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Conforme fõra deliberado por aclamação, ficou con1 a presidencia da ~ssão de
medicina social o pro f. Fernando Magalhães, secretariado pelos drs. Annibal Prata,
Raul Bittencourt, l~enato Barboza e Holando Monteiro.
A sessão de medicina social teve sobre
a meza de trabalhos as seguintes theses:
Hygiene Escolar, pelo dI'. Renato Barboza; Hygiene Escolar, no Districto Federal, pelo dI'. Carneiro Leão; Em defeza da
creança, pelo dI'. Raul Moreira; Mortalidade
Infantil em Porto Alegre, pelo dI'. Florencio Igartua; Despertar Intellectual da creança e futuros neuropathas, pelo dI'. Raul
Moreira; 1\;leios de protecção á rnaternidade,
pelo dI'. Victor Russomano; A Hygiene e
a Instrucção nos municipios, pelo dI'. Luiz
Pedro Ozorio; Ensino obrigatorio de deóntologia, pelo dI'. Barros Coelho; Considerações pathologicas regionaes, sobre o
municipio de Joinville, .pelo dI'. Placido
Gomes; Luta soelal . contra a tuberculose,
pelo dr. Balbino Mascarenhas;
estado
sanitario da região italiana, pelo dI'. Eudydes Castro Carvalho; Luta social contra
a tuberculose, pelo dI'. Renato Barboza;
Esboço d@ organização de hygiene e assis.,
tencia publica no Rio Grande do Sul, pelo
dI'. Miró Alves; Liberdade profissional no
Rio Grande do Sul, pelo dI'. Francisco
Simões.
Os differentes trabalhos lidos e discutidos na primeira sessão parcial de
Medicina Social, taes os apresentados pelos
Drs. R. Vianna, Raul Moreira, Victor Russomano, Luiz Pedro Ozorio, Barros Coelho
etc. mereceram os mais vehementes applausos dos numerosos congressistas presentes, tendo sido todos unanimemente
approvados.
Aqui, torna-se mister porém registrar
que, após as considerações feitas pelo dI'.
Victor Russomano sobre os "Meios de protecção á Maternidade" a dr. a Noemy Valle
Rocha, pedindo a palavra, salientou o que
se vem observando no nosso meio, quanto
á pratica do aborto criminoso, julgando
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então necessaria uma cerrada campanha
neste particular, amparando efficientemellte
á Maternidade.
Nesta mesma sessão, foi lido o trabalho do prof. Gonçalves Vianna sobre
"Os máos escolares perfectiveis". Como os
demais outros foi unanin1ente approvado.
Ao abrir a segunda sessão parcial, o sr.
Presidente levou ao conhecimento da casa,
que estava presente uma commissão da
Assenlbléa dos Representantes em retribuição á visita que lhe fora feita.
Por este motivo, pediu a assistencia
para de pé, erguer um viva ao Rio Grande
do Sul, a seus filhos e seus estadistas, o
que foi feito sob grandes aclamações.
Em seguida foi dada a palavra ao dI'.
Placido Gonles que leu o seu trabalho
"Consideraçõespathologicas originaes sobre
o municipio de Joinville, o qual, após ser
posto em discussão, foi approvado.
Foi lido em seguida o trabalho do
dI'. Balbino l\rlàscarenhas "Luta social contra
a tuberculose" o qual foi egualmente approvado. .
Logo após o dI'. Euclydes Castro Carvalho leu o seu trabalho intitulado ,,0
estado sanHario da região colonial italiana"
o qual após ser posto em discussão é unanimemente approvado.
Segue-se a leitura da these do dI'.
Henato Barboza "Luta social contra a
tuberculose", tamben1 unanimemente approvada, após varias considerações feitas pelos
drs. Florencio Ygartua e Rolando Monteiro.
Logo após fallou sobre um, "Esboço
de organização de hygiene e assistencia
publica no Rio Grande do Sul" o dI'. Miró
Alves. A presente these como as· demais
outras mereceu francos applausos da assistencia, bem como unanime approvação.
Após a leitura dos precedentes trabalhos, foi ouvido o trabalho do dI'. Francisco
Simões, sobre a "Liberdade profissional
no Rio Grande do Sul.

