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... D. Pre.Jidente do Con elho Pacio l do Trabalho 

l 1 

22 ue outubro úl imo, verific u-se s 1 da da 

estr.;. 7o de Jão c ·lo.:i , desta ompanh a , um choque entre o trern :p . 

10 e uma com)osiç-o de manobra, do qu l resultaram sérias avarías 

no material rodante e de tra ão ferim ntos leves e um )ass ~ei-

ro e e i verso e. s d carro r staur~nte e Com anh i éi Pau-

~ EJponsavel pelo ci ente o udnnte àe manobrador Ja-

cob I s er, quu e vez de cç_lcar a chave .1' fei J~'u · r~ta, onde 

devit.. entrar o tre , vir u- n D'" n. o desvio ,ande se cl1ava pa ·a.da a 

manobra 1a rec m o si $ão do m s .o trem. -

o inqueri to aà .ini::ltrati vo installl' ntra o sr . Jt..-

cob Is er c ncluiu .e cul a iliunde do acusa o, que está incurso 

no art . 4, 1 tra c) , do decreto no 20 . 465, de 10 de outubro e 

19~ , s~ lo, ortanto, passivel da 8n de demissão . 

: 1 observancio. às ài.:; lJOSi .ões do art . 53 do decr . ~l . 8 , 

e 24 de reverei o de 1932 , · Uompanh a aul to. de str . as e · r-

ro l!téx· 

derr.ais ocum ntos cme 

rerorido i nquer t o e dos 

· de berat; ão esse 

:sr cio Conselho par lavrar a deJrtissão o em•1.reg do culpa o . -

J. enciosc s s uda õ s.- ~ 

:E' I.-
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SEGUNDA DIVISÃO • 

INQUERITO ADMllUSTRATIVO f'ROMOVIDO PARA APURAR A RT·~~PON 

i:JABLLIDADE DO EMP"''iEGADO SR. JACOB ISPER NO ACID-mTE COM O TREM 

P . lO D ,, 22 D OUTUBRO DE 1933, NA ES'rAÇÃO Dl!; ÃO CARLOS. · 

• 
.. 

AUTUAÇÃO 

Aos 28 dias do mês de Outubro de 1933, nésta cidade de 

são Carlos , no escritório do Snr. Suoerintendente da Se 1 da Di 

visão da compru1hia Paulista de Estradas de Fen~o , autuei a por

taria do nr.Dr. Diretor Inspetcr Geral da referida Comoanh1a Pau 

lista promovendo o presente 1nquer1 to J; drninistrativo e nomeando 

os Membros da Comissão que déve nêle servir , a ata de instalação 

dos trabalhos da referida Comissão e mais peças para a formação 

do processo. Eu João Baptista de Siqueira, ecretario, o escrevi 

e assino. 



) 
;CT{BIDO 

Prefixo - u. - n~ - 22 - éodigo - L. - N~ de palavras ••••.. . ..••• 

Hora do recebimento ••.•• . : . • • . • • • • • • • • • Telegraphista •••.•... . ..•• 

ão Carlos A - Snr. Sydney 

P. lO hoje quando dava entrada nésta estação em virtude do 

ajud . rnanobrador snr.Jacob Isper que éta o encarre~ddo da cabina , 

ter feito pressão na cauda da chave principal , tomou o travessão 

indo chocar- se com a mach. 505 de manobra que ali se achava com os 

carros da recompqsição do ~ . 10 . Do choque ,que foi violento , resul· 

tou diversas avarias nos carros da récomposição do P. lO nos! 120 

la. classe , 807 restaurante e 467 bagagem , todos C. P., ficando tam

bem avariados a maqu a bOb manobra e maquina 312 do P. lO . 

;:ouveram tambern feridos , porem levemente , sendo as seguin 

tes pessOas : um passageirO que vinha P. lO e destinado a Monj oli

nho , dois empregados do carro restaurante e o maquinista e ajudag 

te da maquina 505 de manobra. Por estar ausente o medico da Caixa 

foram chamados os medicas Drs . João de Oliveira e Seraphim Vieira 

sendo pens~os os feridos .: O snr. Jacob Isoer que é o un co 

responsavel pelo acidente qle0 ou unicamente ter havido distração 

de sua parte . ~uru1to as avarias e tamos procurru1do das mesmas fa 

zer uma relação , visto ser uurnera • 

sendo o guarda Jnr . Oswaldo "alleazze . 

maquina do P. lO é n~ 312 

o empre=>ado culpado foi suspenso imedl tamente . 

são ~arlos , 22/10/33 . 

v01n'AJn1IA PAULISTA Dg 

1A DESPACHADO 

PrefiXo-U- N~- 415 - Codigo - L.D. - N~ de palavras • • •• : • ••• • 

Hora da expedição •••••.••..•.•••••.••• 

De - Sydney Gray 

A - Dr. Glntra 
JUND 

Telebraf sta .•••• • •• • •.• 

"' Hoje em Jao arlos fo1 dado ent rada ao P. IOfpara o 

desvio onde estava. parada a manobra ara a recomposição do mesmo 

P•'·;,(~:~RÇ ~-=~o 



a chave t1oo de cauda sem re feita para a rêta foi virada pelo a 

judante manobrador Jacob lsper que recebia e dava sa1da aos trens . 

Houve forte choque com amo os os trens e sé r las avarlaS nas locomo 

tivas e carros tendo P. lO partido désta com 29 minutos atrazo com 

locomotiva 413 deste deposito e composição reduzida visto avarias 

carros bagagem, restaurante e um la. classe que tiveram paracho-. 
ques e cabeceiras avariados . 

No acidente ficou ferido o ajudante cozinheiro com quelm§ ' 

duras leves agua uente , um passa:;,eiro 2a. classe esc~riações , um 

garçon equeno ferimento na testa e a tripulação da locomot va rn§ 

nobra, porem todos levemente feridos , sendo imediatamente medica

dos. Estamos procedendo exame das avarias para azer. ainda hoje 

comunicação por cart • 
11 

o manobrador fo suspenso do serviço , tendo alegado que 
( 

fez a chave para o desvio por diStração . 

,., 
II Divisao. 

a) SYDNEY B. GRAY 

~ão Carlos , 22/10/1933 . 

00\ll'ANHIA PAULISTA D " 1,STRADAS FJE F •, O 

Heferencia - 0 . 10-33-~-61-
138. 

~ão Carlos, 22 de outubro de 1933. 

Ilmo . ~nr . Dr . Jayme Clntra 

D.D. Diretor Inspetor Geral 

JUND A! 

Nosso teleurama 4lt> de hoje : 
N o trem P. lO recebe diariamente em sao Carlos , para 

completar a sua composição , um carro de la. classe , carro restau

rante, carro de luxo e um carro de 2a. classe deixados na vesnera 

pelo P. l5, sofrem limpeza e preparo em Jão Carlos 

e aguardam , no 3~ desvio , perto da chave que o comunica a rêta, 

as manobras para à sua anexação á cauda do P. lO , apóz a chegada 

deste . chave acima referida é de auda e está sempre feita 

para a réta , sendo calcada pelo manobrador enc rregado de dar en

trada aos trens , o qual fica postado junto á mesma, com a bandei 

ra de sinál verde . 

• 



I J 
cob sper, 

de manvbra desde Ju 1.~0 de 1919. 

P..lO chocar-se contra a 

distancia entre ambos mediava 65 , 70 metr.os, entran-· 

a 
N 

a licaçao 

êrro de chave e ter o da locomotlva 505 da mru1obr . 
tado recuar para evitar o choy_ue, este al.11do. se fez sentir com vi.Q. 

lencia, resultando serias avarias nas locomotlvds, ca ros"e oojê-
. 

tos do carro restaurante, assim como e um 

pass eira, adiante relatados. 

• 

Locomotiva 31:2.- maquinista oso lo llva; ajud· te Benedicto ~rne~ 
to Ii'errcira; ua da Galea.zz1 Oswaldo; ajudante 
'ylvio ertolan1. 

Carro 
" " 
" 

467 
206 

Locomotiva 505 - maqu..1.n1sta A.cth.ur Versa; ajudante Erasto Garcia. 

Locomot1va.':Sl2: 

Carro ,, 
lf 

11 

la. classe 
re taurante 
de luxo 
zs..cl se 

120 
807 

6 
211 

l~ente n~ 1 - Curvatura das hastes de ambos o~ para-choques. 
-

~rente n~ 2 - Para-choque lado A •. torto n haste. Para-choque lado 
B. com a haste quebrada junto ao prato. Cabecelra a
fUndada e trincada nas oartes bnde sao presos os pa
ra-choques; no espelho par o gancho de en.,.ate que
brou um pedaço e trincou outro. Entortou o limpa-tri 
lhos e quebraram-se os paru:rusos de prüião dos para::
choy_ues. 

Locomotiva 505: 

Frente n~ 2 - ~ueorou a haste junto ao rato e caixa do para-cho
que lado B. o para-choque lado A. sofreu apenas tor 
tura do rato. -

,ll"rente n~ 1 - SQ:freu forte tortura na cabeceira nas partes onde 
sao presos os parll-C11oques; torturo. nas hastes e que 
bra de ambas as caixas dos para-choques. Tortura nas 
ferragens do estr1b~~a os~nobradores . bra do 

el~ COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS onf~~d.., 



cachimbo do encanamento do freio vacuo; a val vula do arele1 
ro lado e os parafUsos que prendem os para-choques. 

carro la.classe 120: 

Madeiramento de uma cabeceira, dols para-choques , 
dois vidros de. janela, ·encanamento de tre1o vacuo e 
ferragem do breack manual quebrados . Vai ser reco-
lhido ás oficinas. ~ · 

carro restaurante 807: .. 

~Uatro Vidros de janela, dOiS VidrOS de a~ar1o e 
um abat-jour quebrados. Ficou em são Carlos . · 

n? 6: ·- • 
2 vidros de janela quebrados . Seguiu anexado ao P. lO. 

Carro 2a.classe n~ 211: 

DepQs1to de agua potavel deslocado . seguiu na compo 
si,ao do ? .10. 

carro bagagem n~ 467: 

~uatro vidros de janela, dois para-r.hoques e encana • 
mente de freio vacuo quebrados; um para-choque tor= 
to e a cabeceira trmncada e laqueada. Vai ser reco-
lhido ás oficinas. · 

FERIMENTOS Ervi EMPREGADO E U1vt PASSAG'~L O: 

.Arthur Versa - maquinista da locornotl va 505: sofreu uma contusão 
na face posterior do braçt> dire:ito , n~ região do 
respectivo cotovelo, sem ~r~vidade, nao deixou o 
serviço. 

Erasto Garcia-- ajudante maquinista: sofreu uma contusão no terço 
su erlor da face ... externa da coxa esquerda, tambem 
sem gravidade, nao deixando o trabalho. 

José ROdrigues-ajudante de c'ooinheiro: sofreu uma queda ao dar-se 
o acidente, caindo-lhe agua fervente sobre a race 
externa do ante-braço esquerdo e pequena reglao do 
ventre , pronuzindo- lhe queimaduras do 2? grau e re
lativo estado de shock traumat1co, estando muito pa 
lido e bradicard1co quando foi examinado , tendo-lhe 
sido aplicado o tratamento adquado assim como a to
dos os demais feridos . 

José Sampel 

Lu1z Alves 

- ~arçon : sofreu apenas leves cscoriac,ões de dois de
aos sem gravidade, não tendo abandonado o serv1~o, 
isto é, nao seguiu _ orque, o carro restaurante nao 
foi. .. "" 

- p ssage ro : sofreu uma forte contusao nsa- face ante-
rior do hemlthorax dlrcito , numa extensao de cerca 
de 10 cent1metros quadrados ao lado do externo e a 
d1re~ta deste ,~&cim~ da reg1~ô m&aarla, e uma esco
riaçao da reg1ao malar esquerda. 

• Por se ac11o.r ausente o medico da c· ixa de ~posenta-

dorias e Pensões fo'ram chamados os facult· t1vos )?t's . João de Olivei . . -

. . 
reridu8 , tendo se dado conhecimento que , 



!ão 10UVe devCc:~.r ' lam 11 tOS e 1 na nada o r.reu . 

Juntamos wna Jlanta que eluclda o <acidente . P. lO 

d~ são c·r~os · trazado 29 minutos com . 
do em e curso e pa'ssa~em va~~<.~.rosa no quilornetro 145, che ando 

a Rio ,laro com 56 . 

examos a fi ta da locornoti va do trem P . 10 marvu.ndo a 

veloc dade com ue entrou em são arlos e rra .ocas1ão do choque , 

para o ex ne de v.s. o ajudante de manobrado sper , 

ouvido lo o após o acidente , declarou Que o erro de chave foi 

por sllllples distração de sua parte . Fol: susoensb do servll, o • 

DANIFICADOS !JO ' 

30 pratos rasos de granitos 1Ú~lez 
15 " tu 1d s da mesma qual ade 
30 11 sobre mesa " - '' 
57 vOPOS de mesa 
1 bule pélra c11ú de an1 to in ., lez 
lO cl11co.ras de 6 ran1 to 1I ~1 ez ara çhá 
7 '' para café da mesma quall aa.e 
2 fruteiras de crystal 
2' ',' de v ro nac~onal' 
1 ·'Ulheteiro de metu.l alparca 
3 · s uGareiros de v dro 
l t~ça de crystal 
g travessas . 3 e 
5 " P . 4 " 
5 '' 1 ,P. l 

as , rende , fn ..,lez · 
mesma ual1dade 

" " 2 6 arrafas de vinho made~ra 
.1 garrafa " wh.i.:s1cy , marca c aval lo branco 
2 " '' vinho do porto 
1 " ' Old Ton Gin 
1 11 

" verrnouth cinzano 
1 " " co ac made:1 a · 
62 " cerveja i..11ltarct1ca 
::58 " 11 Hll"'ó.n~ 
21 " '' c rveja du ueza. 
11 " " a ;ua mineral 
3 " ., cerveja r~ t ha 
10 m ·· raJ.LLS cerveja ant· rc:tica 
9 " ,, " curacu 
5 '' " vinho alcobaça 
1 5 arrafa de . " '' 
3 melas -·ar r -fao v1n11o v uva Gomes 

• 

1 c""lx.a re "lvtra.dora "naclonalu co•n o urmore uma tecla quebrada 
prcc sru do de ex rne quanto ao seu func.Lonamento interno . 

Ni1. COZIIJHA 

4 uilos 
1 " 3 I f 

4 11 

de u.rroz Rqc 
" massa de toma t;rpJ,, em 1 P>\NH~ PAULISTA DE. ESTRADAS DE FE 
'' ódecufé / ~~ ~ 
" banha ~~ ~ - P ii.S1 N1 

·4 11 '' talhorina. · 
4 pr parados 



o Ullos de carre d V ca 
3 formas de pud m ara sobre-mlsa 
3 quilos de filé mignon 
2 u los de '"'OS tele ... de porco 

vOZinh est~va com OralmOÇO .reparado a OS assa~ 1rOS do 
P. lO . 
1 quilo de mante~~a ,. ~ 
69 empadas 
27 ochinhas 
30 paste s 
20 pão de 16 . . .. 
4 duzias de 6vos 
1 v dro de saleiro 
2 pratos de v dro p ra fructeira 

~ão Carlos , 22 de Outubro de 1933 

aa) Belm ro B. Gomes 

,., 
II D Vi ao 

José o. Moura 
Pedro cndes 

Refere1c1a - 0 . 10- 33-34- 61-157 

~ão Carlos , 84 de outubro de 1933 . 

lmo . nr. Dr. Jeyme C ntra 

D. D. Di otor Inspetor leral 

Nossa 0 . 10- 33- 54- 61- 138 . 

Em adi ta~tmto á nossa cru t a ramencionada, vimos 

com1nun ,_: r a V. • Que não .... 1 urou na mesma o nome do S r . ..c"ill.to

nlo Perç ra , o~rçon do car o restaur~nte , tambem fer~do no aci

dente e que se ausentou lobo após tçr s~do m~dlcado , tendo ~ido 

omi t~do na elação apresentada pelo nr· . Jo~o d v Olive ra , o que , 

vindo ao nosso conhecimentv , volta~os resença do dito facul -

tat vo , o qu~l forneceu as seguintes informações : 

6 - ton~o ereiru , ~ar on do carro rest aurante ; ofreu 
uma contusao na re~iao frontal , no seu quªdrante di
rei to , junto da raiz do cabelo , com solu<;ao ,..de conti: 
nuld~de da pele e tecid celular , nu extcns~o de 1 
cen+;imetro ' com rerula.r homorra:;,la; na re iao orb~ tª 
rla do mesmo lado , uma c,..ntusao com echimose . 
~ste ac~dentado t·mbem nao tleixvu o ~erviço , por se
rem lcve3 os ferimentos recebidos • 

• tenciosas saudações . 
a) SYD • B. Gru Y 

• 



UL 1~~ C T T ,.. ~O -.. ~'j ID , 1'2 S 

· I cr1 to 1 
1'elep11ones 

Ambulatorio 

2-081 

2-2427 

1 ente e carn as 
J.Salzano •iori 
Telenhone,2554 

D ~ ACCID!l~T"CS DO rr BALHO 

uéde: qro D~ J 'I O 

leio Sul ~erica 

~v so de accidente a ser fornec~do pela 

viso . ••.......••.. A.T.l-2670 

rJomc:- Arthur Versa - idade:- 31 anos - sexo:- masculino 

Victlma- .esidencla:- !illa João Pessoa -Cidade:- ão Carlos 

Occupação habitual:- machinista - Occupação por occasi~o do ac~i 

dente:- a mesma - Salario:- 1~80 por 1or·. - dmissão:- 5/5/920 . 
Estado civil:- casado - Nacionalidade:- Brasileira - Pratico · -ou 

N aprendiz:- pratico - Grao de lnstrucqao:- Re lar. 

Data, 

hora, 

causa, 

descri 
,.,. 

çao e 
lagar 
do aci 
dente-

·---------'----------
o accldente ,que occo reu no dla 22 de outubro de 1933 , 

as 8,25 horas , foi produzido or choque de trem, no mo

mento em que o referido cmnre~do aguardava com a loco

motiva 505, a chegada do P. lo para fazer manobras , devi 

do chave errada este trem foi chocnr-se com a mesma, em 

consequencia do que recebeu contusão com esfo laãUra da 

região do cotovelo direito . 
Lugar do acidente:- são Car-
los esplanada. o 

Testemunhas:- Paulo Monteiro, Adão de Moraes 

Nome do Hospital 

UJ 
LL 

v1ct1ma retirou- se do trabalho ? 
N na o Quando ? 

Junto o attestado medico firmado uelo snr. Dr . João 

residente em são Carlos 
N 

~ao Carlos, 24 de outubro de 1933. 

a) CLEHE T · MAZZI 

SUL A.fv :.. ICA T 11""ST .S ,lviATI TTh10S E ACCIDENT "S 

~Escriutorio 2- 0815 
Telephone\ 

\Arabulatorio ~- 2427 

DE JEGUROS 

Agente em campinas: 
V • .::>alzano F1or1 
Tele hone, 2554 



o • Ç.:"O D CC DEIJTli"S. DO TRJ' LHO 

..Jéde : RIO DE J JEffiO 

'NO PAULO--RUA BOA VIST , 31--EDIFICIO SUL ~~ICA 

Aviso de accidente a ~er fornecido pela 

..,OMPANHIA P DL ~A DE 'S.3T! 

• T. l - 2670 
... 

--~~----~···~---=~~ • 
DO ACCID !:NTE" 

Attesto que o ~nr . Arthur Versa que exerce o c rgo 

de ma uinlsta na Repartição tracção - 2a. D1visão, recebeu em ac-. . . .. 
c1dente do trabalho no dia 22 de Outubro de 1933 , os se ll ntes 

ferimentos : contusão com esfoladura da re ião do cotovelÕ. d1re1-

to . 
A lesão causará a morte ? 1~ão ,y 

v...~.ctima afastou- .... e do trabalho ? 1~ao 

o referido empregado deve flc~r afastado do servi-

ço atê o dia - de de data em que , no maxlrno , deve pro 

curar o respectivo attest~do de &lta, para rea~8um r o serviço 

e seu cargo no dla seguinte , ou , cuso n~o esteja restabelecido , 

o attestado d 
N 

p oro6 açao . 

~ão Carlos , 22 de outubro de 1933. 

a) Dr . João de Oliveira 

Medico assistent e 

SUL AJ • ') ICA TER ~ ,TRE.;.~ , M/ -ciTIMOS E --.C C JP~1 T~S 

CmAPANHIA DE JEJURO, 

~
Escr1torio 2- 0815 

Tele hones: 
~nbulatorio 2- 2427 

ECÇÃO D" AC0ID7dTE8 DO 'rr 

3éde : O DE J EIRO 

~-rent_e em Campinas : 
V . Salz~o F1ot1 
rreleohone , 2554 

~ucvURS L~~ ~O PAULO- - . U BOJ V TA,31--ED FICIO UL A~~PICA 

Aviso de accidente a ser ~ornecido pela 

COMPANII P UL13'rA DE :STRAD DE FE~~ O 

Aviso ••••••• A. 'l' . l - 2670 

ttesto que o nr . .. :u-thur Ver sa ue exerce o car

go de ma ulnista r1a 1epartl'ião da '!'rac-- ~o - 2u.D visão , vlct ima 

• 



e accidente ~ t abal o d R2 d outubro de 1933, está m-

pletamente r st belecido dos er m ntos recebidos e com a 1nesma 
,.. 

c· p cidade de tr balno que tihha antes do acidente, nao se afas-

tou do serv o. 

·ão Carlos , 22 de outubro de l 33. 

a) 

.1edlco assistente • 

OBJ .V ÇÜ..., : 

Im ortante:- o medico deverá indicar no schema, e tampe~.

do no verso deste, v0:1 um traço, O' iut;) da puta ·ão cirur lca ou 

avcld tal e .kylo~e , co sua ru.brf a. 

• 

!Jloscrlptorlo 
'ele l oaes: 

R.mbulatorio 

2-0815 

2-2427 

Asente em campinas 
v. alzano ..?lori 
r ele hone' 2554 

ECÇÃO DE CCID JTES DO T~ AL{O 

éde: O 

.:.>UCCursal em ..,ão Paulo--Rua Boa Vlsta, r, l--Ed1f1c1o ul America 
-
Av so de ac0idente a ser fornecido pela 

:A.ULivT DE .STI AS D •, F "' O 
AV SO •• •••••• At1' . 1-267l . -------------·---------

v ~T 1. - Nome:- rasto areia - Idade:- 28 anos - sexo:- arcu 

• lino - Residencia: - Tr vessa 3 n~ 24 v:Prado - ~ da

de:- ão Carlos - Occuoação h bltual:- ajudante maqul 

nista. Occupa"ão por occas ão do c ... idente:- · mes:na. 

alaria:- 1~300 por hor .- ~d11 ssão:.- 5-1927 - Estado 

CLVil:- C~s O - Nacionalidade:- Bra~ lelra - Pratico 

ou p.ondiz:- r tlco- ráo de irstrucç~o:- Re ~lar . ---------------------- -·- --·--
Data, ho- O acclde te,que occorreu no d a 22 de outubro de 1933, 

ru, causo. , as 8,25 horas, fol produzldo )Or choQue de trem, no mo 

descrlpção mento em ue o i'e fer do em ore aào é36Uardava com a loc . 

e lugar do 50b,a Cle ada do P. lO para faz er mru1obras, devido cha

accidente ve errtJ.da este trem foi choca.r·-se co~n a mesma, em • on-

>sequenola do ~.JUS ecebeu co tusão dll. face externa da 

(coxa e lU rda, no seu tePCo s~or. ~ ~ 
pela COM?ÃNHIA PAULISTA DE ESTRAD ~~-~ ~ --~"""---~-:z=z:::~~~ 



"' LUgar do accidente - Sao arlos espla. 
nada. 

Testemunhas - Paulo .Aonte ro, 

Nome do Hospital -

"' ao de Mor·es 

A victlma retirou-se do traoal o ? n~o uando? 
~ 

Ju1 to o attestado medico _ rmado pelo ~ r . Dr. João de Olive ra, 

rasid 1te em são Carlos 

·~o Carlos , 24 de Outubro de 1933. 

· a) CL ""J.íEIJ'EE ZZI 

SUL PJ. t IC.t '.rERREuTR ..,s , f·1 

• 

.. 

elen 
~Escrlptorio 

ones: \ 
2-081G sente em ca~pinas: 

v. alzano F.~..or1 
( nbulatorio 2-2427 Telephone , 2554 

iECÇÃO D~ 1.C CIDFJ·JTES DO TRABALHO 

.Jêde: R O DE J r , O 

UCCUR L EM uÃO P. ULO--RUA BO VISTA, 31--ED ._iiCIO SUL A:. ... ICA 

v:~-so de accidente a ser fo nec do ela 

Aviso ••.•.• A. T.l-2671 

"ATT1 .:;,Tn.DO DO 1 'CIDEt~TE 11 

ttesto que o Snr. Erasto Garc a que exerce o car;o 

de ajud .de ma ui. ista (cletrica) na epartição do Trafego (digo 

Tracção) 2a. Divisão , recebeu em accidente do tro.balho no d1 22 

de Outubro de 1933 os ~egulntes ferimentos : contusão da face ex

terna da coxa esquerda, no seu terço superior. 

lesão causará a morte ? N~o . 
,.. 

.. victlrna afastou-se do trabalho ? Hao . 

o referido emoregado deve :flcar afastado do serviço 

até 0 dia-- de -- de -- data em que , no maximo , deve procu ar o 

respectivo áttestado de alta , para reassumir o serviço~de seu 

cargo no dia se6~1 te , ou , caso não estej restabelecido , o at-
,., 

test·do dG prorogaçao . 

são varlvs , 22 de Outubro de l9B3 . 

a ) Dr . João de Oliveira 

1edico a{lsistente 

• 



'UL c 

~ 
. scriptorio 

Telepllones : 
bula to rio 

TERrrE 'TRES , 1 ~,IMO;:> E 

2-0815 

2- 2427 

E~~~O DE .rtCC DW.:lTES DO TRABALHO 

Sé de : rUO DB J ANi~ RO 

CCIDEiJT S f~ 

~ o·ente em Campinas 
v. salzano Flori 

Telephone ,2554 

S vC .SAL f. •"'o · ULO--RUA BO VIST , ..:>1--"'""DIFI IO .:~UL 1J. miCA 
• 

viso de accidente ser fornecldo pela 

COMP JH PAULIST DE .. STRADAS DE FEnRO 

Aviso ••••.•••.• . T. l-2u71 

• 
"ATTEvT \DO DE 1.\LTA. 1 .. 

1tte3to ue o snr . Erãsto Garcia que exerc o cargo de aju 

dante de maquinista, na Repartição da 'l'raçfio (2a. D1v1são) , v ct1-

ma de accldente no trabalho no dia 22 de outubro de 1933, está 

completw~ente restabelecido dos ferim~ntos recebidos e com a mes-

ma capacidade de trabalho 

afastou do ~erviço. 

,., 
ue t nha antes do avcldente , nao se 

,., 
ao Carlos , 22 de outubro de 1933 • 

.o.) Dr. Jo"'o de Oliveira. 

Med.i.co as..;lstente 

OB..J • ... V~ ~E...:i: 

Importante :- o med co deverá indicar no schema, estamoa

do no verso deste , com um t aço , o luJar da ~mputa~ão cirurgica 

ou accidental e ankylose , ass1gnalando-a. com sua rubrica E.R\ 0 
DE ESi~A.DAS DE. 

coMPANHIA A~ ~ :'" .s(Av ~ r,.. 
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NOTICIA ~TRA!DA 00 JOR AL " CORRTITO D.!. SAO CARLOS '' . -

00 DIA 29 DE C'U'IUBRO D 1933 

" PELA POLICIA 

Remes ·a de inquérito 

• 

• 
Foram reme idos 

, 
ontem o~ autos de .1nquéf to ·policial sobre , 

N 

o acidente verificado no dia 22 do corrente,na est" ao da c. P.lo-

cal,com o P. lO,que se chocou com uma mau na de manobra, resultan

do sa rem levemente feridas as seguintes pes~oas: António P.eréir", 

rasmo Garc1a,Arthur Versa,José Rodrigues,José Saw.pe1,e Lu~z Alves 

de Almeida. Deu motivo a esse acidente a negl16enc1a d manobrador 
N ~ , 

Abrao Isper,conforme suas proprias declara <oes no 1nquerlto." 

-



COMPANHIA PAUL ;I 
Inspeto 1a Ger.al Refer.enc1a . ••••• . . • 

Jundlai , 23 de outubro de 1933. 

p o 

Pela ·presente, e de conformlda e corn o art~ 1~ 

·das Instruções de que trata o art1 o 53 dos Decretos ns . 20465 

de 1~ de OUtubro de 1931 e 21081 de 24 de Févereiro de l932,fa 

zemos ublico que o Sr. Jacob Isper, ajudante de anobrador da 

estação de ão Carlos , vai · ser submetido a 1nquerlto adm1n1s

trativ para ser a urada a sua responsabilidade sob~e o ac1den 

te avido com o P. lO de ontem, na estação de ão Carlos • 
• 

Para servlr no presente .i.n uer1 to de que se tra 

ta nomemaos a seguinte comis ão : Presidente - r . Sydney B Gray; 

Vice-Presidente - Sr . Joaqu~~ Penalva e Secretario Sr. João 1B. i 

queira. 

a) P.s.c o 
.. .n·- TOR INSP 1''I'OR GERAL 

t 

Declaro, para os devidos cfei tos que a plC:sente 
' I portaria esteve afixada no quadro destinado aos av1~os ao u-,. 

bllco nésta est ção dês do dia 25 de Outubro p.p. até . 
hoje. ;:)ão Carlos, 4 de Novaubro de 1933. 

a) GASTÃO VIEIRA 

mr "FE DA T"STAÇÃO 

, 
ta de 1nstal ão do trabalhos da comissão de 

inquer1 to Adm1nlstrat1yo promovi-do pe·la Com anhia Paulista de 

Estradas de Ferro para a urar a fa~ta do empre ado Snr. JACOB 
I 

I PER no acidente com o trem P. lO do dia 22 e OUtubro de 1933, 
I 

N N 

n~ estaçdo de ao Carlos . 

d.ia do mês de Outubro de mil no 

vecentos e trinta e três , nésta cidade de ão Carlos, séje da 

Admlnlstra~ão da Segunda Divisão da Com rulhla Paulista de Estrª 

das de Ferro , a1 , no escr1t6r1o do Snr. SUperintendente da mes-
P J' cr · NHIA P~ T DE ESTRADAS DE FERRO 

//~~.& 



ma Divisão, as dezesete horas , reun dos os nrs.Sydney B. Gray, 

Joaquim Penalva e João B. Siqueira, respetivament residente , · 

Vice-presidente e Secretario da comissão nomeada pelo Snr. nr . 

Diretor Inspetor Geral da referida Companhia Paulista de Estra 

dás de Ferro para a urar, em 1nquerito Administrativo, a falta 

do empre ado snr. JACOB IS~, ao qual é atr1bu1da a responsa

bilidade do acidente ocorrido com o trem P. lO do dia vinte e 

dois d~ Outubro do corrente ano, na 

~qney B.Gr~, assumi do a presidenc1a da reunião, depois .de 

e pOr s seu fins ap6 Q compromisso .dos membros d Comls·~ 

são de bem desempen rem a 1ncumbênci , dentro da ma s oro-

a Ju tiça, declarou instalados os trabalhos para a onsecução 

do inquerito .Adm1n.Lstrativo de q4e trata a portaria do nr. Dr . 

Diretor Insoetor Geral , designando o escritório de seu cargo 

para, dia quatro de Novembro de mil novecentos e trinta e 

tr s, acusado Snr. J COB 

I ' por si ou asviStido pelo s u advo ado ou pelo advo ado 

ou representante do sindicato da classe, se a êle pertencer e 

das testemunhas de acusação Snrs . Osorlo sto Silva,maqui

nista; Benedicto Ernesto jerreira, ajudante de maquiniSta; Ar-
t 

thur versa, maQu n1sta; Erásto Garcia, ajudante de maquinista; 
,.. 

Rodolpho Pereira, ajudante de manobrador; Mart1nho Escrivao, 

fis al ajudante de combustivel e Gastão Vie ra, chefe de esta-
( . 

ção, aos quais mandou expedir a competente notlilC~ção,por car 

t~, determinando o seu comparecimento no dia, logar e hora su

pramencionados, afim de serem ouvidos sobre os fátos de que 

trata o inquerito Administrativo que óra se inicia. 

Nada mais havendo a tratar foi pelo Snr. prés1dente encerratla 

a sessão, do que para constar , eu , João Baptista de Siqueira , 

·ecretario, lavrei esta áta que·va1 assinada por to os os mem

bros da comissão. 

aa) SYDNEY B. GRAY 

JOA UIM PENALVA 

JOÃO B. DE SI UElflA 

Presidente 

Vice-Presidente 

Secretário 

• 

• 



. CERTIDÃO 

certifico qle nésta data entregyei aos nrs . Jacob fsper, 

Osorio gusto Silva, Benedicto' Ernesto Ferreira, Gastão Vieira 

e Rodolpho Pereira carta de notiflca~ão exoed da pelo Snr.Presi 

dente da Comissão do presente 1nQuer1to , para comparecerem no 

dia quatro de Novembro p . Vindouro, as nove horas no escritório 

do nr. SUperintendente ~a egunda DJ..visão da companhia Paul1s-
• 

ta de Estradas de Ferro , nésta cidade, afim de, o pr1me1ro,como 

acusado e os demais como testemunhas do acidente ocorrido com o 

trem P. lO de 22 de Outubro p.p.Jna estação de são Carlos, do 

que ficaram bem ciêntes, entregando-se-lhes segunda via da noti 

ficação cujo original, rubricado pelos mesmos , junto a êstes ~ 

tos . Deixaram de ser entregues as notificações aos Snrs. Arthur 
N N Versa e Martlnho Escrivao , por se acharem ausentes de Sao Car-

los e ao Snr. Erást o Garcia, por não ter sido encontrado . 

Eu João Baptista de Siqueira, Secretario , que escrevi e assino . 

São Carla~ , 28 de Outubro de 1933. 

a) JOÃO BAPTISTA DE SIQUEIRA 

CERTIDÃO 

certifico que nésta data flz entre~a aos snrs .Arthur ver 

· sa e Erásto Garcia, testemunhas no presente processo , da carta 

de notificação expedida pelo Snr .Pres1dent e da comissão dêste · 

1nquer1 to , para se apresent arem no dla cpa tro de Nove.:nbro p . v1n 

douro , as nove horas , no escritório do Snr. SUperintendente da 

Segunda Divisão da companhia Paulista de Estradas de Ferro ,aflm 

de serem ouvidas , do q1e ficaram bem ciêntes e lhes dei segunda 

via.. JlJ.nto ao presente lnqueri to se encontrará a or-lginal devi-. 

- da~ente rubricada pelas testemunhas . Eu João Baptista de Siquei 

ra, ecretario , que escrevi e assino . 

são Carlos , 30 de outubro de 1933 . 

a) JOÃO BAPTI TA D~ SIQUE~ 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data recebi e juntei a estes autos a 

notificação feita ao Snr.Martinho Escrivão , testemunha nêste 1!1 

querlto , o qual , por se~· em Dous Co~,para l á 

pe a COMP"ANHIA p uLI...> L C' -~ - ---w.sm6-r 



foi encaminhada em data de 28 de outubro p. p. para os devidos 

fins, tendo ficado em seu oder segunda via da mesma, tendo êle 

f1c o bem clênte âe que deverá comparecer. no escr.tt6rio do sr. 

uperlntendente da Segtinda Divisão da companhia Paulista de Es 

tratlas de Ferro, nést cidade, no dia 4 do corrente , as 9 ho

ras,para fazer as suas declarações no .p ente 1nquer1to. Eu 

~oão apt1sta de 1que1ra, ecretar1o , ~ue escrevi e assino • 
• 

a) JOÃO BAPTISTA DE Sl UEIRA 

!II DiVisão 

28 de Outubro de 1933. 

Ajudante manobrador 

SÃO ClillLOS 
t I 

No dia 22 do corrente , no desempenho do seu car-;o de 

ajudante de manobrador , nêsta C ia. , lhe competia , ur ec ..,r a cha . -
ve de caUda da linha réta de 1 , 60 de bitola, eXistente perto da 

plataforma da estação de ão Carlos , lado de Retiro , oara dar 

entrada ao trem P. lO. E sa chave de cadda, que comunica a réta 

com o travessão e desvlos da espl ada, está sempre feita para 

a 1 nha r~ta que passa pela plataforma e a sua ação éra calcá

la. para manter bem ajustad a agulha de m6do a não ~rmitir que 

qu lquer ocilação ou mudança de sua posição ocusionas e rumo di 

ferente do trem e possivel desastre . o trem P. lO , che:;ou a hora 

cérta e o Snr. estava postado junto á~uela chave com bandeira 

de slnál verde em uma das mãos dando-lhe entrad franca , na f6r 

ma re~ lamentar, porêm, á aproXimação do citado trem o nr, in

verteu a oosição daquela chave de cauda, do ~e resultou o com

boio tomar a llnha do . travessão o de se ac~va a locomotiva 505 

ligada a 2 carros de passagelros ,um d lux e um restaurante, 

ue deviam ser manobrado;:) ap6s a parada do P. lO na plataforma 

para serem anexados na c úda dêste trem, cuja racompos ção é 

feita por essa forma , diariamente, em são Carlos . Houve forte 
• 

colisão do trem ? .10 com o de manobra , da q]lal resultou sérias 



- ;J 
avarias em ambas as 1 comotivas , nos carro da campos ção de ma 

obra e o breack de bo.g·"'em o trem P. lO . No carro restaurante 

lcaram quas1 totalmente destruidos todo o v sllhame e objectos 

de louça e vidro, arrafas de beb as e o lmoç , já pre arado , 

tendo ainda sofrido ferir ntos o ajudante de cosinheiro e dois 

garçons, o mG~u1nista da locomotlva 505 e o seu ajudânte ,bem como 

um passr e r de 2a. c1asse que viajava no trem. Ares onsabil1da 

de dês e desastre lhe é atr1bJida, pelo e está inst rado inque 

r to dmin1strat vo , na f6rma do. le1 , para ser apurada a sila cul

pa, ficando o Snr. notlficado ara com recer no dia.4 de Novembro 

proximo vindouro, as 9 horas , no escritório da SUp~1 tende cia . 
d I D visão, aflm de ser ouvldo a respeito, podendo fazer-se a

companhar do seu advogado ou ser assistido elo advo ado ou o re-

presentante do Sindicato da classe a que nertencer . l • 

são testemuthas da ocorrencia, notificadas para.presta

r om o seu depoimento no rBfer.ldo local,d1a e hora os snrs: Osor1o 

Au sto Silva, maquinista; Benedicto. Ernesto erreira , ajudante 

de maquinista; irthur Versa , maquinista; Erásto Garc..La, ajudante 

de ma~u1nista; Gastão Vieira , chefe da estação; Marti11ho Escrivão 

f scal de combustlvel e Rodolfo Per ira, ajudante de 11anobr dor. 

a) Sr.DNk"Y B. GRAY 

R3~ID · TE DA COMISSAO D •, I Q.U RITO 

Clênte. 
Carlos ,28-10-l933. 

a) 

,., 
I Divisao eferenc1a - P. S. l0-33-810-

São Carlos , 28 de Ourubro de 1933. 
35 

Snr. Gastão Vieira 
\ 

Chefe Estação 

SÃO CAHLOu 

No dia 22 do corrente, quando se achava,com bandeira vet: 

de, ~~arnecendo chav de c~ da da linha réta de bitola 1,60, na 

c egada da asta<;ão de ·ão Carlos, para dar entrada ao trem P.10,o 

ajuda 1te de manobr,ador Snr. Jaco~- .L~n, á a.. p :proroxx:Jim~êsse trem, 
pela OM ANHIA i"'AUUSlA DE ~~~ 



v r c::a. ch ve em sentido opOsto , do e resua. tou com Q.~,.eo · 

ara a linha do travessão onde se achava a locornotlva 50 11 ada 

a 4 c rr.os que deViam ser manobrados depois do P. lO ter narado na 

plataforma para anexação na caúda dêste , lavendo forte choque do 

qual reoultou s~rlas avárlas em ambas as locomotivas , em 4 carro 

d com osição que ia ser mru1obrada e no breack de ba a ·em do trem 

P.lO; ~uébra 4e uasi todo o vasilhame e objectos de lo ç~ e vi

dro e g rafaa de beb das do carro restaurante, 1nutil sando al 

moço já preparado e ferimentos em tres emprc0~dos do carro,um pas 

s eiro de 2a. classe, n maquin sta da locomotiva 505 e no seu a-

judante. end o r . uma das testem i as que prese .iC ar 1 a ocor 
~ -

re c:J..a, o notifico para comparecer no dia 4 de ovep1bro p . vJ..ndou-

ro, s 9 hora , no escritóri da SUperintcndenc a da I~ Div "' ao, 

nésta cidade, af~n de dizer o que souber a respeito e lhe fOr per 

guntado. 

Clênte. 

28:10-1933 

PrtE.:.~ 

a) TÃO VIEIRA 

... 
II Divisao 

INQ,U, "TO 

Referencia -P •• 10-33-810-35 

cião Carlos, 28 de Outubro de 1933. 

'nr . Osorio ugusto Silva 

Ma4. u .;.n s ta 
SÃO C 

. o dfa 22 do corrente , <:fUaüdO e achava, com bandeira 

verde, sJUarnecendo a chave de caddb. da linha réta de b tola 1, 60, 

na chegada da estação de são cárlos , para dar eatrada ao trem 

P. lO, o ajudante de manobrador Snr. Jacob Is er , · ~ aproX1maçNo d~~ 

se trem, virou a chave ~m sentido opôsto , do que resultou o com

boio entrar para linha do travessão onde se ach~va a locomotiva 

505 li atla a 4 carros que deviam s r manobrados depois do P. lO 

ter parádo na plataforma para anexação na caúda deste , hav ndo 

forte choque do qual reo:~ul tou sérias avárias em. ambas as locomoti 

vas, em 4 cartus da compopição que a ser manobrada e no breack 

( 

,..... 



eel 

I 

/4-
d b· )'em o trem P .10; uébr· d uasi totto o v s 111;;m1e obj ~-

tos de louça e vidr e arr fas de bebidas do c ro restaurante , 

1nut111sando o aimoço , já pre ar o,e feriment s em tres empre a

dos do carro , um passageir,o de 2a .classe , no maquinista d 1ocomQ 

tiva 505 e no seu judante . e do o 'nr .uma das testemunhas que 

resç c~ am a ocorrencia, o not~f co par~ co~parecer no dl 4 de 

Nov bro .P . vindouro , as 9 l10r s, no esc r t6r o a U eri tend nv1 

a da Divisão , nesta cidade , afim de dizer o ue Oloube a respe1 

to e lhe :or perguntado . 

) SYDNEY B. G Y 

p JID I T D o ~ ....,;jÃQ DE lQ.UER TO 
Ciênte. 

ão c~rlos 28-10-1903 . 

a) 030110 AUIUJTO SILV 
• 

( ,., 
I Divisao .eferenc a- P. S. l0-33-810-35 

arlos , 28 de OUtubro de 1933. 

r . Benedicto Ernesto errelra . 
judante maqu1n1st 

ÃO CARLOS 

No dl~ 22 do corrente , quando se achav~,com bandeira 

vcrde ,guarnece do a chave de cauda da 11ru1a r ta de bitola 1,60, 

na chega a da estação de são Carlos , para dar entrada ao trem 

P. lO , o ajudante de manobrador snr . Jacob Isp r , á aproximação dês 

se trem ,virou a chave em se tido opQsto,do que resultou o com-. 
bolo entrar para 1 nha do traves ão onde se achava a locomoti 

va 505 ligada a 4 carros que deviam ser manobrados depois do 

P. lO ter parado na nlataforma para anexação na caúda dêste , haven 

do forte cho ue do qual ' re sul toú sérias a várias em ambas as locQ 

mot.:..vas ,em 4 carros da composição ue ia er manobrada e no 

breo.ck de ba..g :rem do trem P.lO; quebra ele quas1 todo o vasilhame 

e objétos de louça e vidro e garrafas de bebidas do carro restau 

rante , lnutllisando o almoço já preparado , e ferimentos em tres 

em regados do carro, um passageiro de 2a. classe , no maquinista 

da locomotiva 505 e no seu ajudante. sendo o nr. uma das teste

munhas ue presenciaram a ocor~c1a., 9-Jadtifico par 
OM ANJiJA P.AU ~~~~~;_;.;;.:;:.;&;~~ 



o d a 4 de ~ovembro p.vindouro, as 9 horas, no escritórlo da su 

p rlntendencia da ~ D visão, nésta cidade, aflm de dizer o que 

ouber a respeito e lhe fOr perguntado. 

a) SYDNEY B.G Y 

R I ID I JTE D COM SÃO DE INQUB. ITO 

c ênte. 
,.. 
a r.los,28-l -l9~b. • 

II Divisão Referencia - P.S.l0-33-810-35 

São Carlos, 28 de Outubro de 1933. 

Snr. Rodolfo Pereira 

Ajudante mandbrador 
SÃO CARLO 

• 

Jo dia 22 do corrente, quando se achav&,com ban

deira verde, arnecendo a chave de cauda da linha réta de bitola 
~ ~ ~ 

1,60,na chegada da estaçao de Sao Carlos, para dar entrada ao 

trem P.lo,o ajudante de manobrador Snr.Jacob Isper,á aproXimação 

dêsse trem, virou a chave em sentido opOsto, do que resultou o 

comboio entrar para a linha do travessão onde se achava a locamo

ti v a 505 ligada a 4 , carros que deviam ser manobrados depois do 
t 

P.lO ter parado na plataforma para anexação na caúda dêste,haven-
. ' 

do forte choque do qual resultou sérias avárias em ambas as loco-

motivas,em 4 carros da composição que ia ser manobrada e no breack 

de bagagem do trem P.lO; québra de quasi todo o vasilhame e objé

tos de louça e vidro e garrafas de bebidas do carro restaurante, 

inutilisando o almoço já preparado , e ferimentos em tres emprega

dos do carro, um passageiro de 2a. classe, no maquinista da loco

motiva 505 e no seu ajudante. Sendo o snr. uma das testemunhas que 

presenciaram a ocorrencia, o notifico para comparece~ no dia 4 ~e 

Novembro p. vindouro, as 9 horas, no escr1t6r1o da Superintenden

cia da II Divisão, nesta cidade, aflm de dizer o que souber a res 

peito e lhe fOr perguntado. 
a) SYDNEY B. GRAY 

PRESIDENTE DA COMISSÃO D~ INQ.UERITO 
Clênte.são Carlos,28-10-1933 

a) RODOLFO PEREL~ 



o~a>ANHIA PAUL!I:S'l'A D ESTRADAS DE FKROO 
,., 

I n1~11sao eteroncfa - •• ~O-v3-8l0-35 

ver. de , 

ão car~os, 28 de Outubr.o de 1933. 

nr. Ar:thur. Versa 

Maq1f1n:.ts ta 

No dJ.:a 22 do cor,rente ,quando se a.chava. , com oandé1ra ~ 

a.rnecendo a chave de cauda da ·linha rêta de bl to la 

hegada da sta ão de ão Carlos , ara dar rn tro.da ao 

trem F. lO , o ajudante de manob~a or nr.·uaco Isper , á apro.:d. 

mação desse t rem , vl:rou a chave em sentido opOsto ,do que resu.f. 

tou o c mbo1o ntrar para a 1 nha do travessão onde se achava 

locomotiva 505 11 ada a 4 carros que dev.l!am ser manobrados 

depo s do P . 10 ter parado na pla taforrna para anexação na caúda 

.dêste , havendo forte choque do 4.ual resultou sérias avárias em 

ambas as locomotiv s , em 4 carros da composição que ia ser ma-

nobr e no breack de o~J em do trem P. lO; quebra de uasi 

todo o vasilha~e e objétos de louç· e vidro e garrafas àe bebi 

das do carro restaurante , inutil1sando o almoço já preparâdo,e 

ferimentos em tres mpre 5 ados do carro, um oassag~1ro de 2a. 

classe , no maqu nlsta da locomotiva 505 e no seu ajudante . sen

do o Snr. uma das testemunhas que presenciar 1 a ocorrencia, o 

ot1f1co para comoarecer no d a 4 de Novembro p. vindouro , as 9 

horas , no escritório da 6uperintendenc1a da I Div são , nésta 

a) ARTHUl. VE.1SA 

Divisão ~ eferencia - P . .10-3o-81C-35 

São Carlos , 28 de Outubro tle 1933 . 
pel ~PAULn DE E3TRADAS DE FERRO 

nr. 17rá ar a · 
' 

judante maqulnlS t a 



o dia 22 do corrente , ~uando se ac1av~, com b~1doi a 

vende , ec n~o chave de cauda da linha réta bitola 1,60 

na che ada da estação c vlos , ra ar entrada ao trem 

P.lO, o ajudante àe manobrádor Snr. Jacob sper, á aproximação 

dêsse trem , virou a chave em sentido o O t~ , do que resultou o 

comboio entrar para a linha do travessão onde se achava a loco

mot v 505 1 ad a 4 c rros qu~ Vl· ~ ser m· o r~ os depois 

do • !O ter par tio na platafor.ma uara. anéxhção na caúda clêst~;;, 

havendo forte choque elo qual resu:J.;tou s r1 s avária em ambas 

as locomotivas, em c~rros da nompo i ão e ~a ser,manobruda 

e no breuck õe b · em do trem P. lO; qucbr.a de qu s t do o va 

s ~~e e objéto de louça e vidro e arrafas de bebidas do 

carro restaur 1te , inutil.isando o almoço já preparado , e fer ... -

mentos em tres empregados do carro, um oa..:~sagelro G.e 2a.clas~e, 

no ma.qu nista da locomotiva 505 e no seu aJudante . Sendo o Snr. 

uma das testemunhas que pr·senciaram a ocorrenc e;. , o noti .... ico 

para comparecer o di~ 4 de Novembro • vindouro , as 9 horas, no 

escritório da 'uper ntendencia da II Divisdo, nésta cidade, afim 

de dizer o que souber a re~pelto e lhe fôr per ntu o. 

· a) 3YDNEY B. 3HAY 

. ID • JT i D C Q\US ÃO DE INQUE rro . 
iênte. 

'ão a los , v0-10-1933. 

verde, 

II Divisão Referencia - P. S. l0-33-8lOJ35. 
IV o qarlos , 28 de Outubro de 1933 . 

Snr. . artinho Escrivão 

l~'lscal de Coinbustivel 

·sÃo cArios 

• o dia 22 d corrente , quando se achavu. , com bandelró. 

rn~cendo a _chuve de cauda da linha réta de bitola . 
1,60, na chegada da estação de -=>~O Carlo.:~ , p ra dar entr a ao 

• I 

trem P. ·lO, o ajudante de manobr dor nr.Jacob Isper , á aproxima 

ção dêsse trem, virou a chave em sentido opOsto, do que resul

tou o comboio entrar para a linha do travessão onde ve achava a 

• 



locomotiva 505 1 5 ada a 4 carros ue deviam ser manobrados de-

ois do p . lO t r arado na plataforma ara exação na callda 

dêste, havehdo orte choque do qual r sul tou sérias avárlas em 

ambas as looomot vas , em 4 carros da compo ição que ia ser ma

nobrada e no breuck de bag em do trem P. lO ; québra de quasi 

todo o vasiUm.me e objétos de !louÇa e Vidro e garrafas de bebi 

das do .carro re~taurante , 1nutil1sando o alm ço já ore arado , e 

ferimentos em trcs empre ados do carro, um passageiro de 2a • . 
classe , no maquinista da locomotiva 505 e no seu ajudante . Sen

do o 'nr . uma das testemunh~s que oresenc ~ram a ocorrencia, o 

notifico oara comparec r no dia 4 de Novembro p . vindouro ,as 9 

horas, no escritório da ~uoer1ntendenc1a da I Divisão, né$ta 
t 

cidade , afim de dizer o que souber a respeito e lhe fOr per n 

tado . 
a) vYDNEY B. RAY 

PHEoiD \T,.... DA. vO • .IS!JÃO D'8 IiJ UERITO 

Ciênte. 

Jão Carlos , 3-11-1933 

a) YJtTI:tm:o T'õ...,?..IVÃO 

.. ~UDIÊHCIA 

os quatro dias do mês de Novembro de mil novecentos e 

trinta e três, as nove horas, no escritório do Snr. Superinten 
! • ' 

dente (ia egunda Divisão da companhia aulista de Estradas ~le 

~erro , dia, hora e local desiqnados para o inquerito dmli11s

trat1vo que promove a referida companhia Paulista para apurar 

a fulta do em.regado snr . Jacob Isper no acidente com o trem .. 
' 

P. lO de 22 de Outubro transácto , na estação de ~ão Carlos , ai, . 
presentes os Snrs . oydney B. Gray, Joaqu~n Penalva e João B. de 

Siqueira, respectivamente presidente , vice-presidente e secre

tario da comissão do presente inquerlto , o Snr. presidente de

clarou abórta a essão , em proseguimento dos trabalhos ,para se 

rem ouvidos o acusado e as testemunl1as , cuja nresen~a mandou 

apreguar e , verificado que haviam comparecido e se achavam na 

sala contJ..gua determinou o Snr .presidente ue fôsse introduzi 
. (. OIV1 P. \ HIA .PAJJ.U T. T ~ np. Ql F- . O 

L~~~~ --/-.i'..Z~ /-



do no recinto o acu~ado Sn • J co ~~per, acom ~~ad do seu . 

advo ado ou assistido elo advogado ou do repreoentante do in 
dic to ~a classe se a ~ste pertencêsse, afim de ser interroga

do, e depois, pela ordem de chamada, as t~stemunhas axroladas 

no processo,pa~a i al fim, ao que se passou a dar cump~imento 
' 

do que para constar, eu, João Baptista de diqucira, Secretario, 

escrevi. o presente termo que vae as~lnado pela Comissão. 

aa) uYDNEY B. GRAY - PresldCL"'l te 

JOA~UIM: P"SNALVA - Vice-Presidente 

JOÃO B SI UEIRA - 'ecretario 

DEPOTI~fENTO DO ACUSADO Slffi. JACOB I.:>PF..R: 

Declarou chamar-se Jacob Isper, com 36 anos de idade, 

residindo á rua Jesuino de Arruda n~ 66 nesta cidade, casado, 

ferroviarlo, tendo três fases de serviço na Companhia Paulista 

de Estradas de Ferro prefazendo o tempo de dezesels para deze

sete anos de serviço nésta Companhia. 

Perguntado pelo Snr. presidente se estava- inteirado do motivo 

pelo qual respondia ao presente inquerito, declarou que esta

va ciênte pela portaria afiXad.a na estação e pela intimação re 

cebida por carta. Dada a palavra ao acusado para dlser o que 

tivesse a rGspeito do fáto 9ela qual lhe ~ atr1bu1da a respon

sabilidade, d~sse: que recebêra ordem, para ir guarnecer a cha 

ve para dar entrada ao trem P.lO, no dla 22 de Outubro p.p.,de 

pois de recebido o sinál de passagem desse trem em Ibaté, indo 

para a chave an6s o s1nál de partida do mesmo da estação de R~ 

tiro. Colocou então um dos oés sobre a referida chave, por di.§. 

tração, ficando éla asslm ao contrario, para o desvlo,pelo qual 

trem P.lO e foi chocar-se contra a locomotiva 505 dê 

manobras que ali se acho.va com os carros que' iam ser ligados 

na caúda daquêle trem. Disse que atribue o seu .descuido ao seu 

estado de saúde, pois tendo estado afastado do serviço em con

sequencla de acidente sofrido no serviço da Cia. ,ha ll (onze) 

dias q~e havia retomado o serviço, mas o fez pela necessidade 

de manutenção da familia e dificuldades economlcas em que se 

a~lava, porém, ainda não se sentia com bOa disposição para o 

• 



tr balho, c fort e o test d (,0 u x be éde 

t ao res nte \ quer.: t • Nada mais tendo a deçlara.r foi encer

r do o eu depoim- t ue s n. 

a) J B I PER 

• Depoimento da testemunhu nr. Oso io ~sto Silvo., com 

58 anos de idade, residente G rua Anna Prado n~ 16, nésta cida

de, casado, maquinista, tendo 38 anos de serviço nésta Cia. De

ferido o compromisso de só dizer a verdade, perguntado o que sa 

bia com respeito ao acidente ocorrido com o trem P.lO do d1a 22 

de outubro, que condusia, na chegada de são Carlos, disse:- que 

não vinha acusar mo.s tão s6mente diser a verdade; que conduzin-

"" o o trem P.lO de 22 de outubro p.p.,na chegada a Sao Carlos 

viu que t_,"Llarnecia a chave o ajudante de ma.aobrd.dor ~nr .Jacob ls 

pe~. A d~stancia notou qle a referida chave estava em ordem,fei 
; 

ta par·a a réto., porém, ao transpO-la, percebeu q_ue a maquina se 
t 

inclinava e entrava no o mano-
. 

virando-

a ara o desvio; o trem que conduzia foi chocar-se contra a ma-
( 

quina de manobro. que com quatro carros estavam no referido des-

vio; n~o obstant ter êle d poente feito aQ c ção raoida do 

freio, mas devido a pequena dist leia que medeiava os dois 

trens não foi possÍvel evitar o encontro. Dada a ·palavra ao acu 
' . 

• f N • ( sado contestou a declaraçao da testemunha na parte referente a 

estar o aéusado com a chave fe ta para a réta e em ordem, dizen 

do que como j~ d ssér no seu deJoimento, êle,do minutos an

tes do trem che ar já a tinha feita para o de'svio, oor en ano, 

di '"O, tinha a crio.~ie feita pura o desvio. D da a palavra a teste 

·munha, dl~se que con lrma o seu depoimento, pois sabe que o ma

nobrador Sebastião de tal afirma que o acusado estava com a c a 

ve em ortlem e com o pé no"queijo 11 da chave, posição essa que 

não de~xa duvidas qVanto a se achar el 

mais tendo a 

por 

Depoimento da testemunha B 
pela COMPANH PAUL A DE f:. RA~--w~ 

( 

e nem contestação do acusad 

assinado. 



Ele Carl a do , ajudante e m inist , 1 o n 4.uin §. 

ta, enore do nésta Companh a ha qui ze Oo . D fer. do o com ro 

m sso de só dizer a verd de e sabendo o motivo purque éra chama 

do a depOr, disse:- ue entr~.ndo com trem, como aj\ldante do 

maqui ista que conduzia, viu da porteira ue a chave estava _ 

cért réta e o manobra.dor nr . Jacob Isper ' postadG ju to 
t ... 

a me ma, nao tendo visto êste desfazê~la até o mo~ento 

locomotiva a at1n~iu; que o 

de encontro a m qu na de m 
c 

do trem P.lO; 

tar do: "estamos .. em 

tendo êle depoente saido na 
I f • • 

plataforma da locomotiva acenando ao maquinista da manobro. a

o seu trem, voltando em se0 ida para a ~abin§l da 
I I 

1 comotiva e ai beu o c oque resultante da col são dos.do1s 
( 

do ~ declarar fol d a pa avra ao acu o 
( 

p ra dizer o que se ofere0esse, o qual declarou nada ter · obje . -
da testemu~a , que foi encerrado e v~i por 

a) BEl 1DICTO ERN"" 

Depo menta a testemunha Art ur Versa , com 31 an de 1-. 
dade, residente rua João Pesoôa n~ 1, nésta c dade, ca ado , 

tn quin ot , com 15 ( u1nze) ano de serviço nésta C1a. De_()ois 
t 

de prometer só dizer a verdade , per6~ntado se sab a o motivo 

por ue éra chamado , ao ue res ondeu afi m 

di er o seguinte:- ue no dia 22 de Outubro p .p., estav par do 

com a ma ui a de manobra e carros para a recomposição do trem 
' 

P. lO na linha do travessão e na chegada dêste· trem percebeu pe

la posi:ão tomada pelo 11mpatr1lho da locomotiva que aquêle trem 

entrava em linha errada; tentando fU r com o seu trem consequ1u . 
antes do choque mover a sua m~uina uns dois metros mais ou me

nos, recebendo então o cho ue elo trem P. lO contra a sua locomot1 

v • Nada mais viu porque foi cousa r p da devido a distancia en-
, 

tre os dois trens . Nada mais tendo a dizer, foi encerrado o seu 

depoi ento que assina. 

• 



;f 
Depoimento da testemunha.snr. Rodol ho Pereira, com 26 

anos de idade, morador a rua Anna Prado n~ 116, casado, ajudan

te de manobra.dor, sendo empre ado nésta Cia. de 8 para 9 anos. 

Comprometeu-se a só dizer a verdade ~ sabe o motivo porque ára 

chamado a depOr. Disse que: no dia 22 de Outubro p.p. estava na 

esplanada defronte ao botequim da plataforma junto a livraria, 

oom os seus dois praticantes para as manobras do trem P.lO,quan 

do viu este se· aproximar, notando que o ajudante de manobrador. 

snr. Jacob Isper, que guarnecía a chave de entrada fêz um pêqu~ 

no movimento com a mesma que deiXou o depoente em duvida quanto 

a su· posição cérta; prestando atenção nã pr1me1ra roda da ma-

uina viu então que o trem entrava pelo desvio. a1u de encon

tro ao mesmo gr.ltando e gesticulando para dar alarme ao maqui-

"" nista e ver se este parava o trem, mas n~o houve o tempo nece~ 

sarlo para ê~e perceber e evitar o choque entre os dois trens. 

D da a pal~vra ao ~cusado disse nada ter a contostar pelo que 

fol encerrado o depoimento ue a testemunha assina. 

a) RO:OOLPHO PEREIRA 

Depoimento da testemunha Erásto Garcia, de 28 anos de 

idade, morádor na Travessa 3 n~ 24, nà Vila Prado, nésta cida~ 

de, casado, ajudante de maquiniSta, com 8 anos de serviço na 

~ia.Paulista. Prometeu dizer a verdade e sabendo porque éra 

chamado a depór, 1nquérido, disse:- que estava fazendo llmpe

sa na cabina da maquina quando em dado momento o seu maquinis

ta lhe disse que o trem P.lO entrava·na mesma linha em que se 

achavam, tentando fugir com a locomotiva e nessa ocasião o'de

poente sentiu o choque entre os dois trens, c~1ndo êle dentro 

.da cabina ferindo-se. Nada mais v1u. Nada mais tendo a decla-

rar a testemunha foi encerrado o seu depoimento que ela assina. 

a) ERASTO GA.RCIA 

Depoimento da testemunha Snr. Martinho scr.:i.vão, de 44 

anos de idade, l~sidente nésta c dade a rua 13 de Maio n? 18, 
~ 

casado,' fiscal de combustlvel, tendo 31 anos de se~viço nésta 

Companllia. Deferido o corap "'Omisso de só dizer a verdade e sa

be~do porque éra chamad 1 a d90r, ... J~uerido, d sse~18.java 
tJ a vus , H A ~AUL,Ji::l A E E RA A~ .f;;if{ f~~ ~.-ce;;r...:liSll'E 



em serviço na locomotiva do P.lO do dia 22 de Outub o p. fin

do e quando ess~ trem passava nas porteiras da rua General oso 

rto o depoente se achava no centro da cabina da maquina tendo 

o ajudante de maqu1nista ido á janela para se por na posição 

de entreoar o estafe; quando o trem ·at n ·iu a chave ouviu o ma 

u1n sta Snr.Osorio s lva dizer - "olhem onde nós vamo entrar" 

e em s uida aglu com toda a prestesa como em caso tle e rgên-

cia; o depoente notou ue o ajuda te Q maquln1st· ava . 
afr pela porta ue vai á pl~tatorm~ da rnaquina e pofisando. ue 

êlé 1~ saltar rltou com o mesmo porém, e te voitou e nesse mo 

ento se ver1·f1cou o choque entre os tlo1 tre11s . r ada mais d s 

se a testemunha.pelo ue foi cohc~u1tlo o 

sina. 

Depo menta da testemunha Snr. Gastão Vieira, de 5o anos 

de dade , morador na rua Bento arlos n~ !1.2 , casado , c11ate de 

estaQão , co. 37 anos de serviço nécta Companhi • c m rometeu

~e a dizer a verdade e sa.bendo o motivo p r que éru. chamd.do a 

depOr, inquerido, declarou:- Estava dentro do seu e~crit6rio 

na est ção de são Carlos , no dia 22 de ou~bro p. p.~q,uando 

che ava o trem P .10 saiu a pla tc..~.forma e viu que o manobrado r 

Rodolnho Pereira e outros ~ue auXiliava~ gritavrun e corriam 

oara o lado do trem; olhando oara lá viu que o P. lO entrava na 
\ 

e~planada e fol c11ocur- se contra a manobra com carros p~~.ra a 

recomposição da uêle trem. Disse que o ajudante de manobrador 

n .Jacob Is er , que se achava na chave, é empregado 

pratico e anti o no serviço de manobras e já te~ até 

turma de manobrad.ores em serviço . Dada a palavra ao acusudo na 

da quiz perguntur , pelo ue foi concluido este depoimento uc 

val as~lnado pela testemunha. 

a) G ..;;TÃO VIEIP..A 

o 
· Certifico que , após ter sido ouvido o acu~ado e todas 

as testemunhas foi pelo Snr. Pre~identc interpelado o acusado 

se hav a defêsa a ap e~ontar, ao ue respondeu êle nê at vumen 



/f r:;-
te . certifico , outroslm, ue o cusàdo compareceu pa a depOr, só , 

desacomoanh do de advo do 

re res~nt~~te· o 1nd1cato da classe , declaranáo que a êste não 

pertencia. Eu , ·João Baptista de S1queira, ~ecretat1o o escrevi e 

aso:~ino. 
'ão Carlos, 4 de 1933 • 

• 
Ã D~ DOCtJMEI ... O: 

os 4 dias do mês de Novembro de 1933 1 de rdem do Snr. 

Pres dente da coml~são do _resente lnquerito, junto a êstes au

tos o atestado medico subscrito tJçlo snr.Dr. lderlco Perdi)ão, 

exibido elo acusado e ao qual f&z referenc1a em zeu depoimento 
N de folhas,pedlndo ju çao ao processo. para constar lavrei êste 

termo que assino . • 

a) JOÃO Bl·~ ... l~T"'~ D SI U IRA 

S "C '"'TARIO 

ão Carlos, 31 de Outubro 

ttesto que o Snr. Jacob Isper soffreu um accidente no 

serv.çu no dlu 29 de . osto , ua dando o leito com um lwnb' o 

trauma.tlco , durante mai e um nês , sendo verdade que ratomou 

o serviço em condições ainda de depauper· nento consequenc1a de 

seus soffrimentos , embora curado de seu lumbago . 

a) DR .ALDE ICO ffi.DIG"'O 

T ;... O DE AN ÇÃO DE DOCill~TO . 

os 4 dias do mês de Nov mbro de 1 33,de ordem do Snr. 

Preõ;)idente , junto a êste auto c6 1 do processo por acidente 

sofrido no serviço da Compa.'1hla Paulista de .. ~strc..das de Ferro 

oelo seu empregado r . Jacob sper, do que pa a constar fiz o 

presente termo que a sino. 

a) JOÃO BAPri 'T~ 

IO 



.. · COMP.AJ\JHIA DE 

l ~scriptorio 210815 
Telephcmes 

Ambulator1Q 2-2427 

"ente em cam 1nas 
v. Salzano Flori 

Telephone 2554 

S"EC~ÃO D3 ACCIDWNT .. S DO TRABALHO 
c 

Sêde: RIO DE JAIJ e~IRO 

SUCCUHSAL EM SÃO PAULO--RUA BOA VISTA, 31 --EDIFICIO SUb AMERICA 

Aviso de acc1d~nte a ser fornecido pela 

CO~v1P .JHl,A P.r1.ULISTA DE EST&.\DAS DE FERRO 

Aviso •••.• A.T.l-25q5 

VICTIMA - Nome:- J~co~ Isper Idade:- 36 anos sexo: masculino 

Res1denc1a: Rua Jesu1no .L rruda 66 Cldade: :.Jão Ci:irlos 

Occupação habitual: ajudante de manobradar -

Occupação por occé:l.sião do acc1dente:- a mesma • 

alario:- l..p300 por hora - dmissti.o:- 1-2-1919 - Es- ... 

tado civll:- casado - Nacionalidade:- Syr:l.a - Pratico 

ou ~prendiz:~ pr~tlco - Gráo de instrucção:- regular 
----------------

Data, ho- o accidente,que occorreu no dia 29 de AJsooto de 1933, 
ra e lo-
.,.ar do ac as 15 11oras,foi produzido por máu geito, no momento 
c1dente -

em que o referido empre~ado~ en atava dois vagões, so-

f'reu lumbago t~awnatíco. . 
Lugar do acgidente:- esplana 
da da estaçao de s.Carlos. 

Testemunhas:- Ernest1no Block,Benedicto Telxeir~ Bor
:tes 

nome do Hospital 
.. 

A vict1ma retirou-se do trabalho ? sim - Quando ? no 

mesmo dia. Junto o attest~do medico firmado 'Jelo Snr. 

Perdi~ão residente em são Carlos 

~ão Carlos, 30 de Agosto de 1933. 

a) G. Vieira 

SUL ·viERIC ER t~:JT. MA.! r~IMO ,E ACCID ..JJT ,.3 

1 
Escrlpto lo 2-0815 

Tele 11ones: 
1\mbulatorlo 2-2427 

ente em Campinas: 
V. Salzano F1or1 
Telephone,2554 

SEC ~~.0 DE AC C J. • T !.S DO T lillALHO 

Sêde: RIO DE JANE RO 

.i 



é~ 
CCURSAL EM' SÃO ULO- -RU..- 00 V TA , 1--EDI C O SUL A1:87..1IC 

v~so de ccidente a ser fornecido pela 

1HIA P UL T D ~STRAD DE FERRO 

viso . .......... . 

-------- ···-------... 
"ATT ~.3TJillO DO ACCIDENT ._,n 

• r . l-25ô5 

tte~to que o nr. Ja~ob Isper que exerce.o car o de ~judan

te de m· obra na epartição 2a. Divisão , recebeu em accidente do 

traba1l1o no dlc.!. 29 de ~osto de 1933 , os se 1rites ferimentos : 

lumbago traumat1co . 

o referido empregado deve ficar afastado do serViço até o 

dia 1~ de Setanbro de 1933 , d~ta e~ que , hà maximo , deve procu

rar o respectivo attostaoo de altu , púr roasaum r o serviço de 
,.. 

seu cargo no dia seguinte , ou , c so nao ~steja restabelecido , o 

attestado de prorogação • 

. Jã.o- Carlos , 30 de .. osto de 1933. 

a) Dr. ~lderlco 'erd1 ão 

1 edlco ss1sten te 

SUL AMERICA TER 'l'R •i.:> ~ RITIMOu , !J CCID !}JT 'S 

COA.1PAHHIA D 

Escr1uto io 2- 0815 
Tele hones : 

~ente em Campipas : 
V. alzano Flori 
Telephone 2554 Ambulatorio 2-2427 

..,ECÇÃO DTC CCID:B]JTT~.., DO 'l'RABALHO 

uéde : O D~ J ~IRQ 
' 

uUCCUHSAL + No PAULO--RUA BOA vrsTA , 31--~DrFrcro SuL .RI C 

aviso de accidente a ser fornecido ela 

C0.1PWIIA PAULISTA DE •.STRAD S D •J FE O 

viso ••••••••.. • . T. l - 2565 

uA'rT ~ 'rALJo D. PROitOGA'tÃ u, 

ttesto que o Snr. Jacob Isper·que exerce o cargo de ajudan 

te de ma.nobrador na Repartição 2a. Divisão , vlctlma de accid ~n 

te do traballlo no dia 29 de ;oato de 1933 , que deveria reassu-

mir o servico no dia 2 d~ et embr o de 1§33~ só o 
pela COMPANHIA PA ' ' D ESTRADAS DE rERR 

~/~~ 
poderá fd.zer 



no d ~ Z2 de Setffi1bro de 1 33, por não se a har rewtabelecldo 

dos fer entos recebidos no mesmo accldente . 

ão Carlos , 3 de Setembro de 1933. 

a) Dr . lder~co Perdib;o 

Medico aso1stente . 

OBSErtV.t ÇÕ .S: 

• 
SUL A~ ICA TERREST E , ! TUTI.!OS,E ACCIDE lTES 

. 
COMPAffrliA DE ,;:)E'JU 10S 

i 
"Sscr1utor1o 

Telephones 
&1bulator1o 

2-0815 

2-2427 

1: ente em Campinas: 
v. Sâlzano Flor1 
Telephone - 2554 

"'o DE ACC DUL ..... S DO T u-J.LJ·.M...Ll· 

Séde: RIO Dt;' JAH ·no 
oUCCURoAL .. SÃO P ULO--RUA 1 BOA VI.:JTA, 31--EDIFIC.!.O SUL •mRICA 

.. viso de uccidente a ser fornecido pela 

COHPANHIA PAüLIST DE ._roT~ ~ ' DE ?i'RnO 

v so •.•••.• . T. l-2565 

11
J TTi<~STADO DE ffiOROGAÇÃÓ" 

ttesto ·ue o Snr. Jacob Isper que exerce o car o, de a 

judante de manobrador na Repartição 2a , Divisão, victlma de ac 

c dente do tr~ballo<no dia 29 de gosto de 1933, que deveria 

reassumir o serviço no d a 22 de Sete~bro de 1933 , só o poderá 
. ,... 

fazer no d a 4 de Outubro de 1933 , por nao se achar restabele-

cido dos ferimentos receb:!..dos no mesmo accldente . 
IV bao Carlos, 23 de Sete.nbro de 1933. 

a) Dr. lderlc 
... Perdi ao 

..:..dlco assistente 

OBSERVA"'Õ S: 

SUL Ar~IC TEHRZST ·,.s , ~tt 

i
~scri tor1o 2- 0815 

Telephones : 
bulatorio 2-~±2? 

GC IDEH'l"SS 

~ente em Camoinas: 
V. Salzano Flori 
Telephone, 2554 

SECÇÃO DE i CClDENT •S DO T BALHO 

éde : IO DE~·~ O 

SUíjCURSAL Elvf SÃO ULO--RUJ BOA VI TA,31--EDIFiv O SUL tERiw·~ 



. viso de acidente a ser fornec do pela 

COMPAHHIA PAUL S'.rA DE ~S'rRADAS DE FE':mO 
' 

A. T. l - 2565 
.. 

"Nr 'rES'rADO DE PROROGAÇÃ0 11 

testo que o snr . Jacob sper que exerce o car Jo de rati

cante de manobra na epartlção 2a. Divisão , victima de accidente 
' ' 

do trabalho no dia 29 de osto de 1933, que deveria reassumir o 

serviço no dia 4 de Outubro de 1933, só o podepá fazer no dia lO 
"" de Outubro de 1933 , por nao se achar restabelecido dos ferimen-

tos recebidos no mesmo accidente. 

são Carlos , 4 de Outubro de 1933. 

a) Dr. Alderico Perdi, ão 

Medico assistente 
• 

OBSERVAÇéJES : 

SUL AMERit,;A rrE1~d~S'.PttES , MARI'riMOS .. ACC IDhl.~TES 

COMP JHIA DE S t..GURO 

!Escriptorio 2_ - ó815 · 
Telephones 

. Ambulatorio 2- 2427 

ente em Campinas 
V. Salzano Ji,iori 

'.Pel ephone , 2b54 

'EC~ÃO DE ACGIDF~TES DO 'rRABALHO 

éde: RIO D t.. JA.l' ~mo . 

SUCCURSAL F..M ÃO PAULO- -RU BOA VISTA , 31- - •,DII•.ICIO SUL .AMEHICA 

Aviso de acéidente a~ ser. fornecido pela 
t 

:;OMPANHIA PAULIS'r.A D~ I~S'11RÀDÀS D'E F !..mo 

Aviso . •••••••• 

Attesto que o snr. Jacob ls er que exerce o cargo de aju

dante de manobra , na.Reparti ão 2a. Divisão , v1.ctima de acc1den 

te no trabalho no dia 29 de osto de 1933 , está completamente 

restabelecido dos ferimentos recebidos e com a mesma capacida

de de trabalho que tinha antes do accidente , deve reassumir o 

serviço do seu cargo , no dia 10 de Outubro de 1933. 

"' ~ao Carlos , 9 de Outubro de 1033 . 

a) Dr. lderico erdigão 



o medico deverá .indicar no schema, estampado ho 

verso deste, com um traço, o lugar da amputação cirurg1ca ou ac 

cldentar ~e afiKYlose , assi nalando-a com sua rubrica . 

o C O H 

Aos 6 dias do m~s de ovembro de 1933 , faço estes autos 

' conclusos ao snr. Presidente da comissão , do que para cohstar 

escrevi êste termo. ... 

a) JOÃO 

S~C'\ET lO 

VISTO E EXAMINADO O PRT?Slill'J'rE TI'JQUJffiiTO ADMINISTRATIVO , 

D~LE CONSTA:-

a) 

b) 

c) 

d) 

que no dia 22 de Outubro p.p. ,na che ada a estação 
de ..3ão Carlos , o trem P. lO , ao envez de entrar ne
la llnha rêta de acesso a pl~taforma, tomou a do 
desvio e entrou elo travessao, indo de encontro á 
locomotiva de manobra n~- 50b que com 4 carro~ ali 
aocruardava a chegada daquêle trem para anexa tao des 
tes carros na caúda; · 

. 
que estava guarnecendo a chave de caó.da para dar 
entrada ao P. lO o ajudante de manobrador snr. Jacob 
Isper, escalado para esse serviço . 

que -essa Chave está sempre feita para dar entrada 
aos trens pela l~nha réta , passando dentro da pla
taforma da estaçao , sen~o encargo do empre ·;ado que 
a guarnece , faser pressao sobre a me~ma afim de 
mantê:la bem ajustada e flrme para nao permitir os 
cilaçao ou abertura das agulhas ; 

que o ajudante de manobrador 3nr. Jacob Isper ter1 
a, ao aproximar-se o trem P. lO désêa chave movido
a mesma de módo que ficou em posiçao inversa, dando 
entrada ao trem para o desv*o , do que r~sultou o 
seu encontro com a comoos~çao de manobra e suas 
consequencias descritas a fls . dos autos , endo po 
risso ó responsavel pelo acontecido . 

Ouvido o acusado a respeito da falta que lhe é imputada , 

disse que:- tendo ido para a chave após o Sinál de partida do 

·trem P.lO de Retiro ,colocou um dos 

ção,ficando êla assim ao contrario ou seja dando entrada para o 

' desvio ,pelo qual entrou o P. lO e foi chocar- se contra a manobra. 

Acrescenta que atribue o seu descuido ao seu estado de saúde ,pois tendo 



~ ot 20 -
.do ~Jst· do ac1d..,n'ta.do no serviço d C1a., a 11 d as 1ue havia re-

tomado o trabalh , o ue fêz p r p stções de suas necess dad.es 

part culares , porém , sentia~com oas disposições pa-

ra o conforme atestado que apresenta , do Dr . ldec co 
.... Perdi ~o , eu medivo assx~tente . 

la. testemun a , nr . usto ·~lva , maquinista 

d trem P. l , declara que , a c e aqa & oão Carlos reconheceu 
• 

Que o wnr . Jacob sper est~va guarnecendo a ~have e que esta es 

tava érta, !eità para a e1tr.ada na linha r6tú , por m, quando a 

locumotiva a at n 1u , pe1a posição inclinada am que ficou, pOde 

deduzir ue havia toma o rumo d1fe ente do que devia e que o a 
have o 

~~=-~~~-=-~~ 

acusãdo contesta est~ declar ção da testemunha, d~sendo que.do ~ 

minutos antes do trem che ar êle j estava com a chavetv ada 

para o· desvio , errada, .ortru1to ,mas a testemunh~ confirma o seu 

depoimento , afirmando que u c~ ve estava certa o r.a a 1 na ré-

s declarações 
N 

, CJ..Ue servia como ajuda.n te de ~na uinis ta do P . 10 , sao 
. 

lqenticas ás da la. testemunha, acrescento.ndo ela que até o mo 

monto eln que a locomotiva encobriu a chave , que estava foi ta 

certa para a ent áda do trem na réta, não viu o manobrador Ja

cob Isper desfazê-la, ou seja mudar a sua pos1~Üo para outra 

linha. 

Snr. Jucob 

rodas da 

1-ocornoti va , qua do esta t r onsp.unlia a chave v u "q e o trem en-

tr va em d,lreção ao desv:l:o . Saiu cor endo , 'Jr.ltando e bect 1cu

la do par al mar o maq~in st e para~ o trem , mas não houve 

o temoo necessarlo para is o. thur. Versa , 3a. testcmunh , 

uin ..,ta da ocomotivt:t 5 5 ele mnnobr.a , que recebeu o ch que o 

d~~v1o .de a ardava a chegada da R.lO, vi u , á che~ada dêste , 

e, pela pos ~ção tomada pelo limpat~ll~s da locomot1v~ perce-
l- av1 NHIA PAULISTA DE ESTRAD~E ~~~~ --



o u u o trem e1 trava em linha errada; tentou fazer. ra tr ced·er a 

sua locomot~va, mas lo o sentiu o choque de amoos os trens. ~rás 

to areia, seu a~udante, ocupado na limmeza da cabina, ouviu em 

dado momento o seu~maquinfSta dizer que o P. . lO entr va n 

linha em que se achavam e procurou fU ir com a anobra, lmas 16 o 

se fêz sentir to choque, caindo êle depoe te dentro da maquina. A 

testemunha Mart rtho ~scrivão , que viajqva dentr.o da ma ina do 
• 

P.lo, quando o trem ·atingia a chave ouviu o maqu~nista dizer ' 

olhem onde n6s vamos 'entrar•• - e4.u1valendo isso a diz~r que en

travam em 11nha diferente; disse que o maquinista ~plicou com 

presteza os recursos para paradas rapidas, mas lo o ~e verif cou 

o choque com a co1pos1ção de manobra, na linha dm que se achava 

está. 7a. testemunha nr. Gastão Víeira , c efe d ~st çNo 1n 
~arma que, saindo de 3eu escritório para a plataforma,quando che 

gava o trem P.lO, viu o man bradar odolpho Peneira a outros seus 

auxiliares correndo e gritando para o lado do trem; olhando notou 

que o P.lo entrava. na esplcmada e foi cho .... ar-se contra a manobra. 

co:n carros para a recomposição daquêle trem; acrcsc ... nta que o a-
. ' 

judante de manobrador Snr.Jacob Isper, que guarnecia a ch&ve, é 

emnregado bast~~te pratico e antigo no servi~ç~o~d~e~~~~~~~~ 
I 

chefiado turmas de manobradores no serviço. 

Pelo exruae das declaraçÕes do acusado se ln~ére que , êle, 
' indo ara a chave, dois minutos antes da chegada do trem,calcou-

a com um pé , deixando-a., d,êS dêsse momento, em pos ção errada, 

dando entrada para o desvio, nor distração de sua parte; contra

riando, porém, esta asserssão, vêm as testemunhas Osorio Augu-sto 

1lva Benedicto Ernesto Ferreira, tripulantes da locomotiva do 

P.lO, aflrma.r categoricamente que,na chegada do trem, olhando p~ 

ra a referida chave, viram-na perteitrunente.certa e em o dem pa

ra a entrada do trem na linha réta. ~ fUnção essencial de um ma

quinísta a inteira observancia dos s1na1s, chaves, etc.,~os qua

is devem dispensare a sua maxima atenção , para evita!~ as conse

quencias de erros ou factores de outra natureza. No caso ver.ten 

te a verificação da posição da chave éra dever indeclinavel do 

ma@ n:l:i::lta e êle e o seu p.judante a viram certa para o seu trem 

os de o1mentos das test~ 

• 



munhas acima encontram apolo no.s declarações de Rodoloho Perei

ra quanÇio êste diz que -"quando viu o trem P . lO se aprox mar, no 

tou que Jacob Isper , QUe guarnecia a c~ave e entraoa, têz um 

pequeno movlrna to com a mesma que delx.o'L!.._§. testemunha em duvida 

quanto o. su~ posição cérta. Está em chéque , portanto , a declara 

ção do ~cudado . se êle já estava com a chave ~rrada dês do mo-
N 

mento que tomou O• seu governo , nao se just:lfi.ca que movesse - a 

mesma na ocasião de ser alcançada pe tr m. Deduz-se , por isso, 

p~;;:las informações elo 

ue su~pe tou e • ~fet iv nente ocorreu , que 

Jacob ave em po .i.~"'o ra o. desv1o, errada, 

portanto , dês do momeqto que tomou •o ~~overn0 da mesma , as , sim , 

feita cérta e 
( 

plato.forma, . tendo-a 1nudado de · os ção na casião em ue a loco

entrada'do 
trern 

do . cmã1s , o acusado ~onte tru1do a la. t~stemunha no onto em 

ra a rét· e e~ ordem, não o

fereceu contest ção á 4a. testemunha snr. Rodolpho Pere1r , acei 

tando o seu depoimento que o 
t 

onta co o te do manejadô a chave 

quando o trem se ·:o .xJ.mava. Sllen.~iand,o d ante d .. st aflrmat -
l • • 

va da testemurilla o acusado se conforma com ela e tacit ,ente . a 

aceita cono verdadeira. Tod s as demais testemuw1~ ão concor

des em declarar que o trem entrou em 1 nha rr·:da, ocasionando . 
o desas~re. liá o proprio acusado confessa a sua f lta ,que 

disse ser - e a sua fé de oficio rebistra var1-

os casos graves de erros de chaves e de entra.das de trens de 

passageiros e de car0 a em 1 nha já ocupada por outros trens , 

com perioo 1nlnente de choque e 0 raves consequencias . 

Atribue o ~cusado a sua distração , d~ qual resultou o 

erro da chave , ao seu estado de sadde, a nda precar o em virtu-
• 

de dé acidente sofrido no serviço da Cia. Paulista que o abri-

ou a permanecer afastado do trabalho ao qual l1avia voltado ha 
I 

11 (onze) dias . Examinando esta versão do acusado va~os encon-

trar no respectivo processo de acidente apensos a este inqmer1-

to o de~::,ulnte : "l cidente 
Mt"'ANHIA ""AULI f A. 



horas , produzindo um má.ú 6 eito , no momento em que enP-atava dols 

"" ya~oes . ofreu lum~ago traumat~co . etirou-se do trab~lho no 

mesmo d1a, devendo ficar afastado do serviço até o dia 1~ de Se 

"" tembro de 1953. Três atestados de prorogaçao da ausencia, para 

retomar o serviço re~pectiva:nente em.22 de ete.nbro, 4 e rr.o de 

Outubro de 1933 e , finalmente, atestudo .de lta em que se decla

ra - 11esta.r o paciente completàmente· restabelecido do::) ferimen-

. tos recebidos e , com a mesma ca1:>acldade de trabalho que tinha 

antes do acidente,. d~vendo reassumir o serviço do seu cargo no 

la lO de Outubro de 1933" . · cor.~o se vê, é'l.S cdllsas do acidente 

cessaram (em razão dêste atestado e o S11r . Jacob Isper retomou o 

seu ~erv1ço habitüal no dia 10 de Outubro . A falta cuja resoon

sab~l1dade se-lhe atribue teve lugar 12 dias depois , a 22 de OU 

tubro e o atestado que oferece para justif.lcar o seu~estado de • 

saúde, que teria 1nflu1do para ~ sua distração , está d~tado de 
N N 31 do mésmo mês l No,decurso desse tempo nao houve objeçao do 

acusado quanto ás suas condições de saúde 1ncompativels com o 

servfço . ASsim, considerando as declarações feitas pelo acusado 
, 

e te~temu11has e tendo em Vista as circunstanclas que se acerca-

rrun do fáto ·e demais provas dos autos, julgo procedente a acusª 
IV 

çao e o acusado como ~nourso no art . 54, le t r a c., do Decreto 

20 . 46~ de 1 ~ de Outubro de 19~1 , sendo a sua falta passivel da 

pena de demi ssão , obser vadas as disposições do artigo 53 do De

creto 21 . 081 de 24 de Fevereiro de 1932. 

são Carlos, 6 de Novembro de 1903. 

Sydney B. orsy 

Joa uim Pene 1 va 
. "" Joa Be tista de Siqueira 

"" Jun~ao de docurr.entos 
t 

Aos 16 dias do mês de Novembro de l933,junto a ê~te inQuérito o 
t 

ce rt1ficado do tempo de serviço na ~ompanh1a Pau11s te de ~stradas 

de ferro e a folha de antecedentes do ewpre~ado Snr. Jacob rsper. 
"" Joao Baptista de Slquelra 

secretário 

,.. 



1 0MPANHIA PAULISTA E ~STRADAS DE FEltRO 
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Departamento do Trafego. Heferenciq - T.F.OI7·15 

campinas, 14 de Novembro de 1933. 

Atesto que o r.Jacob Isper tem sido tunc1onario désta 

Estrada nos seguintes períodos: de cinco de I ovembro de mil nov~ 

centos e quinze ~ dois de evereiro de mil novecentos e dezeseis; 

de dezeseis de ~osto de mil novecerttos e dezesete a trinta de 

Janeiro de mil novecentos e dezenove; de um de ~evereiro de mil 

novecentos e dezenove a dez de Março de mil novecentos e vinte e 
! 

oito e de treze de Março de mil novecentos e vinte e oito em dian 

te. 
Tem ausencias de trezentos e tres dias com remuneração 

e seiscentos e quarenta e 'um dias e tres horas sem remuneração ••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

T .1~. O. 5-271 

Data do nac mento: 
Nacionalidade 
Estado civil 
N? do registro 

Admissão 

Nota · 

Promoção 

Ordenado 

a) A. Penalva 

p. hefe do Trafego 

Visto 

a) J. Uintra 

Diretor Inspetor Geral 

OPIA DA Fm DE OFICIO DO FUNCIONARIO 

Snr. Jacob Isoer 

14-8-1897 
Siri a 
casado 
1557 

l-2-1919 em .Carlos-Baldeação, como traba
lhador, ordenado 3~800 diario. 

· Tempo de serviço anterior verificado pelas 
folhas de pagamento: de 5-11-1915 a 2-2-1916 
e de 16-8-1917 a 30-1-1919. · 

l-6-19t9 a praticante de manobra, quóta hora 
ria '550. -

8-1919 elevado 



go e ordenado . 
N Remoçao 
N emoçao 

Ordenado 

Promoção 

Orde ado 

De issão 

e admissão 

N 

remoçao 

Ausencia. 

usencla 

usencia. 

AUsencia 

Licença 

usencia 

Ausencia 

Licença 

Licença 

Ausencia 

Licen.,.a 

usencia 

Ausenc a 

Licença 

licença 

15-5-1923 para Itirapina mesmo car o e ordenado . 

6-8-1923 para s . car1os ,mesmo cargo e ordenado Per
muta. 

7-1923 elevado a JBOO quóta ho aria. 

16-3-1926 a ajudante de manobrador,1~000 qu6ta ho
rarla. 

3-1926 elevado a 1 ·300 quóta horaria . 

10-6-1928 eliminado p r ter re eb1do indemn sação 
devido acidente no trabalho . 

13-3-1928 em .carlos,como ajud . manobrador,l~300 
uót horar a . eadmitido por estar em condlçoes 

de fazer o mesmo serviço . 

22-2-l932,reba1xado a prat1cru1te manobra , l ooo 
quóta horarla. eba1xado por tempo indeterminado , 
por ter determinado o recebimento do G. o, 17/2 ,em 
linha 1ncerta,orlginando ser recebido na linha on 
de estava o G. B. 

12-4- 1932 a ajudante manobrador,1 '300 quóta hora
ria. Voltou ao cargo do qual havia sido afastado 
por te~po indeterminado . 

1 dia em Dezembro 1919 . Esteve preso . Descontado . 

3 dias em Jane ro 1920. Doente . Descontados . 

8 dias em li'evereiro 1920. cidente . lnteE~ra1 . 

14 d as de 23- 2- a 7-3-1920. Acidente . Inteural . 

1 dia em Maio 1920 . Descontado. 

4 dias em Junho 1920. Doente . Apontado 2. 

6 dias em Junho 1920. Acidente . Teve ponto 240 
horas . 

5 dias em Julho 1920. Descontados . 

3 dias em Março 192!. Descontados . 

25 dias àe 26- 5- a 20- 6- l92l . Doente . Ponto: Junho 
apontado 56 horas -e 40' 

2 dias em osto 1921 . Descontados . 

7 3/8 dias em 'etembro 1921. Doente . Descontados . 

4 dias em Outuoro 1921: Doente . Descontados . 

8 dias em Janeiro 1922. Doente . Descontados . 

6 dias em Janelro 1 22. Completar . 

3 dias em aio 1922. Descontados . 

Ausencla · : 7 dias em Maio 1922. Doente . Descontados . 

Ausencla 3 dias em Julho 1922. Doente . Descontados . 



Llt;ença 

Licença 

6 dias em Agost o 1922. Descontados . 

3 dias em Set embro 1922. Completar. 

usencia : 9 dias em ..,etembro 1922. Doente . ompletar. 

Ausencia 2 dias em Dezembro 1922. Doente . Descontados . 

Licença . : 3 1/2 dias em Dezembro 1922. Doente . Descontados . 

Licença 

Ausencia 

Licença 

Licença 

Ausencia 

Licença 

Ausenc1a 

t 

6 dias em evereiro 1923. Descontados , . 
8 dias em Junho 1923. Doente . Descontados . 

' 3 dias em Junho 1923. Descontados . 

5 dias em Julho 1923. Descontados . 

5 dias em Outubro l92D . Doente . Descontados . 
. 

2 dias em Dezembro 1923. Descontados . 
. . 

6 dias em Fevereiro 1924 . Doente . escontados . 

Ausencla 7 d as em Março 1924. Doente . Descontados . 

Licença 3 dias em Junho 1924 . Descontados . 
' Ausencla : lQ dias em ~etembro 1924. Doente . Descontados . 

Ausencla 7 dias em Outubr.o 1924. Doente . Descontados . 

Ausencla 6 dias em Novembro 1924. Doente . Descontados . 

Ausencia 3 dias em Dezembro 1924. Doente . Descontados . 

Licença 2 dias em Dezembro ,1924. ·Descontados . 

usencla : 4 dias em Junho 1925. Doente . Descontados . 

Ause ela -: 3 dias em Outubro 1925. Doente . Descontados . 

Ausencla 1 dia em Hovembro 1925. P. f . doente . Descontados . 

Licença 3 dias em Janeiro 1926. Descontados • 
. 

AUsencia 2 dias em Janeiro 1926. Acidente . pontada 1/2. 

usencla 14 dias em Abril 1926. Doente . Apontado 1/3. 

Ausencia 3 dias de 28- 6 a 1- 7-1926 . Doente . Descontados . 

Ausencia 

Ausencia 

l2 dias em Julho 1926. Acidente . pontada 1/2. 

lD dias em 
( 

osto 1926 . Doente . Descontados . 

AUsencia 11 d as de 24-12-.1926 a 5- 1- 1927. P . ~'. doente . Descon
tados . 

Ausencia 7 dias em ~ever.eiro 1927 .P. f . doente . Descontados . 
. . 

Ausencia 3 dias em Março 1927. P. f . doe te . Descontados . 

Ausencia : lO dias em Julho 1927. Doente . Descontados . 

Ausencla 5 dias em .Novembro 1927. Doente . Descontados . 

Ausencia 22 dias d~ 28- ll a 2Ó- l2-1927.Acidente .Apontado l / 2. 

Ausencia : 53 dias de 17-1- a 10- D-1928. cldente .Ponto : atê 
27- 2 apontado l/2 , re~)P desq,~ados . ~ 
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Ausenc a 

usencia 

Ausencla 

AUsencia 

Licença 

Licença 

Ausencia 

Ausencia 

Ausencia 

usencia 

Ausencia 

Ausencla 

Multa 

Multa 

Multa 

MUlta 

Multa 

Multa 

Multa 

MUJ..ta 

MUlta 

Multa 

Mu.l ta · 

Multa 

. 
" 

2 dias em JUnho 1928. P. f . doente . Descontados . 

5 dias em Junho 1928 . P. f . doente . Descontados . 

4 dias de 29- 7 a 2-8-1928 . Doente . Descontados . 

6 dias em Outubro 1928 . ·Doe te . Descontados . 

489 dias de.l5- ll-1928 a 23-~-1930 . Boente . Ponto : No 
vembro apontado l/3 i Dezemuro descontado; de Janei= 
ro até osto 1929 aescontados ; Setembro e outubro 
apontado l/2 , résto descontados . 

3 dias em Junho 1930. Apontado 1/2. • 

49 dias de 19-6 a 8-8-1930. Acidente . ;pontado 1/2. 

13 dias em Julho 1931. cldente . Apontado 1/2. . . . 
2 dias em Fevereiro 1932. P. f . doente . Descontados . 

5 dias em Outubro 1932. equisitado forças federaes . 
Descontados . 

8 dias de 30-ll a 7-12-1932. oente . A ontado 1/3. 

30-8-1933 em consequencia de acidente no trabalho , 
tendo retomado o serviço no dia 10 de Outubro , com 
atestado de alta do medico assistente , Dr . A . Perdi~ao , 
declarando-o com a mesma capacidade de trabalho que 
tinha antes do acidente . Percebeu 1/2 tempo regula
mentar . 

PUNIÇ~ES 

1 dia em Novembro 1919 . Manobra com chave contraria 
quebrando um batente . 

1/2 dia em Fevereir.o 1920. Por não ter apertado os 
freios de 2 ve1culosNque estavam num desvio parti
cular fêz que os .v oes cllocassem no para- choque , 
quebrando este . 

2 dias em Abril 1920. Moveu precipitadamente a cha
ve r.esultando descarrilar dois veicules da G.M. em 
l/4 . 

1/2 dia em Dezembro 1920. Acidente em manobra. 

3 dias em Fevereiro 1921. Acidente em manobras . . 
1 dia em Maio 1921. Na chegada do P. l2 , 2/5 em são 
Carlos tomou- o em~ovimento entre as duas locomot1-
vas ,desligando as mru~~eiras e desengatando a primei 
ra antes que estas parassem. 

l/2 .dia em O'osto 1921 . Não engatou as man~eiras 
P. l2. 

l/2 dia em 'etembro 1921 . Não cortou o breque 656 
SRC . cauda F. l6 . 

. ' . 
l/2 dia em Novembro 1921. Erro em chave . . . 
1/2 dia em Março 1922. Perder hora e uma falta . 

1 dia em Maio 1922. Virou chave precipitadrunente , 
descarrilando o vagão 414 ··Rc . dia 16/5 esplanada. 

l/2 dia em Novembr o 1922. 1~ão prestar atenÇão servi 
ço manobras . 



I 
I 

M.llta 

· Multa 

1/2 dia em Dezembro 1922. Esquecer engatar ma.n6Ueiras 
no suporte da gaiola 1. 059 cp . resultando quebrar o en 
canamento em manobra. 

1/2 dla em Dezembro 1922. Arreou sinál para entrada do 
automovel, estando a linha ocupada. 

SUspensão: 10 dias de 26-4-· a 5-5-1923 . Por ter dado entrada pa
ra P. 7 onde achava- se P. l6,16/4,na linha principal . 

Multa 

Multa 

Multa 

Multa 

MUlta 

MUlta 

MUlta 

Multa 

Multa c 

Multa 

Multa 

Elogio 

1 dia em Junho l923 . Pelo descarrilamento ãe um truque 
do tender da maquina, 57 do M. 2, 19- 6. 

l/2 dia em Julho 1923. Culpado pelo atraso de 19' do 
C.36, 21/6. . · 

3 ~ dias em Novembro 1923. Hesponsavel pelo descarrila 
mento em 25/10 dos vagões 287 e 3. 173 SPR devido cha~ 
ve ao contrario . 

v 
l/2 dia em evereiro 1924. Perder hora. 

1/2 dia em Abril 1924. Perder hora. 

1/2 dia em Julho 1924 . Perder hora. . 
l/2 dia em levereiro 1925. Perder hora. . 
l/2 dia em Julho 192b. esponsavel por creditas havi
dQs em 20-4,e 22-4,provenlentes de erro em pesagem va 
goes . 

·: 5 dias em os to 1925. Culpado pela parada G. 7 3- 8 de 
vido a chave estar virada para o desvio ~ta . osa. 

1/2 dla em Janeiro 1926. erder hora. 

3 dias em J:t'evereiro 1926 . escarrllameu to vagão 1023 
CP. em 4-2 . 

2 dias em Julho 1926. Em 5- 7 depois da partida do P. 7 
de conde do Pinhal,tentou passar com a loc . da mru1obra 
pela réta da plata!orma,no que foi obstado pelo feitor 
de manobras . 

17-8-19·26 foi elogiado por ter sal v o um passageiro do 
P. 5, que caiu quando ia tomar o trem. . . 

Sus ensão : 8 dias em ~etembro 19~6. Por ter esbofeteado uma mu
lher. na plataforma dia 28-8. 

MUlta 

MUlta 

MUlta 

Multa 

Multa 

Multa 

Multa 

3 dias em Outubro 1926 . Descarrilou um vagão. 

2 dias em Março 1927. Çhoque entre vagões, causando 
descarrilrunSQtO do vagao 5.445 SPR e quebra da cabe
ceira do va,.ao lô2 ;;;PH. 

3 dias em osto 1927. Descarrilamento de um vagão de
vido chave ao contrario em 6- 8. 

l dia em setembro 1927. "' hoque entre vagoes em 4-9. 

1 dia em Maio 1928 . Não notar chave ao contrario haven 
do emlnencia de descarrilamento . 

l dia em Julho 1928. Não completar a lotação do C.42 , 
4-6 existindo carregados de sobra. 

: 1 dla errt Julho 1928. iazer manobras com a portí;\ do ar
mazem fec.;hada , resul tau~ avar;l.~ a mesma. 

PAUl.l ;;)fA D l TR DA i - f .F~ ~~~~~~~-e~ 



"' ~uspensao b dias em Jetembro 1928. •oi encontrado dormindo em 
serviço . 

Multa 1 dia em setembro ,,,1928 . esponsavel pelo abalroa
mento de dois vagoes no desvio do armazem re.;)ulador • 

. 
~~lta l dia em 3~temoro 1928 . 1esponsavel pelo abalroamen 

to do vagoe~ 3. 028 e ~ .~69 com o 788 que teve des= 
carrilado l par õe rodas . 

Multa 1 d em ~e~embro 19~8 . esponsavel pelo abalroamen 
to d~ 2 vagoes de 1, 60 com o B • • 694 SRC e loc .55-
em lb- 9. 

Multa 1 dia em Novembro 1928. Descarrilamento do carro 
126 CP em 6-11. 

~Julta 1 dia,..em Abril Í93 • balroamento vagão 3326 CP. com 
o vagao trolly 6684 CP descarrilando um truque da
quele veiculo e avariando ambos , em manobras dia 3-4 
por não perceber ~ vagão trolley f6ra de marco 1m
pedindo o travessao . 

. . 
MUlta 1 dia em Junho 1930. varia pantografo loc . 507 dia 

l-6 por ter tomado, indevidamente a linha do desvio 
materiaes . 

"" uspensao 2 dias em Setembro 19~0 . lecusou ordem de auxiliar 

Suspensão 

Multa 

' "' uUspensao 

MUlta 

MJ.1ta 

,., 
Suspensao 

,.. 
Sus ensao 

o baldeio de anima..ss . 

3 dias em Janeiro 1931 . Soltou um vagão na linha em . 
que ia entrar o M. N . l , l6/l ~não advindo graves consg 
quenc1as em vista da atençao do cabineiro . 

5 dias em Junho 1931 . Ocupou o travessão com a mano 
bra na ocasião em que C. 3 18/6 aprox1mava- se , resul= 
tando a parada desse trem l ', deoois de transpor a 
chave princlpal, tendo havido em1nenc1a de choque . 

l,.,dia em Setembro 1931 • .t~,azer m~obras sem precau
çao , resultando choqge entre vagoes e avarias nos 
mesmos . 

10 dias em Novembro 19~1 . Deu entrada ao trem C. 12 
19-11 em linha errada, tendo havido eminencia de 
choque com a cauda de outro trem. 

3 dias em :B'evereiro 1932. Ordenou recebimento G. 6 
17- 2 em linha incerta e sem chapa, resultando o 
mesmo entrar na linha ocupada com G. B. 

1 d a em Junho 19~2 . Por descarrilar vagão 1965 
SPR do dia 4 - 6 devido chave ao contrario , com ava
rias nesse vei culo e no dito 332 • . 
1 dia em Setembro l932. Descarr1lamento um truque 
de 2 gaiolas dia 12- 9 devido manobra feita com 
chave desguanneclda. 

3 dias em Março l933 .Abalroamento dos vagões 6524 
CP e 3528 P , em manobras dia 17. 

Está afastado do servlço desde 22-10-1933 em vir,
tude do acidente com o P. lO. 
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l-60 

P. 1~.677/33 

17 Janeiro 4 

• 
Snr. Jacob Isper 

Rua Jesu1no Arruda b• 36 - §.Carlos 

S. UlO 

• 
De ordem do snr . Presidente. declaro-vos tendes o 

p~zo de e dias para apres nt~rd s defesa nos autos do 1nque

rtto d 1n1 t t1vo 1nstaur dO contra vós p 1 compabh1a Pau

lista de trad s de Ferro . 

N 

cordea1s sa1daçoe • 

Diretor da secretaria 



MINISTERIO DO TRABALHO 
INOUSTRIA E COMERCIQ 

END• TELEGR. 
"AGRILADOR" 

N.o 1-60 

C.N.T. !26 

o 

P. 1'3 . 677/33 

/EA ~ÚI ~ /aneáo~ ... l.? ....... ~ ....... J.ane.ir.a ................ ~ /.9J .4 ...... . 

• 
~3nr . Jacob Is er 

Rua Jesuino Arruda h0 '36 - S.Gar1os 

s. Paulo 

De ordem do Snr . Presidente , declaro-vos tendes o 

prazo de 8 dias para apresentardes defesa nos autos do 1nque

rito aruninistrativo instaurado contra vós pela companhia Pau

lista de ~strada.s de Ferro . 

Cardeais saudações . 

Diretor da secretaria 



r/ 
IVI1JJ1~l~i 10 do Trabalho, lndustria e 

N ...... l~60 .................... . 

$11 z . ............. ~~9.?.~---~-~-~~---········ ...................... .. 

Do Conselho Nacional do Trabalho. 
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• 13677/33 

19 10 4 

- ? 
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N 

nr; >re L.~ ente o s 

Companhia ul1 ta str da e ~erro .. 

• 
cn , , v st· o e ~(:. t 1 J'OCUl' o r 

G r no ... ·u o ·oce o ( c ' 11.:t r -

• r r q r t o l .... t ... cont 

co Is r , AC o ,;;;Ol1c to ov ... n -
no :J o not1f1c do p ra se 

Cons ~ · o, r r o O pr·1z0 e a 1 s , pre-
,.. 

tiver . ~ ntan o s razoes que 

• 

-------------------~--~--
D1r t or ecreta.rta 
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D A 

t s qu. se seL.uem . 

Pr' eira 

2 Off i ci 'l l 
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BRASil 
RECEBIDO 

DE---.~~,.;-.,___ 

POR 

DEPJ4RTAMENTO DOS CORREIOS E TELEGR 
TELEGRAMA 

--~ I s R · P R E s 1 n ~-- E o E M A 1 s-~~ E s R o s 
, ' 

~' CONS~LHO NACION{L DO TRABALHO 
;,o~ I r~~ ~.:· < e - ? R A 8 A D A R E p u B L I c A R I D = 

• ·'A ..,, ... q., ., 2 
~/. r-; . UJ 

SDARLOS S p 5 9 4 0 2 1 0 ~ 50 - HORA 

CQRDEAES e ?EtO SINDICATO DOS 

__________ ?R::S I D::NTE -



I I 
A~ EJ~encias poslélis-lelegrall as re ~l1c:m !clewama para qualquer 

parte do mundo. . .. 
I 

Consullem o Indicador ou a., Tarifa em t1so de duvida ·obre en
dereços ou I l XdS. 

s f ·lcgrcrmns ordin n s para o exterior süo sempre onsid r do 

urgentes. 

Por o ( legr('lmas long.os slío aconst·I!Hweis es cartas telegrafi
cas, que qosam de ~l'élllde abolimento. 

scrn o vale telegrafico ou aéreo para remessa d · dinheiro, 

Transmissi'io rapida. pag 1rnen!o im Jitdo. 

Procurem c:onh ' CtT ns van{a~cns dos serviço de cobranças c de 
rcgistraqos contra reembolso. 

Em caso ck trans·ferencia de residencia, comun iquem o novo 
endereço á agencia qu Ih s servia. 

Aos 13 mco~. CompBnhias, caSCIS com r-rinl'. e emprczas inrlu ;,lrit1is faci
Li n-" c a cxpcdiç -ro, ü qtwlqmr horo, dos seus !elcwamos, mediante clcpo ilos 
senllnais. m ns is ou frinH·s(r{lis. {), Çàm infnrrnoc;ões. 

O Departamen·to dos Correios e Telegrafes recebe a prefe
rencia do public o como prova de confiança e patriotismo 

__ j 



C N. T. 31 D ~~ 

~/; ~~ 
(MINISTERIO DO TRABALHO, INDUSTRIA B COMISRCIO) 

Informação 

o processo a ~ue se refere 

o despacho retro foi d1str1bu1do ao ux. 

de 2a. Cl. gnelo Ber~1n1 de Abreu em 

12 do mês prox1m~sado. 

Rio 9 dê" .J.arlbb de 193 

'qd~~l~.~/'L.. 
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-Snr. Diretor da la. 5acçao 

Não onstan no rotocolo des-

-- ta SeC<lB.O o registro do processo a que --....- _ 

s refere o presente documento, proponho 

s j a resR_e1tq_ 

Em a7 de 1!\.U-IMI//~ 
___ tf 

- -------

Em atrazo, ~or accumulo de 

serviço. 

O ~recesso a que _se r~fere 

_ o s1gnatarto da ~resente pet1ç~o, to-

mou neste Protocollo Geral o nQ 137?6/33, 

e foi reaettido á la. Secção em 3-5-34. 

- ~----

. Rio , l'lOJJe Ag. os to de 19 34 
Q/Ut< ~ NJCWJ-UU c&_ /L_ __________ _ 

20 o:fficial. 
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"' c .~.v o D JUIY I ~ .i.!..A! u 

D JTJ Cú. D 

:;.;>JTA DE .-. "'c, •• UI ... mr"' 

' . "' . 
C.!. TI ~ 

"" ' 
e:n virtude de d8S.Jé1Ch0 dudo 

elo 
. ,. 

• Juiz de Direito du comar~' em petiç· o o.r~hivada leste 

rtorio , que revendo no Hraulvo r lm .... nal d::> mesmo c&rtr rio 

eu car.::P , encontr::>u n::> ro esso crime · em que é . a Jus 1 :a 
; I 

Publica e reu J c B I R, a fls . 37 , o c1 esp· c110 do eor se[,Ui -

te : " .. te dendo ó ·legaçÕes de fl . 34 • 36 , cuj:J fund· en

) os d6to co no ra z~o de decidir - ;;. b ol v o o tJ.Gus· o .1 c o s

per da açu::> lntentadD . O séu c· ~o é de culpa leve , nue pã au

torisa · punição . Custa<3 n orrn- da lei. f e et· -'"'e ::>s aut s 

ao Cartorio p·r& 
.... 

dellgenci s leJaes. ~ c·rlo , ~dez .-

19:33 . ( a ) : I . r e lander Tuis de lJ rei to. -

verdade; do que dou fé . - - -

rt; er do é -

N 

- ..Jao Carlos , 7 de junho de 1 34 . - -

- - - ~3cr1 v::o dQ Tury, - .- - jJ 
~ .. ~ ~~-e-., ~ 

~ . Jl . J • • H~ ~~ti ~ \ 



I 

ri t 

~ diu

Jaco 

do r . Pre idente e"'te Co 

offi~i o fls . 3 , 

t ccu ado no i1 uer~t drr..ini tr~tivo 

• 
do i11 t 1 .. ro l.Jt.:ln. Com:r>Anllifl -nulist de i !.rRda. de 

apre ~;;ntat... ue tives u f or . 

Jacob I ~e , o seu ba tante proc rado~ e ndvo-

, no t de f • 3 , olicita U t dco :C:J.OS 

1t lo de defesa, a c rtid-o e 

Jui de Dir ito de s-o Ca o de ãú 

t:lo 1!1 s o facto ue r )Ol de no in u -
7 o ora. ...,uj .... i , o e"'t Con elh 

Pro n o o 11 ÍL1.1. ezlt ' .uouto roeu,~., oia 

o O_;;~ t ao r.on • i 

-.) c ã • 

21l Offic ., 

. 
TO-Ao Snr. (])r. Pr eura o~ G Z, 

de ordem do Exr ,, /) ident • 

Em d..> ;;3!'~"'----/!o 1 8 L 
{//.~~ 

~. 'lM.-~ 1lMA.. J.K qfq 

• 



L 

.i de Ja eir 

ro l. ..... , 

A Companhia Paulista de Estrada de Ferro remete o pre-
, , 

sente inquerito administrativo, no qual e acusado Jaco I sper 

de ,ser o causador de um choque entre o trem P . 10 e uma com

posição de manobra, resultando avarias no material rodante e 
-de tração , fe~imentos leves em um passageiro e em diversos 

emp r·ee;ados do carro restaurante e da Comp . 

O f~o está provado e n~m o a~usado o contesta , ante s 

o confi~mà . dizendo que se verificou por distração sua, e atri-
' buindo , o.descuido de sua parte, ao seu estado de saude , pois 

estivera afas tado do tra~alho , em consequencia de ocidente 
. . . 

sofrido em serviço da Comp1 As testemunhas são acordes em 

afirmar a responsabilidade> do acusado , o 'J Ual, conforme se 

verifica de sua fé de oficio, já por vari as outras vezes deu 

legar a choques de trens~ 

A fls. 37 junta o acusado uma certidão do rHrtorio do 

Jury da comarca de s~ Carlos em S . Paulo; na qual se contem a 

sua absolvição eJ;Jl processo crime que lhe fÕra movido pela 
~ 

Justiça Publica. Nada, porem autoriza a admitir q certi; 

d~o como referente ao mesmo fato e ainda qu~ o ~osse, não 
, 

bastaria para, so por si , destruir a prova existente nos au tos; 

Em face do que destes consta , opino seja autorizada 
. 

a demissão do acusado conforme pretende a Empreza. 

,..~ Rio .., 31-X - 1934 
,./ ~ 

~·- < c ~-C--r ;__ (_ 
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N. 36 

2a. Cama.ra 

Frocesso n . 13. 677 . 

Com]anhia aulista de Estradas de Fer

ro, remettendo inquerito contra· Jacob 

Isper . 

• 

,., 
O art . 11 das Instrucçoes apDrovadas por este Conse-

lho, em sessão de 25 de aio de 1933 , ordena que os autos do inque

rito em original devem ser a~esentaãos ao Conselho Nacio 1 do Tra

balho Jara que este o a~recie e julgue . 

No caso , em vez do original , é apresentada uma co]ia , 

motivo :Qelo qual voto :para que , converti do o julgamento em diligen 

cia , seja notificada a Companhia Paulista a , dentro a.o :prazo de 30 

dias , fazer a remessa dos autos em original , ficando, desde logo, 
... 

estabelecido que , findo esse ·azo , com ou sem a apresentaçao do ori -

ginal do inqueri to, devem estes autos subir a julgamento desta Camara . 

~.~.~~dJL ~~ J9~-----
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INFORM 
... 

C A O 

O presente documento , protoco1lado sob 

n~ 1-14011/34, refere-se ao processo ou documento n~ 

n~ 13.938/34, ~ qual se encontra com o Sr . D1rector 
.., 

desta Secçao . 
Rio de Janeiro, 2 de J 

.lU UI 

_y 



~·~ 
CO MPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO ~ 

ESCRIF'TORIO CE NTRA L , /. t}j 
RUA LIBERO BADARÓ, li4 NO 27/ 440/" '1- • SÃO PAU LO, .. J.~ .. _ Q.,~.~.~rAl;g;Q .. ~ "J"!J..J ... 4J 

19 ANDAR 

I'REDIO "SALDANHA MAAINHQ'I 

Il.lmo. Sr .. Dr. Oswaldo Soares 

M. D. Director Geral da Secret 

CONSELHO NACIONAL DO TRABAIHO 

RIO DE JANEIRO 

Acausando o recebimento do ~rezado 

officio desse Conselho, sob no 1-1.651, de 30 de novembro 
I 

p. fi~o, hoje chegado a este Escriptorio, tenho o prazer 

( 

de levar ao conhecimento de V. s. que está sendo providen

ciada a remessa do original do inquerito administrativo ins

taurado por esta Comnanhia para apurar a responsabilidade 

do empregado Jacob Is]er.-

Attenciosas saudações.-

~ 
S/.-

' r 
{,V.. 
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COMPANHI.A PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 

ESCRIPTORIO CENTRAL 

'rl.UA LIBERO BADARÓ, . 64 NQ 27/440/ 
10 ANDAR 

PftEDIO "SALDANHA MARINHO" 

Illmo. Sr . Dr. Oswaldo Soares 

M. D. Director Geral da Secretaria do 

CONSEIJIO N CIONAL DO TRA:BURO 

RIO DE JANEffiO 

Em additamento ao off1cio nQ 27/440/743, de 10 --do corrente, deste Escriptorio, junto remetto a v. s., para 

os rins convenientes, o original do in~uerito administrativo 

promovido pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro para 

apurar a responsabilidade do empregado Jacob Isper, no acci~ 
( 

dente occorrido com o trem P. 10 de 22 de outubro de 1933, 
I 

na estação de S o Carlos.-

Attenciosas saudações.-

I 
I 

'- /.-;.e:...-~~ 
PRESIDENTE 

18.D[Z.1934 

-
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COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 
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IN. l'll 

COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 

TELEGRAMMA RECEBIDO 

Prr~fixo ..................... N.~ ................. Codigo ...................... N.• de palavras .............. .. 

Hora do recebimento ................................. Telegraphista .................................... . 

De ........................................................................................................................ _ .................... . 
A ............................................................................................................................................. .. 

COPA&-.1. P••ilo 



uUNWANHIA PAULISTA ~DE ESTRADAS DE FERRO 

TELEGRAMMA RECEBIDO 

Prefi~r:o ......... .. ..... .... N. .~ ................. Codigo ...................... N.• de palavras .. ·-·····-····· 

Hora do recebimento .. ............................... Telegraphista .................................... . 

De ............................................................................................................. ........... -........... ·-······· 
A ....... ... -..................................................... ............................................................................. . 

COPAG-S. Pavlo 

Estaçilo 



uurvrrAI mA rP.Ollt> I A {)t tSTRADAS DE FERRO 

TELEGRAMMA RECEBIDO 

Prefixo ..................... N. .~ .. ................ Codigo ................ .... .N. 0 de palavras _____ , ______ .. . 

Hora do recebimento ................................. Telegraphisla ..................................... • 

De·············· ·· ········································································································-···········--·-····· 
A ............. .. ............................................................. ................................................... .. ·············· 

COPAB .. t. ,.awlo 
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(N. 11) ·.a L O P I '\. 

COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 
TELEGRAMMA DESPACHADO 

Prefixo ...... II... ......... N. ?. . ... 1.1. ... Codigo ..... L .•. IJ. •••••• N. o de palavras ............... _ 

Hora da expediçtfo .................................... Telegraphista ........ -··--·······---·-

D~-~ 1dQr'v Gr·:tv 

A ...... !.lt.'t. ÇJ ... tX:J.. _______________ ............... ···-···--··----·····-··-·-----···· ........................... _ 
~OI'A8 • S. 1'1011 

............ -· ·--------.. --.............................. _I.IJ.:.~~--1..!1.! ... ·-------................. ····---··-···-----·--

...................... arJ . .L~---~ n _..J.i ... :. ~los. .. f..o.L ... da.clJ . .e.nt.t:.~d.: .. .aa.. __ _ 

P •. lQ ... P..J.rJ/ .... o ... rt.e.s.Y.1Q ... o.nde .... !?:S.t.3..V.1._..rJ_'l.r.a.cL ... 'i .. J.ua.n .b..t . .. :).:1::-

t'R, .... r.G. ~.O:'D. ?.Q.: .. t. ·.: Q ... !.. .... 1:'2.':1. -~:'1. .. ,.; . . l P ..... .. L~--. .. !: .... !.:u~l ... .J.~.:l::: 
y · .. :. ... C~l:tJ-... , .. 1 ........ :.L r.R.t::L.f.O:i .. .'.l.l r.a.cl:J .... p.cla ... :l,lt.td, r .te.... .Q 

11 
b t :3.do.r. ... J.:lr:.ob ... l.suBr .. . _qu.r .... r..e.c.e.b.i:l ... e .... d3.Y.:J. ... S.J.Ída ...... u · .... t.C.311: 

.......... -.............. ciOJ.uz.e .. .f.o.rt ....... !hililU.tLC.O. .. .3.n.b.a.s.... . .. .t.r..e.r~.e .. w.G 

r 1.3.-.~ .... :J.Y..'lt'J..:J.:· .... D..:J.S ... l:Qf.;. .. :-:1.01 L'i.;}.~ .... e ..... ..:'JXI.'.Q -~!.l!lQ ... P..~ .. lQ .. t.l!:. 

t 1.rt.o ... /10..~.t:'J.. ... ~.om . .z.~ ... J1.l..lrm.t.Qs .... : . .t.t3.r.~o. ....... o.:n. ... l.o.ç ___ ~J).Q.t.J.Y.:l. . ..1J.;? 
d 0:P..t .. , ... rl .. " ) .. O. .L t.o ... e .... c. mp.o.s.1 ~1:.u ... x:.e.dlL?..ld3.._v.l.S.t.o ... 3.Y.a .. r..LJ.S ... 
c .. n:.Q.§. ___ g_J.f:ªe-~.m., .... r..Q$.l~JLlr.Jtn.t.r. ... D. .•• !.~m ... J.~.:.-.. 9.13.?..§.Q ..... U.:.' .... ~.1.:: 
v c:.r.:J.rJ. .. J.. C~l..;. ).Qf .' .•. ~.'.S. ... ~~ .... !.:: . . 03.C.2.1 .• :'.· ........ :.~)L .... : ... íl.?.S .. A ............................. . 
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COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 
TELE6RAMMA DESPACHADO 

Prefixo ....... -... ..... .... N. ~- ···---····--· Codigo ..................... N. o de palavras .... --····--

Hora da e.Tpediçtlo .................................... Telegraphista ...... -·-·-·······-·-·-·· 

De __ ---··-----~----·------··----·--·---~-·--·-·-··----
A .................................. -................................... ·····--·--·····--...... ...... -· ........ -····· ·······-····---·-'"o'·Ae .. s. ttaulo 

. ::·.~l.tD ... 2.:.t ... .;l.'.C .SD .... QS.í:, r:.L G.fr.~ · . ., ... .tl!Jl .... lr. -t- ·.1. •• L~ . , !.l~lill--··· 
r ·• ·1 11t0 n"~ t .SVl. 0 n. t r1 Dlll l/'-10 d1. lOCO"nOt V'1 .. .... .... ........ ... -~ ·- ... ~ -~- .. ·····----· .... ·---·· ... ·--.. -- .t.-: _ ........... -. ... ···--- .. ···~··· .......... ···-···· .. -····--··-·· 

.. :.u:wl:).r.-:t, .... oo..r.em. .:1:...ocJ.o.q __ l!.'.V'3In:?.l1.Lf" ........... r.. J.tí.J.C' .•.... ~e:. .CL .. 

.. t .• ~d ... a ta. :t-!J.~.:...f.'! ... ,n ~= d J...2. .!).:;, ................. _ ...................................................... .. 

.............................. .. ~.-ri.:a .. :u ...... L. C.!2íJ ~rJ.!.l.Q .. P.!.\.1-.. J •• : ...... :.b?. J:Y.~~!.' .... :1~ .... P_ 

.. :: . .. .L -;;.2t' .... :l .d.:l. .hO..l-'= .... c:. rllJJ.rtlr.:.~ç;:.:ÍQ .. PO.r. .... C.J..Y.'.t.::l.~t ................. . 

................................ :L .. m~nQb.t:~.cJ ... r .. J:-º.L .. § .. ~.g~~.!lê ....... Q.Q ... ?..~.r.YJ.Ç_Q., .... .. 

.. t.e.r '.•. ...:1.l:1,.: .. ' .CL .. ! !... ... f..ez... _ _:_[1:_ V ...... ).3.r.:.L ...... ÇJ.~~Lf.1J ..... d? ..... .. 
... .. J.t .. ;.:.t.r: .. \ ~-- .0 .. \ ............................................. -.................... ________ .............................. . 

.............................. ............................ - ............... ) ... .J.l: .. 'J.,1. ... 3 ... .G.l:.~~l,V: ................... - .. .. 

. .......... ............ ---- ---~~9 .... Q:11J.9.~.~- '----~? /.L .. /~.2~?.::: ............. ............................. . 
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Estaç4o de ......... ~~-~-;,;,jj···c:.:~~~~== 
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COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 
B·OIVISÃO 

Referencia 0. 10-3:5-34- 61-138 

.são .. Garl.os . ..... .... 22 de.. Outubro 

I1mo . snr. Dr. Jayme Gintra 

D. D. Dlretor 1nspetor Geral 

JUNDIA1 

AClD'·~N'l'~ OM TREM: 

Nosso telegrama 415 de hoje . 

...... de 193 3 

• 

"' o trem P. lO recebe diariamente em ~ao Carlos , para comple 

tar a sua composição , um carro de la. classe , carro restaurante, car

ro de luxo, e um carro de 2a. classe deixados na vespera pelo P. l5 .ts 

ses carros sofrem limpeza e preparo em são Carlos e aguardam , no 3~ 

desvlo, perto da chave que o comunica a réta , as manobras para a sua 

anexação á cauda do P. lO , apóz a chegada deste . 

A chave acima referlda é de cauda e está sempre feita pa

ra a réta, sendo calcada pelo manobrador encarregado de dar entrada 

aos trens , o qual fica postado junto á mesma , com a bandeira de sinál 

verde. 
HoJe o P. lO foi recebido pelo ajudéillte de manobrador Snr. 

Jacob Isper , admitido em novembro de 1915 e que trabalha no serviço 

de manobra desde Junho de 1919 . A apvox:imação do trem , ao envez de 

calcar a chave , já felta para a réta , virou-a para o desvio , indo o 

P.lO chocar- se contra a outra parte que devia constltulr a sua recom

nosição . A distancia entre runbos mediava 65, 70 metros , entrando aquê 

le trem com marcha de 20 quilometros , mas , não obstante a aplicação 

rapida feita pelo maquinista do P. lO lo o que percebeu o ~rro de cha

ve e ter o da locomotiva 505 da manobra dos carros tentado recuar para 
pela COMPANHIA PAULISTA Ol ESTRADAS 0 rERRO 

evitar o choque , êst~~i~-~~.~~~;§a:::~~-~ult~do 
PRESIDENTE / 
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cont . da o . l0-~3-34-ol-138 . 
5 

sérias avarias nas locomotivas , carros e objetos do carro restaunan

te, assim como ferimentos em emprebados e um passageiro , adiante re

latados . 
O~AFOSIÇÃO DO P . lO 

Locomotiva 312 - maquinista Osorio Silva; ajudante Benedicto Brnes
to ~erre1ra ; guarda Galeazz1 Oswaldo , ajudante Syl 
vi o Berto lanl . 

carro bagalJ·em 4o7 
'' 2a . classe 206 
" la. '' 127 
" para doentes 901 

'Ol.POSIÇÃO DOS ARROS DA ~ mERA 

.. 

Locomotiva 505 - maquinista Arthur Versa; ajudante ~rasto ·areia. 

Locomotiva 312 

. F'rente n~ 1 

.. irente n~ 2 

Locomotiva 505 

Frente n~ 1 

arro la . classe 120 
'' restaurante 807 
" de luxo 6 
" 2a. classe 211 

\fiARIAS NO MATERIAL D ~ 11I{AÇÃO . t. ~ODANT'S: 

- curvatura das hastes de ambos os para-choques • 

• 

- Para-choque lado A. torto na haste . Pura-choque la 
do B. com a haste quebrada junto ao 1JratQ. Cabecel 
ra afill1dada e trincada nas partes onde sao presos 
os para- choques ; no espelho para o gancho de enga
te quebrou um pedaço e trincou outro . Entortou o 
limpa- trilhos e quebraram- se os parafusos de pri
são dos para-choques . 

- ~uebrou a haste junto ao rato e caixa do nara-cho 
que lado B. o para- choque lado A. sofreu apenas 
tortura do prato . 

- Sofreu forte tortura na cabeceira nas partes onde 
são presos os para- choques ; tortura nas hastes e 
quebra de ambas as caiXas dos para- choques . Tortu
ra nas ferragens do estribo para os manobradores . 
~uebra do cachimbo do encanamento do freio vacuo ;a 
valvula do areieiro lado J . e os parafUsos que pren 
dem os para-choques . 

Carro la. classe 120: 

Madeiramento de uma cabeceira , dois para-choques , 
do:Jmll~6lMD1a\l'frd!Aj~ã Aenre~ ~ Etlrftf10 vacuo 

4~~~~_?1_P:~ ,_ __ ·-----PRPSIDI!NTE 
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Cotlt . carta o . 10-33-~-ol-138 . 

e ferragem do breack manual quebrê:idos . Vai ser ~eco
lhido ás oficinas . 

carro restaurante 807: 

uatro vidros de janela, dois v*dros de armaria e um 
abat- jour quebrados . ticou em ~ao Carlos. 

carro de luxo n~ 6. 

2 vidros de janela quebrados . Segu u anexado ao P. lO. 

'arro 2a.classe n~ 211: • 

Deposito de ~~a potavel deslocado . 3eguiu na compo
sição do P. lO. 

Carro bagagem n~ 4o7: 

uatro vidros de janP.la, dois _ara-choques e encana
mento de freio vacuo quebrados; um para-choque torto 
e a cabeceira trincada e laqueada. Vai ser recolhido 
ás oficinas • 

.~.• ~R.r.vm:NTOS ~U EMPREGADOS E UM G11I ltü 

Arthur Versa - maquinista da locomotiva 505; sofreu urna ... conrusão na 
face posterior do braço direito~ na re iao do respec
tivo cotovêlo , sem gravidade , nao deixou o serviço . 

Erasto Garcia - ajudante maquinista; sofreu uma contusão no terço su
perior da fa~e externa da coxa esquerda, tambem sem 
~rav dade, nao deiXando o trabalho . 

José Rodrigues 

José o:>ampel 

Luiz Alves 

-ajudante de coslnhelro; sofreu uma queda ao dar- se o 
acidente , caindo-lhe agua fervente sobre,a face exter 
na do ante-braço esquerdo e pequena re~iao do ventre , 
produzindo-l~e queimaduras do 2~ grau e relativo esta 
do de shock traumatico , estru1do muito palido e brad1-
card1co quando foi examlnado , tendo-lhe sido arylicado 
o tratamento adquado assim como a todos os demais fe
ridos . 

- garçon; so~eu agenas leves escoriações de dois dedos 
s~m gravidade, nao tendo abandonado o s~rviço , isto é , 
nao se~iu porque o carro restaurante nao foi . 

- passa5 e1ro; sofreu uma forte contusão .. .r1a face anteri-
or do hemithorax direito , numa extensao de cerca de 
10 centimetros quadrado~ ao lado do externo e a d~rei 
ta dest~ , acima da re~iao mamaria , e uma escoriaçao 
da regiao malar esquerda. 

Por se achar ausente o medico da Gaixa de Aposentado

rias e Pensões foram chamados os facultativos Drs . João de Oliveira 

e ~erafim Vieira , os quais 

tendo se dado conhec mento 

prestaram completa assi s t encia aos feridos , 
I' I t ( ~ 

da ocQ~encl~~olicia qu~~~arecen-
~~_z.-~~- ~··~ 
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Cont . da 0. 10-53-04-61- 1:38 . 
7 

do, tomou as providedclas de sua alçada. 

Não houve descarr 1ame1 tos e a 11 ha nada sofreu . 

Juntamos urna n1anta que eluclda o acidente . o P. lO par

tiu de ão Carlos atrasado 29 minutos com a locomotiva 413 , perden

do em percurso e passagem vagarosa no quilometro 145 , chegando a 

Rio ~laro com 56 . 

Anexamos a fita da locomotiva do trem P. lO marcando a 

velocidade com que entrou em Jão ~arlos , na ocasião do choque , pa

ra o exame de v.s. 
o ajudante de manobrador Snr. Jacob ~sper , ouvido lo o 

após o acidente , declarou que o êrro do chave foi por simples dis 

tra ão de sua parte . 

Fol suspenso do serviço . 

Jtenciosas saudações . 

a ) Sydney B. Gray 

SU • RifJT.SHD,1 r , IHT"m.INO 
DA li DIVI 'ÃO 

• 



, 
OBJH:TOS DAN U,ICADOS NO CARRO 

30 pratos rasos de ranlto inglaz 
15 " fUndos da mesma Qualidade 
30 " sobre mesa r1 ' 1 

57 copos de mesa 
l bule para chá, de :>ranito , lnglez 

lO chlcaras de granito 1 glez para chá 
7 chicaras para café da mesma Qualidade 
2 fruteiras de cristal 
2 " " vidro nacional 
l ~alhetero de metal alparca 
3 assucareiros de vidro 
l taça de cristal 
8 travessas para 3 pessoas , ~rande, in lez 
b '' '' 4 '' mesma qualidade 
b fi ti 1 11 " ,, 

2 garrafas de vinho madeira 
l .,arrafa ri wh~sky, marca cavalo branco 
2 garrafas " vinho do porto 
1 garrafa n Old Ton Gin 
l " " vermouth cinzano 
1 " '1 cognac madeira 

G2 " ti cerveja antartica 
58 r1 " de guaraná 
21 '1 

" cerveJa duqueza 
ll ri " agua mineral 
3 " '1 cerveja pretinha 
10 melas garrafas cerveja antartica 

9 ri 11 ri caracú 
5 11 

" vinho alcobaça 
l :;arrafa de 11 , , 

3 meias garrafas vinho viuva Gomes 

8 

.. 

• 

l caixa re lstradora "Nacional' ' com o marmore e uma tecla QUebrada , 
precisando de exame Quanto ao seu fUncionamento interno . 

NA COZINHA 

4 Quilos de arroz 
1 t t ti massa de tomate 
Q '1 ri pó de café 
4 r i ' ' banha 
4 '' " talherlna 
4 frM~.,os preuarados 
6 quilos de carne de VêiCa 
3 formas de pudim para sobre-mesa 
3 quilos de filé mignon 
2 quilos de costela de porco 
A cozinha estava com o almoço preparado oara os passagei ros do P. lO 
l quilo de manteiga 

69 empadas 
27 cochinhas 
30 pªsteis 
20 pao de 16 
4 duzias de 6vos • 
1 vidro de saleiro 
2 pratos de vidro para fruteira 

são Carlos , 22 de outubro de 19o3. 

aa) ~~~~ -
P 



COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 9 
D·giVISÃO 

,. 24 de . 

) . UJ reter Inspetor n.er~l 

Jtr!' l)I \1 

Noss-=t O . 10- 3?.- :14/61-178 . 

Referencia0 .• 1.0:~3 3:-?A/ 61::157 

outnbro ... . .de 193.3. . ...... 

• 

'Eb a.cllta~nento -i noss c·=J.rt·;t suprarrJAncionad·l , vi 

mos C0'!1Un1car 8. V .3 . qu8 n~o 1' 1 ~~n · ou ng, mnsm"l o no.ile do Jnr •. n

tonto PGrr;lra , {:·arçon do c-=trro t' Pst·:tur·uJte, t1.ml:l~ fertdo no a - 5 

ctõente e qw:~ sP. ~us~ntou 1oc-;o -=tpós ter s elo med1c"do , trmdo s1 "' 

do omltldo n1. r 11.ç1:o '1pres~nt1.da p0l0 I>r . Jo~o de Ollvetr·~ , o 

que, vlmlo -=to nosso conhecimnnto, volt1rnos a pr·es0nç1. do dito 

facult1.t'vo , o qual fornec~1 as s~~11ntes 1nfor'!l~ç5ps : 

6 - \ntonio Per(") i!''"=~ , r_:'lrc;on do ç_1.rro r8St'lLH' 1.11t~ . 
:Jofl'P.ll U'11. contttS1.0 n'l! t ' 8c- 1 -=to front1.l , QO seu qu3:. 

dr"tnt~ d 1.1~n1 to , junto da r·-11.?: do cqbelo , com ~olt l :1.0 de con
t nutd·u1r; d·1. !V~l" tP. i elo c lnl-=tr , Q1. ext(")ns'lo de 1 CPnttm~ 
tro , com r~E;ular ...,hr>mor r1.gl'1 : na r~ ,iao orh1 t1.rl 'l do mí->s•no 
1·1do , n:n1. .... on us~o com r;chimose . ,., 

l;str.> 'lcide tado t ~'Ilb .. 11 n1.o dt:l1xou o s~rvlç o, por 
s rnm leves os ft=!l'1 rnr:>ntos r c,~) trlos . 

Jts . 

"' t ~nc Í.OS1.S S 1.1l·d'l.Q OCS • 

..JllpnrtntcnGnn te Inter·1 no 
d II Divisfio 

pe'a COMPANHIA PAULISTÃ DE ESTRADAS DE FERRO 

-44Áft: ~r:*f~~~o-:fai 
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TELEPHONE, 2554 

SECÇÃO DE ACCIDENTES DO TRABALHO 

Séde : RIO DE JANEIRO 

SUCCURSAL EM SÃO PAULO - - RUA BOA VISTA, 31 - - EDIFICIO SUL AMERICA 

.Ehdso de aeaidente a ser forneeido pela 

COMPANHIA PAULIS1A DE ESTRADAS DE FERRO 
Aviso ...................................... . A. T •..... l~.Z.67.0 .............. -

Nome ..... Ar..thur. ... .V.e.r..s.a ............................................... .Jdade .. ~l ... .a.nn~xo ...... me..s.c.ul.ino ....... .......... . 

ResidenciaRu .e.. .... J..oiP .... P..~ . .s.s.Q.ª-..................... Cidade ....... S.~Q ... O..e,.r.lo..s ................................... , .................... .. 
Occupação habitual.. ............. m~.Q.DJ.J!-J.Ji.t..~ ...................... Occupação por occasião do accidente 

.................................... a ... me.sma ............................... Salario ..... "1$80.0 .... p.o.:r. ... ho.r.a ........................................... .. 

Admisão ..... S./5/192.0 .......... .. Estado Civil.. ...... C.ase.do .............. Nacionalidade ..... Braz.ile.ir.a 

Pratico ou aprendiz ... .... .... Pr.e.t.i .co. .. ............ ......... ....... .. Gráo de instrucção ........ Regular. ............. .. 

O accidente, que occorreu no dia.~.Z .... de .............. .9.ut.u'b.r..o ......... de 19 . ..3.3 .... , ás .8,2~oras. foi 

p 'roduzido por ...... ............ c.b.o.q.ue. ... d~ .... t.:r~mt ..................... , no momento em que o referido em-

pregado .. f.l:8.1J.f.l:r.Õ..ê:V.IA ... c..om ... f.l: ... lo..c.o.mo..t.t.v.a .... 5.0.5 . ~JL .cheg.ada ... do .... P. .• l .O .... P.ar.a ... f .a.-:-: 

.. ~.ex~ .. roa.n.o.b.r. .e.. s.,.d.e.v.i.do. ... chav..e .... err. ad.a ... e..s.t.e .... t.r.em ... f a .i ... c h o. c ar.:":" . .se .... cam ... a ... 

.m~.sm.~. , .e.m .... c.o.nse.q.ue.n.c.1a ... d.o .... q.ue .... r .e.ceb.e.u .... c.on.t .us.ã.o ... c.om ... e.s.f.ol.a.du,r..e. ... d.e. 

.. r.~Kt~.9 ... 4-º ... Q.(). t9.:V:~.J:.9 .... P,.:i,J.'.~J.t9. ................... ...... Lugar do accidente .... ....... ~ª.Q .... CJ.ª'.r.l9..s .. .. 
esplanada 

Testemunhas ... ............ ........ :.P..ª·""l.Q .... Mo.nt.e..i.r..o.., ..... Adã.o .... d.e .... Mo.:r.ae . .s .................. .. ...................... ... .......... . 

Nome do Hospital ... ............. . ... . . .... . ...... ........ .. .. .. ...... ...... .......... ...... . .. ................................................ . 
.., 

A victima retirou~se do t1·abalho ? .. ...... .................. n.~o ......... ........... Quando ?. .... ........... . :~ ................... ... . 

Junto o attestado medico firmado pelo Sn'r. D'r ........ J.o..i.9 .... Q.J~ .... Q.l.t.:v..~J~.ª ............................ .. 
?'esidente em ....... S.ão .... C.e.:r.l.o.s ......................................................................... . 

........ ......................................... S.ão ... Car.l.o s , 24. de ...... ........... outubr..o .............. . de 19 .. 3.? .. . 

.. ... ª'.) ... O.l.e.111~ nt.~ .. ~~g.?i.~J ............. . 
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ESCRIPTORIO 2-0815 
lfHPHONlS : 

AMBULATORIO 2-2427 COMPANHIA O~ S[GUROS 
AGENTE EM CAMPINAS : 

V. SALZANO FlORI 

SECÇÃO DE ACCIDENTES DO TRABALHO 

Séde: RIO DE JANEIRO 

TELEPHONE, 2654 

SUCCURSAL EM SÃO PAULO - - RUA BOA VISTA, 31 - - EDIFICIO SUL AMERICA 

Aviso de aeeidente a ser forneeido pela 

COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS D~ FERRO 
Aviso .......... ............................ . A. T •... l .::".2.67.0. ................. . 

"Attestado do Accidente" 

Attesto que o Snr . ........ A:r.th:u..:r ... Y.~.:r .~.ª ........................................................................................... .. 
que exe1·ce o cargo de ............... maquini.s.t .a ............................................................................ na Repartição 

................ tr.ac.çio. .... ":":" .... 2.a .• Div..i s ã .o ............. ....... , recebeu em accidente do trabalho no dia 

...... 22 ..... de ..................................... o.utub.:r.o .............. ................ de 19 .. 3.3 .......... , os seguintes ferimentos: 

................... c.Pn.t.u.sã.o. ... co.m ... ~ .s.f.P. le..dur. .~ .. dlit. .. :r.e.g.i.ã.o. .... do .... c.P.t.o..v.e.ll.o ... dir.e.it.o .... . 

............................................................................................ • ........................... ······ ................................ ············ ....................... . 

. .... .. ....... ....... :4. _le s .~<?. c~.~~~rá.. a mQr t~? ~-~-9. .................................................................................... . 
. .... ... . .. .... . . A .. vit .ime. .. afa .s.tou.~ se .. do .... tr.e.balho.. . .. Não ......................... . 

O referido empregado deve ficar afastado do serviço até o dia..... . ~ ...... .. 

de ................................. :-:-: ................................. de 19 ... --:: ............ , data em que, no maximo, deve procurar 

o r espectivo attestado de alta, para reassumir o serviço de seu cargo no dia eguinte, 

ou, caso não esteja restabelecido, o attestado de prorogação . 

............................... sã.o .... .C.a.r.los ....... , .. 22 ... de ....................... outub r o ......... ... de 19.3} .. .. 

· ................................. al .. Dr. •. João .. de .. Ol.tveira ... . 
Medico assistente 
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{ 
ESCRIPTORIO 2-0815 

HLEPHONES : 
AMBULATORIO 2-2427 COMPANHIA Of SEGUROS 

AGENTE EM CAMPINAS 

V. SALZANO FlORI 
TELEPHONE, 2554 

SECÇÃO DE ACCIDENTES DO TRABALHO 

Séde : RIO DE JANEIRO 

SUCCURSAL EM SÃO PAULO - - RUA BOA VISTA, 31 - - EDIFICIO SUL AMERICA 

A1tiso de aeeidente a ser forneeido pela 

COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 
Aviso .... ...... .. ................ ... ...... .. A. T .... l .:-:":2.6.7.0 ................ . 

"Attestado de Alta" 

Attesto que o Snr ........ A:r..tb.ur. .. Jl.er..s.a ........... .. ................. .. 

que exer ce o cargo de .... ... JXHM,ui.ni.s.ta .................................................. .. , na Repar tição 

....... 9Jl· .... r:r.r. .a..~. gª.Q .. . ::-: ... Z.~ .• D..1.v.i.s.ão... . ...................... , vi ctima, de accidente no tr abalho no 

dia ....... 2.:;. .. de ............. .. 0.1Jtu'b.r.o. .. ...... .. ..... de 19 ... 3.-, ... , está comp letamente restabelecido dos 

com 
ferimentos r ecebidos e, -- a mesma capacidade de trabalho que tinha antes 

... :qD& 

d 
'd .... ~o se af~stou do. ~~!1!ico 

o acm ente, .NANA~IILA.Aoloi!IXBXXXRJIOO$: no di a .............. ~ .... ..... ........ de 

.......................... ::: ......... .. ............................ de 19 .... ~ ... .. 

s"' ......... a.o ..... O.~.r.lQ .s ................. ,.22 .... de ..... .. ......... .. ... ou.tubr.o .. ..... .............. de 19 3-3- --

.......................... a .L.D.r. . João ... de .. .O.liv.eira 
Medico assistente 

Observações :.. .. ...... ............................................................................................ .... ... .......................... ....... .. .. .. .. 

············· ..................................... , ................................................ ········ ................ '' ......................................... ....... ...................... . 

IMPORTANTE : - O medico deverá indicar no schema, estampado no verso 

deste, com um traço, o lugar da amputação cirurgica ou accidental e ankylose, 

assignalando-a com sua rubrica . 
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ltUPHORES:{ ESCRIPTORIO 2-0815 

AMBULATORIO 2-2427 COMPANHIA DE SEGUROS 
AGENTE EM CAMPINAS 

V. SALZANO FlORI 
TELEPHONE, 2554 

-,_, 

o 
"" <> 
Q. ·;::: 
t) 

:a 
"CC 

IÔ 

"' ::::1 
111 
t) 

rõ 
õ 
.c 

rõ ... 
111 
o 

o ... 
c: 
Q) 
'C 
ü 
o 
111 
o 

"CC .. 
111 
OI ..: 
o 

SECÇÃO DE ACCIDENTES DO TRABALHO 

Séde : RIO DE JANEIRO 

SUCCURSAL EM SÃO PAULO - - RUA BOA VISTA, 31 - - EDIFICIO SUL AMERICA 

Aviso de aeeidente a ser forneeido pela 

COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 
Aviso ...................................... . A. T .... .l::-:2.671 ................ -

Nome .................. U.:.r.ª-.a.t.9. .... G:ªr..c.1.ª ............. ................... ./dade ... 2.8 .... ª.P.n~~o ..... M.ª.s.C..\~+.~n.9. ................. .. 
Residencia .. Tr..av.e.ssa .... ~ .... n~ .... 2ld.Yã:E~~dade ...... ~.ª'o. .... O.ar.l .o.a .......................................................... .. 

Occupação habitual ........... ªjJ~.!!mª.c.b.t.ª.J1.. .................. 0ccupação por occasião do accidente 

........................... a. ... me. sm.a .......................................... Salario .......... 1$3.0.0 ... .por. ... ho.r..a. ........................................ .. 

Admisão .. .. ?.:-:".1.927..................... Estado Civil.. ..... C.asad.O. ............. Nacionalidade .a.r.e..z.ile.i.r.a ... . 

Pratico ou aprendiz .. ..... .............. ,Pr..at.1.c.o. ......................... G?·áo de instrucção ....... .. R.e.gula.r. ............ . 

O accidente, que occorreu no dia22 .... de ....... o.:u.tubr.o. ................ de 19 .. 3.~ ..... , ás8., .2,oras, f(Ji 

produzido por. .. ..... .. .... c.b.o.q:u.e. ... de ..... t.r.e.m ........................... , no momento em que o referido em-

pregado ..... ag~.~.r.d~.Vf;l. .. . co.m .... ª ... l .o.c. .• .5.0.5.,..a .... chegadª ... do .... f. .•. lO .... par..a ... f .a.z:.er. ... ma.:":'. 

.nP."b..:r.ª-a.,. .... ct~.v.t.Q..P .... c.hªv.~ .... ~:r.:rJ~:d. .ª .... ~ .. s.t .e ..... t.r..e.m. ... f..P. .t.. ... c.b.o.. c.~:r. . :":'.Se .... c.P.m. ... ª ... m.e. sm~., 
e.m .... c.o.n.se.q.u.e.nc.i.a. ... do. .... qu.e .... r.e.o.e.P.eu. ... contu.s.ão ... d.a ... f .ace .. .. e.x.t.e.:rn.~ .... d.a .. coxa.. 

.e .. sq.ue.:rd.a..,.no ..... s.e.u .... t .e.:r.q.o .... super..io.r .•....... .... Lugar do accidente ....... §ã.o .... Ca.r.lo. .s ....... . 
esplanada. 

Testemunhas .......................... ~ª}J.;l,..9. .... M9.n.t.~.t. :r..P . .t .... M.~.o. .... d~ ... N9.:r..!il:~ .s ..................................................... . 
Nome do Hospital .... . .. :-:: . 

-
A victima 'retirou-se do trabalho ? ..... .. . nª.o .............................. .. Quando ? .... ~ ............................... . 

Junto o attestado medico fi1·mado pelo Snr. Dr .... J.o.ão. ... de ..... O.li:v-.e.ir.e. .................... ............. .. 

residente em . ... ...... $-ª.P ..... G.ªr.l..P.s .................................................................... . 

......... .... ....................... Sã.o .... Ca..r.lo.s ... ... . , 24 .. de ........... ........ outub.ro ........... ............. de 19.3-;. .. . 

..... .. .. .. ... . a.) ... Cle.mente ... Maz.z.i ............................ .. 

P la COMPANHIA PAULISTA DE:. ES TRAOAS DE FERRO 
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JELErHDNES : 
AMBULATORIO 2-2427 COMPANHIA DE SEGUROS 

AGENTE EM CAMPINAS : 

V. SALZANO FlORI 

SECÇÃO DE ACCIDENTES DO TRABALHO 

Séde: RIO DE JANEIRO 

TELEPHONE, 2554 

SUCCURSAL EM SÃO PAULO ~ - RUA BOA VISTA, 31 - - EDIFICIO SUL AMERICA 

A-viso de aeeidente a ser forneeido pela 

COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 
Aviso .................. ................... .. A. T ... l.~.267l ................. .. 

'' Attestado do Accidente '' 
. 

Attesto que o Snr ........ ~.r. .ta .s.t.o. .... G-.~.r. .oJª ....................................................................................... .. 

que exerce o cargo de ......................... ~J1J9:. !! .... 4.~ ... .mªq~Jn.i..~.tªJ~J~ .t.rJ.Q.~ .. L ... na Repartição 

..... do .... Tr.af.ego.(digQ ~racçãoJ2a .• D. .t~t~flMebeu em accidente do trabalho no dia 

.. . 22 ...... de ............................ ou.t.'Ub..r.o ................................. de 19 .... 3.3 ....... , os seguintes ferimentos: 

. . . . ......... C.ontusão .. .da . .f.a .ce .... e.x.te.rna .. da .... c.oxa ... e squerda ... no .. s.eu ... t .e.rç.o ....... . 

........ .s:u..Pe.:r.i.o.:r .................................................................................................................................................................... . 

- , "' . ..... .. ... A .. l~. ~ao . C?~-'~.~ara a mo:rte.?.. ~8:!?. . ~ ..................................................................................... .. 

....... ... . .. .. . A ... vi.t.ima .. af.a.s.t .ou.-.se.. do .... r .aba..lho.? ..... N.ã.o. •. ... . ..... ... . ... . ... ... . .. .... .. 

O referido empregado deve ficar afastado do serviço até o dia ......... ~.~ ........ . 

de .............................. ~.~ .................................. de 19 .. ~.~ .......... , data em que, no maximo, deve procurar 

o respectivo attestado de alta, para reassumir o serviço de seu cargo no dia seguinte, 

ou, caso não esteja restabelecido, o attestado de prorogação . 

........................... São .... Ca.r..los .......... ,.22 .... de . . ....... . . outubro . 

.......................... ª.L .I?. r../! .:r 9.;..9 ... 9,e .Pl. .i.Y.~ i .:r.~ .......... .. 
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ESCRIPTORIO 2-0815 

UHPHON[:S: 
AMBULA TO RIO 2-2427 COMPANHIA DE SEGUROS 

AGENTE EM CAMPINAS 

V. SALZANO FlORI 

SECÇÃO DE ACCIDENTES DO TRABALHO 

Séde: RIO DE JANEIRO 

TELEPHONE, 2554 

SUCCURSAL EM SÃO PAULO - - RUA BOA VISTA, 31 - - EDIFICIO SUL AMERICA 

Aviso de aeeidente a ser forneeido peJa 

COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 
Aviso .............. ........................ . A. T .... 1.~.2.67.1 ............. . 

"Attestado de Alta" 

· Attesto que o Snr ....... ;I};.:r..a.a.t .o .... G-.a:r.c.1a.................. . . . .. .. .. ... . .. ........ . 

que exerce o cargo de.... .. ....... aJudant e ... de. ... maqu1ni.s.t.a. .................... , na Repartição 

.......... d.f.L .. 'r..~ª -Q .i.Q .... .Í2.~ .•. P.1v: l s.ª-o .. L .............................. , victima, de accidente no trabalho no 

dia. ... 2.2 ...... de ....... .. ... ... Q:U.tub r o .. .............. de 19 .. .';} .. , está completamente restabelecido dos 

com 
ferimentos recebidos e, -- a mesma capacidade de t1·abalho que tinha antes 

JlU ... 
n.a o se af.a s_i~ d o se:rv_iço . 

do accidente, ~x~ u~x.n~ ............. ~-~ ......... .. de 

........................... ::-: .~ ................................... de 19 ... ::::.--:-. . 

................. ... ~~P .... O.~u~J.Qs ............... ,..2.2 ... de ................... Qhl,t.~J;:rr:~o ............. ........... de 19.3.3 .... .. 

.............. ... .. .. .. ... a.L.Pr •. J..o.ã.o ... de .. Oli ve i ra . 
Medico assistente 

Observações :.. .. ..... ... ...... . . . . ... . .. .. .............................. ............ . ................................................................. . 

. ......................................................... ••••••••••••••••••• .......................................................... u ... . ............................................ ............... . ..... . 

• • ·~· ..... ... .... . ......... '1 ....................................................... . ....................... ' .... ' ..... '' ........... ' ..... " ....... . ... ' ..................... ' ................... ' ..... .. 

.... ...... ... ·•······················································ .................................. ············ ...... ············· ......... ··························· ..... ·············· · 

IMPORTANTE: - O medico deverá indicar no schema, estampado no verso 

deste, com um traço, o lugar da amputação cirurgica ou accidental e ankylose, 

assignalando-a com sua rubrica. pela COMPANHIA Pt\ULI 1 A m L~ T!7 AO li,:, Dl FERRO 
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Membro da <<Mão Negra,, 
nos pampas, conseguiU 

Dario Cre po -
li ia•. 

hefe de Po · l ruas e praças de São ''..lf)l)s. 
Concluindo, affirrna o repre· 

sentante em ~.: ào Paulo da· 
quelle matutino carioca : em São Paulo, ser 

prefeito de São 
C&rlos 

I que especie de uddministradores~, 
o interventor Waldomiro lima 

• 

entregou as municipalidades 
paulistas-A o~ra sa

neadora do actual 
governo paulista 

Commen tnndo o facto, diz 
a alludida correspond ncia : 

«Poi. bem, o 1c ndete• a 
que se re[ere esse ,documento 
official, nada menos era, no 
Estado de São Paulo, que pre· 
feito municipal de São Car· 
los, cidade das mais cultas e 
das mais progressistas m 
terra bande1rante. 

Prefeito, sim, nomeado pe· 
lo interventor Waldomiro Li 
ma e empossado contra a un· 
nim ·vontade dos anca 
ses, que nisso viram um achi · 
alhe á ua propria dignidad . 
Ainda mais: o cCadete,. co . 

ecO caso typico. Diz com 
eloquen ia. a que esp cie de 
ccadrninistradoresn estava en . 
tregue parte das municipa iJ · 
dades paulistas - e municipa 
lidades importantes, como São 
Carlos ! E. com maior elo· 
quencia, diz do que tem sido 
a obra saneadora do actua l 
governo substituindo, por di · 
gnos e honradoA paulisLas o 
· nu r adetes» que por 
aqui andavam•. 

Pela policia 
Remessa de inquerilo 

s nossos brilhantes ~olle· seguiu, graças ao presLi io 
gas da «A Batulha• dão pu· que usufruía do g~werno a . 
bJicidade a interessante cor- terior, manter-se naquelle po . 
respondencia de sua succur· to, apesar das hostilidade, q e Foram remettidos hontern 
sal na capital, a proposito toda a população local, des e os autos do inquerito politial 
da . substituições de prefeitos logo, lhe votou. Para melhor sobre o accidente verificado 
de municipalidades paulistas affirmar desta animada no dia 22 do corrente, na es. 
ultimamente verificadas. são, bnsta dizer que )os M • taçào da C. P. local, com o 
D~pois de tecer referendas ria de Souza ou José Mari P.-10, que se chocou com 

eJo iosas do que o governo Alves de Souza se viu obri uma machioa de manobra, re
Armanflo de Salles Oliveira gado a fazer inE:;tallar, no pro· sultando sahir m levement 
vem levando a effeito, no to· prio eclificio da Prefeitura, c - feridas as seguintes pessoas : 
cante á administração dos zinha e banheiro. ~ntonio P •reira , Erasmo Gar-
municipios, reporta-se ao ex- E ainda : organizou, com ct~, Arthur Versa, jos no -
governador de São Carlos, alguns «homens de confiança• , dngues, José Sampel e Luiz 
trancrevendo o seguinte oJH. estiperidialJos pelos cofres m11- Alves de Almeida. 
cio, recebido pelo sr. Mario nicip&es, vrrdadeir1:1 ccguard~ Deu motivo a esse ac6iden· 
Guimarães, chefe de policia de honra•, armada de trabt4· te a neglicencia do manobra· 
de São Paulo. cões e cParnahybas• em com-, dor Al>rão Isper, co o forme 

«Chefatura d~ Policia, em panhia da qual se r. ·hibia nas suas proprias declarações n o 
Porto Alegre, 5 de outubro inquerito. 
de 1933 - Exmo. sr. Chefe 
«:fe Pollcia - São Paulo -
Em resposta ao ofiicio de v. 
exa. sob o u. 1.306 datado 
de 21 do mez : pa.;sado, com· 
munico·lhe que José María de Carteira de saude 
Souza, ou José M. Alves de Sou· OBHIGAJOHIA A TODOS OS za, vulgo cCadete• ha dez an· 

~~~t:td:s u?::n~~cie13:3: i~fi~ EMPREGADOS DE QUilQUfR C4ffGORIA 
tulada cMão Negra», que em· T C 
pregava sua actividade em << YP· amargO>> 
crimes de roubo em Livra· 
mento, sendo, portanto, de Rua J. Pf' soa, 97 - Phon ,t 2 
pessimos antecedentes. Va· pela COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 
lho·me da opp(Jrtuoidade, pa- ~ 
r a reiterar a v. exa. os pro· /. / ~"'-- c, ~ · ~ á?:w rs ""«<" -~~ e:--~-t stos de elevado apreço e .... p~ ENTE 

distincta consideràção. (a) - •·-~·-••••••••••••••••••• 

RepuMica dos Estados Unidos do Brasil 



o 

r 

COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 
17~ 

.. 

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

.. .. ..... ............ J.!JP..~tJ.ª! ........... , .... g3. .de .......... ..... Q4.t.!J.Qf.9 ............. de 193 ... ~ ... .. 

• 
PORTARIA 

Pela presente, e de conformidade com o art~ 

1~ das Instruções de que trata o artigo 53 dos Decretos ns.20465 

de 1~ de Outubro de 1931 e 21081 de 24 de Fevereiro de 1932, fa

zemos publico que o Sr. Jacob Isper, ajudante de manobrador da 

estação de são Carlos, vai ser submetido a inquerito administra

tivo para ser apurada a sua responsabilidade sobre o acidente ha

vido com o P.lO de ontem, na estação de são Carlos. 

Para servir no presente inquerito de que se 

trata nomeamos a seguinte comissão: Presidente - sr.Sydney B.Gray; 

Vice-Presidente - sr.Joaquim Penalva e secretario Sr. João B. Si-

. ~PA:HIA ~AUUSTA DE EST~ADAS DE FERRO 

~-G2-~ ... F'~~ ~ , 
.r 'I /l /? ---·- ~'R~FNT'e 

I I -r9~' .A.AJ>. 

p.DIRETOR INSPETOR GERAL 
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1 DIVI O 

Referencia P • J • 10-33-80 -35 

.. · ·ü,o 'u.rlos ,.2.8 . de 

~nr. Jacob 1sper 

4judante manobrador 

Outubro . de 193 3 

• 

No la 22 do corrente , no desempenho do seu car5o de aju

dante de manobrador , né ta Cia., lhe competia ·~~ necer a chave de caú 

da da linha réta de l , 60 de bl tola, exlsten te perto da plata~·orma da 

estação de ~ão Carlos , lado de , et ro, para dar entrada ao trem P. lO . 

ssa chave de caúda, ue comunica a r ta com o travessão 

e desvios da esplanada, está semore feita para a linha réta que nas

sa .ela lataforma e a sua ação éra calcá-la para manter bem ajusta

da a agulha de módo a não oormitir ue qual uer ocilação ou mudança 

de sua posiGão ocasionasse rumo diferente do trem e oossivel desas

tre . o trern P. lO , chegou a hora cérta e o Snr. estava postado junto 

áquela chave com bandeira de s nál verde e~ uma das mãos dando-lhe 
I "" entrada franca..,na fórma re6Ulamentar , porém, a aproXimaçao do citado 

trem o Snr. inverteu a . osição daquel a clave de c úda , do ue resul

tou o co,nboio tomar a llnlla do travessão onde se achava a loco motiva 

oO l10 ada 2 carros de passaselros,um de luxo e um restaurante ,que 

.eviam ser manobrados aoós a parada do P. lO na plata orma p~ra serem 

anexados na caúda dêste trem , cuja recom')osição é feita nor essa fór 

ma , diariamente , em Jão 'arlos . Houve forte colisão do trem P. lO 

com o de manobra, da qual resultou sérias avárias em ambas s l ocomQ 

tlvas , nos 4 carros da composição de mm1obra e no brcack de bagagem 

do trem ? . lO . No carro restaurante fie AA · ~ trui 
pela COMF' NHIA 

/. 



o 

Cont . carta P •• 10- 33- 809-35 2 

dos todo o vasilhame e objétos de louça e v dro , arrafas de bebi

das e o almoço , já preparado , tendo ainda sofrido ferimentos o aju 

dr te de cosinheiro e dois arçons , o maquin st da locomotiva 505 

e o seu ajudante , bem como um passa eiro de 2a. classe que viajava 

no trem. responsab lidade dês e desastre lhe é atribu da , pelo 
• 

que está instaurado inquerito Administrativo , na fórma da lel ,para 

ser aourada a sua culpa , ficando o ~nr . notificado para comparecer 

no dia 4 de Jovembro roximo vindouro , as 9 hora , no escritório 
N da per:intendencia da Il Divisao , afim de ser. ouvido a respeito , 

adendo fazer- se acompanhar do seu advogado ou ser assistido pelo 

dvo ado ou o ·nepresentante do 1nd cato da classe a que nertencer . 

ão testemunhas da ocorrencia, notificadas ara res 

tarem o seu depoimento no refer do local , dia e hora os snrs .: so 

rio UàUsto 'llva , maquinista; Benedicto ~nesto errelra, ajudan

te de maquinista ; Arthur Versa , maqu nista ; rásto areia , ajudan-
N N te de maquin sta; Gastao Vieira , chefe da estaçao; .art nho se 1-

"' vao, fiscal de combust vel e ~odolfo Pereira , ajudante de manobra-

dor. 

P tE D • I'.rE D CO US.;),.. O D1.. ~UEH TO 

JJ/J • 

~ --t:~ ~,}- /&>/ /7'g] 
pela COMPANHIA r AUI I 1 A O ESTRADAS DE FERRO 

(/- u o? J:-)0-~~--~ ... ~- ~~~-



- • 

/ 'COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 22 
11 D1VI O -

Referenci p • ' . _l0-3_3-810-35 
• 

, . 2.8 de . outubro . . de 19:-, 3 

Snr. Gastão Vieira 
... 

~hefe Estaçao 
• 

SÃO CARLOS 

No dia 22 do corrente, quando se achava,com bandeira ver

de, guarnecendo a chave de caúda da linha réta de bitola 1,60, 

na chegada da estação de uão Carlos , . para dar entrada ao trem 

P. lO , o ajudante de manobrador snr. Jacob Isper , á aproximação 

dês se trem, Virou a c11ave em sentido opOsto , do que resultou o 

comboio entrar para a linha do travessão onde se achava a l oco 

motiva 505 ligada a 4 carros que deviam ser manobrados depois 

ter parado na plataforma para anexação na caúda dêste , 

vendo forte choque do qual resultou sérias avár.las em ambas 

s locomotivas , em 4 carros da composição que ia ser manobra

a e no breack de bagagem do trem P. lo ; québra de quasi todo o 

asilhame e objétos de louça e vidro e garrafas de bebidas do 

arro restaurante, inutilisando o almoço já preparado, e feri

entos em tres empregados do carro , um passageiro de 2a. classe , 

no maquinista da locomotiva 505 e no seu ajudante . sendo o Sr. 

uma das testemunhas que presenctaram a ocorrencia, o notifico 

para comparecer no dia 4 de ~ovembro p.vindouro, as 9 horas , 

no escritório da SUperintendencia da II DiviSão , nésta cidade , 
, ,.. . 

pela làctMft'A:Ntlld1fZten.I O T .fi~E ~Dtffl 5~~8 e lhe fOr per. tado • 

....... .. /.'Ç,....,_...._K~d'.~~ .---~~ 

MJ/JBs . 



COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE F~iR RO 
D·QJVI ÃO 

Referencla P • S.l0-;33-:810-35. 

N 

Sao Carlos, 2t3 de... . outubro 

snr. osorio Augusto Silva 

Maquinista 
N 

SAO CARLOS 

.de 193 3 • . 

• 

No dia 22 do corrente, quando se achava, com ban

deira verde, guarnecendo a chave de caúda da linha réta de bitola 

1,60, na chegada da estação de são Carlos, para dar entrada ao trem 

P.lo, o ajudante de manobrador Snr.Jacob Isper, á aproximação desse 

trem, virou a chave em sentido opôsto, do que resultou o comboio en 
N 

trar para a linha do travessao onde se achava a locomotiva 505 lig! 

da a 4 carros que deviam ser manobrados depois do P.lo ter parado 
N , 

na plataforma para anexaçao na cauda deste, havendo forte choque do 

qual resultou sérias avárias em ambas as locomotivas, em 4 carros da 
N 

composiçao que ia ser manobrada e no breack de bagagem do trem P.lo; 

québra de quas1 todo o vasilhame e objétos de louça e vidro e gar

rafas de bebidas do carro restaurante, lnutillsando o almoço, já pr~ 

parado, e ferimentos em tres empregados do carro, um passageiro de 

2a. classe, no maquinista da locomotiva 505 e no seu ajudante. Sendo 

o Snr. uma das testemunhas que presenciaram a ocorrencia, o notifico 

para comparecer no dia 4 de Novembro p.vlndouro, as 9 horas, no es-
, ""' , cr1tor1o da SUperintendencia da II Divisao, nesta cidade, afim de di 

~ zer o que souber a respeito e lhe fôr perguntado. 

~~!1/#/7/J 
~~~ 

LA/JBS. 
/ 

PRESIDEN . ~ DA COMISSAO~ INQUERITO 
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· COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERR0 

JY CIVIS O 

..SãP. c.arlos ,.28 ..... de . Outubro ...... de 193.3 .. . 

Bnr. Benedicto Ernesto ~erre~ra 

Ajudante maquinista 
• 

lo dia 22 do corrente, quando se achava, com bandeira ver

de, ,~.tarnecendo a chave de caúda da linha réta de bitola 1,60 , na che 

gada da estação de são Carlos , para dar entrada ao trem P. lO , o aju

dante de manobrador Jnr . Jacob lsper , á aproXimação dêsse trem , virou 

a chave em sentido opOsto , do que resultou o comboio entrar oara a 

linha do travessão onde se achava a locomotiva 505 ll~ada a 4 carros 

que deviam ser manoorados depois do P. lO ter parado na plataforma pa 

ra anexação na caúda dêste , havendo forte choque do qual resultou s.ê_ 

rtas a várias em ambas as loco motivas , em 4 carros da composição que 

la ser manobrada e no br~ack de ba~a~em do trem P. lO; quebra de qua

sl todo o vasilhame e objêtos de louça e Vidro e ar~dfas de bebidas 

do carro restaurante , 1 utllisando o almoço já nreparado , e ferimen· 

tos em tres empregados do carro , um passaeeiro de 2a. classe , no ma

quinlsta da locomotiva 505 e no seu ajudante . ~endo o ~nr . uma das 

testemunhas que presenciaram a ocorrencia, o notifico oara compare 

cer no dia 4 de Jovembro p. vindouro , as 9 horas , no escritório da 

duperlntendencia da I' Divisão; nésta Cidade , afim de dizer O que 

souber a respeito e lhe fôr perguntado . 



COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 25 
·DIVI 0 

Referencia P. J . l0-33-810-3o 

,.. 
· ao 'arlos , 28 de Outubro .. de 193 3 . 

Snr. Hodolfo Pereira 

judante 
1LOS 

IJo dia 22 do corrente , quo.ndo se achava, com bandeira ver

de, [,'Uarnecendo a cha.ve de caúda da linha r ta de bitola 1,60 , na 

chegada da estação de são Carlos , para dar entrada ao trem P. lO , o 

~judru~te de manobrador dnr . Jacob sper , á aproximação dêsse trem, 

virou a chave em sentido opôsto , do que resultou o comboio entrar 

para a linha do travessão onde se aChava a locomotiva 505 ligada 

a 4 carros que deviam ser manobrados depo s do P. lO ter parado na 

plataforma para anexação na caúda dêste , havendo forte choque do 

qual resultou sérias avár1as em ambas as locomotivas , em 4 carros 

da composição que ia ser manobrada e no breacl<: de bagasem do trem 

P. lO ; québra de quasi todo o vasilhame e objétos de louça e vidro 

e ~arrafas de bebldas do carro restaurante , inutilisando o almoço 

já preparado , e ferimentos em tres empregados do carro , um passa

geiro de 2a. classe . no maquinis t a da locomotiva 505 e no seu aju 

dante . sendo o nr. uma das testemunhas que presenciaram a ocor

rencia , o notifico para comparecer no dia 4 de Hovembro p.vlndou

ro , as 9 horas , no escritório da sunerint~ndencia da I Divisão , 

nésta cidade , afim de dizer o que souber a respeito e lhe fOr per 

ntado . 

~ )JtM> ~~<{.r O~~" 

~ 
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COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE F ~ O 
U DIVISÃO 

AI 

Sao car los , 2.Ç3 

Snr.Arthur Versa 

Maquinista 

Referencla .... P. .•.. S .•. l0:::·.33.'!':'.8.10-35. 

de ........ outubr.o ..... de 1933 . .. 

• 

"' SAO CARLOS 

No dia 22 do corrente, quando se achava, com ban

dei ra verde, guarnecendo a chave de caúda da linha rét~ de bitola 

1,60, na chegada da estação de são Carlos, para dar entrada ao trem 

P.lO, o ajudante de manobrador Snr.Jacob Isper, á aproximação desse 

trem, virou a chave em sentido opôsto,do que resultou o comboio en

trar para a linha do travessão onde se achava a locomotiva 505 liga 

da a 4 carros que deviam ser manobrados depois do P.lo ter parado 
... , " na plataforrra para anexaçao na cauda deste, havendo forte choque do 

qual resultou sérias avárias em ambas as locomotivas, em 4 carros 
,., 

da composiçao que ia ser manobrada e no breack de bagagem do trem 

P.lo; quebra de quasi todo o vasilhame e objétos de louça e vidro 

e garrafas de bebidas do carro restaurante, inutilisando o almoço já 

preparado, e ferimentos em tres empregados do carro, um passageiro 

de za. classe, no maquinista da locomotiva 505 e no seu ajudante . Se~ 

do o Snr. uma das testemunhas que presenciaram a ocorrenc1a, o noti

fico para comparecer no dia 4 de Nov~mbro p. vindouro, as 9 horas , 

no esc ri tório da superinten dencia da II Divisão, nésta cidade, afim 

de dizer o que souber a respeito e lhe fôr perguntado . 

--é5~ Ai1 a-a h~ .:) (SJ - / I!J -? ;J .J 

~~~ ~ 

IA/JBS. 
pela~fl,l;)~~LPMJL~m~~[INQUERPmRO 
~~-~~-;;<!-~~~-~ 

PRESIDENTE 



COMPAN HI A PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 27 

DI IS O 
Rcfcrencia ? . o.J . l0- 33-810-35 

. ,...,. 

. .:>ão Carlos .. ... . .... 28do 

~nr . ~rásto Uarcia 

hjuda.nte maqu~ ista 

outubro .. d 193 3 

• 

'. No dla 22 do corrente , quando se achava , com bandeira ver

de, ~'Uarnccendo a chave de caúda da linha réta de bitola 1, 60 , na 
. 

che ~ada da estação de são Carlos , para dar entrada ao trem ? . lO , o 

aJudante de mano orador snr . Jacob s~er , á aproXima :ão dês se trem, 

virou a chave em sentido opôsto , do que resultou o comboio entrar 

para a linha do travessão onde se achava a locomotiva 505 li~ada 

a 4 carros que dev am ser manobrados depois do P. lO ter parado na 

r olataforma par anexação na catlda dês te , havendo iOr te ChOque dO 

ual resultou sérias a várias em a'llbas as loco motivas , ern 4 carros 

da com9os1ção que ia ser manobrada e no breack de ba'.,.auem do trem 

P. lO ; québra de quasl todo o vasilhame e objétos de louça e vidro 

e arrafas de bebidas do carro restaurante , 1nutil1sando o almoço 

j~ preparado , e ferimentos em tres empre ados do carro , um assa

~eiro de 2a. classe , no maquinista da locomotiva 505 e no seu aju 

d te . o.Jendo o .:>nr . uma das testemunhas que presenciaram a ocor

rencia , o not fico para comparecer no dia 4 de Irov6Ilbro p. vindou

ro , as 9 horas , no escr1 tório da uper1ntendenc1a da II D viSão , 

nésta cidade , afim de dizer o que souber a resoei to e lhe fOr er

guntado . ...~.J.._C., 

~o...c 1~~ ~ 3 O ., 1 0-1 ~ 3 J ----=-~~.......__~,~.....____;.;_.r 

;13/JBJ . ~~ so.J\..-~~~1~~~ r~# 'Q~J~,p "' rD""" ..,I! ~·lf!}~ FERRO 

,___../'?~~ :z_:_..-'r.-c_~ 
p 
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COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE F RRO 

DI I O 

,., 
sao Carlos, 2S de ... 

snr. Martinho Escrivão 

iscal de Combustivel 

Referencia P • S .. l0-3:3..":""810":""33. 

outubro .. de 193 3. 

• 

SÃO CARLOS 

NO dia 22 do corrente, quando se achava, com ban

deira verde, guarnecendo a chave de caúda da linha réta de bitola 
,., ,., 

1,60, na chegada da estaçao de Sao Carlos, para dar entrada ao trem 

P.lO, o ajudante de manobrador Snr.Jacob Isper, á aproxima ão desse 

trem, virou a chave em sentido opôsto, do que resultou o combo1LlO e_Q 
,., 

trar para a linha do travessao onde se achava a locomotiva 505 li~ 

da a 4 carros que deviam ser manobrados depois do P.lO ter parado na 

plataforma para anexação na caúda dês te, havendo forte choque do 

qual resultou sérias avárias em ambas as locomotivas, em 4 carros da 
N 

composiçao que ia ser manobrada e no breack de bagagem do trem P.lo; 

québra de quasi todo o vasilhame e objétos de louça e vidro e garra

fas de bebidas do ca.rro restaurante, 1nutilisando o almoço já prepa

rado, e ferimentos em tres empregados do carro, um passageiro de 2a. 

classe, no maquinista da locomotiva 505 e no seu ajudante.sendo o Sr. 

uma das testemunhas que presenciaram a ocorrencia, o notifico para 

comparecer no dia 4 de Novembro p.vindouro, as 9 horas, no escritório 
"' , da superintendencia da II Divisao, nesta cidade, afim de dizer o que 
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::: apúZ 35 
8002/01 SUl 4MfRIC4 IERRESIRES, MARITIMOS E 4CCIDfNTES 

IDlPHOHES :{ ESCRIPTORIO 2-0815 

AMBULATORIO 2-2427 COMPANHIA DE SEGUROS 
AGENTE EM CAMPINAS 

V. SALZANO FlORI 
TELEPHONE, 25S4 

SECÇÃO DE ACCIDENTES DO TRABALHO 

Séde : RIO DE JANEIRO 

SUCCURSAL EM SÃO PAULO - - RUA BOA VISTA, 31 - - EDIFICIO SUL AMERICA 

Aviso de aeeidente a ser forneeido pela 

COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 
Aviso ..................................... . A. T •. l:~~2.5.65 ...... ······ ····o-

Nome .. o ...... J.f:\.c.o.b. .... l.BP.~:r. .................... ........................... .ldade ..... 3.6 ........ ... Sexo ... maa.c.ulino ........ o . ........... . 

ResidenciaB.ua ... oJ.e.suino .... Ar.r.uda ... 66.0idade ...... . são .... Car.lo.s. ....... .................... .. .. .................. o ...... . . .. 
a Occupação habitual...ªJ~9:.ª-.P. .t.~ .. .. dª .... mªnoJ~r..!=Mimcupação por occasião do accidente 

:::; ......................... a ... me.s.m~l ......................... ........... ........ Salario ................ l .$.3.00 .... P..O..r. ... ho..r.~a ......................... .. ....... . 

=-- Admisão .... 1.:":"2.':".l.919 ... ........ Estado Civil ....... .G.ª-.t~J!,q_Q ............. Nacionalidade ... S.y,::ri.IIJ. ............ . 

o 
•n:s 
C> 
a. 

·;: G) 
u -~ 

c 
Q) 

'"O '"O 
õ 

tâ u 
(I) n:s 
::J o n:s '"O u 

f'Õ 
... 
n:s .. C> o .=! ..c 

rã 
Q) -n:s c 

Pratico ou aprendiz .. ..... ............... P.:r.~t. .i..c.o ......................... Gráo de instrucção .... r.e.gula.r ................. .. 

O accidente, que occorreu no dia .. .. 29de .... ............. ag.o.sto ......... de 19 . ..3.'3. ... , ás.l .'). ... horas, f(Ji 

produzido por .......................... .... J.l:\fiiJJ .... g~.i.t.o. .......................... , no momento em que o referido em-

pregado ..... enga..tav..a. .. .do.is .... v.agÕ.e.s ., .... sa:r.r.eu .. lumb.a.g.o .... tr..aumati.o.a. ... ......... .. .......... .... . 

······ ....................................................................................................................................................................................... ........ : ..... .. 

. .. Lugar do accidttnte .. .. e .. s.p~anada .... da .... 
estaça.a de Sao Carlos 

Testemunhas .......... Er.ne . .a.t.ino .... B.lo.ck., .... Bano.di.c.t o .... Te.ixeir.a ... Bar..ge.s .... . ....................... . 

Nome do Hospital ...................... -~- ............................................................... .......................................... . 

A victima 1·etirou-se do trabalho ? ............... si ............................ Quando ?. .. no. ... me .. sm..o .... d.ia .. .. 

Junto o atte: tado medico fi1omado pelo Sm·. Dr .... Al.de.r..i.a.o .... :r. .e.rd.ig~o ....................... o ....... . 

residente em ..... .. $.Éi.o. ..... C.arl.o.s ......... o ............................................................ . 

.... .......... ... ..... ªªo .... Oª:r.lo.s ............... o .... o , 30 de .. .. .......... ag.o.sto .................. .... de 19.~3 .. . 

a} .... G .• .V1e1r.a. ....................................... .. 

pela COMPANHI~ f r...LJt IS A ' Sf AD AS DE F f 

~/~//~ 
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3002/02 SUl AMfRICA JfRRfSJRfS, MARIJIMOS f ACCIDfNJfS 6 

f ESCRIPTORIO 2-0815 
HUPHONES : l AMBULA TO RIO 2·2427 COMPINHII Df SfCUROS 

AGENTE EM CAMPINAS : 

V. SALZANO FlORI 

SECÇÃO DE ACCIDENTES DO TRABALHO 

Séde: RIO DE JANEIRO 

TELEPHONE, 2554 

SUCCURSAL EM SÃO PAULO - - RUA BOA VISTA, 31 - - EDIFICIO SUL AMERICA 

Aviso de aeeidente a ser forneeido pela 

COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 
Aviso .... .......... ........ ... .... .... ..... . A. T •.. l::":"2.5.6.5 ................... . 

"Attestado do Accidente" 

Attesto que o Snr . .. . J. .~.Q.OP . Jspe.r. ........................... .. ...... ......... ... ......................... .. ..................... . 

que exe1'Ce o cargo de ................................ aj.1Jd.~nt.~ .... ô.~ .... mtilrn.OP.r..a ...... ................... na Repartição 

............................ 2.ª .A.P.iv.isã.o ............. ............. .......... , recebeu em accidente do trabalho no dia 

.. . 2.9 ....... de .. .. . .. ............... ~go..s.t. o. ..... ................................ de 19 3.3. ......... , os seguintes ferimentos : 

. . ... :urnb go .. t.raumati c.o . ... . .... .. .............................................................................................. . ...... .. 

O referido empregado deve fica'r afastado do serviço até o dia ....... 1 ~ 
de .. .. ................ S.~t.~m.Q.r.Q .................... .... de 19.3.3 ......... , data em que, no maximo, deve procurar 

o resp ectivo atte tado de alta, para reassumir o serviço de seu cargo no dia seguinte, 

ou, caso não esteja r estabelecido, o atte tado de prorogação . 

................ ... .... $.~o. .. .. O.ar..l .o.s ............. ,.3.0 .... de .. . . .. ........ a . os to . . ....... . de 19 .. .3.3 .. 

. Ja..L Pr. • Alde.ri.co .. P.er.dig.ãa . . .... 
Medico aaalstente 

Observações : 
A 

.................................. , ....................... .. .................................................. "" ... . 
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3002/04 SUl AMERICH TfRRfSJRES, MARIJIMOS E ACCIO[NJfS 
Typ. C. P. 5·931-!5000-752 

TELEPHONES: { 
ESCRiPTORIO 2-0815 

AMBULATORIO 2·2427 
COMPANHIA DE SEGUROS 

AGENTE EM CAMPINAS: 

V. SALZANO FlORI 
TELEPHONE, 2554 

SECÇÃO DE ACCIDENTES DO TRf\BALI--10 

Séde: RIO DE JANEIRO 

SUCCURSAL EM SÃO PAULO - - RUA BOA VISTA, 31 - - EDIFICIO SUL AMERICA 

.A viso de aeeidente a ser forneeido pela 

COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 

Aviso ........ ..................... .. ... .. A. T.l.~.2 .5 .6.5 ............ .. 

"Attestado de Prorogação" 

Attesto que o Snr ............ J.a.c.o.b .... l.sp.e.r. .................................................................................................. , 

que exerce o cargo, de .................... f).judA.n:t.e. ... d.e .... m.ª.no.O.:r..ª'õ.o.:r. ................. na Repa'rtição 

................................... . 2.ª .... Piv..1si.o .................................... , victima de accidente do trabalho no 

dia ...... 29 ..... de .................. ag.o.st.o ............................... de 19 .3,3. .......... , que deveria reassumir o 

serviço no dia ... 2 ... de ......................... .s.e.tem.b.r.o. ................... de 19 .. 3.3 .......... , só o poderá 

faze1· no dia ...... 22 ..... de ..... .......... .... s.l?..t.~m'Q.:r.Q ...................... de 19 .. 3.3 ......... , po1· não se achar 

restabelecido dos fe1·imentos 1·ecebidos no mesmo accidente . 

................ ....... . s.ão ..... O.ar.lo..s. .............. , .... 3 .......... de .. ..................... s.e..t .em:O.:r.Q .. ................ de 19.3.3 .... . 

.................................. (a.} .... P:r. ..• .l\ld.e.r .i.c.o ..... :P.e.r.diggo. ..... 
Medico assistente 

- . pela COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERR( 
Observaçoes . ......................................... ~ .... · -·:z~ .. ·~·~·= ........ ·=:·.::· .. .. 
............. .... ... ... ... ... ... ... .... .... .. ........ ... .. ... ~ .......................................................................... TREStDENTl· 
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3002/04 SUL nM[RICa lfRRfSTRfS, MnRIIIMOS f ACCIDfNl[S 
Typ. C. P. 5 • 931- 5000-752 

TEU PHONES: { 

ESCRIPTORIO . 2-0815 

AMBULATORIO 2·2427 
COMPANHIA DE SWUROS 

AGENTE EM CAMPINAS : 

V. SALZANO FlORI 
TELEPHONE, 2flG4 

SECÇÃO DE ACCIDENTES DO TRABALHO 

Séde: RIO DE JANEIRO 

SUCCURSAL EM SÃO PAULO - - RUA BOA VISTA, 31 - - EDIFICIO SUL AMERICA 

.Aviso de aeeidente a ser forneeido pela. 

COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 

Aviso ............................. ...... . A. T ... l.~.2.5.6.5 ........... . 

"Attestado de Prorogação" 
. 

Attesto que o Sm· ........... J.~.c.Q.'b. .... laP.e.r. .......... ... ....................................................................................... , 

que exerce o ca1·go, de ............ ªJ\+9:~.n.t~ .... Q..~ ... ro.êJ19.P..:r.ê:g._q_r. ...... .. ................. na Repartição 

.................................. 2ª .• D.1vi.s~o ...................................... , victima de accidente do trabalho no 

dia ..... ..29. ..... de ....................... Ago . .s.t .o ........................... de 19 .. 3.3. ......... , que deve'ria reassumi1· o 

serviço no dia ...... 22 .... de ........................ S.e.t.e.m.bro ...................... de 19 ... 3.3 ......... , só o pode1·d 

fazer no dia ..... .J..j. ....... de ..................... Qu.tubr..a ..................... de 193 .. 3 ........... , por não se acha'r 

restabelecido dos fm'imentos recebidos no mesmo accidente . 

.. . . . ... .. .. . . .. . . ... ... .. . . ~.ªo ..... C.ª.r.l.o.s .......... . , ..... 2.3 ...... de ....................... S.e.t .emb.r.o .......... ....... de 19 .. 3.3 ... . 

............................... .Ca.). .... Pr. .• .!üd.er.i .c.o .... Par.dig.ã.o .. .. .... 
Jlfedico assistente 

Observações: ... ............................. p.eia"'C .... i\: ....... 'NHiA"PAUL"··· .A ... · ...... ··~T- ... ~ . .-.r- .. ·E-· F-E .,L .. .. 

::.:·::.·::~:.·.·.··.::::··:·.····.:·:::·:·:.·.··.·.·_·:::::.·.·.·.·.:·::·.;.?~~~~~·.:~~~~~~~-~-< 
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3002/04 SUl nMfRICA lfftftfSlftfS, MARiliMOS f ACCIDfNltS 
Typ. C.P. 11-931-5000- 752 

{ 
ESCRIPTORIO 2-0815 

TELEPHONES: 
AMBULATORIO 2-2427 

AGENTE EM CAMPINAS : 

V. SALZANO FlORI 
COMPANHIA D[ S[GUROS 

TELEPHON E, 2554 

SECÇÃO DE ACCIDE N TES DO TRABALHO 

Séde: RIO DE JANEIRO 

SUCCURSAL EM SÃO PAULO -- RUA BOA VISTA, 31 -- EDIFICIO SUL AMERICA 

Aviso de aeeidente a s e r forneeido pela 

COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 

Aviso ................................... , A. T..J. ~?..5.6.5 ............. . 

"Attestado de Prorogação" 
. 

Attesto que o Snr ............. .J.a..co.b ..... Isper .. .............................................................. .................................. , 

que exe1·ce o cargo, de .................. P.t.ª·"···mªn.Q.Q~.IiL ..... ......................................... na Repartição 

.................................... 2.e .... D.iv.i.s.ão. ................................... , victima de accidente do trabalho no 

dia ...... 2.9 ..... de ......................... A.s.9..s.t.9 ........................ de 19 .. 3.3. .......... , que deve1'ia reassumir o 

serviço no dia ...... ...LL..de .................... 9J~t.u.P..r.!?. ............................ de 19 .. 3.3. ......... , só o p oderá 

fazer no di a ...... .l..O. .... de ........................ 9.1J:tJJJn.'.º ................... de 19 ... 3.3. ........ , po1· não se acha1· 

restabelecido dos f e1'imentos 1·ecebídos no mesmo accidente . 

........................... s.ã.o .... .C.ar.l.o.a ...... .... , ..... 4. ........ de ...... ................... .. O.\l.t3ib.:r.~L ............... de 19 .. 3.3 .. .. 

............................... .Ca. .L . .P..r. ... A.lder..ico. .... ?.~:rd.:tsio ...... . 
• l{edico assistente 

Observações: ................................ ra ... ···I ~ .... .......... : .............. , ................... \ .............. ...... , ...... , ......... r .......... .. 

••••••••••' ""''''"''""'''''''"""'""'""''"'"" '""'~~h· '""'""'~::õ'"'~~··~~~fi?~~;·oo 
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3002

/
03 SUl AMfRICA Tfftft[SlftfS, · MARITIMOS f ACCIDfNTfS 

{ 
ESCRIPTORIO 2-0815 

HHPHONfS: 
AGENTE EM CAMPINAS 

AMBULATORIO 2-2427 COMPANHIA Of S[GUROS V. SALZANO FlORI 
TELEPHONE, 2554 

SECÇÃO DE ACCJDENTES DO TRABALHO 

Séde : RIO DE JANEIRO 

SUCCURSAL EM SÃO PAULO - - RUA BOA VISTA, 31 - - EDIFJCIO SUL AMERICA 

.A. viso de aeeidente a ser forneeido pela 

COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 
Aviso ..................................... .. A. T ...... l.~.2 .5.6.5. ... ~ ........... . 

"Attestado de Alta" • 

Attesto que o Snr ............ J.ac.ob .... Is.p.e.:r ................... . 

que exerce o ca'rgo de.. .. ..... .. . .... e.ju.de.nte>. d.ª .. mt:lP.OQJ'!'l . , na Repartição -......................................... 2.º' .... P.iv.i.s.ª.\? ................................. ....... , victima, de accidente no trabalho no 

dia ...... 2.9 ..... de ............... .... J~,g9.~.t.9 ............... de 19 .. 3.3 ..... , está completamente restabelecido dos 

com 
ferimentos recebidos e, - - a mesma capacidade de trabalho que tinha antes 

~ 

do accidente, de.ve reassumir o serviço do seu cargo, no dia ............. lO .... ..... .. de 

..................... 9.Wt. ... P.:r:'.9. ... ................. de 19 ... }~ .. 

......................... s.ão ..... O.ar.lo.s .......... ,.. .. 9 .... de ..................... 9~.t~9.r.9 ...................... de 19 3 3 . 

-.......... (aL.D.r •. Ald~.r.:ic.o. Pe.:r.digªo ...... 
Medico assistente 

Observações :. . .................................................................................... ....... v ................. .. " ............. . 

••· ••• • •• •••••••• ••••••••••••••••••• • ~"•••••••••••••••••••••••••·••••••• • •••••• ·••• • • ••"'"'''''''''''''''' ''''"'''"'' ''' "''''''''" '''''''" '"''' '"''' ,,.,, ... , ..... . , .. ,,,,, , ,,,.,,,,,,.,,, 

............................................................................................................................................................................... .. .. ...... 

IMPORTANTE: - O medico deverá Indicar no schema, estampado no verso 

deste, com um traço, o lugar da amputação cirurgica ou accidental e ankylose, 

assignalando-a com sua rubrica. 
pela COMPANHIA PAULISTA DE ES:rRADAS DE FERRO 

L~ ~~.e~~~~~--------







V I3TO E EXAMINADO O PRESEWrE ll~ UERITO ADMINIS'r TIV0..7 D" L 1 CON 'TA: ... 

a) que no dia 22 de outubro p.p.,na che ada a estação de 5ão 

Carlos, o trem P.lO, ao envez de entrar pela linha réta 

de acesso á plataform , tomou a do desvio e entrou pelo 

travessão, ndo de encontro á locomotiva de manobra n~ 

505 que com 4 carros ali aguardava a chegada daquêle trem 

para anexação destes carros na caúda; 

b) que estava guarnecendo a chave de cauda para dar entrada 

ao P.lO o ajudante de manobrador Jr~. Jacob sper, escalª 

do para esse serviço; 

c) que essa chave está sempre feita para dar entrada aos 

trens pela linha réta, passando dentro da plataform· da 

estação, sendo encar o do empre ?ado que a guarnece fazer 

pressão sobre a mesma,aflm de mantê-la bem ajustada e 

firme, para não permitir oscilação ou abertura das agu

lhas; 

d) que o ajudante de mru1obrador nr. Jacob lsper teria, ao 

aproXlmar-~e o trem P.lO dessa chave movido a mesma de 

módo que ficou em posição inversa, dando entrada ao trem 

para o desvio, do que resultou o seu encontro com a com

posição de manobra e suas consequencias descritas a fls. 

dos autos, sendo porisso o responsavel pelo acontecido. 

ouvido o acusado a res~eito da falta que lhe é imputada, 

disse que:- tendo ldo para a chave após o sinal de partida do 

trem P.lO de {et ro, colocou um dos pés sobre a mesma, por dis

tração, f icando ela assim ao contrario ou seja dm1do entrada pa-

~----ra o desvio, pelo qual entrou o .10 e foi chocar-se contra a 

manobra. crescenta que atribue o seu descuido ao seu estado 

de saúde, pois tendo estado acidentado no serviço da Cia., ha 11 

pela COMPANHIA PAULbTA DE: E:. TRADAS DE FERRO 

c~~~~-- . -·--·~~.e--·- ... , ...... -~~ ~ ~ N~ ~~ 



dias que havia retomado o trabalho , o que fêz por imposições de 

suas necessidades particulares , porém, ainda não se sentia com 

boas d s~osições para o serviço , conforme attestado que apresen-
"' ta do Dr~ Alderico Perd o , seu medico assistente . 

A la. testemunha, ~nr . Osor o Au sto lva , maquinista 

do tre1u P.lO , d,eclara ue , na che ada a •ão Carlos recorlheceu 

que o ·nr. Jacob I per estava a necendo a c ave e ue esta es

tava certa, fe ta ara a entrada na 1 nha réta , orém , quando a 

ocomot va a at lu , pela posição inclinada em ue ficou , pOde 

deduzir que havl.a tomado rumo diferente do que devia e que o ma

nobrador havia virado a chave para o desvia naquêle momento . o 

acusado contesta esta declara ão d testemunha , d zendo que dois 

m utos antes do trem che ar êle já estava com a chave v rada pa 

ra o desvio , errada , oortanto , mas a te temunha confl~a o seu 

depoimento, afinnando que a c ve e tava certa para a linha réta. 

s declaraçÕes da 2a. te·temunha vnr .Benedicto ~rnesto Fer 

relra, que servia como ajudante do maquinista do . 10 , são iden

ticas ás da la. testemunha , acrescentando ela que até o momento 

em que a locomotiva encobriu a chave , que estava feita certa pa

ra a entrada do trem na réta , não viu o manobrador Jacob Isper 

desfazê-la , ou seja mudar a sua posição para outra linha. 

testemunha Rodolpho ereira,que se achava na esplanad.a, 

ardando a chegada do P. lO para orovidenclar as manobras na cau 

da, declara que , á aprox mação do trem , notou que o Jnr. Jacob 

lsper, que se achavagovernando a c ve , fêz movimento com éla , 

deixando êle depoente em duvida uando a osição certa da chave 

~ara a rêta; Que prestando ~te ção ás rodas da locomotiva , quan

do esta transpunha a cl1ave viu qQe o trem e1trava em dire<ão ao · 

desvio . ai corrente , ritando e estlcul do para alarmar o ma 

u nlsta e arar o trem, mas não houve o temoo necessa o para 

is o. Arthur Versa , 3a. testemunha , maquinista da Locomotiva. 

b05 de manobra, que recebeu o choque no desvio onde ~ardava a 

che ada do P. lO , v u , á chegada dêste , e pela posi,ão tomada pe
~~ RO 



lo 11mpatr1lhos da locomotiva , percebeu que o trem entrava em 11 

nha errada; tentou fa~er retroceder a sua locomotiva, mas logo 

sent u o choque de ambos os trens . Erasto Garcia , seu ajudante, 

ocupado na 11m êza da cabina , ouviu em dado momento o seu maqui

n st d zer que o P. lO entrava na mesma linha em que se achavam 

e procurou fu 1r com a manobra, rnas logo se fêz senti r o Cli.o~:..:.c, 

caindo êle depoente dentro da maquina. 

A testemunha Martinho Escrivão , que ulajava dentro da ma-

u na do . 10 , quando o trem tin ia a chave ouviu o maquinista 

dizer - "olhem onde nós vamos entrar 11 - equivalendo isso a dizer 

que entravam em linha diferente ; _disse .que_o maquinista aplicou 

corn presteza s recur os para paradas rap dast mas lo o se veri

ficou o choque com a c mposição de manobra , na linha em que se § 

chava esta. 7a. testemunha Jnr. Gastão Vieira , chefe da esta

ção informa que , saindo de seu escritório para a pl ataforma,quag 

do chegava o trem P. lO , viu o manobrador todolpho Pereira e ou

tros seus auxiliares correndo e gritando para o lado do trem ; 

olhando notou que o P. l0 ~ entrava~a esplanada e foi chocar- se 

contra a manobra com carros para a recomposição daquêle t rem; a

crescenta que o ajudante de manobrador nr. Jacob Isper , que 

guarnecia a chave , é empregado bast ante pratico e ant go no ser

viço de manobras , e já tem chefiado turmas de manobradores no 

serviço . 

Pelo exame das declarações do acusado se infére que êle , 

indo para a chave , dois minutos antes da chegada do trem, calcou 

a com um pé , deixando-a , dês desse momento , em posição errada, 

dando entrada para o desvio , por distração de sua narte ; contra

r·ando,porem, esta asserssão , vêm as testemunhas Osorio Au usto 

' lva e Bened cto rnesto Ferreira, tripulantes da locomotiva do 

P.lO , afirmar catesoricamente que , na chegada do trem, olhando 

para a referida chave , v1ram~na perfeitamente certa em ordem 

para a entrada do trem na linha réta. tt fUnção essencial de um 

maquinista a inteira observancia dos slnals , c aves , etc ., aos 
pela COMPANHIA P UU_,. E uAS DE FER 
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uals devem dis en ·ar a sua max:ima atenção , para eVitar as conse --~ ------~ 

uencias de erros ou factores de outra natureza. No caso verten

te a verificação da posi ão da chave éra dever 1ndecl1navel do 

e o seu ajudante a v1.ram certa para o seu trem 

entr r na plataforma pela lJ.nha réta. Os depoimentos das teste

m~nhas acima encontram apolo nas declarações de odolphQ Pereira 

quando ê te diz que - 11quando viu o trem P. lO se aproximar, notou 

que Jacob lsper, que arnecia a chave de entrada , fêz um peque

no movimento c m a mesma que deixou a testemunha em duvida quan-

to a sua posição certa. Está em chéque, portanto , a decLaração 

do acusado . Je êle já estava com a c ave errada dês do momento 

que tomou o seu governo , não se justifica que movesse a mesma na 
... 

ocasiao de ser alcançada pelo trem. Deduz- se , por isso , pelas in 

forma~ões da la. e 2a. testemunhas , corroboradas pelo que ~odol

pho Pereira v.iu , suspeitou e efetivamente ocorreu , que Jacob ls-
... ... 

per nao t nha a chave em poslçao para o desvio , errada , portanto , 

dês do momeRto que tomou o ~ verno da mesma , mas , sim , feita Ce[ 

ta e em ordem para a entrada do trem pela linha réta á platafor-

ma, tendo-a mudado da poSi ão ocasião em que a locomotiva do 

trem la alcarlQa- , determinando , assim, a entrada do trem pela 

desvio e , como sua consequencia, o desastre verificado . Ademais, 

o acusado contestar1do a la. testemunha no ponto em que esta diz 

estar a chave feita para a réta e em ordem, não ofereceu conte~ 
... 

ta~ao á 4a. testemunha ~nr . odolpho Pereira, ace tando o seu d~ 

polmento que o aponta como tendo manejado a c ve quando o trem 

se aproximava. 'ilenciando diante désta afirmativa da testemunha 

o acusado se conforma com ela e tacitamente a aceita.como verda

deira. Todas as demais testemunhas são concordes em declarar 

que o rem entrou em linha errada , ocasionando o desastre . l~ás 

o pro~rio ~cusado confes a a sua falta , QUe d sse ser - por d1s-

traçNo - , e a sua é de ofic o re lstra varias casos aves de 

erros de c · ves e de entradas e trens de passageiros e de car-

gas em linha já ocupada por outros trens , com peri 
la COMPANHIA PAUl I TA DE E fr J...O~ ::> DE Ft:RR 
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choques e graves consequencias . Atribue o acusado a sua distração , 

da ual resultou o erro da chave , ao seu estado de saúde , ainda 

precar1o am virtude de acidente sofrido no serviço da C1a.Paulis

ta que o obrigou a ermanecer afastado QO trabalho ao qual havia 

voltado ha 11 (onze) dias . Examinando esta versão Jio acusado va

mos encontrar no respectivo processo de acidente apenso a este 

inquerito o seguinte: "Acldent_e ocorrida_ e 29 .de Agosto de 1933 , 

as 15 horas, produzindo um máu gáto , no momento em que engatava 

dois vagões. Sofreu lumbago traumatico . Retirou-se QO trabalho 

no mesmo nia , devendo 1icar afastado do serviço até o dia 1~ de 

Setembro de 1933. Três atestados de proro a ão da ausencia , ~ara 

retomar o serviço respectivamente em 22 de Setembro , e 10 de 

OuULbro tle 193~ e , finalmente atestado de alta em que se decla

ra - "estar o paciente com;Qletamente restabelecido dos ferimen

~os recebidos e , com a mesma capacidade de trabalho que tinha 

an...tes do acidente, devend.o rea sumir o serviço do seQ cargo nQ 

dia 10 Qe Outubro de 1933" . Como se vê, as causas do acidente 

cessaram em razão dêste atestado e o nr. Jacob Isper retomou o 

seu_serv.i.ço habitual .no d1a .lO de Outubro . A falta cuja respon 

sahllld.ad.e se-lhe atribue teve lugar 12 Jiias depois , a 22 de Ou 

tubro e o atestado que oferece para justiflcar o seu estado de 

saúde , que teria 1nflu1do para a sua distração , está datado de 

31 do mesmo mês l No decurso desse tempo não houve objeção do 

acusado quanto ás suas condições de saude ·ncompativeis com o ser 

viço . ssim, considerando as declarações fe tas pelo acusado 

e testemunhas,e tendo em vista as circunstanc1as que se acerca

ram do fáto e demais provas dos autos julgo procedente a acusa

ção e o acusado como incurso no art . 54 , letra c ., do Decreto 

20 465 de 1~ de outubro de 193l, sendo a sua falta pasE1vel da 

pena de demissão , observadas as dl~posições do arti o 53 do De

creto 21 .081 de 24 de Fevereiro de 1932. 

~ ~ v~ ~~-UAV~~ ~ <?.:JJ 
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5> 
.F.O.S-271 

COPIA DA Fl DE OFICIO DO FUNCIONARIO 

Sr.Jacob Isper 

Data do nacimento: 14-8-1897 
Siri a 
casado 
1557 

Nacionalidade : 
Estado civil 
N~ do registro 

Admissão 

Nota 

• 

1-2-1919 em s.carlos-Baldeação, como trabalhador, ordena
do 3$800 diario. 

Tempo de serviço anterior verificado pelas folhas de paga
mento: de 5-11-1915 a 2-2-1916 e de 16-8-1917 a 30-1-1919. 

1-6-1919 a praticante de manobra, qu6ta horaria $550. 

8-1919 elevado a $650 qu6ta horaria. 

25-7-1922 para Araraquara-Estação, mesmo cargo e ordenado. 

15-5-1923 para Itiraplna, mesmo cargo e ordenado. 

Prcxnoção 

Ordenado 

Remoção 

Remoção 

Remoção 

Ordenado 

Promoção 

Ordenado 

Demissão 

~ 6-8-1923 para s.carlos, mesmo cargo e ordenado. Permuta. 

7-1923 elevado a 800 qu6ta horaria. 

Readmissão 

Categoria 

Promoção 

Ausencia 

Ausencia 

. 
• 

. . 

16-3-1926 a ajudante de manobrador, 1$000 qu6ta horaria. 

3-1926 elevado a 1$300 ~u6ta horar1a. 

10-3-1928 eliminado por ter recebido 1ndemn1sação,dev1do 
acidente no trabalho. 

13-3-1928 em s.carlos, como ajudante manobrador, 1$300 
qu6ta horaria. Readmitido por estar em condições de fazer 
o mesmo serviço. 

22-2-1932, rebaixado a praticante manobra, 1$000 qu6ta ho
raria. Rebaixado por tempo indeterminado, por ter deter
minado o recebimento do G.6, 17-2, em linha incerta,origi
nando ser recebido na linha onde estava o G.8. 

12-4-1932 a ajudante manobrador, 1$300 qu6ta horaria. Vol
tou ao cargo do qual havia sido afastado por tempo inde
terminado. 

1 

3 

- AUSENCIAS -

dia em Dezembro 1919. Esteve preso. Descontado. 

dias em J~nei~o 19êo. DOente. Descontados. F 

.-//../~/~~ r- ~ ~ 



Ausencia 

Ausencia 

Licença 

Ausencia 

Ausencia 

Licença 

Licença 

Ausenc1a 

Licença 

Ausenc1a 

Ausencia 

Ausencia 

Licença 

Licença 

Ausencia 

Ausencia 

Lieença 

Licença 

Ausenc1a 

Ausencia 

Licença 

Licença 

Ausencia 

Licença 

Licença 

Ausenc1a 

Licença 

8 

14 

1 

4 

6 

5 

3 

25 

2 

Jacob Isper 
4 

dias em Fevereiro 1920. Acidente. Integral. 

dias de 23-2 a 7-3-1920. Acidente. Integral. 

dia em Maio 1920. Descontado. 

dias em Junho 1920. Doente. Apontado 2. 

dias em Junho 1920. Acidente. Teve ponto 240 horas. 

dias em Julho 1920. Descontados. 

dias em Março 1921. Descontados. 

• 

dias de 26-5 a 20-6-1921. Doente. Ponto: Junho apon
tado 56 horas e 40'. 

dias em Agosto 1921. Descontados • • 

7,3/8 dias em Setembro 1921. Doente. Descontados. 

4 dias em Outubro 1921. Doente. Descontados. 

. . 

. . 

. .. 

8 

6 

3 

7 

3 

6 

3 

9 

2 

dias em Janeiro 1922. Doente. Descontados. 

dias em Janeiro 1922. Completar. 

dias em Maio 1922. Descontados. 

dias em Maio 1922. Doente. Descontados. 

dias em Julho 1922. Doente. Descontados. 

dias em Agosto 1922. Descontados. 

dias em Setembro 1922. Completar. 

dias em Setembro 1922. Doente. Completar. 

dias em Dezembro 1922. Doente. Descontados. 

: 3,1/2 dias em Dezembro 1922. Descontados. 
. . 
. . 

6 

8 

: 3 

: 5 

: 5 

dias em Fevereiro 1923. Descontados • 

dias em Junho 1923. Doente. Descontados • 

dias em Junho 1923. Descontados. 

dias em Julho 1923. Descontados. 

dlas em outubro 1923. Doente. Descontados. 

• 

2 dias em ~~~~~A E!~PRrtR8 ~~ ADAS DE FERRO 

~ ~;./ ..... ~~ 
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dias em Fevereiro 1924. Doente. Descontados. 

dias em Março 1924. Doente. Descontados. 

dias em Junho 1924. Descontados. 

dias em Setembro 1924. Doente. Descontados. 

dias em outubro 1924. Doente. Descontados. 

dias em Novembro 1924. Doente. Descontados. 

dias em Dezembro 1924. Doente. Descontados. 

dias em Dezembro 1924. Descontados. 

dias em Junho 1925. Doente. Descontados. 

dias em Outubro 1925. Doente. Descontados. 

dia em Novembro 1925. P.f.doente. Descontado. 

dlas em Janeiro 1926. Descontados. 

dias em Janeiro 1926. Acidente. Apontado 1/2. 

dias em Abril 1926. Doente. Apontado 1/3. 
I 

dias de 28/6 a 1/7/1926. Doente. Descontados. 

dias em Julho 1926. Acidente. Apontado 1/2. 

dias em Agosto 1926. Doente. Descontados. 

dias de 24-12-1926 a 5-1-1927. P.f.doente. Descon
tacros. 

dias Am FevP.reiro 1927. P. f. do~:mte. nP.scrmtRc1oR. 

dias em Março 1927. P.f.doente. Descontados. 

dias em Julho 1927. Doente. Descontados. 

dias em Novembro 1927. Doente. Descontados. 

dias de 28-11 a 20-12-1927. Acidente. Apontado 1/2. 

dias de 17-1 a 10-3-1928. Acidente. Ponto: at~ 27-2 
apontado 1/2, resto descontados. 

dias em Junho 1928. P.t.doente. Descontados • 

dias em Junho 1928. P.f.doente. Descontados. 
pela COMPANHIA , JLir I l, lf ' AO\_, DE FERRO 

~~~~~~..-:-
......._"'---' PRESIOEN1 
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: 489 

dias de 29-7 a 2-8-1928. Doen·te. Descontados. 

dlas em outubro 1928. Doente. Descontados. 

dias de 15-11-1928 a 23-3-1930. Doente. Ponto: 

. . 

. . 

. . 

. . 

. .. 

. . 

. .. 

. .. 

. . 

.. .. 

. .. 

3 

49 

13 

2 

5 

8 

Novembro apontado 1/3; Dezembro descontado; de 
Janeiro ate Agosto 1929, descontados; Setembro 
e OUtubro apontado 1/2, resto descontados. 

dias em Junho 1930. Apontado 1/2. 

dias de 19-6 a 8-8-1930. Acidente. Apontado 1/2. 

dias em Julho 1931. Acidente. Apontado 1/2. 

dias em Fevereiro 1932. P.f.doente. Descontados. 

dias em OUtubro 1932. Requisitado forças federais. 
Descontados. 

dias de 30-11 a 7-12-1932. Doente. Apontado 1/3. 

30-8-1933 em consequenc1a de acidente no trabalho, 
tendo retomado o serV1~o no d1e 10 de OUtubro, com 
atestado de a1 ta do moo1co ass1stentP., Dr.A.Perd1-
gão, declarando-o com a mesma capacidade de traba
lho que tinha antes do acidente. Percebeu 1/2 tem
po regulamentar. 

- PUNIÇÕES -

1 dia em Novembro 1919. Manobra com chave contraria que
brando um batente. 

1/2 dia em Fevereiro 1920. Por não ter apertado os freios 
de 2 v~ícu1os que estavam num desvio particular fez que 
os vagoes chocassem no para-choque, quebrando este. 

2 dias em Abril 1920. Moveu precipitadamente a chave,re
su1tando descarrilar dois veiculas da c.M. em 1-4. 

1/2 dia em Dezembro 1920. Acidente, manobra. 

3 d!as em Fevereiro 1921. Acidente em manobras • 

1 d1a em Maio 1921. Na chegada do P.12, 2-5 em S.Carlos 
tomou-o em moVimento entre as duas locomotivas, desligan
do as mangueiras e desengatando a primeira antes que es
tas parassem. 

1/2 d!.a em Agosto 1921. Não engatou as mangueiras P.l2. 
pela COMPANHIA PAULISTA Df:. E.STRADAS DE FERRO 

..:; ~g~~;~~--7~PfE"siDENTB 
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1/2 dia an Setembro 1921. Não cortou o breque 656 SRC. 
cauda F.l6. 

1/2 dia em Novembro 1921. Erro em chave. 

1/2 dia em Março 1922. Perder hora e uma falta. 

1 dia em Maio 1922. Virou chave precipitadamente descar
rilando ~ão 414 SRC dia 16-5 esn anada. 

1/2 dia em Novembro 1922. Não prestar atenção serviço ma
nobras. 

1/2 dia em Dezembro 1922. Esquecer de engatar mangueira 
no suporte da gaiola 1059 CP. resultando quebrar o enca
namento em manobra. 

1/2 dia em Dezembro 1922. Arreou sinal para entrada do 
automovel estando a linha ocupada. 

10 dias de 26-4 â 5-5-1923. Por ter dado entrada para P.? 
onde achava-se P.l6, 16-4, na linha principal. 

1 d1a em Junho 1923. Pelo descarrilamento de 1 truque do 
tender da maquina 5? do M.2, 19-6. 

1/2 dia em Julho 1923. CUlpado pelo atraso de 19' do C.36 
21-6. 

: 3 dias em Novembro 1923. Responsavel pelo descarrilamen
to em 25-10 dos vagões 287 e 3173 SPR devido chave ao 
contrario. 

. 
• 

. .. 

. .. 
l 

. . 
.. . 
. . 
. .. 

. .. 

1/2 dia em Fevereiro 1924. Perder hora. 

1/2 dia em Abril 1924. Perder hora. 

1/2 dia em Julho 1924. Perder hora • 

1/2 dia em Fevereiro 1925. Perder hora. 

1/2 dia m .Tulha 1925. Resnonsavel nor crP.d1. tos hAvidos 
em 20 e 22-4, provenientes de erro em pesagem vagões. 

5 dias em Agosto 1925. Culpado pela parada G.? 3-8 devi
do a chave estar virada para o desvio Santa Rosa. 

1/2 dia em Janeiro 1926. Perder hora. 

3 dias em ~·evereiro 1926. Descarrilamento vagão 1023 CP. 
em 4-2. 

2 dias em Julho 1926. Em 5-? depois da partida do P.? de 
Conde do Pinhal, tentou passar com a locomotiva da mano
bra pela réta !talap:JíaJitl~~~tit#a Mil l 'q~ rrot ooslba~ f)~RO!i 

tor de manobras._~~-~-L~L~~ .. ···-~-~ ~ 
P~ESIDENTe 



Elogio 

SUspensão 

M.llta 

M.llta 

:rvn.tlta 

M.llta 

M.llta 

Mllta 

Mllta 

Suspensão 

Multa 

M.llta 

Multa 

.Mllta 

Mllta 

M.llta 

Suspensão 

. . 

Jacob Isper 5 -6-

17-8-1926 foi elogiado por ter salvo um passageiro do 
P.5, 8-8 que cahiu quando ia tomar o trem. 

8 dias em setembro 1926. Por ter esbofeteado uma mulher 
na plataforma dia 28-8. 

3 dias em Outubro 1926. Descarrilou um vagão. 

2 dias em Março 1927. Choque entre vagões, causando des
carr1lamP.nto do vagão 5445 SP'R. e ouebrA. da cabeceirA do 
vagão 162 SPR. -

3 dias em Agosto 1927. Descarrilamento de um vagão devido 
· chave ao contrario em 6-8. 

1 dia em Setembro 1927. Choque entre vagões em 4-9. 

1 dia em Maio 1928. Não notar chave ao contrario havendo 
iminencia de descarrilamento. 

1 dia em Julho 1928. Não completar a lotação do C.42, 4-6 
existindo carregados de sobra. 

1 dia em Julho 1928. Fazer manobras com a porta do arma
zero fechada, resultando avarias na mesma. 

5 dias em Setembro 1928. Foi encontrado dormindo em ser
viço. 

1 dla em Setembro 1928. Responsavel pelo abalroamento de 
dois vagões no desvio do armazem regulador. 

1 dta em Setembro 1928. Responsavel pelo abalroamento dos 
vagoes 3028 e 3669 com o 788 que teve descarrilado um par 
de rodas. 

1 diaNem Setembro 1928. Responsavel pelo abalroamento de 
2 vagoes 1,60 com o B.S.694 SRC e locomotiva 55 em 15-9 • 

1 dia em Novembro 1928. Descarrilamento do carro 126 CP. 
em 6-11. 

1 dia ~m Abril 1930. Abalroom~mto vRg8o ?;326 m?. com o 
vagão trolley 6684 CP. descarrilando um truque daquel~ 
veiculo e avartando ambos, em manobras dia 3-4, por nao 
perceber o vagao trolley t6ra de marco, impedindo o tra
vessão. 

1 dia em Junho 1930. Avaria pantografo locomotiva 507 dia 
1-6 por ter tornado indevidamente a linha do desvio mate
riais. 

2 dias em Setembro 1930. Recusou ordem de auxiliar o bal
deio de animais. 

pela COMPANHIA PAULISTA DE: ESTRADAS DE FERr 
,-----

/. _,.;:;;;.:::,:...~::::::....;s;;z:;~~~~~~-""~ -~· ,.;:::; .. -
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3 dias em Janeiro 1931. êoltou um vagão na linha em que 
ia entrar o MNl, 16-1, nao advindo graves consequencias 
em vista da atenção do cabineiro. 

5 dias em Junho 1931. Ocupou o travessão com a manobra, 
na ocasião em que C.3 18-6 aproximava-se, resultando a 
parada desse trem 1', depois de transpor a chave princi
pal tendo havido 1m1nenc1a de choque. 

1 d1a em setembro 1931. F~zer manobras sem precaução,re
sultando choque entre vagoes e avarias nos mesmos. 

10 dias em Novembro 1931. Deu entrada ao trem C.l2, 19-11 : 
em linha errada, tendo havido im1nenc1a de choque com a 
cauda de outro trem. 

3 dias em Fevereiro 1932. Ordenou recebimento G.6 17-2 
em linha incerta e sem chapa, resultando o mesmo entrar 
na linha ocupada com G.8. 

1 d1a em Junho 1932. Por descarrilar vagão 1965 SPR no 
d1a 4-6 devido chave ao contrario, com avarias nesse ve:!
culo e no dito 332. 

1 dia em Setembro 1932. Descarrilamento um truque de duas 
maiol~s d1a 12-9 devido manohra fAlta com chAve dP.sguarn~ 
c1t1a. 

3 dias em Março 1933. Abalroamento dos vagões 6524 CP e 
3528 SPR, em manobras dia 17. 

Está afastado do serviço desde 22-10-1933 em virtude do 
acidente com o P.lO. 

Canpinas, 31 de OUtubro de 1933. 



INFORMAÇ1tO 

Com a junt~dR do original do inquerito que 

acompanhou o officio de fls . 45 , d~ Cia . Paulista de 
• 

Estradas de Ferro , fica satisfeita a diligencia requeri 

da pela Ba. Camara , em sess~o de 16 de Nove1bro ulti mo. 

Para os devidos fins , eubmetto os presentes 

autos á consideração da autoridade e......,..~....., 

• 

Em .... /~ de .
7

): .. ~~'::~ ....... .. de 19~ .. ~ . .::_ 
;:L•( t>-Ut ~~ GÚ. (. •d),.._ v:.a_~ ' 

• 
.. 

- -- - p Jiireclo~· 4a Í,' 8ect;~ (iec''>A / Y/d: 



• 

• 



Mlnlsterio do Trabalho, 
lndustrla e Commerclo 

EM/D•' 

C. N. T. -25 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO --- --

ACCORDAO 
· ')roc . 

Secção 

19 .... 35 .. . 

• 

VISTOS E REJA1~S os autos do Dr cesso, em 

que a Cia . Paulista de Estrad.as de ) ]'erro submette a:préciação 

deste Conselho o inquerito administrativo instautado contra Ja

cob Is:per, como causador de um choque de trens, reultando d ' ahi 

avarias no material rodante e de tracção , e ferimentos leves em 

um :passageiro e em diversos em:pregados do carro restaurante e 

daquella Em:presa: 

Considerando que o facto está pro~do e nem 

o accusado o contesta , antes o coni'irma dizendo que se verificou 

:por distração sua , attribuindo o descuido de sua parte ao seu 

estado de saúde , pois estivera afastado do trabalho, em conse

quencia de accidente sorfrido em serviço da Companhia; 

Considerando que as testemunhas são accordes 

em attirmar a res:ponsabilidade do accusado , o qual , com·orme se 

verifica de sua fé de oí'f'icio , já :por varias outras vezes deu lo

gar a choques de trens; 

Considerarno que , a fls, 37 , junta o accusa

do uma certidão do cartorio do Jury da comarca de s. Carlos em 

São Paulo , a qual contem a sua absolvição em :processo crime ~ e 

lhe fôra movido ~ela Justiça Publica . Nada , :porém, autoriza a 

admittir a certidão como referente ao mesmo f acto e , ainda que 

o fosse , não bastaria :para , só :por si , destruir a :prova eXisten

te nos autos ; 

Resolvem os membros da 2Q Camara do Conselho 

Nacional do Trabalho, a:p:provando o inquerito em a:preço, aut orizar 



a demissão proposta , visto que o accusado está incurso na falta 

grave d prevista no art . 54 , alínea Q , do Dec . 20 . 465 , de 12 

de OUtuoro de 1931. 

Rio de Janeiro, 8 de .!fevereiro de 1935 . 

/~ 

G~~ , c'l1~AÇ~ · A~-.---:--) --_jr rocurador Geral 
q; ~ VV.V'-N': / em exercício 

.c i presente 



et' s~cyGo ~eópedWa,, tK(, fotíffiQ, 

êo ~e'f~me-Kt:o em 1>i<foz.. 

@tio, ... L~êe ~ êe 193.c/.-



Pr c!...- 357.7/33 

22 rço 5 

E 

l • 

r. D1 ctor da Co anh1a Pnul1nt e st das de Ferro 

• 

Trui. 111tto-vo , de c.rder uo .... r-resl ent , C9Jl1 

uth~nl.lt..:ada uo c~orul:o proterido l-' Con. lho c on. 1 

o '1'r u ·· . o, em seu ... ·iio e 8 .... c ~ ov ;.;;1r o cor en e armo, 

no., auto! do ·p ::>ce.·so em u 1 sub .. ett á pre-
"" c1açao ~te Iru·tlt t 
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,. 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRABALHO 

o 
• .:J"" 

~.11 DO • f'r 

"oo DI •"'o 

ão anlo , 6 de lrovem)··o 5 00 lt8 L--------

roc. 2 76- . T; 

AO/:-

• 

Sr. residente 

• 
De artamento , SecçÃo de Fis~a iz~ ão ào Tra alho , ~u~l 

o andamento do rocesso re e:r-en e á demissão o rrro-

viario Sr. Jacob I s er , remettido pelR Com an1ia a i -

ta de Estr das de Ferro , a esse greglo onre o , de r.o 

ormi da de com o ue rec; , i t 1'l- o 3T • fi:iQ, ~ 1º do 

rº 20 . 5, ce Q de utu roce 1 .1 . 

Tenho onra e reiterar é • • os ~rot r os 

miru1a R ta consideração . 

o Snr. residente ao onselho laciona do Tra~ lho 
_ O DE J ~I O. 

ç 



tec . em 28/11/35. 

... 
INFOH iAÇ O 

O JJ )a t 1e t lho 
,.. 
o J u1o, 

com o officio 
N 

fl • , sollcit info~ çoe~ obr o ·nd~nento 

do proce~ o r 1 tivo 
comp hl uulista 

,.. . 
oemis ao de J cob I per, runccion rio d 

e ~str d s de Ferro. 

r Segund Cam a do Con elho ·cionrl do "'r balho, 

tendo em v1st o 1niu rito m1nistr tivo 1nstuur"'do pe1 com-
p· nh1a P u11sta de ~strndas de erro contra J cob Tsper, resol-

veu, em se são de 8 de Fevereiro ultimo, autorlz r 
,.. 

dem1ss o 

1)ropost , por estar o accusl: do incurso na fu1 t· gr ve rev1st 

no· rt. 54, 11n. c do Decreto n~ 20.465, de 1~ de outubro de 

1931. 

Propo!1dO que , e1 dec1s; o cima se de conhecimento 

o uepartu.1ento "'"'studoal do Trabalho de São .l ulo - l"' cção de 
Fi c 11sação do Tr· ·lho- asso estes autos ao ~r. Director 

desta ~ cção, p ra os fins con en1entes. 

Rio, 30 de rovernbro de 1935. 

rfl(~ ~ ~cvr ~~ 
2~ Off1c1al. 

A' considerar;r7n do S,,r. Director Geral 
AJ. ' 1-

.. ~" a~d.-o ~n11 a U..r~--:~c:t!'~ 7-lc _ 
Rto ú ·, · r ~ · ·f, ~.~ t 1'3"' 0;.-t,e~AR~ de 1 {:,-

----···-- ft...,c/rA-v d~& o<c:t'i. ~~:__ 
Dit ecto1· da lf! Secção 

~d~k: ~ 1/Pf -
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1-28 

• 

Proa . lS. 677/33 , 

9 Janelro 6. 

EA 

• 
sr. Dire tor do Dep rta ntor Est dual do Trab lho 

s. Paulo 

resposta ao vosso orticio DQ 6008, 
• 

de 6 d ovembro P• tin4o, em que lioit tes informações 

a resp ito do anda nto do processo relativo - deoia·o de 

Jaoob Isper, tunooion rio da Companhia P ulist de Estradas 

de erro, cumpre- intormar ue o Oon elho Nacional do Tra-

b lho, em saão de 8 de Fevereiro ultimo, autorizou a de-

mias-o d quelle empre do, vi to estar o amo incurso n tal• 

ta rave prevista no art. 54, alinea ~· do Decreto 20.465, de 

lQ de •ubro de 1931. 

Atteneios a auda9Ões 

Director Oer 1 da 0 eoret ri 
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