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Visto o relatado o proce o em que a Caixa de Aposenta. 

don a e Pens es da Estrada de Ferro Central do Brasil, Ttlerezo.r 

polis o Rio dlowo pede osc1areci nto3 sobre descontos rias tolhas 

dos jor=leiros e extranumerrtnion$ 

Accordam Os membros do Conselho Nacional do T'xabslho em 

corxvertoz' o j1 an nto em dili eueia afim de ser oiiL o novaiente 

o Procurador Geral. 

Rio de Ta neiro, 5. de Julho de 1928 
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Visto e relatado o processo em que a Caixa de Apósen.— 

tad.oria e Pensões da Estrada de Feria Central do Brasil, The— 

rezopolis e Rio  Ouro pede esclarecimentos sobre cálculos para 

o desconto das contribuições nxensaes e das quotas de joias dos 

empregados jornaleiros da Estrada de Ferro Rio d'Ouro; 

Accordam os membros do Conselho Nacional do Trabnlho, 

embora reconhecendo tratar—se de uma consulta e sobre efla na 

se niz'4féstar, em indicar £ Caixa que o caso está previsto no 

artigo 20 do Regulanien.to 17.941. 

Rio de Janeiro, 17 de Noembro de 1928 

(aa)  ktaulpho  Presidente 

Dulphe Pinheiro Machado  Relator 

Fui presente -  J. Leonel de Rezende Alvim  Procurador Geral 
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