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Exmo. sr. Presidente do Conselho N cional do Trab lho • 

• 

... 
aom o presente tenho honra de p ssar s vossas 

lli.oa, original, os autos do inquerito dministrativo proce -

s do para apurar falta grave praticada pelo empragado dest Cam

P nhi , Irineu Freitas, e, tendo em vista s conclusõe a que 

chegou a Comissão Apuradora respectiva, submeto o o ao aprecia-

qão e julgamento de•se egregio Conselho, nos termos do artigo 11, 

in tine, das instruqões baixadas em 5 de ~unho d 1933~ 

Prevaleqo-me da oportunidade para renovar a V.Exoia. 

os protestos de minha subida estima e especill consideraq-o. 

São Paulo, 23 de Abril de 19~. 

uperintendente. 
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S&o ·§/aad ~ 95~ 
g;td" $~tf'C.. "d}j;_t,,a.Me• '' - dr"~?te .· .P -.f./!11' 

<&;~àa ~/a/"~' - ~~çã<> ~ .2':. 
d:4() ~ 

Tendo o empregado desta Companhia, Iri:neu Frei t ·as, trabalha

dor n secção de E:zport ção da Estaç .. o de P ri, praticado :falta grave 

que o faz incurso na sanção dos artigos 5~ e 54 alínea ~r-" do decreto 

n~ 2G.465. de 1~31, resolvo submetê-~o a inquerito administrativo ten

dente ' apur çio dessa falta greve, como justa causa para o seu desli

gamento dos serviços desta Estrada, e nomeio para consti tuirem a C.omis

são Apuradora os Srs. Candido Galvio Bueno, como presidente, Orlando 

Lambert, como vice•presidente. e Agostinho antiago Junior, como secre

tario. 

Argúem-se contra o acusado os seguintes ratos: Irineu Frei

tas deixou de comparecer ao seu emprego desde o dia 12 de Maio de 1939, 

sem ~ualquer licença, aviso ou justificação, conservando-se atast&do 

do mesmo, ininterruptamente, até a presente data; conforme carta anexa 

da Companhia Docas de Santos, encontra-se o acusado empregado naquela 

empresa dewde 22 de dUnho de 1939, O que positiva O ânimo que na ocaa 

sião tinh o acusado, de abandonar o emprego que deixava. 

Indicam-se como t ·estemunhas- dos fatos denunciados e suas o.ir-

cunstancias, os Sra. Manoel Gomes, Antonio Atf'onso e Francisco Cata

pani, todos empregados desta mesma Companhia, com exercicio na secção 

de Exportação da Estação do Pari. 

são Plulo, 26 de ~aneiro de 1940. 

SUperintendente. 



SANTOS 

/ 

t ..... 
/ 

Santos,30 de Novembro de 1939. 

IG/39.01-DE/2575.39 

Prezado Senhor, 

Ilmo.snr.Dr.A.M. ellington 

D.D.Superintendente da São Paulo 

na11~ Co.-Caixa postal "C". 

são Paulo. 

Em resposta ao oficio de v.sa.,datado de 27 

de Novembro corrente,comunico-lhe que temos em nossos ser

viços um empregado de nome Irineu Freitas,que foi admitido 

nesta Companhia em 22 de Junho do ano corrente,como traba

lhador de carga e descarga. 
N 

Pelas intormaçoes que esse senhor prestou-

nos ao ser adm1 tido, já trabalhou ele nessa Estrada. 

Com toda a estima e elevado apreço,rirmo-me 

de v .sa. 

Amo.Ato.e Obrgdo. 

~ I )/1A / 
(~smael de Souza) ·~ 

INSPEI'OR- GmAL 

~ A/m.-



ATA DA INSTALAÇÃO DA C OMISSÃO APURADORA 
/ 

Aos vinte e sete dias do 

mês de Janeiro do ano de mil novecentos e quarenta , nesta cidade de 

são Paulo, no esoritorio da Soc iedade Beneficente dos Empregados da 

são Paulo Railway , na plataforma da Estação da Luz , s dez e meia 

horas da manhã, de acordo com o que. manda o art? 2? das instruções 

do egregio Conselho Nacional do Trabalho , reuniu-se a Comissão Apu

radora designada para proceder ao inquerito administrativo a que 

responde Irineu Freitas, eJnpregado da são Paulo Railway Company ; 

com a presença dos Srs . Candido Galvão Bueno , presidente , Orlando 

Lambert , vice-presidente , comigo Agostinho Santiago Junior , secreta

rio , declarou o Sr . presidente instalada esta Comissão Apuradora, 

iniciados seus trabalhos, e aberto o inquerito administrativo pedi

do pela são Paulo Railway Company, por portaria de seu Superinten-

dente datada de 26 do corrente, sendo em seguida aprovada a designa

ção do dia 31 deste mesmo mês de Janeiro, ãs 14 . 1/ 2 horas, neste 

mesmo local , para audiencia do acusado, e inquirição das testemu

nhas arroladas, tudo nos termos do citado art~ 2 ~ das instiruqÕes . 

Ficou tambem resolvido que caso se verificasse a hipotese do art~ 

4 ~, ou a do art ~ 5? das instruçÕes , f ossem, sem ulteriores formali

dades tomadas as providencias dete linadas pelas mesmas instruçÕes . 

Mandou então o Sr . presidente se fizessem as intimações necessarias , 

e como o mandam as ditas inst1~ções , e nada mais havendo de inte

resse a tratar , foi a reunião dada por finda, lavrando-se esta ata, 

-que lida e achada conforme é assinada por todos os membros da Comis

são . São Paulo, 27 de Janeiro de 1940 . 



·CARTA DE INTIMAÇÃO 

Eu, Candido Galvão Bueno, presidente da Co

missão Apuradora nomeada paraproceder a um inquerito administrativo 

a que responderá como acusado o empregado da são Paulo Railway Com

pany, Irineu Freitas, pela presente carta de intimação, nos termos 

do artigo 3~ das instruções baixadas pelo egregio Conselho Nacional 

do Tr~balho, intímo o referido acusado Irineu Freitas para, no dia 

trinta e·um (31) do corrente mês de Janeiro, s quatorze e meia ho-
' . 

ras '· estar presente no escritorio da Sociedade l3efieficente dos Em-

pregados. da são Paulo Railway, na plataforma da Estação da Luz, nes

ta cidade de são PauLo, só, ou aco~anhado de SQU adv~ga~o, ~u do ad-
<~ 

vogado ou representante do sindicato Q8 classe, afim de ser ouvido 

sobre os fatos que contra si foram ar uidos pela são Paulo Railway 

Company, e bem assim fica por esta e desde já citado para todos os 

termos do fespectivo processo, até final. Alega a são Paulo Rail

way Company contra o acusado a falta grave de abandono de emprego ., .. .. --
sem·· causa justificada, de c lar ndo- o incur so na_ sanção dos artigos . 
53 e 54, alinea "f", do dec eto n~ 20.465, de 1931; e indica como 

~ 

testemunhas os Srs. Manoel·Gomes, Antonio Affonso e Francisco Cata

pani, todos seus empregados, com exercic1o na estação de P~i. 

·J?roeeda-se ~presente intimação como mandam as instruções citadas, 

lançando o intimado o "ciente" nesta, que será afinal juntada aos 

autos, e da qual se lhe dará copia fiel. · 

São Paulo, 29 de Janeiro de 1940. 
\ 

CIENTE. 

_________ _____ , ____ de Janeiro de 1940. 

-----------------------------~-------
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11..100. Sr . Interventor na O .A. P. dos orroviar:tos · da s .. P .R. 

Trago ao vosso oonheoimonto quo t ndo o or . superin

tendente da são Paulo Rail'' y Company solicitado oo procodooso a 

inqt~orito odrainiertra.tivo t;anden·~e a apw.•ar falto. gravo quo aloga 

contra o enpror,ado daquela ompreaa, Ir.inou Freitas c ·ondo sido ox-

podidu po oo·ta Comissão CtU,.Iia de in·t f1Ôo do <: cuaaclo, n"' o poudo 

sor a mosmn cumprid por não ter q or·do rar~rido ousado s· nar o 

"cienten como Illá.ndam as !nstru::o s do egroeio Oonselb.o nacional do 

Trabalho. .a sim, vonho, noa tel.'.•l03 <.1? nrt~ 4~ das rofm~··.dao inst u-

QÕos, solicitar mndois rooedor :1 inuil Q ... o uo di to acusado quo tra-

ball a atua · ent nos tll."1n!lzeno da Oora.]?Onllla Docns üo Santos, om se.n-

i; o c, p ura estm .. preeonte no dia 19 tlo OOl"x·enbe 111 · s da Fevereiro, a 

... qua vorzo a . oin. llOI 3) tto eaori torio c'la Sooiododo Bon fi conte dos 

. proeados de são :Paulo Railw~y, m :pletafo~ma cln · 'otação ela Luz , 

nmrta oidade, tudo no tox · os da o r La do intimo. ão o.nexa or copia, 

ooninnndo-o -lhe a ponu de revelia falta de seu campa·oc nto ou 

do reprosontanto sou. 

Aprosonto-vos e~"adocimento o protootoo d olev~da 

consideração. 

S~.o ?aulo·, 9 de Fovoreiro de l 040. 

GalvÕo Du~no . .... oonneoa.o ApUI•adora. 



REFERENCIAl 

Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferro 
da São Paulo Railway 

{ 

FIIRMÁCIII • • • • 4-3792 

Séde • RUA PRATES N. 165 - TELEFÔNES: ~~f~~'i:,,..: MÉorc11: ~i~~! 
CARTEIRII PREDIIIL • • 4.0501 

--~-~ ... :: ....... ~.?.~? ... :: .. .9!..• 
_.?.J:ª-~ ... 7.._g2.9.L.r.4'-.~ ... 

Em •ua respoata rogo dar 
a referencla acima. 

Ilmo . Sn.r . 
C dido GalvNo Bueno 
DD. ~·esidente da Comissão APuradora 
s;:ro pulo 

resposta carta de v.s. de 9 de Fevereiro corrente , solioi-

tando ~ue est Caixa procedesse , nos te moc do art . 4~ das Instru.ões do 

io Con elho Iacional do Tr balho p ra proce1eamento de in~u r tos 

.• inistr tivos , intim ~ "'o do sr . IRn • FRBIT ... S , co uni co V. • , 

ra o~ devi os f e, ~ue e ta Instituição destacou um funcion~rio p~ra ofe-

tuar a int ção do l ido nsoci do , o u 1 , ent et to , n~o foi encon-

tr do, p sar das dilicências postas em pr -tic • 

S 0"'und.o info gões obti :l.S pelo tuncion - os esta C ix , 'm 

Santos , na Ci • Dóoas , on e rab lha o sr. I rineu de reitas, êle se en-

cont rava e ol..; , tendo vi j do para est O it , e:n. visita a essôa de 

su rol ção , que se encontra enferma, cujo endereço era i norado n uela 

oi de . 

tenoiosas saudações 

~~~~~~:..,...--~~ 

~~ 

~~/? 



. ' 

Ilmo. r. Interventor na O.A.P. dos Perrov~ar1os da S.P.R. 

Em aditamento a minha carta de 9 do corrente, em 

viste dos dizeres de vossa presada resposta datada de 17 do mesmo 

m~s, venho solicitar mandeis mais uma vez prooeder à intimação do 

acusado Irineu Freitas, em Santos, nos estritos termos da 1nt1ma

qão anterior, que não youde ser oumprida, para comparecer à audien 

aia desta Comissão, que terá lugar no dia 29 (vinte e nove) deste 

mesmo mês de Fevereiro, mesmo local hora . 

consideração. 

.. .. 

Apresento-vos agradecimentos e protestos de especial 

São Paulo, 21 de Fevereiro de 1940 . 

• 

aJ.vão Bueno 
Comissão Apuradora 



Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferro 
da São Paulo Railway 

./ 

{ 

FARMJ(.CIA • , -( • 4-3792 
J< GERÊNCIA ( 4-3793 

Séde - RUA PRA TES N. 165 - TELEFONES: ASSISTENCI,.: ~ÉDIC.A: 4-379<1 
CARTEIRA PREDIAL • • 4-0501 

REFERENCIA: 

.. ~.~-~ .. A .?.~~ .... ~ .... Qt_. 
_?.lª.~· -· ::: ... 9:~~1.6(.6? 

Em eua respo1ta rogo dar 
a referencla aolma. 

Ilmo. Sr. 

Cândido Galvão Bueno 

DD. esidente da Comissão puradora 

aulo 

• 111 

resposta à carta de v.s., de 21 de Fevereiro 

corrente, cumpre-me comunicar-lhe, para os devidos fins, 

que não pôde ser feita a inti ção do associado Irineu 

de Freitas, em virtude do indigitado não ter si o encon-

trado, quer na prêsa em que trabalha, quer nos endere-

ços indicados como seu domílio, pelo funcionário desta 

Instituição que o procurou am data de ôntem. 

c :u. 
I 

tenciosas sauda ões. ----
.,.:::---~7 

F. e Matos Vieira) 
Interventor. 



$1::0 ?J 

Pelo pr sente avi o no t rmo o art. 5. df:l in tru-

q""e do egre 1o Con lho ! aoion l do ·r r 'b lho, intimo o e r do 

d ...: -o Pe.ulo 11 y Company, Ir1n r it J treb lh o r d st 

Q- 0 d P ri ( 
... 

ulo), at nt ia 2 (dois) o p r a r pre no e 

Ab 11 d 1940, As quatorz e m 1 hora c., no e orltorlo do ~oaled -

d Benfioente doe do de 
... 

Peulo n 11 plat rorma preg a y, n 

da ·ata ão d Luz.. n t Cid d d ao ulo, fim de er ouvido 

por est o l. são puredora. obr o que o nt·re i foi 1 g do p l 

mesmo ,;)-o p ulo 11 ·ay Co"!."p ny - e.b .. r ono d emprego m oeu•a 

Ju titica -P ndo tazer-s oom an d s u v o do, ou do 

d o elo ou epresent nt do stndic to d ela os ' ssim fi-

• c 
' o r st avi o, o t o rn oo de 1at termos do re neot!vo 

.1"'008 o, tê final, o r rrolo. se uint s te te 1ha e-

noel Oom s, A.~tonio 1 .. fonso e r no1 oo c t p 1. ···o Pulo. 1~ d 

ert;o e 194 te Comi ;: o 

p rn ora.. 

"0 r; A.OO D~ S O P UL ' 

D1 -5, l? e 2 e r o. 



=l===~======:======r==='"'"=======?~O~ES~T~AO~O~DE S. 'PAULO - TE 
SEU ESTOMAGO 
CORRE PERIGO? 

rrcf'blmento lntecra.l do proxlmo 
dividendo. 

COMMUNICADO DA 

CASA ALMEIDA & IRMÃOS 
de Almeida & Filho 

'.\ U.\ l ,JimRUADE, 42 • l~llotu• , 2·118"' 

--- S. J>Al1LO ---
lllmo. ~'' ' · 

Em vh·t udo d1~ novn t' solu ão quo tomnmo , , ·Imo 
COIIliiiiiiii<'Ell' 1\ , S. O St'gllillt<': 

Antonio l'ct'Cit•n cl'Aim l<ln l•'llho a Vlnva D. Cio· 
tlldo l\ll•squlta cl'Jllmoldn, unlcos hN'dch•o do fnllt'chlo 
Antonio Pt•r!'lra d'Ahncldu, compont'ntc8 da 11rma :\1· 
111tthl u & Vllho, pl'OJll'l hu·lo. da <'O n A hu hla & h •· 
mii.o~, s ltn li. J>rn n dn J,Jb•w<loclc u. 41:, ' 'ÓIII, 
Jll\1'1\ t dos os fln'l, tt·nz('r ao t'Onhedtn<>nto do v. , . 1111 
o. clol ·oclos, ele C'onnnum nccOa·do, J'<'soh•f'rllm contl· 
nu11r com o • cn .R tnbttl<>cimcnto, CRI>N'ntulo, cl<> tn r6t·· 
lllllt I'Ontlnnnr n m t•cr r a nU :n Õ<'S d V. R. 

1\Iulto g~•nto , omos com tocln n <>stlmn. e npr<'!:O· 

(3346) 

O~ENÇAS DO. FI GADO, VESICULA BILIAR E INTESTINOS I 
PARASJTOfil!: lNTI!lS'l'JNAL (AMEDJASE, OJARD081!l, ETO.) 

DR. LAUHO TORRES DE REZENDE 
Coua.: R. DENJA 11N CONSTANT, 77, 4.o • Da• U b 18 ht, Te1., 2·1883 

(2990 

ORRHOIDAS E VARIZES 
TRATAJ\IE T El\l PERA , O 

Após longos estudos foi d acoberto um r m dlo de .com· 
on E' nt s v g tae1, que nermltte fazer um tratamento: bsolu
Rtlllllllo s guro, das hemonhoidna e varlz 1. Hemo-VIrt•1s é 

nome d 811 r medlo, que para bemorrholdns Internas e vtt
lz s d ve ser tomado na. d6se de 3 co lheres de chá ao dia. 
ara as hemorrholdas ext rnas, usa-se o li mo·VIrtus, porna· 
a. Com ce hoje mesmo e leia com atteuçl1o o tratamento na 
una.. 
· Nlí.o o nconlrnndo em sua pharmacla, peça-o ao deposita-

ai a Postal, 1 74 -S. Paulo. (:1 260) 

PROOU·CTOS CASELIT 
" C A S E C O L " ·' 

typo commum para compensados 
" folha fina e f~a extra 
" para pintor 

,. " especial para aviação 
" especial para etiquetas, rotulos, , el· 

los, etc. ' r 
Impermeabilisante "CASElJT" 

para madeira, papel, cartolina, etc 
As melhores e mais economicas collas que 

actualmente se conhecem no mercado. " 
Peçam amostras, preÇos e demais indica· ' ,, 

ções aos 

UNICOS DISTRIBUIDORES NOS ESTADOS: 
Paulo, Minas Oeraes, Mato Grosso e Ooyaz 

errmann & Cia. Ltda. 
S. PAULO • RUA D. JOSE' DE BARROS, 54 - Te· 
lephone: 4·1022 • Endereqo talagr.a Herrmannco 

(33331 

ESGOTAMENTO . NER\'O. il ........... _ ........ 

ALl nd l · o hlfm cllnlrun onto 
J~HHIL M61l" rt.C1lO d }lt'80, ·tl~~ 
gov. ·R Qll u >.~ 1lo mui Lo~ ve'i:"' a 
c·n~lla. d o onxatl\1 caa ; ~~~ ~~ .. dl-
g o•1uc» ltl!lll'll t• p n o~o.~1 011~ " 
ho ·oa Ulll iHII'n ou t'l!a l11111ll il 
~nbtn·rol!a 11111) a lsna a tle li1,.TIC~
pHin• ou r;a~ll' ll e 11u qun•Hil> 
·h•·tml ctlH , fu zc• m da 

0
Jo. l>l l tt ull~ 

um ltmso ma.rtyrlo. E wen 11 dor111 
a~rudn• , "" u l>ll11 m n lo e 111\ 
vonLI\d do d01'1nll· d pol ~ •la l'O· 
mlda 11 o I' aullndo de um" 1111· 
P •·aoldu (azllL), quo He nl\o tu1• 
trrl.tntla a tempo, pO<I ~> d 1' ~ 11 • 
rnt' -H ft nllliHL ul otHIL dltrloll cJ 
cqrar. Jol', Jlortnnto, I)O In! lo 
!)1141 118 d V )Ulllr <101Ü1'1l. fiR lllCI 
loHtlnll !11> KL>IJn1JfO, ton•a•Hl!• 
<llarlom nlt~ um . ~ dol!o dP UJ\, ' 
·r fliN nl .< \lrt.H r f c> luO H o 1 
no mom nto tia 1l01'. o ST 
lUNA d e otfullo lfto llOIIItl\• 
ou e em araral na rlnt' l 'H ou a mal 
to1·Lurnnl e a r nsc11;tlo d Qlle lm • 
dura» d llllPPIIr cPm Pm a · run 
m'lnuto11. ll S'I'OHlN 
lulnm ent lnorr n lvn. nll 
cnU IIII. prl allo (I v e ntre. Nilo 
umn tonnula oorrloqolrn . Jil' u 
protluoto nsntado r &J)j)JI("nfl 
hn multo I mno por um tllfl~ll 
nrofell!lnt· l'lr l<'nculllallr. lle llt 
<llcll'\rt. tl Hno f'nul •l , quo ,•om 
~eu nmpr go tl'm vltallo mllh 
T'I!H do OJ'IIITII~D~II r! " IJ)Qel'nH 1\ 
MIOm'lli'O 11 "O d\IDI\Illl<l, 

Comprem n. OASTOIUN 
nn.s phnrmncl ! rlros-nrln.s d!' 
to. Cn.plt I 11 llo lntl'l'lor. · con 
ceRa lonnrlo~ : LATIOn TOn! 
"FTTR · PTSANL ", C:Lixa 
2.4. 3. 

TUBERCULOSE 
XIA8 IIRtii'IHA I'IIIUAS • RAIO 1. 

'lf>r~ M. COVELLO JR. 
O, ITAPJ';'l'ININOA. 60 . ... Oi!JII. 

lteattl.t •-oe~a. 

COl\IPANIIIA E TR DA DE 
ttO DO DOUnADO 

Anembl6a .:cral enraordlnarl 
8Ao convldadoa 01 1r1. aoc 

tas Pllra 1e reuntrem em asaomblll 
IJ&r&~ extraordlnarla, no Escrlpto• 
rio oentral desta Companhia, 
r. da DOa VIsta, 15, 7.o andar. eal 
7, A.s 16 horas do dla 6 de MarOll 
proxlmo vindouro, atlm do dellbe · 
rar tobre: 

a) re!om1a doa Ettatutoa da 
Companhia; 

b) 'lm• proposta ti• SOoledat'Je 
OI;>IJ do1 Obrlgaclonlat&A d& Com
palllllr. Estrada de Ferro do Dou
ral!o; e 

o) outro uaumptoa , 
&o Paulo, 23 d Fevereiro de 1940 

- MARIO A. PER EmA D BAR· 
ROS, pruldente. 

(7121 

BOL&A OFF'tCIAL DE VALORES 
DE e. PAULO 

Venda de tltuloe por alv•ri -
Jlcor to u t&dlllll n. 8.96S. de U·ll·9l5 

O oorretor Er11esto Barbos& To
manlk, <le~tliM<IO pela Camara Syn
dlool desta. Bolan. em rumprlmento 
ao re.a))tllt!lvel alvarll. do mm. julll 
de <tirei~ <la. com rca de Limeira, 
de~tte ll)ltado, ~!Cl)8(ll<lo em 25 de 
Fevereiro p, pl\Ssa<to, venderf., em 
lellllo. no 2.o pregdo do dia. 12 do 
corren t , u 111 e 30 110ru, <leata 
Bolsa. Ottlclal de Valores de Silo 
Pl\ulo, o llelltlntea tltulos; 

a) - a (duna) apollcea do t.· 
t!Ldo de S!o Pauto, 3.a a6· 
:rle. de 11001000, oa.da uma. 
nomlnatlvu; 

b) - I 'l' ( deu~et > a.pol\ce~ <lo 
E tado de SAo Pttulo, 4.a 
a6rle. de 500$000 cada 
t~m~, nominativa~~; 

c) - 1 Cuma) apollce do tado 
de S. Pl\ulo, 6.a e6rle, de 
I :OOOtOOO, nomtn11tlv~; 

d) - 1 (uma) apollce do Elttn.do 
de Silo Paulo, '/.a. s~rle, 
de 5008000. nom\nA.tlva · 

o) - 10 (d z) apollcu do -
do do Slo Pa\IIO, 13.a ~6· 
rio, de 1 :000 000, nomlna
tlva.s: 

B. Pnulo, 23 de Fevereiro do Jg~o 
- ANTONIO Dlil PADUA fjALLEB. 

Dlrectvr-presfdente, 
(723) 

COMJ'ANJlfA PAULI TA DE 
Eo nos 

A emhlú s:eral onlinarla 
Slo convidados 01 ara. acolonlt· 

taa duta Compannla a &a reunl· 
rem em Uf!embl a ~teral ordlnRrla 
no dia 28 do proxlmo m~~ de Mar· 
ço. h 16 horaa, em RUa e6do to· 
ctal 4 ru a de Silo Bento n . 231. 
ntlm de tomru·em oon))eclmento do 
balanço, r 11\l.orlo, contas da ad· 
mlnla~raclo e parco r do Conte• 
lho Flacal nteronte ao exerctolo 
do 1039, nem llftllm eleger os mem• 
broa do Conaelho Fiscal, aeu• sup
Ph 1c" e o Conee111o Oonaultlvo 
para o anno de · 1940. 

Acllam-se 11. diAposlçlo dos ara. 
ncclonlsti\S 01 documentos a que 
s~ retere o artigo 147 do decreto 
434 do 4 de Julho de 1891. 

llo Paulo. 14 de Jl'everelro de 
1940. O cl,lr~ctor 1erente, LAURO 
CARDOSO DE ALMEIDA. 

EDITAES 
SAO PAULO RAILWAY OOMPANY 

Inqucrlto admlnl11traUvo 
Pelo pr s nle avtso e nos termOII 

do art. S.o do.s lnstrucçOea do egre· 
sto Conselho Nacional do Tr&bRihO, 
Intimo o empregado da Silo Paulo 
Rallway Compony. Irlneu Freitas, 
traba.Jbador da eataçllo de Pary (S. 
Paulo), para est&r presente no <lia 
2 (do!.s) de Abril de 1940, t\.8 quator· 
ze horas e meta, no escrtptorlo da. 
Socle<lndo Beneficente doa Empre· 
l&dOI da. Silo Paulo R&liWil)', na. 
plat rorm& d& taotlo da. Luz, nesta 
oldade de Blo Paulo, a.tlm de aor 
ouvido por esta oommlasllo Apul1\· 
dpra. obre o que contra ai !oi ai• 
Jecn.do pela mesma 81\o Paulc;> Ro.ll• 
way Oompany - ttbn.ndono de em• 
preitO aern causa Juatlflcada - po• 
<lendo fllllillr-se acompanhllr de teu 
advosa<lo, ou do advoca<lo ou r<1• 
preaentante do ayudloato da cl e, 
e bem u slm fica, por ute avl•o, oi· 
tado rpara o dema!.s termos <lo rea· 
pectlvo proceiSO, &t6 final . FOram 
arroladas u aegulnt teatemunh&e: 
Manuel Gomes, Antonio A!!onso o 
Franc!.sco Ontapsnl. S o Pllulo, l.o 
de Março de 1940. - OA}{DIDO 
OALVAO BUENO, pre~t\dento dr. 
commlas!lo Anuradora. (337~) 

l'rcfeibu·a do Munt
clpio tlc 8. Paulo 

L1 'lilN9A l'Aii,\ Vl!JWUULOti 
l1JU1'.CA.J, 

Faço pl}bltco que a parUl' 
deslu. cJau ... aerâ. lnl~;lada. a co• 
branga. do lmpoato de Liceucu. 
para Velliculol:!, noa te,rmos ao 
neto O 04, de 7 de J anelro ue 
19 3 6, sendo oa aeguintt:a os 
pra:tos pa1·a as dl!!erentea e • 
pec1e11: 

até lG d Janeiro - yehl
culos d Pl'opulsa.o huxno.ua; 

até 31 d~t Janeiro - .,.,.bl· 
Julos Uuvla s e tracgll.o a mo
tor, para. IHl.S jlaielros, •rte uao 
particular; 

até 15 de Fevereiro - vehl· 
culos de traccAo animal; 

até 29 de I•'everelro - 1ehl· 
ouloa de lracvão a motor, pa· 
t•a car&u; 

até lO de Março - vehl
culos a motor, para paseagel· 
roa, de a1u1uel e auto-omnl• 
bua. 

Depois desses rrazos, 011 
veblc~los ncontrados na vl11 
publica sem atarem devida· 
mente lloencJados, aerllo •P· 
prehendldos e os Impostos e 
taxas devido!! serlio cobrados 
com o accresc!mo de 10 •,•, 
eem prejul:to dae taxas de de· 
poslto e das multas que Jbes 
forem R(l(llirRdaa. 

A 

R.i o p 
Vende .. 

5 dormltnrl 
l rreno, lnf 
t.lboro Dada 

CASAS 

O P TI 

Vrndn o 
reo, l..olndo, • 
ntltor~n- . 11ln 
hanhe lro, oo•l 
q11lnL I cont 
J•lld• aer viMI 
to. 276. OI 

CAS. 

Casa cor 
A" 
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DlAONO::!TIOO e 
TAMENTO O TVBERCULO ~ 

I Camlllo de Oliveira Penna 
nrultorlo: ua Xavier de 1oledo. 

• d 3 • .30 • Ttl. 4·121S -
ldencla : TeL 6·5868 • 8. PA ULO 

} .~ .• !!~.v A 
I Secretaria da Viação e Obras Publica. 

ESTRAD.b. DE FERRO SOROCA8ANA 

~S PERNAS 
n~ 1

<) ECZEMAS 

Concorronci~ publicft par 11 ele ctrifica.ção d e um trecho do lron o 
d linha d""la, e ntre São Paulo o Santo Antonio 

fA< ,O PUI3L ICU qu e a ' tlllllll sltJ en~a r r~gildól de elas ill· 
as propo t a ~ apresentad:1 ~ ll con~;orr •ncl<l ~>ara I ctrHica ~,. all l"fl :t phyBionomi R 
~- 4 .,.. ,..-.J.. .a. ~- "' - l!- l. '· · -' l ... .- 1 '~· • 

R io de Janeiro, 15 de Março de 1940. 
m opcaaç~o 

desta Es Pelo :SBnto do Bril 11 - O aup l'ln end n l e, PE:Dno 

r hronJca , çom varl1e1. Ci 

o la , l)hl~blle c:hronrca, JUNIOR 
optrllçin, tem d r , ltm 

tm lnj ccõ IOCI r I a 

DR. LUIZ 
R. Llb ro Badaró , 137, dai 

Phon ~-G886 

LIMA. 

l 
DIABETI 1 

fomlllo de I 

ACIDO UIP. MICHAELA A. , 
on. O't' v•o 11'11 A. CYRILLO 

E P l!1 1 f, l 'l' A. - (lc 
••o• d t•ratlen , 'fll 'l' on,ldk aaua pai' nu 
T , ftftt'CI)IIe• elo J>Rra a latir n1 t. 
FI O DO, Z~ t , I•• 6 moz d atu fali rim n· 
·rr '10, (• 1'A .. to•'"• (<'llt•••OI'JI llc C lllO u. que mand1t r nllt' , amnnhao , 
01111 ia ("' 111. rtno Oojla I • na • a t•jB dn llom J e· 
n,o 1:.: :J, 'J'el . ·l !H~o. o~• do lhnz, u 7, 60 , 

l'or t . aoto d taridntl - l'rlla-iüo 

DATADOR 

oMISSA DE 1.o DIA 
L o n ll o, ll lho c:h llt'a 1teud11 

Jlt'ulunlllm nl" t·ommo,·id Jl lu11 mun ll tlb lto 
ÇÕ!', d 8111' 1'1! ' hldU I:I POI' \JC 'll iiiJo do " f'o l 

fa li ' Cln n to, eonv ldn parentnl! umigo!l 
par n. a ialil' m ú mls~:~ u. de i .o dia. qu tH' l (~ 
c 1 btnu:t l t· u.-rch·a., dlu 1 , ;is 9 h oru !l , 
mL ~~: rej a du. Hon. i\To t·L Ct·uu el o ·nrn.o •, 
ngTn d oc ndo an t -clpndam cn t por est ,~ t n 
d \' llg lüo Clll'ldCLdl' . ({H ~ li 1 

/\ tanulla d 

João dos Santos Seabra 

• l 'rot.amenlo upec:la l ado. 1-:------------- adultoa. Olt Dt\ltRO I R ll ltavell nlnaa. O · Ayres ello 

Pedro A;res :tallo l 
Opera - es, molestia de I 
nhor4s, partos. Consul· 

orlo: Quir.tino Bocayu
va, 54. Te I •• 2·3-32. Oa t 4 

17 h ra . ~eflidencia : 
t la., 5-3084 e 8·2968 . . 

(100061 

4· 6 nora 

OBESiDADE· 
MAr. Ju ,6 J~<o b Nun 

"1lhu , com ldllnl o 
OUI, A O ' CR un>l o Jlllfll u. i lhcm 1\ 

. ' ltE C' IMF.NTi i••" ti ~ ~ oJ 0 dln c.l c ua a u 
OL 
TER 
DADO. IN FA TILI M, R ~ PO li nuíe I, ILI \ 

80 10 (O PO I· l. \ t;;~. Q ll~. P UI lnl nt •• 

D R O ( " '' a lm11 , m•nolam r •• 
R. ENAT A. m. nhnn, 2.a. r Ira. na r1rr · 

R, 6 rlio ttotl liRIII Jl& . d N. S. du H, mt dlo , 11 I 

.\. fallllll u. c.J . 

Clotilde Fioravanti 

6 12 0 818. 3 •• 1. 4· 1716 oço Ur, o n Mtnc.lo , ''' •, j 
oraa. l5833l "••--------------------

._._ ____ _ 



·PINAMEDRIII A 
AGENCIA BRASILEIRA DE COTAÇõES 

MUNDIAES 
Fornece a todas as praças brasileiras, coao 

rapidez e efficiencia, cotações diarias de Cambio, 
Títulos, Taxas de Desconto, Café, Algodão, Assu• 
car, Trigo, ,Metaes, Borracha, Cacau, etc. 

Estatísticas diarias, semanaes e mensaes de 
Café é Algodão. 

Agencia~ em Londres, Nova York, Liverpool, 
Havre, Bueno~S Aires, Montevideu, Rio de Janeiro, 
Santos, Victoria, Bahia, Maceió, Recife, João Pcs· 
soa, Natal, Fortaleza, Maranhão, Pará, Manaus, 
Curityba, Porto Alegre, Rio GraJtde e Sant' Anna 
do Livramento. 

Directores: Dr. Clovis Ribeiro, presidente; 
Herbert V. Levy, superintendente. 

C~mselho: Dr. Elmano Cardim, Plaminio le· 
vy, dr. Gastão Vidigal, dr. Gudesteu Pires, dr. 
Herbert Moses, Horacio Ferreira da Silva, dr. 
Leonardo Truda, Léo Vaz, Mario do Canto li· 
berato e Numa de Oliveira. 

Mediante pedido enviaremos os preços das 
assignaturas dos nossos serviços. 

RUA 15 DE NOVEMBRO N. 233 
TELEPHONES: 2·7853 - 2·7856 

CAIXA POSTAL N. I SÃO PAULO 
Rua 15 de Novembro, 59 Rua Quitanda, 197 

Santos Rio 

(58 4 i) 

BALANÇAS 
Retorçad.ns, construldas inteiramente e:n !.o - Proprias 
pat·a 'algoclíí.o, café, cereaes, vehiculos, vagões, etc. De 500 
a 100.000 ltgs. de capacidade. Fontecemos orçamentos e 

catalogos sem compromisso. 

ERNESTO COCITO & CIA. 
RUA CRUZ BRANCA, 29 - CAIXA., 701 - TEL., 2·0067. 

SÃO PAULO (3130) 

CEN'fRO INDUSTRIAL JAGUARE' 
- SAO PAULO -

'l 'ERR11JNOS PARA FAUIUOAS E DEPOSITOS 
COM DESVIOS UAS li:IWRAUAS Olll FlllltllO SOKCICAUA.NA, S.lO 

PAUL() RAILWA'i E CENTHAL 00 OltAt!IL, 
SOCIEDI\Oill 1Ml\10BILIARIA JAOUAIUil' LTDA. 

IU:NltiQUE 0011-tONT V ILLARES • Dlreetor. 
RUA SilO UENTO, 829 - S.lO PAULO - TELEPIJ.o ll-59c& 

(4060) 
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DENTADURAS 
NÃO ESQUEÇA... QUE A MA' 

DENTADURA 
lhe altera a phyelonom.Ia, 

lhe prejudica a dlcçll.o, e 
lhe perturba a digestão. 

Estes defeitos podem ser corri
gidos vor uma Boa Dentadura, 
s · cutada com material e t ohi1l• 
ca moderna. 

DR. MONTAGNA JUNIOR 
traJa exclusivamente desta especialidade 

PR. RAMOS DE AZEVEDO, 18 (ao lado do Theatro ;t'lfu• 
nlclpal) - 2.a sobreloja- Telepbone, 4-6377 

OS VEGETAES NA CURA 
DA SYPHIUS 

N.t\0 QUJZ LEVAR O SEGREDO 
PAltA. O 'rUMULO 

Um benemertto botanlco brl\sl
lelro, antes de taUccer, revelou a 
seu filho o segredo de um maravl· 
lhoso depurativo do snngue, telto 
com os suecos concentrados d 10 
plantas aelocclonado.s da nos 
.nora. 

Esta formula que tem !elto ml• 
!bares de curns de moleattas pro• 
venientes da lmpur za do sangue, 

acaba do ser adquirida :,~u:.m~~;;~;;;;;;~;;;;;;~;;;;~~~ ImpOrtante firma d 
que a lntrodu!!liU no mercado com 
o nome de EliXIr Velamo!. Eis um 
boa noticia pnra os que aortre 
de rbeumatlsmo. equlzemas, ulce 
ras bravas, t\lrnores, artrltlsmo, lm 
plges, dnrtros, escrophulas, eto. 
que l~ g(lstaram rios de dlnhott 
com lnjecçO ·s Q banhos sulphuro 
sos sem resultado. As plantas si\ 
o remedlo que a naturer.~a nos de 
curam sem sacrificar ou~roa or 
gnms. Recommendamos nos noMO 
leitores Elixir Velamol pam 11~ 
pnr o sangue e dello expelllr to 
dns as lmpureru~s e vestlglos d 
males venereos. sem perigo de lel 
sar o estomago, os Intestinos, 
rins e de atacar os dentes ou 
08808. 

O Elixir Velamo! J~ eetll. 1\ ven 
do. nas prlnclpaes Pbnrmacl~~e 
Drogarias desta capital. (3010) 

------~-----

SOFFRE DE PRISÃO DE 
VENTRE? 

m· um el!ro gravl!!&lm 0 ua 
purgnnL s violentos fi trrltn 
t s para çomb!\ter a prlsdo d 
von tr . Ellbs dl!.o apenne um a 
Jh·lo n>tslmgêlro, mas têm o I 
convtn lente dr,; reseccar alo 
mn.111 cs tntestlnos. 

Hojo em clla, os mc<llcoa t~r 
cur.un receltnr laxativos sua.v 
que Jlt oduzam ume. avacunc 
normal 6 dlarla. sem relaxar 
lntoRllnoa e sem for 
do. As PILULAS AT,QICAS, cu 
têm os prlnclplos de nlantn 11 q 
c:orrlgom ns funcgDes lntest 
nneR, regulnrlznndo,ll!l. As P 
LT1LAS ALOICAS c.~terec ' Jl'l 8 • 
bre todos os remedlo• para pr 
sOCo do ventre as ee~ulntee van
tagens: 

1 o - Nilo causam na.useae 
nem ollcns. 

2.0 - N!l.o Irritam nem violam 
os Intestinos. 

a.o- Eliminam os venenos do 
sangue, 

4.u - Estimulam suavam,nte 
a n g!l.o do fl'l"ado, 

5.o - Tonificam a mueoula.tu-

1 
ro. do conducto dlg stlvo. 

G.O - Silo Jnoffcnslva~. voden
do s r •usn<tn.s por pesBoas de to-
aua as t~dndes. 
l~ocom l?ll~ULAS ALOlCAS naa 

Phnrmnclas e Drogarias dl'sta. 
Capital. (302) 

PAULO 
Inquerlto admlnJatraUt'O 

Pelo pTesen te aviao e DOI tetm.OII 

do art. 5.0 das lnstruc~ &t éSfe• 
glo Conselho Nacional do Trabàlbo. 
tntll:no o empregado da. Sf.o Paulo 
Ro.Uwny Company, Irlneu l'relt • 
trabalhador da. estaçllo de Pacy <S. 
Paulo), parn e.~tar presente DO dl., 
2 (dolll) de Abril de 1940, 1\8 quator
ze horas e mels., no escrlptorto da 
Socledll(le Benetlcen te dOI! Bn'lJMIIt'! 
gndos da. Silo :Paulo Rallway, rta' 
plataforma. da Estaç!l.o <I& Luz. ne~~ta 
cidade de sao Pa.ulo, a.tlm de 1.1er 
ouvido por estl!o Cómmlasl\o Apura" 
dora sobre o quo oontrp. ai .foi al• 
1 gn.do pele. mesma sao Paulo aau-· 
way Oompany - aba.ndono de em.o~ 
preao sem causa juatl!lcad .,... :~ 

I dcndo tazer-se acompanhàl,' 4k 11 
advogado, ou do advogo.<to ou r 
pr sentante <1o syndlcato d cnt~-I!P,, 
e bem assim tloa, pOr este aviso. ci
tado para oa demnlll termos do res
peotlvo proceS!IO, até final. Fornm 
arrolado.s ae segulnteJI testemunhas: 
Manuel Gome&, Antonio ArtoniiO c 
Fra.nctsco Oat&p&IU. Silo lO, Lo 
de Mo.rço de 1940. - 0/& DO 
GALVA,O BUENO, pre1.1ld~ M d& 
Commlssllo ~Duradora. 3375) 

Brasileira 
ASSEMBLE'A GERAL 

São convidados os senhor a 
ao ios a se reunirem m assetn
l>Jén geral o1·dlnarla, no dla 3 O 
de Março corrente, sexta~feira, 
ás 16 horas, na séde social. á. 
ruo. dr. Falcil.o Filho, 66, fi o 
andar, para to:nar conhecimento 
dos trabalhos reallsados duran
te o anno proxlmo findo, reln-
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os dois dias do mes de Abril do ano de mil novecentos e quoron~a , em 

S .Paulo , em wnn das salas da està.qão da. 8 . Paulo HailHay , s c1untor ze 0 

moia , perante a Comissão Apur·adora no final assinada , compareceu Ir i -

neu l~reitas , com vinte e sete anos de idade , residente em Santos , ca-

sado , ferroviario , com cerca de doze anos de serviqos prestados na

quela Companhia , declarou que exerce o cargo do trabalhador ParÍ- .!,!;x

portaqão ; que se encontra ausente do serviço desde 12 de 1.1aio de ~39 ; 

que em Maio de ],.939, tendo o declarante enfermos em sua casa sua senho~ 

ra e um de seus filhos, este passando mal , não poude se utilizar da as 

sistencia medica da Caixa de PensÕes , para este Último, por não estar 

o mesmo inscrito naquela Instituição; que se viu forçado ape i ar para 

medicas extranhos Caixa de PensÕes , c tendo o Dr . Murano roceit do 

para o referido filho doente , procurou o declsrante que essa receita 

fosse aviada pela farma.cia ãa Caixa de PensÕes ; que o Diretor L.odico 

da Caixa de PensÕes nec;ou-sG autorizar o aviamonto desna ràceita alo-

gando que o limite do declarante para dospesas na farmacia estava j 

esgotado , o quo ali'~s era. urna verdade , mas tratava "se de um caso de ur-

gencia; que o declarante ficou muito chocado o aborrecido com a situa

ção , resolvendo então deixar a S .Paulo ltaihvay , ... ,fimde procurar um ou

tro emprego que mais o favorecesse ; que não tondo onconl:;rado o os e em

prego em s . Paulo , por conselho ele am:Lgos foi para '""'antos , onde se em-

na Compa11hia Docas no dia 22 de Juru1o do mesmo ano , onde se en-

contra nbé ho j e ; que está satlcfeito no novo e1 onde ob"tora. sala-

rio mui to melhor que na S . Paulo Hailvmy , po:d:sque ganha atualmente nn 

Companhia Docas cerca de õOo~;;ooo men.;ais e na s . Paulo 1 ailway ganhava 

c orca de 300.~~000 mennais ; quo não tem ueixa da S . Paulo Hail.:ay nem 

das pessoas com quem trabalhava, quer colegas quer chefes; quo nada 

mnis tinha a declarar o nada mais havendo a perguntnr-lhe , dou-se o 

seu de )oimonto por encorrodo , lavrando- se este tormo que , lido o acha 

do conforme , vai ar:>sinndo pelo decluranto, jun·ta.:mente com os mcnbros 

da Comissão . 



TERMO DE DECLARAÇOES DA TESTEMUNHA 1anoel Gomes 

Aos dois dias do m"s de Abril do ano de mil nove-

centos e quaronto , em .;.> . Paulo , em uma das salas da es-

tação da São Paulo Railway Company, às dozeoeis horas, pe-

rente o Comis são Apuradora no final as~ inada, compareceu 

Manoel Gomes com trinta o nove anos de ida-

de, residente em s . Poulo casado ,ferroviario, com cerca 

de vinte o quatl'o anos de servi o naq uela Companhia, e pela 

mesma arrolado como testemunha dos fatos por ela alegados contra o 

acusado Irineu Freitas , e depois de prometer 

di7.Ar sómP.ntP. a v ..- rdade, perguntado,disse que exerce na Companhia o 

cergo de conferente em Pari- Exportação ; que coru1oce o acusado Iri-
... 

neu de Frei tas , como trabalhador na mesr:1n Seccao ; que I inou Frei tas 

se acha ausente fu servi o ha b ou 6 meses , seG;undo parece ao decla

rante ; que ignora a causa dessa ausencia , não subondo se esse afasta

monto oe verificou com licença ; que sabe quo na ocusião do afastamon-

to Irineu tinha wn filho doente ; que nada mois tinha a declarar e na

da mais havendo o. perguntar-lhe , dou-se o dou depoimento por C)mpleto , 

lavrando- se este termo quo , lido o nchado conforrae , vai assinado pelo 

decLJrante , pelo acusado , juntamente com os memb· os do. Comissão . 

S .Paulo , 2 do Abril de 1940 . 



TERMO DE DEOURAÇC}ES DA TESTEMU!lliA Francisco Catapani 

Aos dois dias do mês de Abril do ano de mii nove-

centos e quarenta , em S . Paulo em uma das salas da es-

tação da São Paulo Railway Company, às dezeseis e moia horas, pe-

rente a Comissão Apuradora no final assinada, compareceu 

Francisco Catapani com trinta e dois anos de ida'\!' 

de, residente em S . Po.ulo ousado ,ferroviario, com cerca 

de d o z e anos de serviço naquela Companhia, e pela 

mesma arrolado como testemunho dos fatos por ela alegados contra o 

acusado Irineu de Freitas , e depois de prometer 

di7.Ar sómAntA a ·v rdade, perguntado, disRe que exerce na Companhia o 

cargo de trabalhador em Pari - Exportaqão ; que conhece o élcusado Iri

neu de Freitas , quo era seu cole a. na mesma Secção , como trabalhador ; 
• H que Irineu de Freitas se encontra ausente do serv1ço da Secçuo ha 

cerca de seis ou sete meses ; que não sabe o declarante se Irineu es -

t trabalhando em outro lugar , na l!:strada ou fÓra do Estrada ; que 
... 

nao sabe o motivo da a.usencia de Irineu de seu emprego , e1 Pari- Jilx-
... 

portaçao ; que nada mais tinha a declarar e nada mais havendo a per -

guntar-lhe ou roporBuntar-lhe , deu- se o seu depoimento por complo-

to , lavrando- se este termo que , lido e achado conforme , vai as.Jinado 

pelo dccl :~ranto , pelo acusado e pelos membroo da Comissão . S . Paulo , 

2 de Abril de 19~0 . 



TERMO DE DECLARAQ~ES DA TE::, TEMUilliA ntonj.o ffonso ;/ 
Aos dois dias do 

A de Abril do ano de mil nove-mes 

centos e quarenta 
' 

em S . Paulo , em uma das salas da es-

t açã o d São Paulo Railway Company, às deze ·eis e meia horas, pe-

rante a Comissão Apuradora no final ass inada , compareceu 

Antonio Afonso , · com trinta anos de ida-

de, residente em S . Paulo c sado ,ferroviario, com cerca 

de quatorze anos de serviço naquela Companhia, e pela 

mesma arrolado como testemunha dos fatos por ela alegados contra o 

acusado Irineu de Freitas , e depois de prometer 

di7.Ar sómAntP. e v Jrdade, per untado,dis~e que exerce na Companhia o 

ce :r:go de conferente em Pari- Exportação ; quo conhece o acusado Ir i -

neu de Freitas , como trabalhador na mesma 
N 

coçao ; que Irineu Freitas 

se encontra afastado do serviço cerca de ? ou 8 meses , ip,norando 
.... 

o declarante u causa dessa auscncia ; que nno sabe se Irineu est 

trabolhando e n outro lu· ar , po que nunca mais o viu , desde que elo 

deixou de comparecer ao empre ·O ; quo nada mais tinha a de clara e 

nada mois havendo a per untar-lho ou reper ·unt r-lhe , deu- sa o sou 

depoimento por comple·to , lavrando- se este ter o que , lido e achado 

conformo , vai a .· sinodo pelo decl rante , pelo c cusudo , juntBl. ente com 

os membros da Comi>sÕ.o . S . Paulo , 



/ 
CERTIFICO que depois de ouvida a ultima 

testemunha, o Sr . presidente desta Comissão marcou 

ao acusado, para oferecimento de defesa escrita 

nestes autos , o praso de cinco (5) dias das instru-

-qoes, que ficou desde lo o corre o. 

São Paulo , 2 de Abril de 1940 . 

O secretario , 

Cert "fico que j'Í está intelramente 

es0 otado o praso de cinco (5) dias dos instruqÕes, 

assinado ao acusado para oferecimento de defesa es-

crita, se 1 que qualquer defesa tivesse sido apresen

tada a esta Comissão. 

Faqo, porisso, nesta data, conclusos 

os presentes autos ao Sr . presidànte, para relatorio . 

São Paulo, 9 de Abril de 1940 . 

O secretario, 



RELA'rORIO 

Por portaria do Sr. Superintendente da São Paulo Railway 

Company, datada de 26 de Janeiro do corrente ano , foi dado inicio 

ao presente inquerito com a nomeaçao da Comissão Apuradora no final 

assinada, que instalando-se em 27 do mesmo mês , designou data para 

audiencia do acusado e inqujriqão c1as testemunhas arroladas . Expe

diu-se a carta de intimação de fls ., que não foi aceita pelo acusa

do, que fÔra encontrado como empregado da Con~anhia Docas de Santos, 

ness a localidade . Por duas vezes a pedido desta Comissão , com adia

mento da audiencia, procurou a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos 

Ferroviarios da são Paulo Rallway efetuar a intimacão do acusado, 

não o conseguindo; recorreu então a Comissão s publicac'Ões pela im

prensa desta Capital , como mandam as instruções . A' audiencia que 

se realizou em 2 de Abril findante , compareceu o acusado Irineu Frei-

tas desacompanhado de advogado, ou de advogado ou representante do 

sindicato da classé, tendo pres·bado declarações pessoais , e a compa

rulado a inquiriqão das testemunhas arroladas, que reperguntou , digo, 

-que nao quiz reperguutar , assinando os depoimentos . Marcado ao acu-

sado o praso das instruções para apresentar defesa nos autos, extin

guiu-se dito praso sem que fosse qualquer defesa oferecida a esta 

Comissão . Foram estes autos conclusos para relatorio . 

Quanto aos fatos, ficou apurado neste inquerl to precípua-· 

mente pela confissão do acusado , que o mesmo deixou o emprego que 

exerc~a na são Paulo Railway por sua livre vontade, por não confor

mar-se com dete~ninaqÕes da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos For

roviarios da são Paulo Railway , declarando que nenhum ressentimento 

guardava quer da. empresa empregadora, quer de seus colegas e chefes 

de serviço, e confirmando que se encontra empregado na Companhia Do

cas de Santos desde o dia 22 de Junho de 1939, onde até o presente 

trabalha, satisfeito, :percebendo um salario equivalente ao dobro do 

que percebia na São Paulo Rélilway Company. As testemunhas confir- · 

maram as declaracões do élcusado . • 



Fls . 2 . 

Nessas condic•pes não tem esta Comissão druvidas en consi

derar caracterizado o abandono de emprego Jem causo. justificada, 

concluindo pela urocedencia do pedido inicial . 

Juntam-se folha corrida e atestado de temno de serviço 

e ordenado nu são Paulo R8 i lway Company . 

São Paulo, 12 de Abril de 1940 . 



FOLHA CORRIDA DO TRABALHADOR NQ 1986-IR!NEU FREI' #\S, DE P RI 
GO 

Admitido em 1-6-1928, como trabalhador em Par! Exportação, com 1$000 
por hor ; 

Em 1-10-1929 passou a perceb~r 1 100 por hora; 
Em l-6-1932 passou a perceber l 210 por hora; 
Em 1-9-1936 passou a perceber 1 300 por hora; 
Em 1-l0-1938 passou a perceber 1 400 por hora. 

Gozou férias nos seguintes periodos: de 17 a 31-8-1932; de 1 a 
15-5-1933; de 1 a 15-5-1934; de l a 15-5-1935; de 16 a 
30-6-1936; de 1 a 15-5-1957; de 1 a 7-2 e de 16 a 23-4-1938; 
de 12 a 26-1-1939. 

Medidas disciplinares: nil 



SÃO PAUL:.O RAILWAY COMPAN~~ 
9íS 

nr-fl . V- :t i; Paulo,Lcte ~ 
Nome do assoei~ ~é!-?{_ J/2..1!-4 :a:-6 

de 19/1'0 

Repartição Occupaçã~~O' N.0 da matricula na Caixa !?7Lf/ 

~ ;:?- CERTIFICO, a 

~~lu; de I~ nome 

pedido que 

de:-

nas folhas de pagamento archivadas nesta Contadoria, consta até ___ de 

7úíbea !h: . a-6 
a 

-----~--=-=----- da Repart. ---------até-------
- --"da Repart·------'-----de --------até-------

-==-'""""'=,---------~--de até-------
-----------~~- da Repart. -----=,._=----de até-------

da Repart.------------=::-tN;:~--------

------------- da Repart. __ ......:.._ ______ _ 

-------------- da Repart. de---------~-.......:::=-------

-------------- da Repart. de----------

Sendo o seu ordenado durante o tempo de serviço acima referido o seguinte:- REsuMo: 

TOTI\L DÓ TEliPO DE SERVIÇO I 
AN!\OS 

APURADO nx I DIPORTANCIAS 

MEZES 
I DIAS I 

--~/.'-: tJ tJ O por a 
__ _./,____~/ (}O por .a 

De---Âj~~~~ / $/LI por a. 
De----"--d~~~~::_ lvtJ a por~ 
De--6~~?:.k:..~ --~/ //tJ tl por ~ 
D~~e.=======~~==~e-=~~======~~==~--~====~r-====-~po~r~===== 

De--de------"-v 
De-- de----
9e--de--------=
De--de---
De--de---
De--de.--

----o!.'--- por ---
por--

---S-- por---
---por---

--- --- por---

por--
---POf--

por--~ 

--1 

I 

. 

ti · 

I 
! I 

I I I 

I 
I 
------

I 
-- ----

I I 
----

I 1-
----

I 
I I 

------

I 
----

I_ 
--

li --

l 
li= 

----



de até--de 
de até-- de 

até--de 

de 
de 

de 
de 

d 
d até--de 
de até--de 

De--de---~"1..! 

De--de----

9e=--de-----'-

De--de---
De--de---
De--de----

De--de---
De-- de:---
De--de---
De-- de---
Oe--d~_ -:;-:,--'--

de __ -até-- de 

de .. 
De--de, ____ _ de 

d De--de:----
De--de---
De-- de----

de 

até--de ... 
até--de 
até-d 
até--de 

até-- de 
até--de 

d 
de 
de 

de 
de 

de 
de 
de 
de 
de 
d 
de 

de---

(x) -Vide artigo29do Decreto 20.465 de 1.0 de Outubro de 1931. 
(xx) - Vide § 1.0 do artigo 29 do Decreto ci tado. 

~NNOS I lf.EZES 
DL\.S il ·~· VU4<> .. v~ 

--1- ;- :1_1 __ 
---:------ ,-- ----
---1·--- -------i------

---1------a------

---:-------11---1----
$ por , __ ____, ___ ---11--'-----

---------------
---- . _________ I ----

~~== '---:,---
---1---1--__; -- - -

1 

--- 1!---:---;-- --,1 == 
-- li----1--~ --

~~---

por 

por 

$ por 

$ por 

$ por 

$ por 
por 

por 

$ por 

$ por 

-- 11------1==~--~,·,= == 
I ---

por 

$----por 

$ por 

------1------:t-- -------- li------1----11------
TOTAES 

-,-
8HflOS mczcs dias 

(XXX) - Tempo effectivamente trabalhado e compotavel para. o effeito dá aposentadoria. 



Nesta data far.o os presentes autos conclus os 

ao Sr . Superintendente da São Paulo Railway 

Company, nos termos do artigo 11 das instruções . 

são Paulo, 15 de Abril de 1940. 

O secretario, ~ 



SI}~ §/aad ~ Yi?~ 
~é ~~7C.:. "~.tmzdkt" - ~fr.e: -1-+f!IT 

~fâa ~ta/"Y/"'- ~tá,çã., rh __2;'.., 

~~&d 

Tendo ficado pos1 ti vado o abandono. de emprego 

sem causa ju~titicada, pelas proprias declaraQÕes do acu

sado, que deixou o emprego que exercia nesta Companhia·, 

por sua livre vontade, ou por razões alheias a esta em

presa, achando-se empre gado em outra empresa desde a epo

ca do abandono até o presente, resolvo sejam os presen

tes autos submetidos a apreciação e julgamento do egre

gio Conselho Nacional do ~rabalho, nos termos do art~ 11, 

in fine, das instruções de 5 de Junho de 1933. 

ão Paulo, 22 de Abril de 1940. 

f Superintendente. 
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eferencia : 

111 

Delegações 

l Sanlo5 

Alto dd Serra 

Campo Limpo 

D p ri m nto 

Assistencia Trabalhtsta 

fi 
Sindicato dos Ferroviarios da São Paulo 

Stdt. C!!nl I. Rua São Caetano, 89 • o , 
l'ELEFONE 4 . 'l9 

·•· 

São Pau o, Secr t ria: 

ecluro que nést· data receui o ofici n2 l-1235/40,do 

Conse 1 o · ciouul o TraiJalho,e que IJe foi entrc~ue pelo 

.iinuicato dos Ferroviários da São l'au o Puilway,por ter 

viuc.lo o ref iúo oficio aos cuia os do mcsto. 

(a) Iriucu üe Freitas-ou seu rc rcscnt·nte. 

Informações 11·11 /o 

I 
Bibl•oteca 
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MINISTI!RIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E CCMI!RCIO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

ACOROÃO Proc, 6, 969/<t.O 

(2c-672/.0) // 

AG/KV / r 
VISTOS E RELATADOS os presentes autos em que a 

Superintendencia da Slo Paulo Railway Company submete l apro

Tação do Conselho o inqu~rito administrativo instaurado cont 

o terrovi&rio Irine Freitas, acusado de haver praticado tal

ta grave capitul da na letra ! do art. 54 do dec. 20.465 de 

1931: 

CONSIDERANDO que no inquérito está perfeitamente 

proTado que o referido terrovi,r io, desde maio de 1939, dei

xou de comparecer aoeerviço, sem qualquer licença, nenhuma 

justificaçlo tendo apresentado para essa ausência; 

RESOLVE a Segunda Câmara do Conselho Nacional 

do Trabalho aprovar o inqu~rito e autorizar a demissão do em

pregado em queetlo. 

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 19•0 

Fui p 

Publicado no Di,rio Oficial de J I "'~I 9JLc . 

Presidente 

Rel!tor 

Adjunto de 
Procura dor Geral -
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MINIST!:RIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMERCIO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

R I O O E .J A N E I R 0 1 O, P, 

• 19 o 

Sr. 

Transmito-vos, de ordem do Sr. Presidente, 

cópia, devidamente autenticada, do acórdão proferido pela 

~~~~-Câmara do Conselho Nacional do Trabalho, em sessão 

~ • no processo referente ao 

inquérito administrativo instaurado por essa Emprêsa, 

•1 

Atenciosas saudações. 

ul (C lt 1) 

L 
1 . 

a. 

con-



M INIS T É RIO DO TRABALHO, INDÚSTRI A E COM ÉRC IO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

c · R I O O E ,J A N E I R 0 1 O . P . 

o - • 6960~ 

Sr . 
/o 

1t • 
o o -o 

9 • b. 

Comunico-vos, para os fins convenientes , que 

presente o inquérito administrativo contra vós instaurado 

---------------------------------------------- · resolveu, em 

o dito inquérito, ~----------------------------------------

0_8 ____________________ , pelas razões constantes do acórdão 

Atenciosas saudações . 

D1 to o t ri • 



UMÂ_v_, ~()_ JJ.0-, 
o O.Nr 6-{4,. 



FUNDADO EM 80 DE OUTUBRO DE 
.82, DE ACCORDO COM OS 

CRETOS FEDERAES 19.770 e 24 . 4. 

~crefaria,~ 

uos 
•'rei tas c 
cui au s . 

RECONHECIDO PELO EXMO. SR. MINIS
TRO DO TRABALHO INDUSTRIA E COM

MERCIO CONFORME CARTA N. 551-S-932 

~i'~o-v~a.~~od dct
c5éc!e eentraL .. - .., ci.o r.lJrw!o / 

2 

Rua São Caetano, 89 - T I. 4-3290 ~ 
e . 1 • 

uc Referencia : 

&- .:.> - 2 v ................................... 

do r<.1U 11 O 

o prcscute d i rcc i Los e qu se r c rc,.t 
n!! 1-2 ..,J/40, ~stin los aos snrs . Irincu 
,cnvi· os 11 r esse Cunsclh uos nossos 
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