandes,43 apartamentos comuns,15 quartos para
pensionistas e 7 quartos no pavilhão,com

um total de 2^0 leitos*
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REgOrgIA sos SSRVICOS DA C-3IgTABILIDA3)E -

Ko intuito de cjlocar oss crviçoa
de Contabilidade da Casa à altura

ôo seu desenvolvimento,tornando-oe mais práticos

e mais precisos,o apos

juvir a opinião doa dignos con^anhciros membros da Comissão de Exame de
Gontas,propoz a at^ial Administração ao egrégio Consellio Deliberativo a
Gon5>ra do 2 maquinas de contabilidade para serem empregadas na extração de
contas e nas demais tarefas contábeis.
Aprovada a compra,fbrsm adquiridas
2 maquinas Kational,pc-lo montante de Cí® 1.729»2B^, oo ,pagável/ em 4 presta
ções,já tendo sido liaaidadae 3 g restando ainda o saldo de CR| 432.322,00.
Ap6s a necessária aprendizagem por
parte dos nossos funcionários,já f^ram^as referidas rüáquinas postas om fun
cionamento,devendo os^E eryiços da Seção estar coK^letamen tc remodelados
dentro dos próximos 3^ dias»
4

Carecendo ainda o departamento de
2 maquinas de calcular,! do escrever e 1 c jpiadjra,fSraia também adquiridas,
dispendendo-se comas mesmas a quantia de CR§ 142.691,9'^»
As ref.íi'mas na Contabilidade vêm
sendo orientadas com muita dedicação pelos companheiros Helson Dias i^och e
1

piacido Dopes da Fonte,que- merecem por isso o nosso reconhecimento o
IMOirglS D/, SOCIEDADE -

Tendo ocorrido em outubro do ano j&ssado o fale*
cimento do consóoio sr.João Hingliclli Hisi,usufru-

tuário da c asa à rua Visconde do Rio Branco n4-3l4,doada a Beneficencia ha
vários anos a tráz,tomou a nossa Sociedade ,em seguida,posse da mesclo
Os alugueres dos imóveis da Sjciedade,que produziram neste eoiercicio a renda do GH* 530,1^0,00 ,fÓraa todos

reajas tados,com

plena concordância dos locatários,0 para meliur reguiaridade doserviçoco
cobrança foi c^:.icsmu, corifiadí?^ ao Eanco d e Credito Real.
Ainda no corrente excrcicio,ft)ram liquidadas as
ultimas despeza 49 no montante de CR$ 213.492,3o ,referentes aos terrenos da
/
/
\^
Tristeza legados em testamento ã Sociedade pelo/s audoso c^nsocio sr.Jo|^Luiz
Gomes.

r
rL
OmiTÈBlO

- Ko corrente oxGrcicio,fõram sepultadoe no Gemiterio da
Sociedade 17 aeeociados#sendo 14 homens e 3 mulheres.
A receita do Cerniterio foi de CH^ B5-75ogOo ,proveniente

de arrendamentos 5 aberturas c transferências,enquanto que a despesa s^»mou
CE§ 62.720,00 ,tendo havido assim um superávit de CH| 23«o3^pOOo
Temos a grande satisfação de poder comunicar neste relatório 0 término das obras na galeria construída om condominio com a Irmandade
do Arcanjo S.Miguel 0 Almas.
As referidas obras,que constaram da divisão das catac^ímbas,
revfestimcntosjpisos, etCgimportaram cm CR§ 273*‘+14j4o

tendo sido dirigidas e

financiadas até 0 final pela citada Irmandade, razãopela qual apresentamos
aos seus dirigentes nossos melhores agradecimentos o
Possúe a galeria 12o catacumbas,já tendo sido perpetuadas
5 logo de inicio. Aos preços da tabela atual; obteremos uma receita de CRf 3-36o,ooo,oo com a perpetuidade das 120 catacumbas.
0 primcirosocio zxxsz

sepultado na galeria foi Joaquim

Oliveira,em 21 de maio ultimo,pa^ando CR$ 35-303?í^o pela perpetuidade.
Procurandooutrossim,melhorar 0 estado geral oe nossa nccropolCsQuo do há muito encontrava-sc em lastimáveis condições,estamos tam
bém promovendo a reforma completa dos passeios e do

diversos quadros,0 que

tudo,igualmcntc,está sondo dirigido e financiado pela Irmandade do Arcanjo
S,Miguel e Almas,numa demonstração d e gentileza e som pretender qualquer re
tribuição,motivo pelo qual,mais uma véz,expressamos aqui 0 reconhecimento da
nossa Sociedade à direção da quasi bi-contenária Irmandade*

(

exercício 1957/8

MOVI?í;S1!{TO Ül NAÜCSIRO VOS HOSPIT, L

3

recd ta

do hospital atingiu a cerca

Ottí

iclo cassado- e a dôspeza somou

mais que no exer-apBoxiffiadamente

S^S'. í/5

mais que no mesmo mencionado exercicio.
|ipurou-se kSsiHi no hospital,ne
^j>

«xeroicio lindo^o expressivo superávit de CR$
efií‘ica-se üinda eeio balanço

Y

d® ®xerciciojqu® as responsabilidades da ^ociedí de,oni 5o d# junho
importavam em

Ck$ M.

V

inclusive

'1°

o credito da

Associaçaõ dos h»no Comercio de ^.^legre
HO ativo,ent re outros valrres,
existiam os seguintes ; contír s a receber
Dinheiro

^ í", 3

K íU Í

o

cs bancos e em Caixa-^

.oS,

Mercadorias no Almoxirifado CR$ ^,2AX,
CR

^o.

% Drogas

ac Farmacia

t

KETIRO DA VTILHICE -

L

Kj present-G e xercicií>,a rcccita deste departamento da

Sociedade,q Lie corjtinúa fornecendo lei tc,verduras e frutas*
para o noepital, foi de 0E$ 2.3^1-596,io
liavido

GjnsGqüentemente um superávit de

e a despeza CE^- l,955"73o,8o ,tendo
^2^.39583o,

GjHio produto d Q r.iai c duslaquc na rcccita ap^ooo 0 icí te9
com a vôx&a de CKí>- 1» 167.»796,00 ;nadeip;aaa o.*r-s ta 0 farol0 0 gado-sano para
alimentação dos animais eora 0 montante de CK(í‘ 349.931,2o ,c os salárlOE do
peesoal cjrn a vérla dc üh5 361,046,4o.
.‘im. 3odo Junho,a ft>lha d e pagamento dj Ketiro da Velhice
rncnoi onava 19 trabalha.dores.
0 gado atualmente* no Ketiro
sendo 80

bovinos, 297 suínos

c

2

oabGoae,

gqu.íno&yJ

r\
\j

^mparecendo a Exposição Estadual do Animais c líGrivados

realizada no mèa do setembro do ono passado ew nossa capital,jctiveram ob
euxnos do iíetiro da Velhice ura Ifi lugar,0 os bovinoc um 22 G uia 3^^' lugar,a.1cm
de menção h-jrrósa.
íTa Exposição realizada cm eeguida na cidade cíe SoLeopoldo9
c

4 bovinos apresentados pelo Hetiro dlpançaraia 3 primeiros prêmios 0 ainda 0

premi0 p?ra reservado caiiqjeão e campeão,

Também e*m Taquara,foraia conferidos

vãrioÊ premioe ao£ anlmaie aii expóstos polo Retiro da Volhicco
0 distinto e esforíp.do companheiro e r^Casimiro loixeire
da 2'ilva,a quci^ e^táafcta a superintendência do í^etiro,rnereco um especial
louvor neste .AClaUrio pelo aSlo c cf» rinho que cuntinda diepenaando ao departamc-ntOgque ó,|icin duvida alguma,a ''menina dos seus o.ihospo
Cuaqprc-noe a inda mencionar que com a ida dae Irmãs para
/

0 Retiro da Velhice,e,como consegUencía,a próxima ida também de novos eocias,
que ali serão alojados em companhia doe 5 outros já reeidentes ha mui to, tornouse necessária no.prodio a realisação de várias obras

a cozinha existente foi

auraen tada e remodelada,adejuiriu-so novo fogão,foi core: traído,cm c-in tinuação ao
prédio,um rc-foitÓrío sraplo^para oa trabalhadores, nóvos gabinetes sanitários Q
quartos do banho, roFiOtíoiãção da oj.ausura^mudança d 0 escada que proporcionou o
aprovei tatmento de 2 novos quartos, pintura geral da capela., dos quartos c das
diversas aberturas internas e externas,além do límpe; za ao redor da casa,
Tod ae e esas

bras impx taram «m CH§

j

e deram ao prédio principal do Retiro
sen tação^co ndigna.

como é obvio,

4ô7^35Se9o

maior valSr G uma apre-

J

SqfüHAVIT TOTAL DO EJLERCIuIO -

offl o resultado de GR$

M

alcínçado pslo hospital,©
CH# M‘iX. ^^ÍiTj3o obtido pelo Retiro da ^«Ihice ,veririca-«e

5^

S"
^/r>

o de
q.ee

a bociedade apresentou no ano social q.ue estames apreciand
o üüPjíHXUIT total de CR$ ^^ M 5í . H

, 2-o

^jjste ^resultado lotai foi
abatida e transferida para a ues^rTa de ron as ^uyidoae<5

L.^" c^vMÍ^:

C-\J^

a quf ntla de OR^ Y\ 1
assim o resultado liquido de
que lôi incorporado ao patrimônio sooial*

e> í"-»-»
Cí3.

I

;

C*

1

●- í>
ESTBÍADOP, COTíSÍCIOS

Sí tá finda a n3£ca

B‘ir.ãJ éatá taiat/eiü o

n osso trabalho relativo ao priEciro c
crcicio da Adioinifc traçáo que h:>jeí
perante vos,presta conta dos seue át'0 |3 G da maneira psla qual cuidou dos
in teresses da entidade que noe uVkjs
Hossa atividade foi modestajfoí simplesj e é bem
pjssivcl que nao mereça a conformlda.de ou aplausos de todos,
Bão estranhamos que ttíl.
V c n ti- rn, p Gn s c clf

aconteça c Quo sdguein.por»

cníG ÜG r:5s, Isso c n.R tui'ala íeso é próprio das íjocieclades»
Ho entanto,diz-nos a consciência -e

j uizos s oberan os da nossa afirmativa
o que

V tv

sereis vós os

- quü podemos repetir dc* cabeça erguida

dc-claraiüjS cm outra ocasião ;

‘‘Jsinaie medimos sacrificios nemes»

fárços no sentido de co.aáuzír a ajesa Bociedade para a méta dos seus naiores
anseios^.
' Consóciotí-

h
Ha 102 anos passadj£,no dia IS^^cvoreiro

de 195^90 entáo presidente da nosea Soei odades er-l^aus tin J Ferreira q® Oliveira
Guimaraes,ao

n

presentar o IQ Relatório da novel Bcneficènciafiassim falava ã

ilustre Assomblóiai
^ Senhores Wembros da Sociedade fortugue sa c e Eeneficência
^ A Sociedade f-risuguesa do *^eneficcnclaífuadada nesta cap i tal em 26-2-18J4 $
om fervtír e ontesiasmOjpor -Jraa porção dc briuzos português s,verdadeiros
ti

i

aiTi-igos í'g sua pátria ç de seus c jRipatri ótas, a que se ligaram,por identidade

**do sentimentos e atraídos pela santidade do fim dc sua instituição^muitos
«brasileiros distintos c o s trangei ros d e diferentes países,não tem foliaíaente
^até 0 presente arrefecido c-sses fervorosos sentímentoe e por isso tenho a
«satisfação de anu}iciar-yos que ela tem prosperado mais

do çuc e c podia GBper ai

Srs.ConsÓcios- s» necessário que oesas peda vras tão
distantes s ejam r epetidas peloe anos em
fora,perante todas as Assembléias da nossa Sociedade.
E* necessário que os fervorosos eentiraentos que impuleionaram os denodados fundadSree da Beneficência Pjrtugue-sa
Jamais arrefeçam e que todas as Administrações futuras poèsam sanç>re repetir

I

I\
e anunciar que ela tem profipcratiu maie dj que ec podia ceperar,
Sntretantj,naj eó das Admnis trat^ jce dependerá c E se
ptírvir glorioso que se ímpoê e que tantü almejamos.
Eeeg faturo,conâócios, dependerá de tjcios nSc,depen
derá o a
ei. nossa anião,e cio nosso eriteridimc-ntosdo nossa sacrifício ç da nossa
renuncia.
Qabc-nos^portanto,0 cjinpromisbo dc iionra do jamais
arrefecerm js os nossos 2
entímentos dc
Bcncficèinc la
\/VV^
Ov... c n jS

profundo pela boneraerita ZMXM.
.

v-ijig^^ros nossos antepassados,
Secte momento,srs.oonsóüioc*. diante da maje-stade aogus-

ta docta sala,assumamos
todos esse c^mpromiEso^com o pcnsav;ent^ vol taco para
ü';eiiijria ciaqueles que tudo fisieram g tudo sacrificaram peio tom c pelo progresso da nossa Sociedade.

P.Alc gro-27-Julho-l958
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