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Dr. Costa Aguiar 
No dia ao, pela manhã, na íazenda do dr. 

Virgílio de Araújo, deste município, succumbiu, 
victima de febre amarella, o nosso illustre patrí
cio dr. João Guilherme da Costa Aguiar. 

O seu corpo foi dado a sepultura no mesmo 
dia,á tarde, no cemitério desta cidade. 

O dr. Costa Aguiar foi victima de sua dedi
cação no tratamento dos epidêmicos de Campi
nas, onde prestou os mais assignalados serviços 
na sua profissão de medico. 

Tendo vindo em visita a sua familia, trouxe 
infelizmente incubada a moléstia de que veie a 
fallecer. 
Contava apenas 31 annos de idade ; deixa viu

va e um filho na orphandade. 
Tem sido geral a consternação que este suc-

cesso tem causado entre nos,onde o finado con
tava muitos parentes, amigos e admiradores do 
bello caracter e provada illustração. 
E' filho do major Luiz Xavier da Costa Aguiar 

e d. Ursula da Costa Aguiar,sendo esta cidade 
o lugar do seu nascimento. 

Formado em medicina no Rio de Janeiro, 
dedicou-se ao principio a lavoura, e mais tarde 
transferiu sua residência para Camqinas,exercen
do com muito credito a profissão de medico. 

Os serviços qUe prestou durante a recente 
epidemia que devastou a cidade de Campinas es
tão na memória de todos, sendo agora escusado 
relembrai os. E'bastante dizer que morreu no 
seu posto e heroicamense . 

Enviamos á sua desolada os nossos sinceros 
sentimentos de pezar. 

Demonstrações de pezar 
Regressou ho.ntem para Campinas a commis

são do Circolo Italiani Uniti, que veio a esta cidade 
expressamente depor uma coroa sobre o túmu
lo do benemérito dr. João Guilherme da Costa 
Aguiar, a illustre victima que ha poucos dias pa
gou com a vida o extremo devotamento com qúe 
desempenhava o apostolado da sua humanitária 
profissão nos hospitaes epidêmicos daquella ci
dade. Na Igreja do Bom-Jesus, no mesmo dia e á< 

Montem,ás 8 horas da manhã, uma boa parte mesmas horas* será rezada unia missa mandada 
da população desta cidade, reuniu-se á distineta dizer pelo Sr. Joaquim Elias Pacheco Jordão. 

commissão, no Hotel do Braz, e acompanhou-a 
ao cemitério, levando esta a bandeira Italiana na 
frente, envolvida em crepe. e uma riquis 
coroa, tendo nas fitas pendentes estes dize-es : 
—// Circulo Italiani Uniti ai dr. Costa Aguiar. 

O acto no cemitério esteve verdj 
tocante. O presidente etfectivo do Circ 
Eurico Bolon^aro leu juní ultura ui 
quente oraç 
Gi.ambastiani, membro da commissão. A cor
poração musical t una prestou o ̂ eu gene
roso concurso, exeeul "ha fúnebre 
durante a solcmnidadc. 

n nome dos itpanòs pr proferiu algu
mas palavras o advogado José Innocencio, em 
memória ó\ illustre morto, e tambem como jus
ta homenagem ao nobre procedimento dos mem
bros do Circulo Italiani Uniti. 

A commissão era composta dos seguintes 
membros : 

Rocco de Marco, presidente honorário e 
perpetuo. 

Eurico Bolongaro, presidente effectivo. 
Sisto Giambastiani, Emanuele Mazzucchelli, 

Giovanni Pogg^ti, Beniamino Zaglietti,Gerolamo 
Isotta, Francesco Gianuzzi, Luigi Malfatti, Na-
tale Belli. 

Á commissão partiu hontem pelo trem das 
io e 20, sendo ?companhada até á estação por 
diversos cavalheiros desta cidade, deixando-nos 
profundamente penhorados por esta solemne de
monstração de pezar prestada ás cinzas do nosso 
desventurado patrício, junto de cuja sepultura 
alguns dos distinetos commissionados não pude
ram conter as lagrimas. 
Os homens bons se recommendam pelo cora

ção. Receba o Circolo Italiani Uniti, de Campinas, 
o nosso sincero amplexo. 

O corpo medico,desta cidade,.manda celebrar 
uma missa, no dia -z5 do corrente, na Igreja Ma
trizes j\ horas da manhã, em suffragio à alma do 
finado. 



IMPRENS YTT1ANA 
ASSUiKATURAS 

Para a cidade, anno lugOOO 
« « semestre 5f500 
« fora anno HfOOO 
€ € semestre 6|000 

TYP. B RBDACÇAO-ROA DA PALMA. 

PROVÍNCIA De ?. PAU L O . 
Todos os negócios concernen

tes á esta typographia devem 
ser dirigidos á L. N. de Vascoa 
cellos. 

VARIEDADE 

M ° JÜLIE FERTIAULT 
II 

OS IMPREVISTOS 
(ADUCÇÃO DE*** 

A.&. JOVETsr CO-

TJma peça m a 

Todos os domingos ia eu com 
minha filha, então solteira, passar 
o dia cornos nossos camponezes. 
Éramos esperados c o m impaciên
cia e recebidos cordialmente. E m 
u m a oceasião dia de annos do m e u 
sobrinho,esperavam algumas pes
soas para jantar e tinham nos re-
commendado que não deixasse-
mos de ir. 

N o dia aprazado, a minha Ade-
lia levantou-se com u m a enxaque
ca muito forte. 
Se queres, não vamos, disse-lhe 

eu. 
Escr TÍ pedindo desculpa e cre

io que a carta^chegará a tempo. 
N a o \r a Èj)in'ay no dia dos an

nos de Eduardo / Seria causar-lhe 
profundo pezar e a prima. 

Mas, observei-lhe, se continua-

res durante todo o dia encommo-
dada'( 

Atrazaremos u m pouco a nossa 
partida, replicou ella resignada, 
talvez o encommodo desappare-
ça. 
Concordei com este alvitre que 
pareceu justo e esperei sem muita 
confiança. 

Durante estas horas as demora 
o que se passava e m casa de mi
nha sobrinha ? 

O seffrimento de Adelaide nada 
era comparado c o m as torturas 
moraes porque estava passando a 
nossa pobre Joanna. 

N o dia anterior, a sua creada, 
chorando,tinha-lhe mostrado uma 
carta na qual dizia-lhe que o ir
m ã o tinha se ferido cahindo de 
u m andaime. 

Minha senhora, soluçava a ra
pariga, não m e recusará lic« 
para ir ver m e o irmão hoje.. 

Seria crueldade recusar-te, i 
nha pobre Claudina e não sou 
paz de íazer isso. A desgraça que 
te acontece anTtge rne bastante ; 
mas por outro lado kmbrate que 
amanhã vem divei saspessoas jan
tar aqui. 

Amanhã, muito ceuo, estarei de 
volta. Quer somente ir ver se o 
estado do m e o irmão é grave e se 
for possível, levar para o hospital 
este desgraçado rapaz. 

Continua 

"NOTICIÁRIO ' 

Chegada 
Recentemente formado em me

dicina, chegou a esta cidade, no 
dia 21 do corrente, pelo trem da 
tarde, o nosso joven prtricio dr. 
Antônio Francisco de Vas< o icel-
los, digno filho do posso 
Antônio Carlos de V^scorcellos. 

FOLHETIM 
(120) 

l 

hã\ IÍC innlher 
PUBLICADO POR 

G.M. 
QUARTA PAKTK 

P OSSE: 

VI 
Concedido o privilegio, tratou o 

Próesde negocia Io, muito esperanço
so de obter pelü menos uns trezeutos 
contos. Mas essas esperanças mofa
ram, e os três associados chagaram á 
accredltar que s ias minas de cobre 
em papel valiam menus de que o ta
cho vel.o, pelo qual os carcamanos 
sempre dáo uma meia pata ca. 
Seixas aào pensou mais nisso, e des

de então ficou na ienorancia das ten
tativas do Fróes. e de sens cálculos de 
paobabilidade, até receber ne«se mo mento a noticia da venda da previle-jrio, que lhe trasia de repente e ines

perada mente um lucro de qmze COQ-
Otosprimeiro mais vivo movimento. 
que em Seixas produziu a noticia foi 
de alegria pelo ganho dessa quantia 
que tinha para etle um preço incal
culável . Assaltou-o, porem, certo des
gosto pela origem d'aquelle dinheiro. 
A intervenção de u m empregado pu
blico nestes negócios, si outrora lhe 
parecera licita, ja nao era apreciada 
por ellecom amesm tolerância. 
Quaesquer porem que fossem seus 

escrúpulos, elle carecia desse dinhei
ro, e julgava-se com direito de empre
ga-lo em serviço de tamanho alcance, 
como era aquelle á que o destinava, 
salva mais tarde a restituição da 
3uantia por u m meio indirecto, para 
eseargo desses escrúpulos de consci

ência. 
Tomada esta resolução, sobreveiu-

lhe um receio acerca da cautela pas
sada p -Io negociante como capitalista 
•Ja empreza. Nao recordava-se de ter 
visto o pipel desde muito tempo, tal
vez Ir • annos. Onde andaria ? Na 
queima que fizera em vésperas de ca-
zar-se, teria sido poupada essa inuti
lidade ? 

A o seo encontro concorreu á 
estação grande numero de ami
gos, aos quaes foi offerecido ura 
lauto jantar, seguindo-se u m ani
m a d o baile, que prolongou-se até 
ás 3 horas da madrugada, retiran
do-se os convidados penhoradis-
simos pela gentileza c o m que fo
ram obsequiados pela exma. fa
mília do novo doutor. 

Durante o jantar houve nume
rosos brindes, reinando sempre o 
maior contentamento. 

Saudámos per no<sa vez o lau
reado moço, desejanio-rhe os 
maiores triumpbos na profissão 
que adO}.tou. 

Abalroamento 
O trem expresso que no dM 

partiu desta cidade, ao cl 
Jundiahy. por u m descuido 
collocação da chave; abalr< 
rum u m vagão de cargas quí 
lava n u m desvio, reduzindo o a 
pedaços. 

C o m o embate soffreram diver-
pa sageiros,principalmente os 

de primeira classe. 

Companhia Ituana 
N o dia 21 o trem de passagei

ros que chega á esta cidade as 2 
horas, de Itaicy ao Salto por di
versas vezes desengatou a machi-
na dos vagons,parados e a machi-
na caminhando. 

Devido a agilidade do machi-
nista foi que não parou o trem no 
caminho por diversas vezes. 

De volta 
Regressou hontem de Araras, 

deixando a administração da fa
zenda de Santa Cruz daquelle 
municipio,o sr. Tristão Dias de 
Abreu Range]. 

Grande importância devia Seixas li
gar á esse negocio, pois esando já á 
trabalhar na repartição interrompeu 
sua rigorosa assiduidade. Metteu-so 
em ura tilbure, e correu á casa, espe
rando achar-se de volta em uma ho
ra. 

Vil 
Deviam ser onze horas, quando o 

tilbure chegou á Larangeiras. 
Seixas embora nâo pensasse em oc-

cultar-se desejava para nôo despertar 
a curiosidade, que em casa se náo a-
percebessem de sua volta. Mandou 
parar o tilbure á alguma distancia, 
e subiu sem rumor a escada particu
lar que levava á seus aposentos. 
A porta da gabinete eslava fechad* 

interiormente, e ellc esquecera esia 
manha de levrr a chave. Foi obriga
do portanto à dar volta pela saleta. 
A'quella hora Aurelia e D. Flrmtaa 
costumavam estar no iuterioa ; pas
saria sem que o vissem. 

Rxtrenhou achar a porta da saleta 
cerrada, embora n&o fechada com o 
trinco; suppôz que náo estando presa 
ao rodapé pelo ferrolho. o vento a ti
vesse eecostado (Continua.) 
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Missa 

A familia do finado alferes lgnacio 
de Paula Leite de Barros manda re
zar amanha uma missa na Egreja do 
Bom Jesus.as 7 e meia horas, por al
ma do mesmo finado. 
Chamamos a attençàodos loltor<?s 

para o annuncio que vai Jna secçâo 
competenta 

Enfermo 
Acha-se enfermo, ha alguns dias, 

o sr. dr. Francisco Ribeiro de Esco-
bar, digno juiz de direito desta co
marca. 
Deeujaraus o s*>u prompto restabe

lecimento. 

Trafego 
Restabelece se hoje o trafego da 

Companhia Ituana entre esta cidade 
e o Salto, que achava-se interrompi-
dodevidoja roiloaçaoda nova ponte 
sobre o rio Tietê. 

Roubos em Campinas 
Continuam os roubos em Cam

pinas. N o dia 15 os ladrões ar
rombaram a casa n. 22 e muito 
a sabor, sem que ninguém os in
quietasse, roubaram fazendas e 
objectos no valor superior a .... 
2; o008000. 

N o bairro do Fundão o italiano 
Nicola Fratori robou da casa de 
Constante Trevisani varios|docu-
mentos. 
| Voltando no dia i5 a Campinas 
o negociante Vicente Valardo,en
controu o seu armazém completa-
mente limpo. 

Mais quatro praças para Campinas. 

SECÇÃO LIVRE 
Despedida 
Nós abaixo assinados, vamos 

por meio d'estc despedir-nos e 
ao mesmo tempo agradecer a to
das pessoas de nossa amizade, 
que nos honraram com suas visi
tas, durante a enfermidade da 
nossa adorada filhinha, o que não 
fazemos pessoalmente por termos 
de retirar para Monte-mór, e pe
dimos ao distincto medico dr. 
Antônio C. da Silva Castro ac-
ceitar nossos cinceros agradeci
mentos pelo seos desvellos e bri
lhante cura que fez para nossa 
querida filhinha. Subscrevemos 
de VV. SS 
Attos. Vndrs. Obgs. 

.1 ureliano Augusto de Agüirra. 
Olympia de Souza Aguirra. 

Maríano da Costa e Antônio da Silva 
Castro, penalisados pelo fali cimen
to de sempre chorado e lembrado col-
lega Dr. JOÃO GUILHERME DA COSTA 
AGUIAR, victima da dedicação na 
quadra epidêmica de Campinas, man
dam suffragar a sua alma, rezando-se 
uma missa com memento na Egreja 
Matriz sabbado 25 do corrente ás 8 
e meia horas, e ao mesmo tempo con
vidam a familia do finado e amigos 
dó mesmo para este acto de caridade 
e religião. 

SUPERIOR 
FumoF U MOFumo 
No armazém do Franklim Basilio 

tem de lOgOQO para mais a arroba. 
RUA DA PALMA 

Os dr«. Joaquim Domingues Lopes, 
Cez*ario Gabnet de Souza Freitas, Bea
to Ferraz do Nascimento, Aatonio de 
Souza Freitas, João Sofia, Joaquim 

Joaquim Elias Pacheco Jordão con
vida os amigos e parentes do finado 
Dr. JOÃO GUILHERME DA COSTA A-
GUIAR para assistirem a missa de 7* 
dia que manda rezar no dia 25 do 
corrente, ás 8 horas da manhã na E-
greja do Bom Jesus, por alma do mes
mo finado ; e por este actq de religião 
desde já se confessa agradecido. 

VEIJDÊ-SE 
Vende-se no Salto a conhecida casa 

pertenecte, a Carlos Basilio;muito bem 
construída, com portão de ferro, jar
dim e poço com muito boa água. 

Francisco de Paula Leite de Barros* Quem se interessa»* pode entender-
Antouio de Paula Leite de Barros e se ao abaixo assignado. 
Francisco de Paula Lu te de Camargo Franklim Bnsiiio de Vrsconcellos. 
convidam seus par -,. Ltj«5 e amigos pa
ra assistirem :u.na -u .>>,i que por alma 
de seu sempre cl irmão 1GNA-
CIO Dü 1>AU A LtiiTB DE BARUOS 
mandam rezar úa Egreja do Bom Je
sus no dia 24 do corrente ás 7 e meia 
da manha, e desde já confessao-se a-
gradecidos. 

Frederico José de Moraes, procurador da Câmara Municipal desta ci" 
aade de Yiu Faz saber á todos que o presente edital virem, que, 
tendo a mesma organisado a relação definitiva dos capitalistas e 1B-
vradores que tem de concorrer com os respectivos impostos no 
corrente exercício ordenou que fisesse publico pela maneira seguin-

EXF.RCICIODE1889 
Relação dos capitalistas e lavradores 

D . . . , Excedente 
Barão do Itahym 
Dr. Francisco Emygdio da F. Pacheco 
Dr. José de Paula Leite de Barros 
Francisco de Assis Pacheco 
Joáo Baptista Pacheco Jordão 
Joaquim Elias Pacheco Jordão 
Miguel Luiz da Silva 
José Galvão de França Pacheco 
Manoel Rodrigues de Arruda 
D.Thereza :lé Almeida Taques 
Francisco de Paula Leite de Barros 
José Feliciano Mendes 
Carlos Augusto Pereira Mendes 
José Elias de Assis Pacheco 
Antônio Carlos Xavier 
D. Francisca Emilia Corrêa Pacheco 
D. Anna Eufrosina Pereira Mendes 
D. Anna Gabriela Pereira Mendes 
D. Maria Barbara de Vasconcellos 
D. Paulina Olivia da Silva Roza 
Benevenuto Pacheco Jordão 
Antônio Dias Bueno 
Joaquim de Almeida Pacheco e Silva 
José Rodrigues de Arruda Silveira 
Francisco de Paula Leite Camargo 
Antônio Victoríno da Rocha Pinto 
D. Carlota Ambrosina de Abreu Rangel 
João Henrique da Silva Castro 
Manoel Constantino da Silva Novaes 
Manoel Joaquim da Silva 
D. Maria Umbelina Kiehl 
D. Maria Hyoolita Pereira Mendes 
Salvador Fehsola 
D. Thereza de Almeida Fonseca 
D. Maria d'Assumpção Fonseca Guimarães 
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120.OOO 
» 

86.000 
64.000 
40.000 
4.000 

120.000 

LAVRADORES DE ASSÜCAR 
Kilos 

Francisco Fernando de Barros 46.000 
Barão do Itahym 
José Fen az de Sampaio 3o.000 
D. Mari 1 I abo! de Campos 2*.000 
Hyp-.lit - Le te de Barros 15.000 
Manoel Rodrigues de Arruda 1.5oo 
Felippe Con êa Leite 4*. 000 

LAVRADORES DE 

Dr. Francisco Emygdio da Fonseca Pache 
Francisco de Paula Leite de Barros 
Francisco de Paula Leite Camargo 
Dr. João Sophia 
Joáò Bàptista Pacheco Jordão 
Dr. Cesario Gabriel de Freitas 
Antônio Leite de Sampaio 
JoSé Galvão de Almeida 
Mattos & Galvão 
Felippe Corrêa Leite 
Dr. Virgílio Augusto de Araújo 
Joaquim Xavier da Silveira 
Francisco Pedro da Silveira 
Antônio Ferraz de Sampaio Leite 
Joaquim Rodrigues de Barros 
Maurício Pabet 
Fernando do N°scincnto Camargo 
Antônio Galvão de Almeida Sobrinho 
Elias Antônio Pereira Mendes 
Francisco Barreto de Souza 
José Antônio de Souza 
Elias Leopoldino de Almeida Prado 
João Dias Aranha de Quadros 
D. Anna Eufrosina Pereira Mendes 
Francisco de Almeida Moraes 
R-srnardino José Leite 
Ho> Rodrigues de Arruda 
José de Padua Castanho 
Flaquer & Rocha 
Manoel Rodrigues da Silveira 
José Rodrigues da Silveira Moraes 
Joaquim Porfirio Rodrigues 
João Henrique da Silva Castro 
Manoel Constantino da Silva Novaes 
Joaquim Rodrigues da Silveira 
José Uod- Ia Silveira 

DE ALGODÃO 
Espiridião Nobre da Cruz 
Joaquim Barbosa de Souza 
Camilo Pires de Andrade 
Estanisláo de Moraes Campos 
Antônio Ignacio dos Santos 
José Rodrigues de Ávila 
Joaquim Barbosa da Silva 
José Ferraz de Barros 
Luiz de Almeida Bandeira 
Quirino Nobre de Souza 
Carlos Prestes 
João Rodrigues d'Avila Júnior 
José de Paula Leite 
58.ooo 

E psra que chegue ao conhecimento de todos os interessados,pas
so o presente que será publicado pela imprensa. 

Outro sim, previne-se que o tempo do pagamento d'estes i«pos-
tos, é no próximo mez de Junho, e que os que se recusarem ao pa
gamento ao imposto, ficarão sugeitos a multa de 3o$ooo, alem da 
obrigação de pagar a importância do me s m o imposto, coiforme dis
põe o artigo 2^2 do código das posturas municipses. ' 

Ytú., 7 de Maio de 1889. Frederico José ie Moraee 
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noras da manhã, depois Ia mi hialf 
ivão 
I <lc 
bcna 
' iof-

tí, fhll ntea 
conhecidos e de cuia viuva D. 
Valentina Cisatti de Ramos Cioffl renunciou 
'a beneficio dos credores ò^que Ilie podesse to
scar em partilha. „0s bena Hão : — U m a 
camafranceza, colchão, U m guarda roupa, 
U m a meza de jantsr, « vimos bens perten
centes ao estai 1 bo do falleeido. 
As pessoas interessadas e que queiram 

1 entender-se 
com o depositário Jaclntlld Valente Barbas. 
Dado e passado nesta-eidado de Iti, lTda 
Maio de 1889. Eu José Jacinlho Ribeiro, 
e scrivüo interino o escrevi 

O Juiz de Direito 
FrLincisco Ribcirod'Eicob ar. 

De ordem da Câmara Municipal desta ci-
dadede ytú, faço publico que em sessáo ex
traordinária de 2. de Maio ao corrente foram 
sorteadas 3o letras de aba&iecimènto d'aĝ ia 
desta cidade, as qu us juros vaoser 
pagas na procuradoria desta Câmara. O sor
teio deu o seguiute resultado: 

10 letras do Bario de itahym de nums 21 
103,123, 15; 159,160, l«6,l» Kfâe Líft. 
61etrasde José Calvão de Franea pucheOO 

de nums. 211, 231^ 2(52,2:0, 278 2 & 
2 letras do dr. José de i>aula Leite de Bar

ros de nums. 472e 474. 
2 letras do dr. Francisco Emygdio da Fon-

seca 
de Pelippi -191 

e400. 
2 letras d ide Queiroz Telles 

de nums. 584 e 
1 letra de tella 

de u 
1 letra de D. i do 

num 
é de pinua de n- 348 

~ ti. 
1 letra d ie n. 

551. 
Os donos das 3o letra ao 

procurai as cite, o dia i5. que de 
"abi em diante cessarão es juros. 

E para que chegue ao conheci-
mentodos interessados,lavrei este 
edital que vai publicid > pc!a im
prensa. Eu Francisco M irtins de 
Mello, secretario o escrevi. 

Ytú. 4 de Maio de i8Sg . 

ANNUNCIOS 
Nota Roubada 

Foi roubada no dia 16 do corrente, 
uma nota de r>. 5o0oÒo com o signaí 
(4O$OÜO ou 18$ooo) em uuia das bei
radas. 
Quem aprehendel-a dirija se a esta 

redacçAo que será gratificado. 

Attencão 
o 

^4 o abaixo assignado declara ao -^ 
& publico dê ta cidade, que resol- ^ 
D veu abaixar os preços das via-£J* 
Qdgens de carro; sendo por pes- "' C3 
Oi 

Ul 

o 

soa 
Subirdá esl.irão 500 
Decida para estação 500 

O 

a 
CD Baplisado 3 e 4$000 

Casamento 3e4$000 
Madrugad á aeslaçâo 3$000 C 

• Quem precisar pode deri*,'»r-seCQ 
0« á rua de Santa Cruz, descendo g 
rj a primeira CQchcira. ^ 
^ José Jacinlho do Nascimento. ** 



 
 

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

 

Esta é uma cópia digital de um documento (ou parte dele) que pertence 

a um dos acervos que fazem parte da Biblioteca Digital de Obras Raras e 

Especiais da USP. Trata-se de uma referência a um documento original. 

Neste sentido, procuramos manter a integridade e a autenticidade da 

fonte, não realizando alterações no ambiente digital – com exceção de 

ajustes de cor, contraste e definição. 

 

1. Você apenas deve utilizar esta obra para fins não comerciais. Os 

livros, textos e imagens que publicamos na Biblioteca Digital de Obras 

Raras e Especiais da USP são de domínio público, no entanto, é proibido 

o uso comercial das nossas imagens. 

 

2. Atribuição. Quando utilizar este documento em outro contexto, você 

deve dar crédito ao autor (ou autores), à Biblioteca Digital de Obras 

Raras e Especiais da USP e ao acervo original, da forma como aparece na 

ficha catalográfica (metadados) do repositório digital. Pedimos que você 

não republique este conteúdo na rede mundial de computadores 

(internet) sem a nossa expressa autorização. 

 

3. Direitos do autor. No Brasil, os direitos do autor são regulados pela 

Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. Os direitos do autor estão 

também respaldados na Convenção de Berna, de 1971. Sabemos das 

dificuldades existentes para a verificação se uma obra realmente 

encontra‐se em domínio público. Neste sentido, se você acreditar que 

algum documento publicado na Biblioteca Digital de Obras Raras e 

Especiais da USP esteja violando direitos autorais de tradução, versão, 

exibição, reprodução ou quaisquer outros, solicitamos que nos informe 

imediatamente (dtsibi@usp.br). 


