
Colégio Notarial de São Paulo 

Para maior conhecimento, reproduzimos aqui a circular já enviada a todos os colegas: 

PRIMEIRA JORNADA NOTARIAL BRASILEIRA 

São Paulo, 20 de junho de 1951. 

Prezado colega 

Cordiais saudações. 

Corno já deve ser do seu conhecimento pelas circulares enviadas, o Colégio Notarial de São 
Paulo pretende promover a PRIMEIRA JORNADA NOTARIAL BRASILEIRA. 

Tínhamos designado para esse certame o período de 1 a 7 de Outubro do corrente ano. 
Realizando-se, no entanto, nesse mês de Outubro, em nosso Estado, as eleições municipais o 
que viria prejudicar o comparecimento de grande número de colegas, e atendendo as justas 
sugestões recebidas de várias comarcas do interior, a Comissão Organizadora resolveu 
TRANSFERIR a data da realização da Jornada. 

Assim, atendendo ao interesse geral, foi escolhida para a realização do nosso conclave a 
SEGUNDA SEMANA DO MÊS DE JANEIRO DE 1952, ou seja, de 7 a 13 daquele mês, mantendo-
se o mesmo temário e regulamento já distribuídos, ficando alterado, com relação à data, o 
programa. 

Com essa alteração, aguardamos confiantes um número de adesões que assegure o pleno 
êxito da nossa Jornada. 

A Comissão Organizadora pede, e desde já agradece, as sugestões de todos os colegas que 
visem o maior sucesso dos nossos objetivos. 

Solicita, outrossim, que lhe sejam devolvidas com a possível brevidade, as fichas de adesão - 
devidamente preenchidas, podendo ficar para ulterior comunicação a data da chegada. 

Certos de seu valioso e indispensáveis apoio, subscrevemo-nos cordial e atenciosamente. 

Pela Comissão Organizadora 

Antonio A. Firmo da Silva 

Secretario Geral 

Dia a dia, mais necessário se torna uma estreita cooperação de todos os serventuários em 
torno de seus interesses, em cuja defesa urge se congreguem, dadas as surpresas que estão 
freqüentemente expostos. 

Fazemos, pois, um apelo a, todos os nossos associados no sentido de que encareça a 
necessidade dos demais serventuários, para que se inscreva em nosso quadro social e se torne 
um pioneiro do progresso e do desenvolvimento da nossa Associação. 


