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fQ ANDAR 

EDIO "SALDANHA MARINHO'' 

lmo. snr. Dr. auoisco arbo a ~e ezende , 

• D. e i ente do Oou elho "Nac na1. o Trabalho 

Passo ás os e v. s. cÓpia auth ntioa o 

~uerito administrativo inst ur do co t ·a o trabalhador 

da Pedreira de Tatú Jo o err ira 2Q , rovocado or aband.Q. 

o de em eco , de que r ta a 1 tra f) do artigo 54 a lei 

20 . 46 • 

Prova a a f ta grave co ettida ~or aqu 1-

le empre ado , agu da a Oom anhia Paulista de stradas ~e 

erro , :p a ,Poder tornar definitiva a demissão do mesmo , a 

deli eração de se gregio Conselho, de c nformidade com o 

ue dete~~ o § lQ do arte 53 o decreto nQ 20 . 465 , de lQ 

de outubro de 1931. 
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Companhia Paulista de Estradas ~ Ferro. De~~ento de Eng~ ia 

f-r.fz.._.,~ ~ .?k !;(.._r:!~ ... } 
Civil. Inquer1to Administrativo promovido para apuraçao da falta ~ 

ve em que lncorreu,por abandono de serv1ço,o empregado snr.João Fer

reira II. Autuação. Aos dezoito dias do mez de Uaio de 1935,nesta ci-
, -dade de Jundiahy,sede da Adm1nistraçao da Cia.Paulista de Estradas 

de Ferro,no Escriptorio do Departamento de Engenharia C1v11 da refe

rida C1a.Paul1sta,autue1 a portaria do snr.nr.D1rector Inspector Ge

ral,promovendo o presente lnquerito adm1nistrativo,e nomeando os mem

bros da commissão que deve nelle servir,autuei tambem a acta da con-
N N 

vocaçao para a audiencia de installaçao dos trabalhos da referida 
N N N , 

Comm1ssao e mais peças para formaçao do processo. Eu ,Joa.o de aoes 

Manso sa.yâo Filho ,secretario ,escrevi e assigno. (a.) João de GÓes 

Manso sayâo Filho. - companhia Paulista de Estradas de Ferro. Depu:-
,., 

ta.mento de Engenharia C i v.tl. Acta da convocaçao para aud1enc1 d 
N N 

inStallaçao das trabalhos da Commissao de Inquerito nomeada pelo snr. 

Dr.D1rector Inspector Geral para apurar a falta grave em que, por a-
N 

bandono de serv1ço,1ncorreu o empregado snr.Joao Ferreira II. Aos de-
,.. 

zo1to dias do mez de Maio de 1935,de accordo com as determ1naçoes do 
N 

snr.Dr.Pedro soares de camargo,Pres1dente da comm1ssao de rnquerito, 

foi designado o d1a 20 de Maio de 1935 para no scriptorio de Enge

nharia C1v11 da Cia.Faulista de Estradas de Ferro,ter legar ás qua-
N N 

torze e trinta horas,a. installaç.ao dos trabalhos para consecuçao do 

que determina a portaria do snr.Dr.Director Inspector Geral da C1a. 

Paulista de Estradas de Ferro. para consta.r,lavre1 a presente acta, 

que vai por m1m ass1gnada. (a.) João de GÓes Manso sayão Filho, e-
N N 

cretario.- Acta de 1nstalla.çao dos trabalhos da Commissao de rnque-

r1 to Administrativo promoVido pela Compa.nh1a. Paulista de Estradas de 

Ferro, para apurar a culpabilidade do emprega.ào João Ferreira II, in

curso no Art. 54, letra. "F" do Decreto n~ 20.465 de 1 de outubro de 

1931. Aos 20 dias do mez de Maio de 1935,nesta cidade de Jundiahy, 
, N 

sede da Adm1n1stra.çao da companhia Paulista de Estradas de Ferro,no 

Escr1ptor1o do Departamento de Engenharia C1v1l,ás 14,30 horas,reu-

nidos os Drs.Pedro Soares de Camargp,José Ayrosa Galvão e João de 
, N 

aoes b.lanso sayao F1lho,respect1vamente pres1dente,V1ce-pres1de 
. p 1., c )Mf .Nn' 1 · A )f 5SfRA.)t Dl 
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"' secretario da. corum:tssao nomeada pelo snr .Dr . Inspector digo Director 
"' Inspector Geral da referida companhia,para apuraçao da !alta ve 

N 

em que incorreu o empregado Joao Ferreira II ,deixando sem causa. jus-

tificada de comparecer ao serviço depois de finda a licença de seis 

mezes que ~e foi concedida a 7 de Agosto de 1934,o nr.Pedro soares 

de Camargo,assumindo a pres1denci da reunião,depois de expôr os seus 
, ~ 

fins e apoz o compromisso dos membros da Co.runüssao , de bem deset penha-

rem a incumbencia. dentro da mais rigorosa justiça,declarau 1nst lla-
N N 

dos os trabalhos para a 1nstaur ça.o e effecti va.ça.o do 1nqueri to 

m1nistrativo de que trata a portaria do snr.nr .Director In pector 

Geral,des1gnando o mesmo l ocal para no dia 1 de Julho de 1936,ás 
,., 

11,00 horas,ter lagar a aud1enc1a do a.ccusa.do Joao Ferreira II,por 

si,ou assistido por seu advogado ou pelo advogado ou representante 

do syndioato de classe a que pertencer e das testemunhas de causa

são snrs . : João BUcci,ajudante do feitor da Pedreira de Tatú, José 
N 

Lamaneres de Oliveira,chefe da secçao de pessoal do Dep~aruento de 

Engenha.ri C i vil e salvador 1u affia, sexto escripturario do mesmo e-
N 

partamento,aos quaes rnandou expedir a competente notificaçao por car-

ta determinando o seu compareciruen ta no <lia, lagar e hora supra 1 en

c1onados,a.f1m de serem ouvidos sobre o facto de q_ue trat o 1nquer1-

to administrativo q_ue óra se inicia. Nada ma.is havendo a tratar ,!oi 
N N 

pelo snr .Presidente encerrada a sessao,do que para oonstar,eu,Joao 
, N 

de Goes ~anso sayao Filho,secretario,lavrei esta acta que vae si 

da por todos os membro da comm1ssão. (aa. ) .Pedro soares de Camargo, 
,f AI N , 

Presidente -Jose Ayroza Galvao,Vice-Pres1dente e Joao de Goes anso 
,., 

saya.o Filho,secretario. - T1il1.J O DE UDIENCIA. 1? de Julho de 1935, 

ás onze horas, em Jundiahy, séde da Adill1n1stração da Cia. au11sta. e 

Estradas de Ferro,no escriptorio do Departnnento de Engenharia CiVil, 

da reí'erida C1 ._t)aulista,dia,hora e local deslgnados para o 1nquerito 

administrativo para apurar a falta grave ~n que 1ncorreu,por ter a-
N 

bandonado o emprego o snr .Joao Ferreira !!,trabalhador d pedreira de 

Tatú,presentes os snrs.nrs.Pedro soares d6.! ca.margo,José .Ayro 
N 

Galv o 
fV _. N 

e Joao de Góes Manso eyoo Filho ,respectivamente Presidente, V1c -.!:"Te· 

sidente e .Pr si-



.. .. 

,., 
dente declarou aberta a sessao em prosegulmento dos trabalhos p 

serem ouvidos o accusado e as testemunhaS,cujos n~es mandou pre-
,.. ,.. 

gaar. verificou-se que o accusado nao compareceu,noo tendo tambem 

comparecido qualquer pessôa que se apresentasse como seu vogado ou 

como advogado ou representante de syndi_cato a que porventura o ccu-

sado pertença. verificou-se tambem,que comparecerwu tres te temu-
.., 

:nhas arroladas. De accordo com a disposiça.o final da terceira parte 
N 

do artigo 6? das rnstrucçoes para o Inquerito Administrativo expedi-

das a 5 de JUnho de 1953 pelo conselho Nacional do Trabalho, 

a ser ouvidas separadamente as testeruunhas,á revelia do accus 
N 

saram 

o -, 
flm. de se dar cumprimento aos fins da presente oonvoc ça.o do que pa-

ra constar ,eu,João de G6es Manoo sayão Filho ,secretario, screV1 o 

presente termo,que vae assignado pela commissão.(aa.) Pedro soares 

de Camargo - Presidente, José Ayroza Galvâo - Vice-.l?residente, João 

de GÓes Lanso sayão Filho, secretario.- CERTIDÃO. certifico que nest 
N 

data recebi e juntei a estes autos as notif1caçoes fel tas aos e pre-
,.. , , 

gados Joao BUcci,da pedreira de Tatu,Jose Lamaneres de Ol1veira,cb.e-
N ~ 

f e de secçao do Pessoal da Engenharia C1 v11 e salvador a.ffl.a, es-

cripturario da Engenharia CiV1l,testauunhas no presente 1n uer1to 
N 

dm1nistrat1vo,sendo que taes not1ficaçoes foram encamlnhadas a 21 

de ~a1o de 1935 para os deVidos fins, tendo fics.d.o em poder d tes-
,., 

temunhas notificadas as 2as. vias das mesmas notifica.ço s, e tendo os 
.., 

mesmos ficado bem sc1entes de que deverao comparecer no escr1ptorio 

da Engenharia Civil da Cia.Paul1sta de Estradas de Ferro,nesta c1 -

de de Jund1any ,no d1a l~ de Julho de l9~,ás onze horas para fazer 

as suas declara.çÕes no 1nquer1to administrativo. EU,João de GÓes . 
N • 

so Saya.o Filho, secretario, escrevi e as 1gno. Jl..Uldie.hy, l ~ de Julho de 

1935. (a.) João de GÓes 11anoo sayão Filho.- CERTIDÃO. certifico ue 

nesta data recebi e juntei a estes autos os seguintes docruaentos: -

copia da carta E.C.I.ll/69 do Engenheiro CiVil Chefe da ela. u11sta 

de EStradas de Ferro ao D1rector Inspector Geral da ruesrua,dlzendo u 
N N 

o snr .Joao Ferreira II se acha em logar incerto e nao sabido e ped1n-
N N 

do a publ1caçao pela imprensa. ela 1nt1maça.o para o esmo co parecer 
• 

para ser ouvido no 1nquer1to aruu1n1strat1vo; copia da 1ntliuação a 
pl~ ~~ 
/'~~1:/~-~ ... ~--~-·....->· . 
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pUbll~ pela imprensa; copia da resposta do Director rnspector Ge-- ,., ral dizendo que foi providenciada a publica.çao da lntimaç.ao no jor-

nal "O Estado de S.Paulo rr ; tres exemplares do jornal "O Estado de s. 
Paulo" ,dos dias 24 de 1a1o, 12 e 25 de Junho de 1955,contendo a lnti-

N N 

ma.çao para o snr.Joao Ferreira II comparecer no dia 1~ de Julho de 

19.35 aflnl de ser ouVido no inquer1 to administrativo instaurado para 
. . N 

apurar a falta. grave que cometteu abandonando o serviço. EU,Joao de 
, ""' Goes Manso seyao Filho, secretario, escrevi e as signo. Jundiahy, 1 ~ de 

Julho de 1955. (a.) João de GÓes Manso sayão Filho.- CERT "'o. cer

tifico que nesta data juntei a estes autos a portaria do snr.nr.Di

rector rnspector Geral da Cla.Paulista de Estradas de Ferro ,mandando 

instaurar o presente 1nqueri to administra t.1 vo. A referida portaria 
N N 

esteve affixada na Estaçao de camp1nas,confor.me consta da dec1araçao 

nella contida. Jlll1d1any ,1~ de Julho de 1935. (a.) João de G6es anso 
N 

seyao Filho.- companhia PaUlista de Estradas de Ferro. nepart ento 

de Engenharia CiVil. Ref'erencia. Jundia.hy ,21 de Mato de 1935. I1lmo. 
N , ~ 

snr.Joao BUCOi. judante de feitor da Pedreira. Tatu. O 5nr.Joa.o Fer-

reira !!,trabalhador na Pedreira de Tatú,entrou em licença de 6 mazes 
N 

a 7 de Agosto de 1934. EXpirado o prazo de licença nao se apresentou 

ao serviço. sendo o snr. uma das testemunhas que conhecem o caso, o 

notifico para comparecer no dia 1~ de Julho pro~no tuturo,segund -

fe1ra,á.s ll horas,no Escr1ptor1o de Engenharia C1V1l,em Jm1d1a.hy,a

f~ de dizer o que souber a respeito e lhe fôr pergunt do. (a.) p •• . 
N N 

camargo.Pres1dente dà commissao de Inquerito. setenta. (a.) Joao BUc-

ct. companhia Paulista de Estradas de Ferro. Departamento de Engenha

ria Civil. Re:ferencia. Jundiahy ,21 de Mato de 1935. Illmo.snr.José 

Lamanéres de Oliveira. t.l.D.Chefe secção Pessoal da Eng.C1v1l.Nesta. 
N , o snr.Joao Ferreira II, trabalhador na Pedreira de Tatú,entrou em 11-

oença de 6 mezes a. 7 de Agosto de 1934. EXpirado o prazo de licença 
N 

na.o se apresentou ao serviço. sendo o snr. uma das testemtUl.has que 

conhecem o caso,o notifico para comparecer no dia 1~ de Julho prox1-

mo futuro,segunda-fetra,ás 11 horas,no Escr1ptor1o de Engenharia C1-

vi1,em Jund1ahy,af1m de dlzer o que souber a respeito e lhe !ôr per-
N 

guntado. (a.) P.s.camargo. Presidente da Corumissao de In uer1to. c1-
, l}?'?~l . ·. ~ ..:../ )t;_ ~ 
~~· ~~~ . 
~ . ~ 



a:~/; 
ente. (a.) José Lamaneres o11ve1ra. 21/5/935. companhia aul1sta de 

E.stra.das de Ferro. nepartamen to de Engenharia. C i Vil. Re.ferencia. Jun

d.1ahy ,21 de ~aio de 1935. Illmo .snr .Salvador. t: aff1a.. 1 .D.6? Escr1ptu-
,.. 

ra.rio da Eng.Civ11. Nesta. o snr.Joao Ferreira Ir, trabalhador na Pe-

dreira de Tatú,entrou am licença de 6 me~es a 7 de Agosto de 1934. 

EXpirado o prazo de licença não se apresentou ao serviço. sendo o 

snr. uma das testemunhas que conhecem o caso,o notifico para co !pa

recer no dia 1~ de Julho proximo futuro,segunda-fe1ra,ás 11 hor s,no 

Escriptorio de Engenharia Civ1l,em Jundiahy,aflia de di~er o que sou

ber a respeito e lhe fôr perguntado. (a.) P.s.camargo. Presi~ente da 

corl1Il1ssão de. Inquer1to. sciente. (a.) salvador l.a.ffla. 21/5/35.-com

panhia Paulista de Estradas de Ferro. Departamento de Engenharia Ci

vil. Referencia E.c.I.ll/69. Jundiahy,21 de aio de 1935. Exmo.snr. 
nr.Jayme C1ntra. Ã.D.Director Inspector Geral. Nesta. sua 0.5/35/98. 

,.. ,.. 
o snr.Joao Ferreira II,nao tendo se apresentado ao serviço, se acha 

,.. ,.. , 
em lagar incerto e nao sabido. Neste caso,a intimaçao devera, de a-

A N cardo com o artigo 5 das 1nstrucçoes para 1nquer1to administrativo, 

ser feita pela imprensa publicando-se tres vezes,no espaço de 30 d1 . 

Passamos ás mãos de v.Ex. a intimação que red1g1mos,ped1ndo o obse

quio de determinar que seja ella publicada no Diario Official do Esta 
N N 

elo e em outra folha de maior clrcula~ao. com estima e consideraça.o ,de 

v .EX.Am. tt. (a.) P.S.carnargo. Engenheiro Civil Chefe .-companhia ~-
N 

lista de Estradas de Ferro. convido o snr.Joao Ferreira II,incurso no 

artigo 54 letra f do decreto n~ 20.466,de 1~ de outubro de l93l,(a

bandono de serviço sem causa justificada) a comparecer no dia 1~ de 

JUlho prox1mo,segunda-fe1ra,ás 11 horas,no Escriptorio de Eng~1har1 

Civ1l,nesta cidade,a.f1.ilt de ser ouvido no 1nquerito ad.ministrativo 

que está lnstauraà.o para apurar a sua culpabilidade ,nos termos do ar

tigo 53 do decreto n~ 20.465 de 1~ de outubro de 1931 combinado co 

o decreto n~ 21.081 de 24 de Fevereiro de 1932. o comparecer poderá 

aquelle Snr. se fazer acompanhar do seu advogado ou ser assistido pe-
,., 

lo advogado ou o representante do syndicato a que pertencer. sao tes-

temunhas do facto,not1f1cadas para prestarem os seus depoimentos na-

quelle e-
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dreira de Ta.td ,José r.amanéres de Oliveira ,Chefe da Secção de Pessoal 

do Departamento de Enp·enllaria Civil e Salvador .:affia,6~ escrip ura

rio do mesmo Departamento .Juud.1ahy,21 de raio de 1935 . (a. ) P •• ca

mar~o . Presidente da Comrnlssão de Inquéri o. -11-12 • Companhia Pau

lista de Zstradas de 'erro . Inspectoria Geral . Refer nela C.5/35/14'. 

Jund1ahy ,24 de !.alo de l935.Illmo .Snr. Dr.Pedro ~ . CamarF,o.r •• .uM -

nlleiro i vil Cll~fe. Sua E. C .r . 11/69 ,21/5 . ,evemos ao conhecimento de 

V. S. que foi prollldenciada a publicação no "O j;;stado de são Pau lo'' 

dos dias 24 do corrente e 12 e 25 de junho proximo da intima ão que 

. acompanhou a sua curta acima . De V.S .Att . Vdr . (a. J.Clntra.Director 

Inspector ,eral . - ~OPI extrahida da sa . columna da pagin 12 do "O 

EST.IDO DE SÃO PAtTT.Q" de 2 d ~aio de J!J~5. COMPAH-JIA PATJT,I TA D 

TRAD DE PERqo . Convido o sr.João Ferreira II ,incurso no artigo 4 

etr:.1 "f' do decreto n. 20 .465,de 1~ de C'utubro de 193 (abandono e 

serviço sem causa justificada) a comparecer no dia 1~ de Julho ro

xlmo,se?unda-feira,ás 1 horas,no escriptorio da ~~enhar1. a C1v11, 

nesta cldade ,afim ·de ser ouvido no inquerlto adm1nlstrat1vo que está 

instourado para apurar a sua culpabilldade,nos termos do artl~o 53 

do decreto n. 20 . 465 de 1? de outubro de 1~31 combinado com decre o 

n. 21 .081 de 24 de fev\jrelro de 19..:>G . o comparecer oder~ aquelle 

sr. se fazer acompanhar do seu advogado ou ser a sls ido pelo advo

gado ou o representante do syndl t.o a. ue pertenc~r. São es emu

nha.s do acto, notiflcadas pa.r·a prest&rem os seus de_polmentos naque l

le oca1 ,dia e hora os srs .João Buccl,ajudante de feitor a Pedr i

ra de ,., a ~.11 ,José r,arnaner s de Oliveira, chefe da secção de esso 1 do 

Departamento de .J:flE'eJJllarla Civil e 3alvador Ma.ffl.a,6~ e cripturarlo 

do mesa1o Departamento . Jundlahy , i::l de Maio de 1935 . - .s.CAMAR 

presidente da commlssão de lnque11~.o . 
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COPIA extrah1d& da 3a. eolumna tta p~na 11 do "'O ESTADO DE SÃO PAU- ~ 

tort de 12 de Junho de 1935. COMPANHIA PAUT,IS'l'.A DE ESTRADAS DE FERRO. 

Convido o sr .João Ferreira rr, incurso no artigo 54 1 tra n t" do de

creto n.20.465,de 1~ de outubro de 1931(abandono ~e serviço sem cau

sa j ust1:!icada) a comparecer no dia 1 «! de JUlho proxtmo, s~nda-tei

ra,ás 11 horas,no escr1ptor1o da E~enharia Clvit,nesta c1d de,a:nm 

de ser ouVido no 1nquer1to administrativo que está instaurado p ra 

apurar a sua eulpab111dade,nos termos do artiRO 5~ do decreto n •••• 

20.465 de l~ de outubro de 1931 combinado com o decreto n.2l.081 de 

24 de- Fevereiro de 1932. Ao comparecer poderá aquelle sr. se razer 

acompanhar do seu a4vo~do ou ser assistido pelo advopado ou o re

presentante do synd1cato a que pertencer. são testemunhas do :raeto, 

notit!cadas para prestarem os seus depoimentos naquelle local,d1a e 

hora os srs.Joã~ Bucct.ajudante de feitor da Pedreira de Tat6, Jos~ 

TJamaneres de Olive1ra,chete da secção de pessoal do Departamento de 

En,t?'enhar1a C1v11 e S'alvador Maft1a,641 escr1pturar1o do mesmo Depar

tamento. Jund18.hy,21 de M8.1o de 1935. - P.s.CAMAROO,pres1dente da 

eommtssão de 1.nquer1 to. 

I 
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COPIA extrahlda da 3a. columna tia pagina 14 4o no .B:STAOO D& SIO P U

to" c!e 25 de JUnho de 1935. CCJJPANHIA PAULISTA DE ~AS DE FmRO. 

Convido o sr.João Ferreira II,incurso no artigo 54 letra t" do de

creto n.20.465,4e 1' de outubro de 1931(abandono de serv1qo em cau

sa justificada) a comparecer no dia lt de Julho prox!mo,se~da-tei

ra,ás 11 horas,no escr1ptor1o da Engenharia C1v11,nesta c1dade,a!1m 

de ser ouvido no 1nquer1 to aãm1n1strativo que está instaurado para 

apurar a sua culpab111dade,nos termos do arti~ 53 do d ereto n •••• 

20.465 de 1~ de outubro d.e 1931 combinado com o decreto n.2I.OB1 de 

24 tte Fevereiro de 1932. Ao comparecer poderá aquelle sr. e tazer 

acompanhar do seu advo~do ou ser assistido pelo advopado ou o r- . 

presentante do synd1cato a que pertencer. são testemunhas do :racto, 

noti!1cadas para prestarem os seus depoimentos naquelle local,d1a e 

hora os srs.João Bucc1 ,ajudante de f"ei tor d Pedreira de Tatd, Josá 

Lamaneres de Olive1ra,che!e da secção de pessoal do Departamento de 

~enharia Civil e SalvadorMat!1a,6~ escr1pturar1o do mesmo Depar

tamento. Jundl.ahy,2'1 de Maio de 1935. - P.S.CAMAROO,pres1dente da 

comm1ssão de 1nquer1to. 

pela COMPANHIA t \ULI>TA DE ESTR/,Qt; L 

@~~···-··~~ L p t!SID~NTU 
j 

( 
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companhia FaUlista de Estradas de Ferro. Inspector1a Geral. Referen-

cia. Jundiahy,l7 de maio de 1935. PORTARIA. Pela presente,e de con

formidade com o art~ 1~ das rnstrucções de que trata o art~ 53 dos 

Decretos nrs. 20.465,de 1~ de outubro de 193l,e 21.0Bl,de 24 de feve-
"' reiro de 1932,faz~nos publico que o snr.Joao Ferreira Ir, trabalhador 

da pedreira de Tatú,vae ser submettido a inquerito aàm1n1strativo pa

ra ser apurada. a sua falta por abandono de emprego. Para servir no 
"' presente inquerito de que se trata ncm~amos a seguinte commissaa:-

Presidente - nr.Pedro soares de Camargo, Vice-Presidente - Dr. José 
! N N 11' N 

· ~sa Galvao e secretario nr.Joao de Goes Manso Sayao Filho. (a. )J. 

Cintra. Director rnspector Geral.-"Declaro q_ue a presente portaria 
,.. 

esteve afixada na estaçao de campinas, lagar v1S1 vel o publlco e aos 

empregados da companhia." carupinas,25 de Maio de 1935. (a.) E.Fella-
N N 

gatti. Chefe Estaçao.- nepo~ento da testemunha Joao Bucci. 

' CACÃO. Declarou Chamar-se João BUcci,com 39 annos de idade,natural 

de Lim.eira,neste estado ,residente na pedreira de Tatú,do n~.esm.o 1-

cipio,filho de Nicolau BUcci e D.Amab1le Saijora,casado,ferroviario, 

sabendo ler e escrever,com cerca de 21 aru1os de serviços prestados á 

~ Cia. aulista de Estradas de Ferro. Deferido o compromisso de só dizer 

t ((~a verda.d~ e sabendo o motivo por que era chamado a de~r,d1sse:- que 

~-o snr.Joao Ferreira II,como elle depoente,trabalhador na pedreira de 

Tatú,entrou em Agosto de 1934 em goso de uma licença de seis mezes; 

que !inda. essa licença. em fevereiro do corrente anno, o a.ccusado não 
,., 

se apresentou ao serviço e ner deu explicaçao da sua att1tude; que 

consta estar o accusado ausente do paiz,ao que parece ea ortugal. 

Nada mais havendo a dizer,foi encerrado este seu depoimento,que a.s

signa. (a.) João BUcci.- Depoimento da testemunha José Lamaneres de 

Oliveira. QUALIFICAçÃO . Declarou Chamar-se José Lamaneres de Olivei

ra com 34 a.nnos d.e idade ,natural desta cidade <ie Jundiahy ,residente 

na mesma cidade,filho de Francisco Tenorio de Oliveira e de D.Alzira 

Lamaneres de Ol1ve1ra,casado,ferrov1ar1o,sabendo ler e escrever e can 

cerca de 19 a.nnos de serviços prestados á C1a.Paul1sta. de Estradas 

de Ferro. Deferido o compromisso de só dizer a verdade e sabendo o o 

t1vo por que era chamado a depôr disse: - que como chefe da secção de 
' 

Pessoal do Departamento de Engenharia Civil sabe que o snr.João Fer-
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reira I:L, trabalha.à.or da. pedreira de Tatú,entrou a 7 de Agosto de 

1934 em goso de uma licença de 6 mezes,sem vencimentos e que,expi-
N 

rado o prazo da 11cença,nao se apresentou ao serV1ço,cont1nuando 8.'!! 

sente até a presente data. Nada mais havendo a d1zer,foi encerrado 

este seu depoimento,que assigna. (a.) José Lamaneres de Oliveira.-
"" Depoimento da. testemunha salvador aff1a.QUALIFICAÇAO. Declarou cha-

mar-se Salvador ~affia,co 35 annos de idade,natural da capital de.§. 

te Estado,filho de José Maffia e de D. ar1a Paschoal1na santoro . f

f1a,casado,ferroviar1o,sabendo lêr e escrever,co~ cerca de 9 annos 

de serviços prestados á cia.Paulista de Estradas de Ferro,depo1S da 
"' sua ult~ admissao,e residente nesta cidade de JUndiahy. Deferido 

o co promisso de só dizer a verdade e sabendo o motivo por que ara 

chamado a depôr,disse:- que na. qualidade de aux.1liar do ngenheiro 
"" do I D1str1cto,sabe que o snr.Joao Ferreira II,trabalbador d pedrei -, "' ra de Tatu,entrou e~ llcença de 6 mezes em Agosto de 1934 e nao vol-

tou ao serviço depois de expirada essa 11cença,cont1nuando usente 
, N 

ate hoje,estando,ao que oonsta,em Portugal em localidade nao sab1da. 

Nada mais havendo a dizer ,foi encerrado este seu depo:truento,que s

signa.(a.) salvador ratfia.-CERTIDÃO. certifico que a li de JUlho de 

1935,juntei aos autos deste 1nquer1to administrativo o certificado 

do tem.po de serViço na Cia.Paulista de Estradas de Ferro do anpre -
N 

do Joao Ferreira II,certif1cado este que contem sua fé de officio. 
N , N 

EU,Joa.o de Góes a.ns o saya.o Filho, secretario, escreVi e as signo. JUn-

d1ahy,l~ de Julho de 1935.(a.) JOão de GÓes Manso S~ão Filho.-C -

PANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE F.ERRO. epartamen to da Engenharia C1-

"' "" vil.Fé de off1c1o do snr.:Joao Ferreira II.NUmero do diploma da ca1-

xa.:20.l38.NUmero do reg1Stro:736.na.ta do nasc1nlento:15-3-l885. taclo 

CiV1l:casado.NaciOnalidade:Portugueza.categor1a:Trabalhador.Faga de 
N 

jota: ---. Desde o mez de: ---. Admlssao: 1~ de ~mrço de l92l.or-

denados - de ,iarço de 1921 a Janeiro de 1922 5$000 por dia;de Feve

reiro de 1922 a OUtubro de 1922 ~100 por dia.; de Nove bro de 1922 

a Dezembro de 1922 ~000 por dia; de Janeiro de 1923 a ~io de 1923 

·300 por dia; de Junho de 1923 a Abril de 1924 000 por d1 ; de 

Maio de 1924 a Fevereiro de 1926 ~500 por dia; de ço de 1926 
~~,.~.%' )TRt"D S O'= f H O 
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Fevereiro de 1929 7$200 por dia; de uarço de 1929 a Dezembro de 1930 

1$050 por hora; de Janeiro de 1931 a. JUlho de 1935 l$000 por hora. 

Ausencias. Licença - 7-1932- 8 horas por precisar descontadas. :us~ 

cia - 9-19~2- 8 horas doente descontadas. Licença - ~0-1932- 12 ho

ras por precisar descontadas. Licença - 1~-1932- 24 horas por preci

sar descontadas. Licença - 4-1933- 16 horas por precisar descontada~ 

Licença - o-1933- 4 horas por precisar descontadas. Ausenc1a - 5-1933 

~6 horas doente descontadas. Licença - 6-1933- 8 horas por precisar 

descontadas. Ausencia - 7-1933.- 24 horas doente descontadas. Licença 

- 9-1933- 8 horas por precisar descontadas.L1cença - 10-1933- 8 horas 

por precisar descontadas. Ausencia. - 12-1953- 144 horas a.cc1dente a

pontadas 72. usenc1a - l-1934- 96 horas acc1dente apontadas 48. Au

sencta - 3-1934- 8 horas doente descontadas. Licença - 4-1934- 8 ho

ras por precisar descontadas. Ausencia - 4-1934- 48 horas doente -

pontadas 24. Licença - 5-1934- 16 haras por precisar descontadas. L! 
cença -6-1954- 4 horas por precisar descontadas. Licença - 8-1954-124 

horas por preciSar descontad~s. Licença -9-1934- 200 horas por preci 

sar descontadas. Licença - 10-1934- 200 horas por precisar desconta

das. Licença - 11-1934- 200 horas por precisar descontadas. Llcenç 

- 12-1934- 200 horas por precisar deseonta.da.s. -2-. Licença - 1-1935 

200 horas por precisar descontadas. Licença - 2-1935- 96 horas por 

precisar descontad s. Ausencia.- 2-1955- 104 horas sem justUl.cação 

descontadas. Auseno1a - 5-1935- 200 horas sem justl.!l.oação desconta.-
N 

das. Ausencia. -4-1935- 200 haras sem just1f1caça.o descontadas. us~ 

N 

ela. - 5-1935- 160 horas sem. just1fl.caça.o descontadas. JUndlally ,20 de 

ia de 1935.(a.) P.S.Cama.rgo.ENGENHElRO CIVIL CHEFE.-'l'nMJ ~ ANNE-
,., 

XACAO. Nesta data junto aos autos para o devida encam1nhafll3nto o re-
,., 

1ator1o apresentado pela CQmissao de Inquer1to nomeada pelo snr.Dro 

D1rector Inspector Geral da companhl.a. PaUlista de Estradas de Ferro 

para servir no 1nquer1to adm1n1strativo instaurado para a uma 
N 

falta grave do empregado Joao Ferreira II1 Junà.1ahy,2 de JUlho de 

1935. (a.) João de GÓes Manso seyão F1lho,secretar1o. 

pela COMP.óNHlA 

a~.:::rz:;j~~ 



o 

Dos utos do pre ente In uer1to dmln1strat1vo consta que o sn 
João rr 1ra II, tr b a pedre1r e atú co 18. Paulista d, 

de erro obt v ..n.ç.,,o;~to de 1934 s 1s ezes de licença, e decor 

ri o ço d 
... 

pre tou s rvl~ cont1n en po 

t • , s s t ctos est perte1 ent c os os e d 

t es test....u ..... w ....... S ol: as, 
... ... 

ue sao o Ch !e da s cçao de p 

t ento da ..... ...,"' ... ~~ 1a C1v11, ' s x o e cr1pturar1o 

v1n o e auxiliar o genh 1ro o I D1str1cto 

1ra de Tatú,e o j do :reitor 

prova tes ll'l;iUI.\.U..U..A.Qo,l,. c1rc tanc1 
N 

nao ter o 

Inquerito s·~\AU~istrativo pe ar de ter sido av1 o 1 
,. 

d1s o tigo 5! d 
... 

trucçoes do co elho elo 

C1V11, 

t' a pe 

• f !orça. a pl.a 

co arec1 o a est 

pren co o 

o Tra 0. I t 

po1 per! 1 t ente car cter1s o o ba.ndono do serviço s · c s ustU 

cada ue,nos te os d 1etr t.) o t1go 54 ecreto 20. 5 e l! de 

tubro d 1931 constitue t ta v e u est' ev1 ente ente incurso o 
... ... ... 

snr.Joao erre1r II. s s con 1çoe co ss de In uer1to che ou 

concl ão de que ess e é s1vel de e 1s N dos serviços da 

co nos te os do art1 o 53 do D ereto 20. 6 de 1Y de outubro de 

1931. 

Jt.md1 y, 2 de Julho de 1935 
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OMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERR .O 
lj 

ESCRIPTORIO CI!NTRAI.. 

RUA LIBERO BADARÓ 54 N! 32/748/1~ ~- SÃO PAU LO, 5 r~ Outubro .... ~ /.9...?. ... 5 
19 A NDAR 

lt 818 ' ALNNHA .ARINHO" 

lllm.o. nr. Dr. Os aldo So es 

M. D. Director Geral eoretar1 do Canse o 

N oional do Trabalho 

I 

ttend ndo ao pedido oonat nte do prezado 

oftioio e • ~., n~ -1. 2 1 e 27 de ue e ro roximo 

indo, !unto remetto o or in ' ' v am nte aut en 1o -

do, do inq.ueri to n str t vo instaur do oontr o _re-

- I 
gado Joo.o rreiru 2~. 

,. 
çoes. 

«; ~ --D n :rnm 

. . ... ~ 

'• ~ 
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COMPANHIA PAULISTA DE 

Referencl a .... ........ .. ......................... . 

Jund;l.P41Y.. . ...... ,21 .. de ialO .. . .. . . de 19.J" ... .. 

Il Oo 
N 

.Joao cc1 

njUdunte de feitor di... edreira 

T tú 
N 

wln~.Joao Ferrelr , tr'"' ba.lllador 1 a ~odreir· de '· tú, 

entrou 1 11cen · e 6 mezes · 7 de ·ost de 193-:.l:n Expir do o 

"' razo de 11cen a nao se · esentou ao servi o. e11do o nr. 

das teste 1u1h s que conhece o c so, o notifico · ra COI.lpa.r-ece" 

no dia 1~ de JUlho prox1mo futuro,segund -fe1ra,ús 11 hora. ,uo 

criptorio de ' enhar1a Civ1l,er Jundiahy,u i~ de dizer o ue 

ouber c. r peito e lhe for e.. t do. 

es1dente de In uerito 

pela COMPA.NHI/1. , J' D ~ , fK D c r '\ o 

~~~ 
OI~EC.lW 



• 

,, 

n 

COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE 

Referencia ...................... . 

Jund1acy .......... .. . , 21 . de J~~~9....... ..... de 19~~ • . 

Illmo.snr.José L8Dlanéres de 11ve1ra. 

I!.D.Chefe secção Pessoal da Eng. ivll 

~esta. 

O snr.João Ferreira II, trabalhador na Pedreira de tú, 

entrou licença de 6 mezes a 7 de Agosto de 1934. Exp1 o o 
... 

prazo de llcença nao se presentou ao serviço. sendp o snr . 

das teste unlla.s que co:nhec o c so,o notifico para co par c r 

no dia 1: de Julho prox1mo :tuturo,segund.a-fe1ra,ás 11 ho ,no 
I 

Escriptor1o de ~la C1V1l,e Jund1ahy,a:f'1m de dizer o q 

souber a respeito e lhe ror perguntado. 

.,. 
Presldente da COi 1ssao de lllqu rito 
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COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE ~v 
,./~ 

I tl 

Referencia .................................. .. 

. . ..... , .... ... de ... Q. ...... ... . de 19 ~J . .. 

Illuo . r. salvador l.Iaffia 

• r 60 L~ . • • 1~ cr1pturar1o da Eng . C1 vil 

Ne ta 

... 
c . • Jo 

1 C1v11, 1 1z 

r s 1to t r "' ....... ?J .... ,~o 

, 
u, 

o 
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COMPANHIA PAULISTA DE EsTRADAs DE F~O 

D PARTAMENTO 
DE 

NGENHARIA CIVIL 

Referencla ..... E. .•. C. . ~ .. I .• J~/9.Q ..... . 

........................... J1Jn.9J..~.Y. .. , .... ?. ~.de ................. .Mf.i.+.9 .................. . de 19 ... 9. ..... . 

Exmo .snr.Dr.Jeyme Cintra 

!li .D.Director Inspector Geral 

Nesta 

sua c . b/35/98 • 
N N o snr.Joao Ferreira II,nao tendo se apresentado 

N 

ao serViço,se acha em lagar incerto e nao sabido. Neste caso, 

a intimação deverá,de acôrdo com o artigo 5 das instrucções 

para 1nquerito adwinistrativo,ser feita pela iwprensa publi

cando-se tres vezes,no espaço de a; dias. 
, '"- .,. 

Passamos as rnaos de V.EX.a inti açao que redigi-

tuos,pedindo o obsequio de determinar que seja ella publicada 

no Diario ufficial do Estado e em outra folha de maior cir-
N 

culaçao. 

com estima e· consideração, 

de V .EX.Ara.Att. 

(a) P.s.ca.margo 
Engenheiro 01 vil Cl1efe 
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COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS 

INSPECTORIA GERAL 

D E 6JE R R '}ttY" I 

Referência ..... C ..•. 5jpf:>/146 

.................. J.unçl1.o.lJ.Y .............. , ..... ;;,4; rJe ... . ....... Mªl9 ......................... de 193 .. ó .. .. 

Illmo .snr .Dr .Pedro s. Camargo 

~: . D .Engenheiro Civil Chefe 

Sua E.C. I . ll/69, 21/5 . 

Levwuos ao conheci~ento de v.s. que foi pro

videnciado a publicação no "0 Estado de são Paulo" dos dias 

24 do corrente e 12 e 25 de junho 'proximo da intimação que 

acompanhou a sua carta acima. 

s 

.. 

De V. S. Att . Vdr . 

(a) J . c1ntra 
D1rector Inspector Geral 

~MPANHIA p, C Tt. nr ~"<; [\ 

OI R.t:.Cl'O 
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EME 

Dr. 
RAUL VIEIRA 
DE CARVALHO 

CIRURGIÃO 
DA SANTA CASA 

aprove OPERAÇõES 
MOlf.SliAS DE SENHORA" 

QU 

H 

tem oa 11 
Abnbrtnh 

eento, 80$t 
co. dz .. li 
li • 1~0. 

1>$000; 
• 3$000; i 

11100 .. 18: 
:l$aOO; cenc 
rea.. dz., 1· 
2t 11 m•oo 
c st~~o, G;; 
lll< l., c . l 
re ta 2t: r 
151 11 c 
:.>~ • m&.oc 
palmitos, ' 
<. ' 9$ R. 1 
snentOes. o 
banetee, d. 
aalaa dll., 
tea. ceata 
• 101 e ce. 

Mercado, 

AV 
- S~;'undo 
~oc dad11 
l .ltnllndt., 
:rreacoa. d 
os IUln' 
typo A, 
;ypo c. I 

Mercad 
A•ea -

~ $500 a 
:IMOO o. 

Fru 
T're •os, 

l'lt&'OCI011 0 
doa Com 
ltunlclpa 

E VIAS URINARIAS 
Ql)nlultorlo a .!Lua 8arlo d• 
Jtapettnlnaa, tO. CU. AJ•• 
Lima, quarto andar, aalae 411 
• 412. - Ou 16 u 11 boraa. 

Teltphone. '.0021. 
R11eldenclaa Rua Conaa!helro 
Bro14ro. 178. - Telepb. 1-1812. 

Perda de phosphatos? 
U ent o 'rONtCO NERVE'T, 
O ora-anfemo neceufta, de vez 

em quando, de uma CUT& reeone• 
tftulnt~. t.onlea. Ce~mo um inatru· 
mento de cords, a rlde nervoea 
<Jue dá a cnerala, o apuro, a dY· 
nomleà eexual, J'eQUer tambem, de 
tempoe ~m temp011, • eua &tina. 
oi o l)eloa phoephatoa... o Ton !co 
Nerv~. rleo em phoophatoe, o 
medf.,.mento ideal noe euoe de 
""lrotamento, dlmlnulçlo da me
mortA, depr alo da enerJia ae
ral e aexu.al. 

-· Companhia Mato~rossense 
de Electrocidade S. A. 
Em 6au caa~:IPtcrfo, 4 !'lia Libero 

Badar6 n. SO ll.o andar, eala 11, a 
Partir do dia 111 detlle mea. ao P&• 

carão ofae 1' '- 111 horu oa juroe 
do coupon n. '1 e u .. ;ulntee de.. 
bentu,.... aor'-4u 1 8G a 151 e n. '11. 

A Dlrerlorla. 

Dr. João Paulo Vieira 
DO li08PJTAZS DE PARIZ E 

VD>NNA 

Elll>ei'I•Uata; lltoleetlu da pel· 
le, aouro cabelJuc!Q, -ma. can. 
•roa da pelle, p11clloe, tumo,..., 
cicatrize~, ptloe no reato, eto. 
Tratamentc peloa acentaa phJal
ooa. InttaflaÇÕ08 completu. Rua 
Libero Bada'I'Ó, 18 - 8.o andar -
!. l'•olo - Da t ú 5 borae, 

CLINICA DENTARIA 
PJlOJI'. Lt lZ TLV - ll'IUI lla~Au lt tlrtlnln••• 10, 3.o atada 

'l'rlrphunr, ot-26.'SO. 

GONORRHtA - SYPHILIS - IMPOTENOIA 
DR. LINN~O CORDEIRO • Rua S. Bento, 17 • Sobrado 

DECLARAÇOES 
PDEl EliTtiRA MUNICIPAL Dlll 

BlRIGV"l" 
neaa-ate total do empr<'etlmo 

de 1024 
No escrlplorlo do corretor or. 

tlolal .Adolpllo Lombardl em Slo 
Paulo á. rua Silo Bento, 39, 80-

bru.do (sa.lo.a 1 e 2) o em Am· 
paro 4. rua 13 d Maio, 36, de 
bojo em diante, dae 10 na liS 
horas até o dia 31 do oorrentt~ 

mcz. deverllo ser prenntee a 
reBa-ate, por anteclpaclo do pa
gamento, todas as letras em 
clroulacn.o do empreatlmo de •.• 
2000:000$000 quo eeta. munlclpa. 
Udu.de conlrahlu em 1024, por 
lntermedlo do referido corr•~ 
tor. 

Na mesma. occaslilo eerll. pago 
o 28.o oupon de juroe a ven· 
c r·se no dia aa de Julho do cor
nule anno, eendo o reetra.te e 
tUI.I'a.mento de juroe effeotua.do• 
de accOrdo cora o contrato do 
emlselo, 

Blrl~~:uy, 23 de llfa.lo de 
- GUMERCINDO PAlVA 
'l'RO, prefeito municipal. 

1936. 
C S· 

CO IPA JllA PAULl 'rA Dlll 
Jll TRADA Ulll FERRO 

Convido o 11r. Joio Ferreira. 
Il, lnourao no artigo U letra. 
"tt' do decreto n. 20 .•65, de l.o 
de Outubro de 1931 (abandono de, 
ervl~,;o s m causa juetl!lcada) a. 

l.'omparecer no dia. l.o de Julho 
pruxltno, 11 a-undo.-felra., 11a 11 
horas, no eeorlptol'lo da Enge- ' 
nbo.rlu. CIvil, ne11ta cidade, afim 
de ser ouvido no lnquerlto ad• 
mlnlstratlvo qu está Instaura
do 11ara apurar a eua. culpa.blll• 
dad , no11 termoa do o.rtltro Ci3 
<lo decreto n. 20.485 de l.u de 
Outubro de 1931 combinado ro1u 
o dec•· to n. 21.081 de U de 
F v retro do 1833. Ao comPa.
n•c r podorll. aquollo ar. 1111 ta.
zer ncompo.nha.1· do aeu a.dvotro.· 
do ou ser asel-lldo pelo advo• 
gado ou o representante do 11yn• 
dlc&to a. que pertencer. 

Silo teatemuuhu do facto, no• 
liCion.da.s para. prettarem os seu• 
depoimentos naquelle local, dia. 

hora. os ~ra. Joll.o Buccl. RjU• 
dante de feitor da :Pedreira de 
Tatu', Jotió Lo.manêr011 de 011· 
velra, ohete da. noçll.o de pea
IIOO.I do D partamentp de llln~re• 
nharla. Civil e Sa.lvo.dor Maffla., 
a.o III!Crlptura.rlo do mesmo De
partamento. 

Jundlahy, 21 do Maio ele t88G. 
- P. S. CA íARGO, pre,.ldente 
da. commleell.o de tnqu rito. 

COMPANHIA MOGYANA DE ESTRADAS DE FERRO 
MODIFICAÇÃO DE HORARIO DOS TRENS M. 17 E M. 18 

ENTRE GUAXUPE' E PASSOS 
Da conformidade com o honrio affixado nat eatt,ÇÕ«, a partir dG 

dia 1.• de Junho p. vindouro o trem M. 17 part:rá de Guaxupé áa 8 horaa o 
cheaará a Panoa áa 16.32 horae. O M. 18 partirá de Pano• &e 7.30 e rbe• 
sará e Guaxupé á• 16.18 hor ... 

Campina•, 20 de Maio de 1935. 
HORACIO ANJ'ONIO DA COSTA. 
lnepeetor Geral. 

Umllo 
11n1ll t:·e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
4$ •00; '~ 
nbuc~~ê~llllllllllll .. llllllllllllllllllllllll 
ja-lhna, 
.. 2$501 

a ' 00; 
ban nas; 
JlBca, to 
:xis, c n 
oeata, 5$ 

" • 
4u 0

' i R Ih P' d C t lima, c. una ama o mto e as ro 
o L MISSA Dl!l 1.0 ANNJVERSA'IUO 

\.,la Ramalho da Br!t.o, dr- Tob:ae ele A~r~~far e 
D J!aa Carneiro da Cunha, convidam a tcd.oe 

Pr .,. cntaa • oa1 amlcae a auletlrem 4 Dllaaa qu~ 
Her1m celebrar peJo daecan•o eterno ofe aua alma, 11a 

o El: da· Contol~lo. no dia 2'& do corrente. 4a 9 ha. 
~:;; ~.:n)r et • •ci.O ct. rcllrllo, anadecem atnteclpadamt"tc. 

rcn.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

IJ\lPORTANTE 

~· a 
JUDICIAL DE ESPOLIO 

HOJE - Sexta-feira - HOJE 
'1 1-1 horll8 ( dua hor da tarde) 

IILBI DE 
Leiloeiro offlclal, autorlaado na. forma da lel 

J'r t'""' venderá. em seu nrmazem 
ll.lcr 

~~~~~~a: li - RUA SAO JO QUIM - li & 

ãi 
a. 

~!E: JJJ. ~ol . ~J .. RJJ RI v~ _!-llJ.!.O __ , .. v 'J.l\~"·.w"M-1'1. ... "Qtnv~!s .. ~!ver~~~ •. em suarut-
--~----- o !l!o Or_!lndo llo Sul, ~m ~1'1 ~~~~-~08 .13!!1\Ct.l c•~-·· • I ,,,, !'• 1l t;'<itJl, -· 4 - uv r---~--~-~--J 



. amenos aeven1 repet1r-sc0 
tellll&me-llte, :;egundo 

roph.etloa ele Jea\UI, o Filho 
lflllmo. 4evlamos esta.r u: 

sr. Ellis 
uantH. pedaço de amigo, que é 
A e~ct.&tlva. 6 do lutsl dcss·es taes, aeguramen-
~~~~~!~o~en~~eo~e~~~ lmbuldo da mais trans
em nos 4eu claramenf.le os fados de semelllan
v~o. 1 eu proprlo saberei 11-
.,.'lllaa luball em derredor 

l!.o apM1&8 preludlotl de \IJ 
en!la oarnltlolna. Alfredo Bllis, a quem ns 
!:' provrwel que aeJamonotorledade aconteceu um 
unhas cte unl perlodo qUI ' 

eaderea do mundo vAo pr< 
a.lto e bom aom: ''nAo havlf siucel'o quanto falto ele 
i\lerra"; "paz! pazl" • en1ue tenta soprar aventou a 
ru1na oomplet.&. • Haver&. entretanto, um J>lto campello á estação do 
nlo ae~ attlnglcto. 

Um phenorneno que c>que aquelle v tusto casa
podert. 'Je,maia compreohenrl 
dsapp&NCer ,.e sobre a 1"ogressos da aviação, está 
terra 'lml\ multlclfio que mto e, assim, a glorlflca-

ll.rda. O regre:;ao dO flellildamente transitorJa além 
~tor&, mal$ do quo nun. ' "' 
po <teSila vtgllanchl. nlco. Isso de nomes indi-

Os templos denm re,orrlas, nlio é propriamente 
~~:~!e e d~e 11!~~0 ~~vf immortalldado, modest~ 

As teatemnnhaa do da estaçil.ozlnha. de má 
ebelas do ... eu so.nto Esplr povoaçi\o contagiada do 
poderio calar -ao. ' 

A proclamaçAo da. Palav 
%1& !ar-ae-A com mal~ tntcle ter coisas com o nome 

Do aelo da EgreJa 'Rom t no sagrado ae.hlrá, ele an a Caaba, ficar ballan~ 
110b a poeira <to e quectD no mom·ento e mai11 pro
multld6ea corneQarllo a aoso passadismo poderiam 
Deus em eaplrlto verdad 1 1.4 Uç6es quo rtulr&m or ntrlnseco, na verdade, 
bloa do Rabino da Galll16&:tl'des por exemplo, cujo 
prendlcla.~~. porque m'lll'azendo tilo geltosamente 

curarAo conbecel-u. e nftt, ... 
nhecel·llll m&s bem gravfroica imposlçilo do prln-
coraçAo. para que ~e ach !lUIO, repondo no pedestal 
ptoa ante os aconteclmerauf!Icicntemente ensaiado 
11 vl\o desenrolar aobre a ~erra. .. Attestam-no os tumulos 

Um dellee, o mais tran~ll Jogares outros, em q11e 
te, o qual vos citei no <teum reglmen verdadelra
nhaa acima., o pbenomenl 
1ncreu Jamais podtrt co~ em vllleglatura, r umo a 
der. dar- e-t. num seg os paullstas degenerados 
tempo, na llngua.cent der ntar resnfrar o ar cond ' 
P&UlO, tiSOT8VCDdO aO!! CTI "' e
OOrlntho, num nbrlr e t1 
olho!, seremos mudadOB, hado para torne edOl' de 
mlremor. 1 Se achamos que a des rm a petu anela de querer 

rta foi de rapidez a. proprla. cabeça, mala 
que ae eu em •e~~sen lar do que perdia as ma~ 
h&r d.e olhOII, que dl~:er ... 

tro que " darll com toda.'.r a. chamar a estação do 
a em um eegundo, - .osa. 1mnoslçl1o de novo 
menta. um abrir e te 
olhotll Vlglomoa. pois. para Q\tn a avenida Paulista. A 
nhor n..e encontre aperceíi.B e a. Ltght tomou na ca
J. A. O, 

••••••••••·as existe, ainda em em-
ação incomparavelnlente 

E •1 t• nome do incUto paladino 

Pl ep lc~iqueb·a, nessa regUl.o doa 
lcada tulminea e deslum

da não reglstada nos co-

Ensb1o gt•atultamer 
Paulo" 

modo &eguro e fl ' 
de 10-6-36). 

vel para a <'tira da.------ -----
LEPSIA. C'nl'l.a ps de 
dr. Eugenio B11ch• 
Caixa llO lnl, 2odS 
Blo d .ran h•o 

escrocs para sa
com mascara de 

11 
. ·i!/~. 
'!i! :(IÇ 
'. 

• ' escroquerle de mil e 
._ _ __ Centenas de vlctlmas = 

OMN IBter e gotndo, duranl an
Jcos dt·.J>Ois tor suppll~nl\o 

nrlo, vejo-me forçado vi~ 
ltlma. tlete6a d" todMr n'" 

lllPHEl\11-JRJPéll:! __ ~<Ir: duro penoso trabalho, 
Junhu , 1ep~l!lto n Juroll " 11. urnz•) 

• l6H _ Ms.nnt•l •le S!a.b<.lecldos no Braail El om 
repellt-, 111• foi'\ lm ü"la.nt ~ 1 1 •m Jeril-ot<•nnr~ 11111 ·O v o enln eeoroquerlo 
franeezea dlrl~luos parto rlesaea Dro111beq; &. 
Ptat 1\Qâo do escroc11 lnt.:rnu-

16:Í7 - O alm!rnnte tuenrem o Brasil, eob a 
Plet Heyn nnmlHa·$, 

De Offenbach • • • 

-·. o centro, por ex
cellencia, da fina 
marroquinaria, aca
bamos de receber 
uma soberba collec
ção de 

CARTEIRAS 
e cujos modelos uni
cos de rara formo
sura, já se acham 
expostos em nossos 
balcões da entrada 
principal. 

CAR;TEIRAS de box-calt, gazella, pboca e graln

calf. com orlg!nallsslmoa recbos de 6egrer!o, 
nas dlres marron, marinho e preto. 

A começat• de • • • • • • • • • •• , •• 140$ 
for· ABTJ<JJRAS de couro do cobra., graciosos 

matos, innumeras dlvlslles, nas cOres 

ma.rron, martnho e preto. A começar 48$ 
r,UVAS JTAJ,lANA - li'abrlcação !inlsaima em 
pelllca on camurça, modernos tons de 

perola, belgo o em branco. 4.2$ 52$ 
1\llilAS ROJ,LANDEZAS - A novidade da. pre
sente estação! Melas de seda, malha encorpada, 

- lisa. ou rendada, tonalidades da moda. 24$ A começnr do •• 

...... 11;1 • ... ~ ' 

HOJ E. UL T I MO DIA 
da nossa 

QUINZENA 
DE TAPETES 

.... . ..,. .... . . , ,.....,. ... .. w 

MAPPIN STORES 
.Pitnnaa., 11a nahln, ele 01,1om!n8 que. lht'~ confiei, 
navios mnrC'Itl\ I t: .e ri e de v!olonclas e~pa.n• 
•ra. C:l1ferllllclu IH;,. lH 11?.1' ·-~':d~clollos banuldCJh• l!i 'l i.-------
c!ommRnd.&t.ln~ Jleln cn ltAo rt\Uel&l). .n .. ,...,., .._.~- - ---... 'Francl ll c thollca. Srll!sllelra, le~l:!Jll.l..' ..!en!!.t;,!r;,::e~u!,;\:__l!:,~,:.ro.~n!!c~a.~_!:r~o!!m!......!.re::;l:;:a~l:.:;l<.:;::u_;:L.;.;;------
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Dr. 
RA lnglez 
DE cAZEVEDO Prot-ra com lonn 

pr tlca, d4 aulu tm Pa. 
quanu ci&Mft oa MP•,... 
damento:. Optlmo methodo 
d., enalno, con rsaolo. 
etc. Pr.eo modleo. Rna 

ClllES 
DA rlella d Auvedo MarQu 
Ofjllcompanhnam no dnloro•o il I"RI!un~ea. 928. anlwo, 

OLESllft.rreparavcJ I)O!rda a convida 

E V(J' ml•'"· qu POr aua alma, 
corrente, te 9 boru, na 

Ot 1111tori de Carvalho, 

I %8-A. 

BARRACAS 
LAND & C IA. 

RUA FLORENCIO DE ABREU 
SÃO PAULO TELEPHONE, 2-tiZS 

laia Real I gleza 
ND CHIEFTAIN 
e Julho, para: RIO, RECIFE, LAS PAL· 
•ES (vla Lisboa), VIGO, BOULOGNE e 

J ANZORA 
de Julho, para: RIO, BAHIA, RECIFE, B. 

C'\. LISBOA, LEIXOES (via Lisboa), VIGO, 
dAMPTON. .................................. 
:~o• AJroa De Bauro. para Europa 

OHfEF'IAm .. , , , , , ••, , , 1 I alho 8 • 26 .IUDbo H. 
•• a Julha ALMANZORA ... ., • .... .. • .. 11 Jalbo 

•.. t Jalho 
, 18 Julbo 

-· 80 Julho 
e Ãl'oeto 

10 A~:o•~o 
• 20 A;oeto 

27 ... ~to 
I Setembro 

H. PRJNC!:SS ,,, ••• ,,, •••. • • U tl•tbo 
li. BRIGADlll , ,.. ., ,, .. ,. ••• at Jlllbo 
ARLANZA •••• •• , , , •• , ,, , • , 11 Aaoeto 
ll. PATRIOT ••• """ ... .. 11 Apto 
ALCANTAR.A •• ••• ••,, ,, , ,, lt ~to 

fJ. MONARCB ""'"""' 11 .._to 
ALMA.NZORA • ''"'"", t s.-~m~ 
H. CHIEFTAIN .... , .... . 8 ~~~Te 
H. PRINCESS ....... . .... 1111 s.tembro 
ALCANTARA .... .,,..... lO l!letemloro 

' d Julho 8. BRlGADiil ''"""""'' f Qatabro 
UPOOL. ARI A.NZA .. ... ... .. ...... 19 Outubro 

A a.mu111. "'d\J_!Wta.~a llt>'"u"'"" • ..r·~~ .. --

(ttf; 

G 

/' 

I 

OSAKA SHOSEN KAISHA 
COMPANHLA JAPONEZA DE NAVEGAÇÃO 

Preço• de , .... , na d. 1. • duau 
PARA NOVA ORLEANS ........ $150.00 • $165.'JC 
PARA LOS ANG~ES ..•• .:..:..:..:...: $276.00 r $304.1YJ 

LINHA SUL AMERICANA 

MONTEVIDEU MA U' 
Eapcrado de BUENOS AIRES em 13 de Jul:1o, 

aahirá em 16 para: HOUSTON, GALVESTON. NOVA 
ORLEANS LOS ANGELES e 'APÃO, via PANAMt\' 
tocando e;, RI(I e VlCTORlA. 

LINHA AFRICANA 

AFRICA MARlJ' 
Atracado armazem 25. aahirá hoje para: AFRI 

CA DO SUL, ESTE. SING PURA e JAPÃO. via porto1 
do RIO DA PRATA o RIO DE jANEIRO. 

Proaiaaa .. tüdu p1.r1 Montnidea • B. Air : 

MONTEVIDEU MARU' 
Eaperado do JAPÃO em 28 de Junho, aahirá ~m 

29, para: MONTEVIDEU e BUENOS A IRE . _ __ 
HOULDER BROTHERS 1: CO. (BRASIL) L TD. 

ltu do Co-ercio, 35 - Tela. 2001 • 3728 - SANTOS 
THEODOR WILLE 1: CO. LTD. 

iAYJO do Onidor a." Z - SXO PAULO. 

HOULDER LI 
Serviço rapido e regu lnr pn rn o 
transporte de frutnR e outros pro .. 

duetos de frigorifico. 

PROXDIAS SAH.lDA PAR 

UPWEl GRANGE 
MARQUESA .....• 
FRINCESA ...•.• 
DUNSTER li'RANGER 

· PROXllfA SABIDAS PAR 

LA ROSARIN A • • • • 
EL PAlUGUAYO • , •• , • 
EL URUGUAYO • , •• 
LA ROSARINA . • • , • , 

'1 do Julho 
21 de Julho 

4 de gostn 
18 dE' .Ag03ll) 

UVERPOOJ, 

25 d. JU.Ullll 
22 de Julho 
26 do Agosto 
23 ile Setcmh. 

Para. fretes • mala lnformaç061 

THEODOR WILLE I I I TO 
Larso do Ouvidor u.• 2 - Siio Paulo 

HOUU>ER BROTHERS & c.o (Bra il) ltd 
RUA DO COIIMERCIO. 151 AV. RIO BRA. CO Sl-1'1 

PBONESt lttl e 17%1 PDONK!It 4·1ZII 4oG7tt 
IANTOS RIO O Jo\N~IIW 

1 c. de N. "Lioyd Brasileim'' 
PBOXUUS I!IABW.U D& IANTOI 

PARA O NORTE PARA O SUL 

~v~~~·u~~------~~--~ 

' J 
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COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FER,r y 

o IA ae L r 
Refere nela 

Jundlahy , 17 de . mal o de 193 5 

PORTARIA 

Pela presente, e de conformidade com o art~ 1~ das 

Instrucções de que trata o art~ 53 dos Decretos nrs. 20.465, 

de 1~ de outubro de 1931, e 21.081, de 24 de fevereiro de 
N 

1932, fazemos publico que o Snr. Joao Ferreira II, trabalha-

dor da pedreira de Tatú, vae ser submettido a 1nquer1to admi

nistrativo para ser apurada a sua falta por abandono de empre

go. 

Para servir no presente 1nquerito de que se trata no

meamos a seguinte comm1ssão:- Presidente - Dr. Pedro soares 

de Camargo, Vice-Presidente - Dr. José Ayrosa Galvão e Secre

tario r. João de G6es Manso Sayão Filho. 

S/M. D1rect'or Ins~e-tor Geral 
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~ COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERR~ 
~ ~ / 

• 3007/21 . .1/b 
DEPARTAMENTO DA ENGENHARIA CIVIL fi~~"-

Fé de officio do Snr: João Ferreira II 

Numero do diploma da Caixa:20.l38 Numero do registro : 736 

Estado Civil: casado 

categoria : Trabalhador 

Data do nascimento: 15-3-1885 

Nacionalidade: Portugueza 

Paga de j oi a: --------- Desde o mez de: 

Admissão 

Ordenados -

Licença -
Ausencia 
Licença 

" -
" 
" Ausenc1a -

Licença -Ausencia .. 
Licença 

" -Ausenc1a -. " 
" -Licença -Ausencia 

Licença 
" 

-
" 
" 
" 
" 
" 

lYD. C P. 1-931 ·516 

1~ de março de 1921.~----~--------------~-------~---~-----~-

de março ••• de 1921 a janeiro •• de 1922 ••••••• 5~00 por dia 
de fevereia de 1922 a outubro •• de 1922 ••.•••• 5 100 " " 
de novembro de 1922 a dezembro. de 1922 ••.•••• 5 ooo " " 
de janeiro. de 1923 a maio ••••• de 1923 ••••••• 4 00 " " 
de junho ••• de 1923 a abril •••• de 1924 ••••••• 5 ooo " " 
de março ••• de 1926 a fevereiro de 1929 ••••••• 7 00 " " 
de maio. • • • de 1924 a fevereiro de 1926 ••••••• 5HOO '' " 
de março ••• de 1929 a dezembro. de 1930 ••••••• 1 050 " hora 
de janeiro. de 1931 a julho •••• de 1935 ••••••• 1 ooo " " 

Ausencias 

7-1932 8 horas por precisar - ••••••••• descontadas 
9-1932 8 " doente ••••••••••••••••••• " 

lo-1932 - 12 " L)Or ~recisar ••••••••••••• " 
11-1932 24 " - " " • • • • • • • • • • • • • 
4-1933 - 16 " " " • • • • • • • • • • • • • 
5-1933 4 " " " • • • • • • • • • • • • • 
5-1933 16 " doente ••••••••••••••••••• " 
6-1933 8 " per precisar ••.•••••••••• tt 

'1-1933 - 24 " doente ••••••.•••••••••••• lt 

9-1933 8 " - por precisar ••••••••••••• " 
lü-1933 8 " " " • • • • • • • • • • • • • 
12-1933 - 144 " - acc1dente ••••••••••••••• apontadas '12 

l-1934 - 96 " " " 48 • • • • • • • • • • • • • • • • 
3-1934 8 " doente ••••••.•••••••••••• descontadas 
4-1934 8 " - por precisar •••••.••••••• " 
4-1934 - 48 " doente ••.••••••••••••••• apontadas 24 
5-1934 16 " por prec1sar •••••••.••••• descontadas 
6-1934 4 " " " • • • • • • • • • • • • • 
8-1934 124 " " " - • • • • • • • • • • • • • 
9-1934 200 11 " " - • • • • • • • • • • • • • 

lQ-1934 200 " " " - . . . . . . . . . . . . . 
11-1934 200 " " " - • • • • • • • • • • • • • 
12-1934 200 " " " - • • • • • • • • • • • • 

p61a COMPANHIA F: TRADAS Df pr RRO 

· .~ 
lO •• ID~HU 
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~~ COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FE~)f . N2 

3007/21 !f2 u_ ./11 
DEPARTAMENTO DA ENGENHARIA CIVIL ;- , 

Fé de officio do Snr: Jcãc Ferreira II 

Numero do diploma da Caixa: 

Data do nascimento: 

Nacionalidade : 

Paga de j o ia: 

• 

Licença 
" Ausencia -
" 
" 
" 

1-1935 
2-1935 
2·1935 
3·1935 
4-1935 
5-1935 

- 200 heras 
96 " 

104 " 
200 " 200 " 
160 " 

Numero do registro : 

Estado Civil : 

Categoria : 

Desde o mez de : 

lYP. C P. 1· 931 ·516 

per precisar •••••••• descontadas 
" " •••••••• 

sem justificação •••• 11 

" 
, . . . . 

" " • • • • 
11 " . . . . 

Jundiahy, 20 de maio de 1935 

~7 
mGmHEIRO CIVIL CHEFE 

( 





.. / 

TORIO 

Dos autos do presente Inquerito dministrat1vo consta que o snr. 
N , 

Joao Ferreira II,trabalhador da pedreira de Tatu da companhia Paulista de 

1stradas de Ferro obteve em Agosto de 1934 seis mezes de l1cença,e decor-
"" rido este espaço de tempo nao se apresentou ao serViço continuando ausen-

te. Esses factos estam perfeit ente comprovados pelos depoi~mentos das 
w -tres testemunhas arroladas,e que sao o Chefe da secçao de Pessoal do e~ 

taroento da Engenharia Civil,ur.a sexto esor1pturar1o da Engenharia C1v1l,ser 

vindo de auxiliar do Engenheiro do I D1str1cto a cargo do qual está a pe

dreira de Tatú,e o ajudante do feitor da mesma pedreira. eforça a ~pla 
N 

prova testanunhal a circumstancia de nao ter o acusado cor parecido a este 

Inquerito Administrativo apesar de ter sido avisado pela imprensa crnno 

dispÕe o artigo 5~ das Instrucções do conselho Nacional do Trab lho . Está 

pois perfeitrunente caracter1sado o abandono do serviço sem causa justi!1-

cada que,nos termas da letra f.) da artlgo 54 Decreto 20.465 de 1~ de ou-
# tubro de 1931 constitue falta grave em que esta eviQentemente incurso o 

N h N , 

snr.Joao Ferreira rr. Nessas condiçoes a conmüssao de Inquerito chegou a 

conclusão de que esse empregado é pass1vel de demissão dos serviços da 

• co panhia nos termos do artigo 53 do Decreto 20 .465 de 1~ de outubro de 

1931 • 

.:· 
JUnd1ahy,2 de JUlho de 1935 

Presidente 
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jat'e&cú ~ j -/4-frf.-

.A.' cons,'deração do Snr. Dlrector Gtrral 

de ~~ .~ tt ... '?(~.'!Y1 ......... 7z--tev 
' '' ·, ,.ne,ro,/ftda7;~·d•193 17 

~~~· ~ .. ~ ......... ~-
Dir 'ctor da ll! Secção ·-

. /6 -/.z~Jr 

TO-Ao Snr. (/Jr. P · c~ r a or Ge l, 

. 
• 



... ~etario da essâo 
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0 .r fá
PROCESSO N. I v 

193 r.)-

ASSUNTO 

~·. 9~~ á!_ 

L;~ ~. 
~~ ~ · 

DATA DA DISTRIBUIÇAO 

............. ............... .. ~~.~86 ... 

RESULTADO DO JULGAMENTO 

C. N. T . 18~ ~\" 
LHO 

.... . : .... ... . 



Mlnlsterio do Trabalho, 
lndustrla e Commerclo 

.................... ecçâo 
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Ag/SSBF. 

19 ... 3.6~ ...... 

Vistos e relatados os autos do processo em que a 

companhia Paulista de Estradas de Ferro remette inliUeri to dm1nis-

"' t 1·a ti vo instm1rG.do contra Joa.o Fe rreira 2C: , at.;cusado de falta gra-

ve capitulada na le t ra 1 do art. 54 do Dec. nc: 20 . 4ô5 , de 1: de 

outubro de 1931 - abruldono de serviço sem causa justificada: 

o~·srD'SR ··mo que do inr1ueri to consta 1ue o accus~do , 
,., 

que exerce s fUncçoes de tru.balhador de pedreira, obteve, em A-

gosto de 1934, seis mezes de licença, e, decorrido este es ço de 
,.. 

tempo , nao se a.resentou ao serviço, co11tinuando ausente; 

CONuiDERA.NDO que o in,1ueri to foi orl"a.nizaclo com obser

vancia das Instruc <.; Ões baixadas por este Conselho; 

CONSIDERA 'DO yUe a falta grave articulada está perfe1 ta

mente COhlprovada não só pelos depoimentos das teste1nunhas arrola-
~ 

das , como tambem pela c·rcunstancia de nao ter o accusado campa-
~ 

recido perante a Commissao de InQuerito , embóra tenha sido UJtl-

mndo por diversas vezes, em editaes; 

co :SIDCi.: IDO , assim, que o ferrovlario accusado 111cor

reu na falta rrave de que trata a letra 1 do art . 54 do citado De

cr·to n~ 20 .465; 

esolvem os membros da Segunda Camara do conselho 

Nac ona.l do Trabalho julgar proce 'ente o inquerito, para autori

zar a demi ssão de João Ferreira 2<;, dos serviços da Com )aJlhla au-

11sta de Estradas de Ferro . 

FUi presente :-)~,;,~~~,~~ 

o de 1936. 

• residente 

ielator 

dj uncto do rocurador 
'.1eral . 
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sr. Jlrector du t:ompanhla. nul1stn e "str das 

de •erro 

s. Prulo 

Trnnsm1tto-vos, pa vosso conheci

mento copia nuthenttcadn o nccoràfio prorer1do em sessão 

de 18 ue :revere1ro do corrente anno, no~; autos do pro es

so er.1 que essa companh.ia re~ tte á aproctaçco deste Con

selho o 1nquer1to adm1n1vtrat1v~ ~ue foz instaurar con

tra Jono Ferreira 2°, accusudo de rulta nve c~p1tulada 

na letra! do nrt . 54 do Dcc . n! 20.465, de 1° de OU.ubDO 

de 1931. 
"" saudaçoes attenciosas 

D!rectõr Oarãi da 3ecretãr1ã 


	Capa
	Ofício
	Inquérito
	Relatório)
	Presta Informação
	Ofício
	Juntada de Documentos
	Ofício
	Presta Informação
	Presta Informação
	Presta Informação
	Presta Informação
	Declaração
	Presta Informação
	Presta Informação
	Certidão
	Relatório)
	Termo
	Relatório)
	Presta Informação
	Capa
	Acórdão
	Ofício

