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TH~ 540 PAULO TRAMWAY.. LIGHT ANO POWER COMPANY, LTO. 

SÃO PAULO. BRAZIL 

N~ 57 8i2 são ulo, 29 de gôsto de 1939. 

Exmo . nr. residente do Conselho 

l ciona l do Trabalho - l 1o de J eiro . 

THE -O AULO TR.AMJ AY, LIGHT PO"w 

CO n?.ANY, LIMITiD vem, respeitosame te, apresentar a êsse 

EgréGio Conselho o incluso original do inquérito adminis-

trativo instaurado contra o empregado 'J. oel Felip e da il 

va - ajudante de ferreiro - afim de apur.ar a falt a grave, 

consistente em abandono do serviço, ao mesmo atri ouida . 

Valho- me do ensêjo para reiter r a V. 

Excia . os meus protestos de elevado aprêço e distinta con

sideração . 

SU1? mT ENTE . 

g- [/R /J~ .. , 
Em ene o:-doc.citado. 
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THE SÃO PAULO TRAMNAY, LIGHT AND POWER COMPANY, LIMITED 

ESTADO DE SÃO PAULO 

AUTOS DE 

INQ.UERITO ADMINISTRATIVO SOBRE FALTAS GRAVES 

PROMOVENTE: THE S. PAULO TRAMWAY, LIGHT AND POVIER CC: LTD. 

PROMOVIDO : MANOEL FELIPE DA SILVA 

PRESIDENTE . . 
VICE-PRESIDENTE: 

SECRETARIO 

COMI S~O APURADORA 

Dr. José Aranha de Assis Pacheco 

Sr. Manoel Antunes Filho 

Sr. Armando Peixoto 

- oOo -

AUTUAÇÃO 

Aos cinco dias do mez de Julho de mil novecentos e trinta 

e nove, em a sala de Inquerito Administrativo situada no 

quarto andar do predio "Alexandre Mackenzie", á Rua Xa

vier de Toledo n~ 23, n'estR cidade de são Paulo, autúo 

a áta de instalação, uma portaria, segunda via de carta 

e sua respectiva resposta, um do~u:e})to ere;~e~jzfc6-
pia, que adiante se seguem. Eu,6~~~ , 

Secretario, para constar, fiz esta autuação ~revi.-

J 

J 



. ' 
' 

Ata da instalação da "Comissão de Inque- ~ 
rito Administrativo" nomeada para apurar 1,1 falta grave, consistente em abandono do 1/1 
serviço sem motivo justificado,atribuida ~ 
ao empregado MANOEL FELIPE DA SILVA, tam~ 
bem conhecido por MANOEL FELICIO,ajudan
te ãe ferreiro com chapa n~ 5723, do De
partamento do Material Rodante e Oficinas 
da The são Paulo Tra~way, Light anã Power 
Company Limited. . 

Aos cinco dias do mez de Julho de mil novecentos e trinta e nove (1939), 

ás 14 horas, reuniu-se em uma das salas do 4~ andar do predio "Alexan

dre Mackenzie", sito á Rua Xavier de Toledo n~ 23, nesta cidade e Ca

pital do Estado de s.Paulo, a "Comissão de Inquerito Administrativo", 

nomeada pela superintendencia da The são Paulo Tramway, Light anã Power 

Company Limited, nos termos da por.taria baixada em 1? de Julho do cor

rente ano, Comissão essa composta dos Snrs. Dr. José Aranha de Assis 

Pacheco, Presidente, Manoel Antunes Filho, Vice-Presidente e Armando 

Peixoto, Secretario, afim de apurar falta grave consistente em aban

dono do serviço sem motivo justificado, atribuida ao empregado MANOEL 

FELIPE DA SILVA, tambem conhecido por MANOEL FELICIO, ajudante de ter

reiro com chapa n~ 5723, do Departamento das Oficinas. Tendo todos 

os membros da Comissão aceito os cargos para os quais foram nomeados, 

pelo Sr. Presidente foi dito que considerava instalada a "Comissão de 

Inquerito Administrativo", dando assim inicio aos trabalhos com o 

estudo do documento apresentado pela Superintendencia da Th.e são .Paulo 

Tramway, Light and Power Company Limited, por carta de 3 do corrente, 

afim de instruir o presente inquerito, sendo o mesmo autuado junta-

mente com esta e rubricado pela Comissão. Determinou ainda o Sr.Pre

sidente que estando o acusado ausente, em lugar incerto e não sabido, 

conforme consta do documento acima referido, eu Secretario, nos ter

mos do artigo 5 das instruções baixadas pelo Conselho Nacional do 

Trabalho regulamentando o Inquertto Administrativo de que trata o 

artigo 53 do decreto 20465 de 1? de Outubro de 1931, modificado, em 

parte, pelo decreto 21081 de 24 de fevereiro de 1932, expedisse o 

edital de chamada do acusado Snr. MANOEL FELIPE DA SILVA, tambem co

nhecido por MANOEL FELXCIO, pelo espaço de 30 dias, . a contar da pri

meira publicação pela imprensa para comparecer s6 ou acompanhado de 

seu advogado, ou assistido pelo advogado ou representante do sindi

cato da classe a que pertence, no dia 8 de Agosto proximo !uturo,ás 



ll 

"' 

ás 9:00 horas, nesta mesma sala ou nos dias subsequentes, até 

o encerramento do presente inquerito, apresentando-se ao Pre

sidente desta Comissão. Igualmente determinou o snr. Presiden-

te que, estando indicadas na carta de !ls. as testemunhas 
I 

que, na !orma de direito, deverão pr~star seus depoimentos,eu, 
# 

Secretario, lavrasse, incontinenti, em .duas vias os instrumen

tos de intimação das testemunhas Giorlando G. Gambaro,residen

te á Rua Dr. Ignacio de Araujo n~ 239, José Vatai, residente á 

Rua Oscar Horta n~ 76, Americo Sattin, residente á Rua dos Al

pes n~ 315 e Francisco Phaelante Estanislau do Amaral, residen

te á Rua Lavapés n~ 1113, a!im de prestar seus depoimentos na 

audiencia supra designada, bem como fosse expedido o mandado de 

intimação do acusado, nos termos do art. 3~ das instruções acima 

mencionadas. Assinados pelo Sr. Presidente o Aviso de chamada 

do empregado MANOEL FELIPE DA SILVA, tambem conhecido por MANOEL 

FELICIO, e os instrumentos de intimação ás testemunhas e ao acusa

do, fiquei eu, Secretario, incumbido de fazer as respectivas in

timações e publicações, devendo juntar aos autos os jornais que 

publicarem o edital e bem assim as primeiras vias dos instrumen

tos de intimação com o "ciente" e assinatura de cada um dos in

timados. De conformidade com o artigo 5~ das referidas instru

ções, ficou deliberado que o Aviso de chamada fosse publicado no 

"DIARIO POPULAR", por ser o orgão em que a Caixa de Aposentadoria 

Pensões dos Serviços de Tração, Luz, Força e Gaz de S.Paulo 

costuma publicar seu expediente e no "O ESTADO DE S.PAULO", um 

dos jornais de maior circulação e publicidade do Estado. Fina

lizando o Sr. Presidente determinou que se oficiasse á Superin

tendencia da The são Paulo Tramway, Light and Power Company,Li

mited, comunicando a instalação dos trabalhos da Comissão do 

presente Inquerito Administrativo. Nada mais havendo a1 ~ratar, 
foi pe o ~r. Pn sidente encerrada a audiencia e eu,~~ 

~.;.=~~~í.o,;;l,;.~~...__--, Secretario, lavrei esta á ta, que lida 

ficará fazendo parte integrante dos autos do 
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autos do inqueri to. Eu, ../-,;,rt-J.,;.~::::::!:::::::::::::::!::::::.!::::~l...:.J'ffr.L;:'"';..::., Secretar o, 

a datilografei e subscrevi com os demais 

membros da Comissão. 

PRESIDENTE _-tJ~_L-~~:::::::...;~6!.::!:::~:::!::::: 

VICE-PRESI 

SECRETAR lO ./--:t.!l..J,j.~~~:a:::.:::.....~.:...=::::~..:;.:.!:.+----

JAP:P/AP. 
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THE SÃO PAULO TRAMWAY, LIGHT ANO POWER COMPAN~ LTO.Yk /p F'. O. BOX " a" 
CAeLI! AOORESS 

KA IG A R 

·SÃO PAULO, BRAZIL 

PORTARIA PARA ABERTURA DE 
INQUiRITO ADMINISTRATIVO 

Tendo chegado ao conhecimento desta Superintendên

cia que o snr. Manoel Felipe da Silva, tambem conhecido por Ma

noel Felicio, que trabalhava no Departamento do Material Rodante 

e Oficinas desta Companhia, onde ocupava o cargo de ajudante de 

ferreiro, com a chapa n° 5723, abandonou o serviço sem apresen

tar justificação, ausentando-se de sua residência para lugar in

certo e não sabido, de sorte que não foi possivel notificá-lo pa

ra justificar a ausência e reassumir seu serviço, determino pela 

presente portaria que se proceda ao competente inquérito adminis

trativo, .para ser apurado o fáto acima aludido, visto tratar-se 

empregado com mais de dez anos de serviço. 

Para constituirem a Comissão Apuradora nomeio Pre

o Dr. José Aranha de As ia Pacheco; Vice-Presidente o Sr. 

1 Manoel Antunes Filho e Secretário o Snr. Armando Peixoto. 

Assim, deve a presente cumprir-se de aoôrdo com a 

legislação e instruçÕes respectivas. 

OSTJNH 

São Paulo, 1° de Julho de 1939 

THE s. PAULO TRAMNAY, 
. LIGHT & POWER CO.LTD. 

/ 

Odilon~E.Â. Souza 
Superintendente 



,., 
o ulo , 3 - Jul ho - 1939 . 

Ilmo. sr. Dr. Odilon E. A. Souza, 

• ·D. superlnt ndente da 

The são Paulo T ay, Light and Po er Company, L1m1 t ed. 

Prezado Senhor: 

Tomando conh cimento portar! ba1X por v. s. 
1~ do corrent , pel a qu 1 tu1 nomea Go j unt ent e com os s. 

Manoel Ant un s Filho e A · na.o Peixoto, par nos const1tu1rmos em 

Comissão Apu dora da r t ve 1mput ad ao pr e do r. oel 

F 11pe S1lv , que ocupa. nest a Compan a o cargo d a,jud t e 

de t erreiro, com chapa n~ 6723, . t alta es cons1 t nt e m l

dono do erv1ço sem mot1 vo ju t1!1cad0, agradeço a confiança com 
... 

que ful d1 t1ngu1do e comuni co a V. S. que acel to a no e çao, o 

me o acont ecendo com os dem 1s membros d Coml s "' • 

A!1m de er d do 1n1c1o aos t bal hos, sol 1o1 to 

!lneza de me envl r at o proXlmo dia , o ról s t e 

emunhas de cu ção, com os r espectivos endereç o , c j o numero 

não poder exceder de set e , de conto idade com a l e1 e r gul a

mentes que r e an a mat er1a . 

Sol1c1to nda a v.s. que me sejam enviados o 

necessarios documentos p1ra instruirem o 1nquer1 to . 

At enclos s ("' u · çõe ~ 

JAAP/AP. 



THE SAO PAULO TRAMWAY. LIGHT ANO POWER COMPANY, LTC. 

P. O. BOX" a• 
C ABL.E AOORESS 

KAIGA~ 

SÃO PAULO, BRAZIL 

N° 57 110 são Paulo, 3 de Julho de 1939 

Ilmo. Snr. 
Dr. José Aranha de Assis Pacheco 
P r e s e n t e 

Cient s, pela sua carta de hoje, que v.sa., bem 

como os srs. Manoel Antunes Filho e Armando Peixoto, aceitaram 

a incumbência de se constituirem em Comissão, encarregada de apu

rar a falta grave atribuida ao empregado do Departamento das Ofi

cinas, Sr. Manoel Felipe da Silva, indicamos como testemunhas pa

ra deporem sôbre o fato, os seguintes senhores:-

1)- Giorlando G. Gambaro 
2 )- José V atai 
3)- Americo Sattin 
4)- Francisco Phaelante 

Estanislau do Amaral 

- Rua Dr. Ignacio de Araujo n° 239. 
- Rua Oscar HOrta n° 76. 
- Rua dos Alpes n° 315. 

- Rua Lavapés n° 1113. 

De conformidade com os dizeres de sua carta, 

instrução do inquérito em questão, inclusos enviamos a 

v.sa. o original e seu fotostato da notificação dirigida pelo 

Departamento das Oficinas desta Companhia ao referido empregado, 

por intermédio do Registro de Títulos e Documentos do Dr. Cyro 

Costa Filho. 
Saudações atenciosas 

osfJ]ffi 

Incls: -
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r .. .. .. . . .. ...... .. .. .. .. .. 7 r 
! Registro de Titulos e Documentos ! 
~ O FFIÇ IAL ~ 

~ Dr. Cyro Costa Filho ~ 
i Official Substituto ~ 

~ · Sizenando Silveira ~ 

~ 
~ 
~ 
I 

! 
~ 

RUA JOÃO BRICCOLA, 8- Loja (Predio Pirapitinguy) 

Exp.: das 8 ás 17 horas 

TELEPHONE, 2-6407 

Registro e Averbação de todos os documentos particulares de qualquer 
natureza; Conttactos de venda e aluguel; Quitações, compromissos; Cartas de 
Fiança para aluguois de casa c outras; Procurações, letras de cambio, estatutos 
de sociedades e companhias, escripturas publicas, patentes de invenção, traducções, 
diplomas, recibos, etc., pura que taes títulos tenham autenticidade, conservação 
e perpetuidade c possam valer juridicamente contra terceiros a qualquer tempo. 

NO'l'A: 

n O Registro é ainda o unico meio seguro rle evitar o 

~ 
~ 
~ 
I 
I 
I 
~ 
I 
~ 

ll extravio ou a adulteração nos titulos e as certidões ! . respectivas têm a mesma força que os originaes. I 
! o CARTORIO TEM CO .t'RE ~' ORTE A PROVA DE FOGO I 
·~~==~&·~-===&&~e~~&~ee==~s~e==~&·•~3-==a&·~e~~&QQOQ~e==~&~e~~&~~e==~&~e==~~~e~~&e~==~&• 



F orm. 8112· A 

THE SÃO PAULO TRAMWAY, LIGHT ANO POWER COMPANY, 

SÃO PAULO, BRASIL 

ENDEREQO TELEGRÁFICO 

KAIC3AR 
CAIXA DO CORREIO "a" 

Illmo. snr. 
Manoel 7eli a Silva 
(tambem conhecido por Manoel Felicio) 

· Empregado com oh pa n.st 57f-3 do Dept.st 
de Material Rodante e Oficinas da 
~ SÃO PAULO TRAMWAY,LIGHT & POWER CO.LTD. 
:Jrua Lavapés N.st ~ Y 

C A F I T A L. lf tf f; 

Tendo terminado a licença que vos foi concedida 
em 26 de Fe~ereiro de 936,afim de tratardes de vossa saude, 
sem que até o presente voe apresêhta~seis para ~eassumir vosso 
cargo do Depta de Material Rodante e Oficinas desta Cia., 

enho nbtificar-yos de que deveis comparecer á ehefia deste 
Departamento dentro do prazo de tres dias,a contar do recebi
mento desta,afim de justificar o motivo dessa ausência,depois 
do que devereis reassumir, imediatamente vos carg,v-------

saudações 
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Form. 832-A r~ 1-
THE AO PAULO TRAMWAY, LIGHT ANO POWER COMPANY D. 

ENDEREÇO TELEGRAFICO 

KAIC3AR 

SÃO PAUL.O, BRASIL. 

CAIXA DO CORREIO "a" ~ .9'aa&:, ........ J..? ....... 4. ......... ~~º··············· ~ ~,.9 ... .. 3.~. 

Illmo . ,;)nr . 
anoel elipe d Silva 

(t bem oonh oido por anoel Felioio ) 
pre ado oo o p nR 723 do D pt 

aterial Rodante Otioin s da 
SÃO PAULO AY,LIGHT & POWER CO . LTD . 
L v p N.t 463 

O P I TA L. 

a licenç que vos t oi co cedida 
de trat rde d vo s a de , 

u entasseis para re ss ir vo o 
od t e Oficin desta Cia., 

d voi comp reoer oheti de t 
do pr zo de tres di , a oontar do r o bi

mento d sta , tim d justificar o motivo d ss aus ncia ,d ois 
do que d verei e s r imediatamente vos o cargo • 

.. 
aud çoes 
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Senhor Secretario: 

Determino, de acôrdo com a deliberação constante da áta 

de instalação, sejam expedidos, incontinenti, os instrumentos de 

intimação ao acusado e ás testemunhas de acusação, bem como, seja 

expedido o Aviso de chamada do acusado e oficiado ao snr. Superin

tendente da Companhia, comunicando-lhe a instalação dos trabalhos. 

São Paulo, 5 de Julho de 1939. 

Senhor Presidente: 

Certifico que,em cumprimento ao despacho supra, expedi os 

instrumentos de i ntimação ao acusado MANOEL FELIPE DA SILVA e ás 

testemunhas de acusação Giorlando G. Gambaro, José Vatai, Americo 

sattin e Francisco Phaelante Estanislau do Amaral, bem como expedi 

o Aviso de chamada do empregado e o oficio á Superintendencia,cuja 

copia em frente se vê. 

são Paulo, 5 de Julho de 1939. 

Armando Peixoto 
Secrêtari • 



.. 

Oficio ncz 1 

são ulo, 5 de Julho de 1939. 

Il o. Sr. Dr. O ilon E. A. Souz 

• D. su rintendente d 

y, Li ht and Po er Com any, it d. 

rezado Senhor: 

Tenho o prazer d levar ao conheci ento de v.s. 

que, dando cum ri ento ort ri b ixad or ess Supertnten-

denci e l~ do corrente, reuniu-se hoje ficou 1nst lad 

"Comissão de Inquerito M inlstr t1vo" ara a urar ralt 

ve 1 putada o mpr gado na rereri-

d ortarla. 

... At enciosas saud çoes 

I José Aranha de A§sis acheco O esidente da Co iss o de Inquerito 



C• 

INS1RUMENTO DE INTIMAçlO 

o Dr. José Aranha de Assis Pacheco, Presidente da "Comissão de 

Inquerito Administrativo" nomeada para apurar !alta grave impu

tada pela "The são Paulo Tramway, Light and Power Company, Limi

ted," ao seu empregado Snr. MANOEL FELIPE DA SILVA, tambem co

nhecido por MANOEL FELICIO, ajudante de terreiro com chapa n~ 

5723. Manda pelo presente nstrumento de intimação devidamente 

assinado, que o Snr. Secretario se dirija á Rua Lavapés n.446, 

nest Capltal, e, sendo ai, intime o referido empregado MANOEL 

FELIPE DA SILVA, tambem conhecido por MANOEL FELICIO, a compa

recer no dia 8 de Agosto do corrente ano, ás 9:00 horas, em a 

sala de inquerito situada no 4'? andar do predio "Alexandre 

Mackenzie", á Rua Xavier de Toledo n~ 23, para serem tomadas 

por termo as suas declarações no inquerito administrativo aber

to para apurar falta grav~ que lhe é imputada, consistente em 

abandono do serviço sem causa justificada, podendo o mesmo com

parecer s6 ou acompanhado de seu advogado ou pelo advogado do 

sindicato de sua classe. No mesmo dia, local e hora, na presen

ça do referido empregado ou de seu advogado ou do advogado do 

sindicato de sua classe, ou ã revelia destes, si não comparece

rem, serão ouvidas as testemunhas de acusação constante do r61 

abaixo. Ap6s a inquirição da ultima testemunha, será concedido 

ao acusado o prazo de cinco dias para aduzir as alegações que 

~ tiver em sua defeza. t feito o presente instrumento em duas 

vias, a segunda das quais será entregue ao empregado, devendo 

este lançar o seu "ciente" na primeira via, para ser junta aos 

autos e deles ficar fazendo parte integrante. o que cumpra. Da-

do e passado nesta cidade de são Paulo, aos cinco dias do ... mes 

de nov centos e trinta e nove (1939). Eu, 

~L2~~~~~~~~~~---' Secretario, o datilografei e 

RÓL DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO 

4~
ll Giorlando G. Gambaro 

José Vatai 
Americo Sattin 
Francisco Phaelante 
Estanislau do Amaral 

- Rua Dr.Ignacio de Araujo 
- Rua Oscar Horta n~ 76. 
- Rua dos Alpes n~ 315. 

- Rua Lavapés n~ 1113. 
. wa.-.~~ 

n~ 239. 



snr. Presidente: CERTIFICO que, em cumprimento ~o mandado 

. retro, d1r1g~-me á Rua Lavapés n~ 446, nesta Capital e, 

sendo aí, deixei de intimar o Sr. MANOEL FELIPE DA SILVA, 

do conteudo do referido mandado, uor ter sido informado de . 
que o acusado não é conhecid~~e~m 

PO\lCO nas v1s1nhanças. Eu, &~-.. ~~~.;;;.:;;.::;..;.;:;.,.;;..;;.:~"-=;;...,..Q•~----.1o.----
secretar1o, o datilografei ~ assino. ~ 

tão 

' 
. ,., " Sao Paulo, 1939 
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VI D 

dad co j s struções do Con lho 1 do 
lho, r in uerlto adnlnt tr t vo de qu tr ·t o ar

ti 53 do decr to Jo . 20465 e 1~ de outubr d 1931, 
d lcado, rte, elo decreto o. 21 .081 24 
reiro e 19 2 • 

..-....... ............... q antes o resen t · viso de ch · da vir , ou d le conh -

c1 nto ttvere , que o Snr. 

c1do or O FE CIO, o De rt mente do teri l Ro-

a: nt Ot1c1 s da Th são 

m1t d, ond e ajudant de !err ir , co e 

n~ 5723, e t sendo cnaro o u audi nc1 no Inqu~r· to 1-

nistr t vo inst ur do virtud. de ort ri d C!u rintend 

' 

d r ·er1d Com 

bu1d , con 1 ent 
' P r f lt ,. v qu lh trt-

d endo o es o co rec r no 

o serviço e otivo ju t1f1o d , 

a de gosto do corr n t ano, 

9:00 hor s , e s 1 on e func o · a r s ectiv: co 1 "'o de I que-

rito, no 4 . n ar do redio " lexarutre ru· X vi r e 

oledo nt 23, ou nos d~as sub eq ente at o ncer m nto o 1nqu -

rito; o nt ress o o er com cer só ou acom anhado d eu advo-

o ou . elo d.vo . o do sindicato de sua c1 s e, r er 

r uz1d s ções, assistir 1 qu1r1ç*o d tes-

t munbas d cus No e o erec r def za ue tiv r. d nci 

s r l1 r no di , hor e loc 1 c1m r f ridos dever~o r 

""""'"""'""·&4te test unh ~: G1orl do G. ambaro, res1 ent Dr. 

ujo n~ 239; Jos Vata1, resident • R Osc 1orta 

· n: 7 ; merico s tt1n, e 1 ente o AlP s n. 315 c1 eo 
.. 

u, 

c r 

nte .. 

AP. 

• s n. 1113. 

Co. ss~o d Inquerito, o su s-

-l-,lt.J~~~::::::::::::!!:::::w~~:::L:~-' e va1 s in" o e lo re 1-

Sao ulo , 5 d Julho d 1 39 • 
• 

checc . 
r qler1to . 



snr. Presidente 

Certifico haver intimado nesta data, as testemunhas 

de acusação· Giorlando G. Gambaro, Jos Vatai, Americo Sattin 

e Francisco Phaelante Estanislau do Amaral, ás quais lançaram 

seus "cientes" e assinaram as primeiras vias dos mandados de 

intimação, sendo-lhes entregues as segundas vias. 

São Paulo, 7 de Ago~ de 1939. 

' 

Snr. Presidente : 

Certifico haver juntado aos autos, nesta data, as 

primeiras vias dos instrumentos de intimação ás testemunhas 

de acusação, primeiras vias estas que adeante seguem. 

São Paulo, 7 1939. 



INSTRUMENTO DE INTIMAÇI.O 

o Dr. José Aranha de Assis Pacheco, Presidente da ·"Comissão 

de Inquerito Administrativo" nomeada para apurar falta gra

ve imputada pela "The são Paulo Traroway, Light and Power 

Company, Limi ted," ao seu empregado snr. MANOEL FELIPE DA 

SILVA, tambem conhecido por MANOEL FELICIO, ajudante de fer

reiro com chapa n~ 5723 . Manda pelo presente instrumento de 

intimação devidamente assinado, que o snr . Secretario se di

rija á Rua Dr. Ignacio de Araujo n~ 239, nesta Capital, e, 

sendo a!, intime a testemunha Giorlando G. Gambaro, a compa

recer no dia 8 de Agosto do corrente ano, ás 9:00 horas, em 

a sala onde funciona o inquerito, sita no 4~ andar do predio 

"Alexandre Mackenzie", á Rua Xavier de Toledo n~ 23,afim de 

prestar o seu depoimento. ~ feito o presente em duas vias, 

a segunda das quais será entregue á testemunha, devendo esta 

lançar o seu "ciente" na primeira via, oara ser junta aos au

tos e deles ficar fazendo parte integrante. O que cumpra. Da

do e passado nesta cidade de São Paulo, aos 5 (cinco) dias 

do m~s ~~Julho do ~o d~l~entos e trinta e nove (1959), 

Eu, , Secretario, o datilo-

grafei e subscrevi. ~ 



INSTRUMEN'ro DE INTIMAÇ~ 

O Dr. José Aranha de Assis Pacheco, Presidente da "Comissão 

de Inquerito Administrativo" nomeada para apurar falta gra-

ve imputada pela "The são Paulo Tramway, Light and Power 

Company, Limi ted," ao seu empregado Snr. MANOEL FELIPE DA 

SILVA, tambem conhecido por MANOEL FELICIO, ajudante de fer

reiro com chapa n~ 5723. Manda pelo presente instrumento de 

intimação devidamente assinado, que o Snr. Secretario se di

rija á Rua Oscar Horta n~ ?6, nesta Capital, e, sendo a!,in

time a testemunha José Vatai, a comparecer no dia 8 de Agpsto 

do corrente ano, ás 9:00 horas, em a sala onde funciona o 

inquerito, sita no 4° . andar do predio "Alexandre Mackenzie", 

á Rua Xavier de Toledo n~ 23, afim de prestar o seu depoimen

to . t feito o presente em duas vias, a segunda das quais se

rá entregue á testemunha, devendo esta lançar o seu "ciente" 

na primeira via, para ser junta aos autos e deles ficar fazen

do parte integrante. O que cumpra. Dado e passado nesta cidade 

de são Paulo, aos cinco dias do mês de 

vecentos e trinta e nove (1939) . Eu,~-,~.~~::::::Ic::::~a:a.~I::..-~.:~~~ 

Secretario, o datilografei e subscrevi . 

Aranha de Assis Pache_ço 



INSTRUMENTO DE INTIMA~O 

o Dr. José Aranha de Assis Pacheco, Presidente da "Comissão 

de Inquerito Administrativo" nomeada '[:ara apurar falta gra-

ve imputada pela "The são Paulo Tramway, Light and Power 

Company, Limited," ao seu empregado MANOEL FELIPE DA SILVA, 

tambem conhecido por MANOEL FELICIO, ajudante de ferreiro 

com chapa n~ 5723. Manda pelo presente instrumento de inti

mação devidamente assinado, que o snr. Secretario se dirija 

á Rua dos Alpes n~ 315, nesta Capital, e, sendo a!, intime 

a testemunha Americo Sattin, a comparecer no dia 8 de Agosto 

do corrente ano, ás 9:00 horas, em a sala onde funciona o 

inquerito, sita no 4~ andar do predio "Alexandre Mackenzie", 

á Rua Xavier de Toledo n°. 23, afim de prestar o seu depoi

mento. :H: feito o presente em duas Vias, a segunda das quais 

será entregue á testemunha, devendo esta lançar o seu "ciente" 

na primeira via, para ser junta aos autos e deles ficar fazen

do parte integrante. o que cumpra. Dado e passado nesta cidade 

de são Paulo, aos cinco dias do mês de 

vecentos e trinta e nove (1939). Eu,~~~~~~~~~~~-' 

Secretario, o datilografei e subscreVi. 



.. 

INSTRUMENTO DE INTIMAÇÃO 

o Dr. José Aranha de Assis Pacheco, Presidente da "Comissão 

de Inquerito Administrativo" nomeada para apurar falta gra

ve imputada pela "The são Paulo Tramway, Light and Power 

Company, Limited," ao seu empregado MANOEL FELIPE DA SILV , 

tambem conhecido por MANOEL FELICIO, ajudante de ferreiro 

com chapa n~ 5723. Manda pelo presente instrumento de inti

mação devidamente assinado, que o snr. Secretario se dirija 

á Rua Lavapés n~ 1113, nesta Ca ital, e, sendo ai, intime a 

testemunha Francisco Phaelante Estanislau do Amaral, a comM 

parecer no dia 8 de Agosto do corrente ano, ás 9:00 horas, 

em a sala onde funciona o inquerito, sita no 4~ andar do pre

dio "Alexandre Mackenzie", á Rua Xavier de Toledo n~ 23,afim 

de prestar o seu depoimento. ~ feito o presente em duas vias, 

a segunda das quais será entregue á testemunha, devendo esta 

lançar o seu "ciente" na primeira via, para ser junta aos au

tos e deles ficar fazendo parte integrante. O que cumpra. Da

do e passado nesta cidade de são Paulo, aos cinco dias 

trinta e nove (1939). 

~~~-A~~~---7~-' Secretario, o datilografei e subscrevi. 



snr. Presidente: 

Certifico que, nesta data, fiz juntada aos 

autos das publicações do Aviso de Chamada do Acusado,que 

em frente se vê. 

São Paulo,lO de Julho de 1939. 



1oras - Regresso a s. 

r.o sm rclo • Em sua 
~ ve rum.nhan, 6.e ts e 
o. co.;tumelra. rounltlo dan-

t C lu b - Haver nos so.· 
elo c lub Commorclá.l, 
n habitual veAp ro.1 dnn· 
Evere t, com Inicio As 

8. 

politan Clnb • A dlrecto
arâ reallr.ar amanhan, 

do Olub Oommet·-
19 e 112 As 24 horas, uma. 
n6ante or!ereclda nos us 
e famUI convldndaJI. 

~
•I encontram-. o 1\ dll!· 
O§ In ter os na secre· 
lub. 

A S cretl\rlfl nviM1. upa ru< ,,. dos, ew. A tr ru acç p ã de ,() l-!To •ltor, • 
abrn.nger ou n o o nesocto d o• dentrn rll\ mat tn. clados qu alll noontrn. umn. lls-

tl.\ dr 1nWlrlpçr,o pt~ra um our&o d 
ltnll no, qu sarfl. lntotado em dl 
o bor& d t~ena.da por todos oo tn-
tt>r doa. 

cos e molhndOf<, alli c:.taoolcclril'l. CIURTitirlRde. convlt1i··mer \J r 
Preço conveni nte. -- LEANDRO mn"t"..,."'" ele e''"ll.l'fa. sPrviço em. 
rua do Carmo '79. 11 '"'"lo. xtrnrçllo df' OIU'VI o e m ~ 

delrns. rl!SFI!l, l'"ll~'hnll. ferromot1· 
\TENDE-SE uma LoJA-DE SE· tas e "'~'~eoal. NPctOC'io dP nrimei~ E to curRo ser gmtls e a 1nscrlp

çlr noderâ aur f !ta pelo t lephon~ 
a-3370 ou dlrectamm•te com o sr 
Gome~~. 

DAS E BAZAR, que trabalho. ri\ rrrl,.m. VPI1rfc-c:e "'"''~' divor en• 
com artigos rtiversoo. fazendo 13 "'" Pt'lh·p c:n,.;M 'll'o,.llltA.-sn. Tnr. 

Fechamento da caça 
o. 15 contos mensn.lment.e, ponto;~iáiiPirtiini"~"~'"~~~~~~~~Aio.,.niiídll. iísi\!. ~6~~~~;·;,:::z:õZ:JJ procurado e vant:ljoso Mov. e u-"4 
15 contos; com ou sem as mer 
cadorla!! qut> entrarão a b'\lan 
ço. - LEANDRO, rua. do Oarm 
n.0 79. 1 

O acoordo com a portaria de 27 
dP Mato ultimo. do Mlnl~t rto rln 
Agrlcuttllra, o O pMtnmento de In• 
<lliRtrla Antmnl - Secçll.o d O ça e 
P scn - Silo Paulo, avlsll ao~ lntt•· 
t C!'~ndOP qu a eetnçllo d oaç de 
nnhnnea aylv tre . em cnc rradn 
no dia 30 de a t mbro, " de rortnr· 
nu. ncrd I e . perdh~Oes, n rcejas ou 
bot.utrns a 15 de A Mto e o. de ma.
ouco a 30 do Setembro. 

R ADIOS o. E. 5 v lvulas, In 
portaçll.o dir ctn, vende-se 

varejo por pr~o de atacado r. vi 
ta e com fncllldnde de pa~ame1 
to. Av S. Jofio 108. 3 ° andar, 
la 41. Te!. 4·6754, Bar Automat 
co. 1 

RF.Cl.AMACõF.S 
VENDEM-SE 2 machlnas Stn 

Oom o Serviço S:mltn.rio - ger de 5 fll\Vetas, borda e cos 
tura, de oecaslfi.o e 1 de 200$. 

o 

E 

Jolv n 47. - ~raz. 

VENDE-SE, começa na rua d. 
MoóM, 2 ~obrados, renden<l 

680S. preco 68 contos. Bom N 
~rocio Tmmobtllrtrl R. oot'de. A 
s Jolto 108. 3 ° 1\ndar, snla 4 
nhon 4-6754. Entrada Bar At 
tomRUco. 

~NDE·SE Ull)~ vlll na. 1'\ 
Bnr!\o de IgUll.pc, rcndcnd 

1:200 000 m~n.nl por 75:000$00 
terreno 8.60 ·40. Tratar na "O. 
T. I . M." Ru~ Onze de Agos 
31. Tel. 2·7983. 
VENDE-SE sen -ctrcular:Co 

furadell-a. 4 fornos para m 
detra, t.udo marca Ratmnm. e 
estndo de novo. Rua. AI grt~ 
'70. Fundoo. 

-~~ ~E-SE um tmeno na V 
1 a- la Nnlr com 50 mts. de fr 
ao, te pl â Av. Fagunde!: com 40 m 
nos de fundos. esquina com a 
ho- Icarapé. Com uma casa de 

z:' ra· commodo11 e cozinha e boa ag 
o~tr~ de ooco. Pr ro 30:000 000. Tra 
, nllÓ na "0. P. T. I. M." Rua Ot 

m- de Agosto 31. Tel. 2·7983. 

~~~~ ~-- ARMAZEM NOVO 
Dn"'"""' 'm, que Alugll.~se o.rmnzem novo de 6 

H l!fdl.tfttn ao- com moradia. em optlmo po to 
lnrf- ' u' 

FIM DE UM "GANGSTER" 

1m 8~0 P ULO 'l'R\MWAY. t.TOIJl' 
t-.'D POWJ.:R COMPANV LJMITf.D 

vl~o de chtunada ,;e 1\l:moel Fllll• 
v ila Uvn, tnmbem conhecido por 

M nocl Fcllclo. 

De confonntdatle c:om as tnatrne 
do Con$Ciho acionai do 'l'rabalho, 
para lnq\1 rito admintstrllt'vn rl 
que tr11t1 o o.rtlcn 53 tlo d ereto 
N.o 20463 •le t.o <le Outubro lle 
1031, modificado. em parte, pelo 
decreto N. o 21 081 do 24 de Fe
vereiro de 1032. 
SAIBAM quantos o pr ~ntc avi· 

60 do cl\nmnda vir m. ou d lo coa 
nhcclmrnto tiverem. que o Ar. MA· 
NOEL FELIPE DA SILVA, mbem 

I conhecidO por MANOEL FELtCIO. 
mprc odo do D pnrtament" do Ma~ 

tertnl Rod nto O!lclnne da The 
Silo Paulo Trumwny, Llght nnd Po· 
wcr Ootnpnny -.lsnttcd. onde exercia. I o cnr o do aJud nte de ferreiro. com 
chapa n.o 5723, st6. sondo oho.mndo 
para aua o.udlcnota no lnquorllo 
Administrativo lnst urndo em vtrt • 
de de portnrla d Supctintendoncle 

· d r ferida Oomonnhl • pnra pu • 
çllo do falta IP' v que lbc c trla 
bulda, conatstento m abandono do 
&Cl'VIço eem motivo justificado. d • 
v ndo o me mo comparec r no dto. 
8 d Agosto do corrente no, s 0,0 
torWI, em a snt on<lu funciona u. 
respectlvn Oomls llo d Iuquorlto, no 
4. oandar do p1· dlo "Alexandre Mu• 
okenzlc", é. rua Xavier do Toledo 
n.o 23, ou no dlo.e subaequPntt~~ nt6 
o encerramento do lnquerlto; o In• 
teressado poderá compnrecer só ou 
acompanhado d s u ·\dvogedo ou 
p lo .tdvo· ado do yndlcato do su 
clii4BC, n.flm de ~orem tcduzldne u. 
termos 11uaa dcolaraçõc , ssl.l.tlr r. 
Inquiri n das tcet munh!\8 d 
aousaçl\o e oferecer n d tr2.a que 
ttv r. Na audlcnola 11 ees re ttzu.r no 
dia, hora local nolma r tcrldob d • 
verlio d por as .,egutnk te .. temu
nho.e: Glort ndo O. Orunbaro, l'C• 
eld nto â ru Dr. Igno.clo d Ar!.U• 
jo n.o 230: Jo é Vatnl, r sldcut " 
rua OScar Hortll n.o 76; Anlcrloo 8 ~
tln, r !dente (I rtlll dos Alpe& n." 
1 i c Frnuclsco Phanlante Estnnlti• 
u do Amnrnl, l' lc.1 nte A. rua La• 

apés n.o 1113. Eu, Armando Pclxo• 
to. Secret rio do. Oomlll!.llo do Inqu • 

1rlto, o sllb~ol·evo, Armando Pctxoto, 
c vai ln6.do p lo Pr •!dente. 

LOGIA LOIDS SCHIAVONE FOI "ELIMINADO 
no suburbio de Oak Lawn, quan
do passava em seu automovel 

SAo Paulo, S de Julbo d lO:'D, 
Jos~ Ar nha d • ls Pacheco, 
Presldent da Cornlss o de In• 
(IUerlto. 

8-"2 Julh, s aros. 

R B. OLIVEIRA PORTO 
clonllrlo aposentado da E 
trnl do nraAil. 
ct.o d l~a vluva d. An sla 

()8 e~gulntr.~ tuhos 
ro matrtmouto, Joeé .Bc· 
rtn. Arthur Porto Filho, 

rd P. obr , Elzlra Por
P. Bastr.a, Carmen P. Fro
do Aegundo matrlmonlo, 
t.oa Portn e Luzia. Porto. 
ENINO JOAO, 

do ar. Luiz Msrcondll6, 
lo d o!ttolnllS do "Dia· 

!te". 

UNIOES 
cdade P ~sUsta de Medici· 
. R • l'·~o-ó. hoj , 1\s 

112 bor , nn ~d da Fuu
ullsta, (',s o ordlnurtn 
~nte a ct•rr ntc m z. 
a mesma d uma Oon!e

dr. Jollo Pauto Vlotra, &O· 
lothcrapt na 1 pra". 

CHICAGO - Lou!s ScWavone, lhntlorn, \lma das quaes, virtual
membro da antiga e poderosa mente, decapitou Schlnvone. 
quadrilha de Al Oapone, que do· o auto da morte desapparcceu 
mh1ou no "bas fond" de Chica- !mmedlatamente, e até ni()ra a 
go dos tempos da lei secca, foi policia n!l.o cons gulu encontrar 
"eliminado", p lo procesro dos uma. pista dos assassinos. 
g!lngsters, que tornaram celebre No interior do automovel de 
esta cidade, em pl no seculo XX. Schlo.vone foi ncontrnda uma 

Schln.vone, como muitos dos 11 
s us antigos collegns, se dedicou copia do balanço dos vros da 
âs actlvldades 1llcgae (o rackct- Elevator Operatlons Union, or· 

I b lhi gnnlzação nn qual o morto ha· 
ter!ni) nns reun ões tra a stas, via de empenhado grande actl
quando, no ser annullada a pro-
hiblçfi.o, perdeu o. sua principal vidade depois da abolição da lel 
fonte dP tecurso , que era o con· secoa. 
trabando e a fabricação illic!ta A policia opina que s trata d 
de alcool. uma disputo. ntre "gangsters". 

Foi morto no suburblo do oeste, presnmtndo-se que Schlavone te· 
Ook Lnwn, quando rassava no ria feito uso particular dos tun
seu luxuoso automov p las run dos da "Unlon" por t..c;so teve 
tnmqulllas desse dl tricto. decr tada a sua morte, que foi 

outro nutomovcl lle approxi· levada a cabo da mesma forma 
mou do seu e do me:;mo !oram 1 . ensncionnl c u ual no periodo 
f !tas duas d scarg s do metro.· da. lei secca. - (U. P.) 

Declaracões 
DCCLARAÇ O 

Pam os d vldos fln , communlco 
haver perdido o. minha. cnrtolrn pro
flsstonnt n.u 832 rto Oon lho Ueglo~ 
ual d Engenharia c Arehltoct\lra 
da o.a Reglllo. 

Silo Paulo, 7 d Julbo d 1939, 
nusnb rto Annl hino. 

(Firmo. reconh old no Oartorlo 
Sampo.lo), 

3-1 

Por motivo de falta de 
espaço o "D1arlo Popular" 
vê-se obr•eado a suspen· 
der. provtsor~am ,te. a 
blicação de quaesquer 
tigos do collaboração. 

PU• 
ar-
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Aviso de chamada de 
MANOEL FELIPPE DA 
SILVA, lambem conhe
cido por Manoel F elicio 

l>e conCorno'ldndo com ns 
lnl!ir ucções do Ollllt"lho Na.• 
elonn l do Trnbnl ho vn r a. In• 
q uer lto a.dmlnlstrallvo ele 
que Lrntn o ort lgo 53 do d e · 
ere t o n . 204 ~fi do 1.o dll Ou· 
Lubro elo 1!131. mo<l lt lcado, 
om pnr l n, p •lo decre to n. 
~1.0 ' J d 24 do 1•'ever clr o 
d H32 . 

• 'AlUAl\1 quanto o presente 
nviHO do chamado. v irem, ou dcl • 
lu con h c lrnen lo tlv l'Ol m, QUO 
o ~ r. MANOI!: J.. Jl'gL I P L' E D A 
SIL \'A, tnmbt:m runh .. ..: hlo por 
MANOEL FELl Cf , cmpr,•gndo 
d o Dcvat·to.mento do Mat rl n.l 
Rodunto OttlclnaH da. Tho Sl\u 
Pau lo Tro.mway, l,lght an d P n· 
w r Com pnny, Llm iiE·d, ond e 
cxC'rc la o cargo de a Ju dnnt el e 
f rr lro, com c ha pa n . 6723, 
eKtfL sendo chrtn,n d o p ru n ~ u 11. 
nudl nela no l nqu r i to Adml• 

" n l11 t rallvo lnRlaun de• <~m vlr t u• 
el de portaria. a SU Jl orlnte n • 
1.1 nela ela ro f rlcl :L Compnnnln., 
11tlrll. nrJurncllo d f<Lltl\ fl' ri\ VO quo 
l ho 6 a ttt·llluld l\, co n~l a lento 
em nbnndon o do r,·l cn &em 
m oti vo j u atl fl cn.d o, dl'vantlo o 
m oH m o Cllmpn r e<"er no tlln 8 do 
AgoRto do con n o ILI•no, â e 
O h oru~<. em n. .-ula onel-3 funo
t'ionn t\ TE'!IP c tl v. r:omm iMs/lo 
de I nqul"l' l to, n o •.n n n tln r do 
pred lo "A lC'Xandre Ml\l'lt<'nzl "• 
(1. ru1L ~nvl<· r d Toledo n . Z3, 
OU IIOR dlaR RU h~eqU llli'H atÕ O 
nnc!'rrnm~•llo dn l nn u erlto: o 
lntPl' N:II!ld pnel t>r(l. compa r ecer 

• NÓ ou nromnn n hn•lo cl a••u :HI\'O • 
gnrlo o u PblO a !lvognflo el o Rvn•ll· 
•nto "'" Aun ctn. RO, nfl m de IHl • 

O 1- "In rP(lt tztd ... ,.. P t (, r m n lf H' "'"" tl • 
<' lnrt\I'Õt'R, n·•~ l •t tr {< lnq ul r lc:ll o 
flll ~ t~:• t <.' rn u nhr•q el l' llC!' tl M •·A II f) 

n ffO I'<'CPl' n e!Pt 1111. q un tlv~r. 
N1~ nur11rn clll n ~e r·c-nll ~nr no 
tHn, hnrn " 1"<'" 1 n!'1111fl. r l'terl
,,n.., tl~VPri1o d ••n•' r ttN tt•'~Ufn tl'A 
'"~ tl"i m "" , ... :'1: (; 1nrtf'l \1(\() n. ntn'l, • 

O· hnro. ri'MieiPn l •• (t r n 'l. J"'r. J ll'n tl • 
digo Pcnnl Ml' l tar, den tro d'J pr • rln d,. ;\rnujo n. 2~0: .To~(· VA.· 
zo de oito dlns, a contnr dl'~tl\ d - t nl. .. , .••• , !" l o> r. rU'l nll•·n r P'nr-
t tn. n. 7f;,; Am.-.r • ~n ~..,ttt~, .... ,.,. ,. 

estabelecida no nrtlot? 117 elo 

!1. ''"'ltP 1\ I'U'I r1nq Aln('q n. ~ 1 5 f! 
Q\1Brtt l em Qultnu 'na J•'r, ""'" n I'h"l"'nnlo folRtn.n tfl ln n 

J ulh"' c!e 1039. tiO ""'"rnl. r, .. . ,,,,,,, (I r un T.A-
UD!IlAJAnA BR ANDJ\0 - vnnf,H T'. 1 11~. '1"11 A rm~ n r'l n 'P" ' · 

"''' •" ~""'"' ... ,· fn,.•n tl t\. !on1 n1 f~ono 
rtn. 1nn1Hn"1 to. n fpth~~" rnvn. A r. 
f'Pf"l~t1 n Pflhcnt" o \'00 t\ llllii iJrn ftrf. ,, 
11"''' P,·n~ •r1 ~nf <' . 
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H~n 'Pnulo. r. ''" J u l ho tl c H•~~ . 
,TP<;T•1' ,\H~ N H A nl'l j. FIRTS 

T' A I' H P: C"O , P l'N<Itl<'nt O ela Com
T>ll. ~nn d« Tnq u ,. rt to. arcclona.: Me. VENDA 0 1!: TlTULOS POR 

t .893 ra.rdoe, VARA· 131 86) 

. nor. ••cru ", 
tnn rta Lopc> & 

a lg. 100.000 

D c r to cst1vtunl n . 6 . 963, 
13· 2-1935 ·,í'w"-............. . 

O corretor Cn •los Ftrro;:; 
reros. dl'lllr,nf\do peln Cllmara. Syn

• Pelo ç, 1'\sll . cl lcul deHta Bolsa, cn1 cumprlmen
Tcllequ -81o"•· to no re•oeltavel 111var6. do m m. 
k. 4.585 cour . , Juiz do direi to da l.n vara do 
p 1u Hnmbur- 1 comarca d Cuomtnl\ , d•ste .Eeta-
B:rnll. 4.000. elo. expedido f'm l7 de .Junho p. 

1. l '~~so rto, v~n •lerst. em lc1i1\o, no 2 .o 
tnglez "Rodn~v p•·c~li~ d o d ia l4 do cnrr<'nto. ó.s 
s: Arrnour o·r l S horas e meta, de~ ti\ Bolsa O!· 

qunrtOs carnu flel&l elo Vnlores dt Silo Poulo. n 
~:081$: SIA Frlfl· r. r:ulnHs obr.~:aç6-·d nomllmtlvn. 

CO:Ifi'ANHIA 'f'J', tJt.lSTA OE 

SEGUROS 

ÇG,o dividendo 
c!'rno cou 11 ~r. cto Th-•tmro cto E"tn<lo elo f3 o 

pe lo v 111 • Pf\ulo. 71 (ailtent'\ o umn) do em· C:ommu n lca-se nos sra. necloniR• 
'a:bartoa:' F'r 2 . preRtlmo ele " 1021", •'o valor noml · tu~ que do di a. 17 do r.orrente em 

olb. 20.GJ7 ks , n nl d.• 1 :ooo~ooo. ea.du uma: r.u d t.tntt:, 111\ oéde deala Oompnnh ta. 
lolncocnt:\ c t:t la) do rmprrst•mo •lc n 1a de São B•nto n. 231. dRe 14 
"lA27". do \'O. Ior nominal de . . . . .\~ 16 IIOI'IloS, scr~o pagos o 86.0 dl· 
1 :OOOSOO'.l. Cf!da uma.. e 3 ( trcs) c:o vld ndo de 12 o lo ao a nno o m a. la 
<mprcsttmo "Prop>ttl"" la !1•1 Le- bonlflca.cllo d t!' ra. 3SOOO ou se• 
f'"•". elo valor nomina l d e • • • ., J m rs. lSSOOO por ncçtl.o, 'rehtlvos 
I O:OOOS~OO. cada ume.. ao t.o semestre de 1929. Ficam ms• 
Rr~retnla d3 nJl!..a Ofrlcl l\l de m·n utb nquell da. u tnme· 

\' lnr tt . ~ P~11 1 , n> c! J u • • , ,. .,. , 

~UANDO lhe dóem os pés, todo o :~eu 
corpo padece. Se V . S. soffre de callos 
dolorosos, callosidndes na planta dos pés, 

joanetes, coceiras entre os dedos, pés e tor• 
nozelos fracos e doloridos, pés planos, etc., 
liberte-se hoje mesmo desses males. 

De hoje a 15 de Julho 
o representante do Dr. Wm. M. Scholl, 
famoso especialista do tratamento dos pés, 
estará ás suas ordens em nossa casa, para 
demonstrar-lhe qual o producto do Dr. 

Scholl de que necessitam os seus pés para 
um allivio rapido e definitivo. 

Visite-nos sem compromisso. 

Casa Anglo Brasileira S. A. 
successora de 

MAPPIN STORES 
(2:1 

TESTEMUNHO DA EFFfCLENCIA E DA INTEGRAL 
SATISFAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS DE 

EXP IN. 



o 

Snr. Presidente 

Certifico que, nesta data, fiz juntada aos 

autos das publicações do Aviso de Chamada do Acusado, 

que em frente se vê. 

são Paulo, 24 de Julho de 1939. 



..-apor allemtlo 
hangal: DI· 
Ltdn., 9l7 tar· 

1 rama, com ... 
nlor de 529:155 ; 
Ao "CamplnM". 

Olo.. oommel'clnl 
224 !a.rdOI, rom 

ator de 150:151~: 
adom Ltda., 344 

kllos. n» a· 
. Dreytus & Cla. 
dos. com 510.050 

1.953:250S: S1A. 
lo . com 148.l05 
d 5C4 :963S: pelO 
• "Yam lO Mil· 
I Soe. Alg. Nord. 
lfsrdoa. com . .. . 
;valor de 463 :7\0S: 

Soe '111. Nor. 
r los. 67 .867 
tle 2 dS: pPIO 

VALOR EM 

!325(; 
05943 
l 346 
07491 
12065 

E rtCADORJAS 

GOO 
!!00$ 
t50$ 
lO OS 

60$ 
Os evupons te•·mlnadOtt em 

úó lém 5~ooo. 
0 vroprl t.nrio' Ad11ln11ro •lo 

Tolcdo. O riseul fcd r111: A ri· 
no .M lrcllc. (46GG) 

OMNIBUS 
"PEDI 'ó .S 

Em 22 de ,lulho de 1680 reque· 
reu o procurndor do Oonc~lbp 

·•que tie flze~e a. dlllgcncl& nel:lc· 
'arla par& se mandar trigo & co· 
lonla. do Sacramento que o go· 
vernador dom Mnnu I Lobo t.n&ll· 
c11\va pedir". Os ver adores provi
denciaram logo tratando "ele 

E 

The S. Paulo Tram· 
way, Light and Po· 

wer Company, 
Limited 

Aviso de chamada de 
MANOEL FELIPPE DA 
SILVA, lambem conhe
cido por Manoel F elicio 

JJe conroru•ldadu com a 
.rttonl t o. CostA.'', 
'F. Busch .~ Ola. 
, com 44.981 1>1· 
~ J62:019t; p r& ajuntar 01 Jndl s quo eaUvcscm 

lnslrucçO ~ do 'opae'lho Nn· 
lonnl do ~'r:lbalho vnra In· 

qu rito ..t.dmlnl,lrnllvo de 
q u tra.lu ut·tlgo r. a do de· 
C I' tl> 11. 20 I ur, de 1 .O ll U11• 
tubro ele l~S I. mo<llllcndo, 

ton & OI&. Ltdn. livres da. peste que de prezente 
• 95.003 kll011. no I 
1 Me. Jl'&ddau & I yar m o trlqo 

rdOfl, com •..• 
ralo r de 506 :460S; 
ez "Aikeld", pa• 
R 1 Ltd ., 257 

n\ llll.rl , 11 lo d»('rCtu 11 . 
~1.0 l tia 21 uo 1<' \ rolro 
d 1 32. 

a kllos, no valor 
llo veper tn'l!ez 

Hllvrt - la. 
625 fardos , oom 

~~10L gfn. 'i.idõ.'. 1 
)6.803 kllOS, no 

)JOIO VljpOr tn· 
ro. LI vefP<'O 

; Frutas. 4411'1 hfr· 
los, no valor ele 

i'larrnnt Co., ... 
,108. 830 kllos, no 

lo V&J)(lr trancez 
ara 1\Iat"!'elhe. -

i lo. Br llelrn, .. 
.Snthers de algo· 
• kllos. no valor 
ho SB:lt!Stn. 505 
12 kllos. no va· 
lo vaPOr nllemllo 
mbura:o A. 

1.tda., fnl'dO&, 
nu v do . .. . 

vapor ho\lnndez 
.-. Ham 1r0 ·-
. 5.080 o·; de 

o. corn 304 .800 1 

1 106:3888: pelo 
'G ''Tennessee", 
- Grandes Ind . 
.acco , com ... 

• alor d 77 :468S: 
·Ja., 5 .070 6aCCQS, 

no valor de •• 

, vapor lngle:!i 
>ara Londr 
. 3.607 v mtij 
úos. cotn 4.364 
222:010$. 
lro - P~to , -.a
anta". p ra VI· 

ant ta. 3.048 
~ de trigo, com 
Rlor de :u :0765. 

SA113A:.l quanto o pr ente 
:wlso d chamada virem, ou dcl· 
le conhoclnwnto tiver 111, qu 
o sr . .MANOI!:L Fl!:Ll.l!l'l!: DA 
SILVA, t1~mb m ronh .. cldo por 
MAN EL FELICIO, empr,•gu.clo 
do D p, rtnmento do Mnt !'lu\ 
ft dunte c !tlclnaH da Th ll•1 
1'u.ulo Tramwny, Llrrht n.nd t>n
w r ompany, Llmtt d, onde 

xc.-rchL o cargo do nJudnnte du 
r nelro, com clmpo. n. 6'723, 
oatlt. :; ndo chttn;nclu part:L eua 

a tludlencln no !nquertto dml-
• nlstrntlvo lnlltnut·n.do .. m vlrtu· 

d d portn.rln. (IIL Ruperlnlfll>• 
dencla da. J'o!orldt\ Compannlu, 
)lat·n. npuro.<:ilo tle íttltn. grnvc qne 

'" ê atlrlbulda, cpnHI. tento 

c do tdo 
todo e tn 
para o sert!Lo, pagaria ts m il 
réis de multa por um dlo. em qu 
o retivesse em seu poder. os In· 
dl~:enas na occasltio valiam ouro : 
pois dellce precteavnm os xpeell· 
ctonarlos elo Sabarabussu'. que J 
e Julgll.vam eleafalcados do qu 

tinham Ido levo.r os soccorros 
colonta que, no Pr. t. . la s n<l 
devastada. pelas tropas caetelhll· 
nas. Etnfhn, de um modo ou do 
nutro, &rranjara.rn- e ltl dlgenoa em 
n11mero suttlelcot pnra ns expe
dlcOes. se bem que, por flo1, tu· 
do r ultA.SIIc lnu 11: nmbns, dian
te tios •~u~ resulta dos fln~s. acn 
baram por fracas ar: nem se flr· 

Q1 n.bnn<lono <lo rvlço t,em 
totlvo justlflcado, dcvonllo o 

H1Csmo compare er no cita 8 <le 
Ar;osto do conente n.t.no, ft~ 
9 horas. em n. anln. onde func
cl nn. o. respectlv ~ommiH~IIo 
d Tnquc-rlto. 110 4.o aodnr do 
pr,dlo "Al("){antlre Mn.<1l,onz.le" , 
(L rua Xavier Oe Toledo n. n3, 
OU DO!! cli!Ut 8ttll8<lQUOntAM até O 

nc rt·amenlo do tnquerlto; o 
lnteresHado pod ri\ compat'IICAr 
• O ou ncompanhndo t1 Sf'U ntlvo. 
~rn.do ou pelo nclvogndo do R.vnlll· 
on.lo ch1 ~ua cllths . nftm de e
reotl1 t•ocluzldn~< n term A IIUI\11 lle· 
rlnrn<:õ s. nRRI. tlr {L lnqulrl<;llo 
tla" teHtemunhnR tl nccusnello •• 
orr r <'Pr a. d<'f . M. qun tlve t·. 
N& nulllencla n. Re rro.llsar no 
rlla, ltot·a o lo ~1 a<'lma. reftort
doR c1 V~rão i!P)ltlf 11.1:1 Bl'I!'UIOtf'~ 
trHt munhn~<: Glnrln111lo O. C:nm• 
bnro. reRid<'11l (L rna Dr. lf'D:\• 
rio do ArauJo 11. 2~9: Jo~<(, Vll· 
tal, re~<ltlent lt. rua 0Rr~u· JTor· 
In n. 76: Amf'ri•!O S~ttln, T"BI• 
•1 nle t\ ru~ do~< Aln ~ n. 311i 
Frnnl'lsco l'httPlA.nt · F. tnnl~ln.u 
11 Amorol. ,. ~•r1 nl (L rua T~'l· 
\'llnf•s n, l t 1~. Y.:u. Armn.nrlo PPI 
'I(Ol". Sl'lcrPtn.rlo l'ltt !'omtnl~•llo 
1'1 Jnnunrito, o Auh~<'re,.o . A r• 
n1111Hln l't\ 1 •o to. O VIl. I) RIJBI&'D" do 
IJE'In Pr"~'rlnnt . 

~:\o Pnulo, 5 do Julhl> •I& 111~9. 
JO,'l·:· ARANHA Dl-1 Ai:lSIS 

PA J!E O, Pr!' lc!Pnt& d~ ont· 
llll llSÍLO a Tnqu('rlto. 

UPAULISTA DE SEGU o 
(Liquida~ãQ das operações de scgur 

"grupo B") 
A CIA. PAULISTA DE SEG~ POr seu lrectores, faz 

lodo os lnterell8ados, pelo pres~nte edital, nos t- rmos do regulam nt 
approvado pelo decreto n. 21 .828, d 14 de Sett'mbro de 1932. que Q 
~eu balanço. bens do notlvo e cr dC're&. relatl o 1\8 opcraçO•s d s 
guros de vldn (grupo B), em 3t de Março ultimo, 11do 011 seguintes: 

BAI.AlSÇO ' 
AOTJVO: 

Apollces r ra 1: 
Depositada.! no TbPaouro N clono.l •..•.•...••..•..•• .. 
Em e&rt Ira ...... . . .. ................................. . 
A<.'çOes da O la. Pllullsta ® E. do .Ferro .............. .. 
t.atxa ••••••••••• •••• ••••••• • •.•••••.••• • ••••••••••••••••• 

Tot.nl .................... .. 

PASSIVO: 
Capital desto. carteira. ..................... , .............. . 
Apollc s saldadas o. pago.r .......... .. .................. .. 

Lucros e perdn~: 
S Ido em 31 de l\larço do 1939 ......................... . 

Total • •••••• •• ••· ••••••••• , 

BEN DO ACTIVO 
Tl1.ulos depositados no Tbcsouro Nacional: 

160:000 000 
65 :600$000 

899 :870 00 
2(!,4 :433 S7o 

l . :r.J9 ;Pà:llrla 

1.000 :000 000 
9: 78$f'OO 

320 :2(1 170 

1 . 320 :963$l70 

200 Apollcea Fed ra s uom nntlvM, Juros de s olo ao anuo, \li\1!0f• 
mlsa.das. do valor nominal de rs. 1:000$000 cada um o.. de 1.s. 4.50,U$5 
a 450.974 - 30~.'.05 n 30~.414 - 440.771 a. 440.780 - 35 255 .,.. 311.1:>5 
- 38.450 - 72.016 - 72.780 o. 72.785 - llG.377 - 116 .378 -- Hll .l!la 

- 119.109 - 153.097 - 188.090 a 188 092 - 200.804 200 .825 - 4SO 2811 
a 450.300 - 304.072 & 364.088 e 18.170 a 18.199 cotndu em 100 :000 O~c. 
Em c&rtelra: 

82 Apollces J"ederaes nomlna~lvaa juros do 5 o:o ao anno, unltor· 
m!l!adas. do valor nomlno.l de rs. 1:000 000 cada uma. de n . 105 697 

185.700 - 185.701 a 185.731 - 282 452 a. 282.473 - 354 . 111 e. 3~ 1 111$ 
e 433.771 a 433.790 cotad em 6S:GOOSOOO. 

3.529 acçOes da Ola. Pauust& de &trnd dr F rro do vai r no-
minal do rs. 200$000 cada uma. re{,resentadaa p In cautcllL n , 70 .!60 
cotadA.S em rs . 899 :879$600. 

CREDORES 
a) Rclaçllo dos credor s privilegiados por npollccs snld. da · 
Nome do segut·ado ' Valor da apollcv 

Fmnclsco Pereira de Arrudll. .. .. .. . .. • .. .. .. . • .. .. .. . . .. 1 :500SOOO 
Evariste Antonio GonçalveR . . . .. .. • .. .. .. ... .. .. .. .. . .. .. 770 000 
Ignnclo da Costa Nogualt·a. .. .. • • • • .. .. .. .. .. . . • . .. • .. .. . • 1:500 000 
Antonio Eugenio de Oliveira .. .. .. .... .. .. .. .. .. . • .. . . • . . . 305~000 
Jul!o Ennu d SUva .. . .. . .. . . .. .. .. • .. .. .. .. .. • .. .. .. . .. 700 ouo 
João Syrlng • .. . • .. . . . . . • .. .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. . • • .. .. • .. • 1:500 000 
Obtttlea :t:llbelm Alexo.nder Rodeck .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 :070 000 
Blaglo Nery • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 1 :333 ooo 

Total .............. .. 9 :678~000 

b) Nl!.o lla credor s da Fa:>.cnda Nnclon I 
c) l'lllo ho. qune quer outros cr dores. 
Ficam. al!Sim, oY lntereesa.do . lnclu lve portadoreg do tlP.J: Ic c 

dnd , na forma dos arts. 27 p3.ngrapllo e o 34 o seu p11rngruplu • 
rto regulamento baixado com o dccrclo 11 . 21 .828, de 14 de tóet tlll; cu 
d 1932, cOD\ Idades a apres~ntar rcclnmnçOcs. qu r f4UI\11 10 u ltnport.<•t:
cle. e ela sltlcaçl\o dos cr ditos, quer quanto u qualqu. r on.l .. ,\u pnr , 
voutur& existente neste edital, nté o dlo. 30 do mez do A;;u. tu dl!l't.•· 
nono sob pena de perd rem Cllrelto a qualquer ruturn contcst1 ÇtW utó • 
mesn1o por via judlola.l, ex-vi do disposto no parngrnpho 3 o do t'l a· 
ao art. 34. • 

As reei maçOes deverl\o ser ellrlgld11s, dentro elo pr aolml\ r !f'· 
rido. para e. Séde da Compaoltln. à rua SAo BPnto n. 231-wb . nn Slo 
Paulo, ou par11 qualquer das ln~pootorlas de egur~ do D~p rtnment'l , 
Naciona l do Seguros Privados e Oapltall nçl\o. (Og! 

As tnsp ctorlo.s de sesur011 r feridas ~ o 118 cgulnt~s: lltl 
l.a C lrcum~crlpçllo - Séde, Bolem - Rua 15 d Novtmliro n. 155,, l.o ,riJI 

andar, o.brnngendo os Estados do Amnzou "· L ar , 1 
Maranhl\o ~ Pl~uby é o Terrltorlo do A r . to 

z.a. Clrcumscrlpçllo - Séd , neclto - Rua do. Alfandcgo. n. 130 - Qo• 1 
brado; nbrungeodo us Estados do eart\, Rio Oran~ U1 
de do :Norte. Parahybo., 1>ernambu<:o e Ala~:O " , 1l 

,,a Clrcumscrlpç o - Séde alvador - Rua Torquato Bnhla n. 3, ;s.D I 
andar, apattamt·nto 4; abrangendo o Eht d(, de·'· 
Sergipe e Bahia. '0:: 

•·o. Clrcumscrls>çllo - Séde, Dl6trloto F dera! - Puln<:lo do Troballm, l1~. 
Esplnnada do Oastcllo, 7 .o nndnr; abr ng nc;lo 011 ~.11 
Estados do Esplrlto santo, Rlo de Jnnelto, ilna·.; ~u 
Gernes e Goyoz. I u 

G.a ClrcumiiCripçAo - Sóde. S o Paulo - Ru& Jo u Brlccoln. n. lO, 5.o 1 

andar, tiBI&s 528 a 535; nbr:mgenclo 0t1 Est. doa 6 IJ 
SAo Paulo, Parnn! c Mato Gr016o. 

6.a. Clr u mscr!pç·o ·- Séd , Porto AI gre - Rua Uruguay 11 
l&M 28. 30, 32 e 34; brangendo os Eotado 

atharlnu e Rio Grande do Sul. 
&o Paulo 21 de Julho do 1930. OR. N. MORAES BARROS - DI r ctor presidente 

nd lnd. M. 
J8. l'Otn 100.000 
21 :251S. 

mou a Oolonle. do Sacramento, (3l80) LAURO OAROO O DE ALMEIRA - Dlrcctor gf'r nt 
ALFREDO VAZ OERQUJNRO - Dlr ator secretario nem. e encontrou a. prata q"o f=::=:==::=:==:=::=:=:==:::~!!f""'" 

ainda h\ estt\ nos reoonoovos 110m· brios das br~llbae. _____ _________ ..,....,. _ _ ________ -:-"~'"""'!....-
A.por allemAo 

lamhUI'IIO ·- T. 
a. 8.302 calx 
HL476 kl • 110 
pelo vaper In· 
11r". parn Lon· 
IOjlgCro & Cla. 

15:000 ; p~IO 

EP~~~~~ES _ DI& 22 de ~YI~~S ~~MM~R~~~~~ 
1 S7:l - Duarte de /llbuquerr1t1e 

Coelho nomet& ~un. rnlle, d. Brl• 
tes de Albuquerque. pll.re. ROVet·· 
nar. omo procuratlora, ll. caplt&· 
nl& de Pernn.mbuco, du rante A 
sua U.Ub~llCII\. 

1621 - Onrta régl. ct1:m<lo nu 
tenn" c:lo BrMII offlcln.s ao tt1· 

A' pra~a 
Declaro a eijtA. e demais praça 

ond mantenbo tran8 cç6e~ com· 
mcrclllo . que nesta date. \'Oodl 11· 

DL GERALDO FRAN CO 
Dtrector Cio ::lervl;c. I:IUO d" LIG'& Paultllta cuntr· 

cu los e - Pa vtlhno Arlindo sela. oc.enca11 do pulm•," ltil10II "-· 
R. Barllo de ltapellnln~;a.. 60 2.0 • TolephoneP: &·1079 e 6-~~:ill. 

-
, com 70.874 

0·345 : E V.\n 
fi. com 38 .OOú 

1 
t rt.or". p rn 
mo .-,. tO.!iiXl bllllRI d ltlQUlolc o . vre desemilllbal!Ur:...:l!a!.J:!JL---"'L"-l!JJJ:I.illtr.ul.l...--------"-------'-~--"'-"-_...,.._, __ ,....._ _ _...,.._ ______ odol 



o Olt. Al\fELJO 1\lAGALRAES 
MWlCo da. san~a caso e do 1nst.1· 
l·Uto Clemente ll'en·eu·a Resta..: 
B.ua. Caluby 443 re1.: 5·2012 -
Consulbts das 3 às 5 horas. aua. 
Libero Badaró, 196, sobr., 3.• an· 
dar, sala u. 

DR. 

Francisco Arminante 
Clínic:~ 1\ledica, de nelultos e 
crianças - Vias Urinarias ·
Dio,ihcrmia - Omlas tu·ta& 

Raios Ultra VIoleta. 
Tratamento do Diabetes. 

Rresldenclo.: R. Voluntarios tla 
PaJrla, 300. Tel. 3-8653. Oon
!>tlltorio: Rua Libe.ro Ba.daró, 
452, ant. 27. Te!.: 2-1427. Das 
10 âs 12 e clns 15 âs 18 horas. 

31)..-6 

PROF. flR. 

A. CARINI 
ELUOIDAéAO DE 

DIAGNOSTlOOS ' 
EX/IM"ES OLINlOOS PARA 

Laboratorio Paulista 
de Bioloaia 

Rua ão Lul~, l6i - Tele· 
J)honc: 4-0884 Caixa 
Postal, 1392 - iio Paulo. 

1Dr. Hamilton o·ncalves 
CIJ!NTCA 

DE 
SEN'JJOR.-\S I 

Cirurgia Abdominal I ~ 112 nnno~ ele (ll't\• 

e Plasti1.,a lica • nos nospilncs 
Partos-Vias Urinarias . do EUJ·opa. 

Forn1ndo pela Faculdade Radlo - Olatbermia - Electrocua• 
do Ulo. II:'U ia~ão (dcpllução, manchas do 

Premio de Obstetrlcia "Vfs· rosto, vel'l'uuas, etc.) - Fut::u· 

DIARIOPOP~ 
.1\'or. Na aucti(lllOia a sc1 r ull'llnr no 
ta, hnrn e lncrLl otclmr• rrtl'rldoA d~· 
erllo depôr as segulut. ·H ba.;t~tn\1• 
llfts: Olorlanclo et. Oambm·o, re
!deute a\ I'Utl Dr. lt•n· elo de At•n • 
n n.o 239; Joa · Vntn.l, ~ aldoutf' ·• 
·ua O~cnr Horta n ·" 70: ~tnerlco Sal.
. In. rCIIIdenLe á I'Wt dos Alpes n n 
111 e Ft·aa1c1Rco Phncla.nte E~tl\ntt~-
1' do Amaral, a·cslctonte á. rua Ln

npés n.0 lt13. Eu. At-n111ndo Pt>lxo
o. Secretario da Cnml :,;o ae Tnqut<
Jto. o subscrevo, AJ•mn.udo Peixoto, 

Ynl asHlmí.do pelo Presidente. 
Sno Paulo. 5 de Julhn de 103 . 

Jost\ Aa:~lalla d e AssJ• PnchNJO. 
Prcsldrnte da Oomls:ulo de ln· 
q\terlto. cond de Snboya (C. 1028), ra~iio - Ultra Violeta. 

E. ·as8lstcnte dos l•rofs. 'rttATAMEN'rO Dt\ ESTERJLl-•1J"If--~====8•-_;.22;.;;,jl:;Jl_;;h,;, . ..:."~a:g:os=· ·_j 
Fernando 1l e ~fagalhlies (Rio); DAOE (lns:uflaçilo e l.lplodol) -
I Llppmnnn Stoechel R. Syphllis - l\tolestias voneren• -

Maycr e von LichUellbcr~: nlsfuncçôes 11cxuaes ([rigidez, 

(Berlitll); etc.) - !\'ECUNO ÇãO ARTlFl· 

llnlbnn e LatskQ (VIenna); CL\L. 
J..'aure, Convelaire e Ben• TR.\TAl\fENTO DE VARIZES E 

. st~ude (l!nrls): flE RMUlUtllOlOES (sem opern~ílo) 
CYSTOStOl'lA - <.;athetcrh.mo 

Victor Sonney (Londres). elos Ureteres - ltEC'TUS(.;UL'IA. 

<.:O '8UL'J'OH10: 
R. Cons. Chrl l{linlnno JGO, 
4..• tHHin,, tl'•·cúw Mappm) 

l'hono: ·l-4\N~. 
n. l)t. O~C'Ir l)'rere 15<19 

Phone: 8-1778 
Alleocle·~~ chanultlos 6 uo1le 

15--11 aos sabs 

CONSULTAS: 

9 ás 13 e 15 ás 20 horac; 

4.a Vara - s.o Oflclo 

l.a l'flAÇJ\ DE TMOVF.T. 
O Dr. João Mnnocl <'nrnolro Lacer

da. Juiz de Olrelto da 4.'' V:n!l Cí
vel desta CnpltaJ do E. s. Pauto. 

FAZ SABER noR que o pre~onte 
Oclltol de LI!. praça virem, que n pnr
tolro dos audltorlos O PttSAnA. 0\1 
qncm si vezes ílzcr, trará o !l\Jbllco 
pr~sli.O de venda e tll'remn.tu~ll.o. em 
l.'1 prnça, no dlo. 10 de Agosto pj \' i, 
a\~ 15 hs. tJo loco..l pun1 ~se fim cle
Slgj10.do. 11a át• a rontlg,m no Onrt. 
dn s.o Ot. de Oa•fitos, uo Pnl. dn Jus-
1-lça, Alto neRtn C:a,pltnl, {L rua 11 do 
Agoatn 43, nelmn da l'~Ap. ava\llaçlio. 
nP bens penhorados n MlOUEL QA
OLTARDI e sj mulher o FE!.ANOlS
CO BARONE e si mulher. noH au-
to~ de ex. hlpot rarlo que lhrs move 
Nr OtA O'AURJA c Ai flllllller, IL 
"nber• Um predto e s' re.•p. terrca10, 

• - . -. . .. aié n.o. GASA DE SAUOE D. PEDRO 11 
11 HEMORRHOIDAS \\ cmunGYA GKRAL E DE VRGENClA MATEttNIDADE RAIOS x 

~<lto r\ nae Btuiio d~ Jnw1ata n." 040 
r 944. nut. u.o 151, dlgt.r. do Cnm
blJCI <lcst~ Caplrnl, lllNllndo o t.~r
rPno 7m. IOcms. de ft·t·n~P POJ' G2m. 
tln Jrt'nt no~ run<.O ,. Ynl rtlnt'gnndo 
par ns fundo.~. nudr "h~r;R ta lt•r 
flo1. SOemo .. 1lUral tõtol de GOO m.CI. 
O pt·cdlo é li!' con><tt'H<."~•lo Rutl~n. 1 tUHI ldUJ\Ja.f tilU r.nliMMl ... "" ""'"M riJ> ~rlnnA Ab :ta tndls~c(J~fte ~ tocJos 

poucos dias D eclaraçoes a .s 
I.:Fo' ')l•ftt'l ,.,, .. h.._ ..... ,t. ,; \ -hl ... ~-~ 

LUGA·SE OP'rJMA C,\SA 

Espe ialldadc: 1\lole tia de 
'enhoras· ~ Cirurgia VIa 

Urinaria ~ Syphllls - 1\loles 
tia. Venerea - Consul1 or\o 
J'RAQA DA SE', 34 - Pat:u•et.e 
S. P~tulo . 5." a ndar, salas 50 
505, 50'7, 509, 511. T I. 2-249. 

Consultas: das 13 ás 18 hs 

30-17 2as, :íns. snhs 

OR. MARIO E. DE SO 
AR.ANH 

CLil\'lCA MEDICA rn 
00 1)1 '\ BWI'ES E OA O l-11 ll 

RT<JGIMENS ALIMENTA 
Consult.: 

Ruo O José de 
.Barro . 168 
Tel. 4·5344. 

ULCERAS D~ 
PERNAS- VM'I<Ui;.l:o;qj 

T1·ata.mento especlalisado p 
mais vetbas e rebelde:> que c· 1 

jam Dez annos ele experien a 
com lnnumems curas sem 

.repouso 

.Dr. Carmo D' Andréa 
Cirurgião ela Santa Casa 

Pequena e alta cirurgia 
R. X VIER 01<: 'fOLEDO !18 
Das 16 ás 18 ns Te! 4-680a 
--~--· 

3.as 5.ns e sabs. a 31 Ag. 

A rua Mello Alves, 1\.0 760. com 
3 bons dormiLorlos, 2 salns. ae

ANO r>OWER CO\\WA v LIMITtm pendenclas e garage. Oontracto e 
Iín.dor. Cllav s com o plntol'. -
Aluguel 420 ·ooo. Te!. 2-17-15. João Alves Prlmeh•o, que oc- ' 1\vlso de chnmf\d'l •• c Manoel Fell• 

cupo na ·e;strada de Ferro Oet'l.tral ll"' da Silva, tambeln conhecido por 
do Brasll o cargo de trabalhador 1\'lanocl l' elicto. 
de 3.a classe. tla 19.0 turma da 5." o conformidade com ns lnstru ·ões 
Inspeotorlo. (5." J. V. da 3." Di- do Consellto • acio nai do TrabaU1o, 
visão, no J'amnl de São Paulo. de- para l•tquerlto admluistrattvo lle 
Iara ra os devidos fins. que, que f,rata o artigo 53 do decreto 
esta. a; em diante. pasRn. a N.o 20465 tiP J.• de Outubro llc 
as~ 1 ·-se "João y bre, oval- J9:1J. modificado, om parte. polo 
le · ser esse o seu verdaclE'lro decreto .~ 21 081 de 24 tl e Fe

vereiro de 19~2. 
not onforme just!flcação fel~ SAIBAM quantos o Pl'OSI I\tP avi· 
ta e dzo. ~o ele ob•\madu vil .n. ou delr co-

. lo, 20 de Julho de 1939. nheclmento tiverem. que o til'. MA-
NOEL l"E:úlPE DA SILVA, tl\mbcm 

P. p. tonio C:u·los tle Oa.rval11o. conheclclo por MANO~;L FlllLlOIO, 
a reco11l1eclda, no s.o Ta~ empr gado elo Depnrtamcnt,. do Ma

otas _ Praça do. ter!al Rodn.nt~ e Oflcluu~ ela Thn 
São Paulo 'l'ramway, Llght tlnd Pn

,._. w~r éompauy ,lml ted. onde xercla 
o car~:o de ajudn.ttte de r(,rtelro, com 
chnpa u .o 5723, ''~i é. aeucto clwanado 
pc.ra. sua audlencht no Inquerlto 
Admlnl~tl'a.tivn htstanrndo em v!t'tu
d'" d portllrla da Superlnlend~ncla 
!.la J'eterlda Compn.ullltl, pura ti\1Ura
çll.o de fnlta grave quo lbo ~:~trl· 

. bulcllt, oonsl~icnte em "bnndono do 
stracl;o socia serviço ~em motivo Justlflcr.Clo. do

Junt Commercla vendo o meHmo comp~rec r no dln 
. a fll·ma JAOO ' a de A:;!Osr..o do corrente a~no áR 9,00 

& OIA. com phar- l:orM, em a sala onel funciona a 
path~ "Ontzelro d 1·cspectlva Comlasno de Inquel·lto, no 
Avenida Tlrad nt.e. 4. onudnr do predlo "Alexandre Mn

o o Actlvo e Pas- ckenzte", á nm Xnvtea· ct 'folec!o 
da nova firma: n.o 23. ou nos dlns subsequ~nte• até 

A
Z & CIA o encerramento do lnquerlto; o !n-
u • ter •ando J?Oderá comparece•· Ró ou 

s dos soclos: nna. Marth ncontpnnllado de be\t "1vog11do ou 
Bezzi homaz e Dino Bologn si t1clo ~dvogado d.o ayndlcrtto de sua 
a qunl continuará a eXJllorar clttHse, afim de s<'mm l'edu~ldt\s 
m smo ramo P. espera co11tinuat Lormos suas declnraeyôo~. ntislsttr ít 
recebendo dos seus innuanero hiCJ\tlrlç•\o das te~tetmmhns de 
amigos e íreguezes a mesma pr '~ acusaç!io e ororecct· n del za qu 

------- -----
SOBRADO A PR.ESTA óE 
Com pequena entradA, vende

se â. rua Guilherme Ellis. - Be
lem?;nho. 'tratar na rua Padre 
Aclellno, 96. Tratar com D. Nenn. 

'PALAOETE - VENDE·l;;~ 
Lindo. de fina con~trucç;~ o 

completan1 nle isolado. em ter· 
reno rle '40 x 50, com qnaLro dor
mitorios e demais dependenclns. 
Rua Dr Oscal' Freire, 826 CBonde 
Augusta). . ~ 

ARRO PEL ~ OLYlHP IA COI\t 
28.000 KILOMETRO 

Vende-se um o.utornovc,l Opel. 
4 c~•llndros. m perfeitlsslmo e!'>
tado, pari iculnr. c:om pouco 11so. 
negocio de oocaslão e urgent : 
preço unico par~1 pagamento á 
vi~>ta 9:500$000. Ver c tr"o.tnl' 4 r . 
Brnz Cubas, B pont.o flnnl do om
nibus Acclimaçilo . Homrio: Oins 
utels das 19 ás 20 hs. Dom.inS:Il. 
das 9 ás 15 hs. ou pelo t.elcl,l1o~ 
ne 7-1::16:!. das 12 ás 13 11s. din· l 
t·iamente . ..... 

tl • lli\0 'F'ORD 19'!9 
Vende-se um pol' l's. 1:800fl000 

j):ll'a rteSOCCII\)91' O l\1[!'11'. U, 1 
Conceição, 34. Go.rage. 
ll-:i 



o 

snr. Presidente: 

certifico que, nesta data, fiz juntada aos 

autos das publicações do Aviso de Chamada do Acusado, 

que em frente se vê. 

São Paulo, 5 de Agosto de 1939. 

Armando Peixoto~ 
Secretario 



l:lt a duzla de cachos de 
Cachos exportadotl boJe, 

deado 1 do n1oo, 59. 345; 
do Janeiro, 1. 201. oos. 

PORTO 
MOVIMENTO l'rlARITJMO 

SAN'ros, 4. 
Entradas 

Dia 4: 
-

"Oua.rará" - vapor nacional do 
Rio de Janeiro, com 29 homa do 
"'""em 103 ton~ladas de cursa, 
c:.on11:gnado â Empreza. Jntemaclo
:nal de Transportes. "Apody" 
vapor nacional de Aracaju' e Ato.· 
la.lly, com ltl dias do vla~:em . 48 
toneladM do carga, oonstt~nado a 
5A. Ma.rtlnelll. "Cabo S. Antonio" 
- hcspanhol d Duenos Aires o 
Monteviéteu, 3 1 12 dlns do viagem, 
•m transito. <!bnstgnado a T. Her· 
manos Cla. "Almeda Btar" - va· 
por, 1ng\ez do Buenos Aires e Mon· 
teyldeu, 3 d ias de vlegem, em 
transito. consignado a SA. Frtg . 
Anglo. "E~;ero" - vapor norue· 

Companhia Nacional de 
Seguros Geraes e Acci· 

dentes do Trabalho 

De accôrdo com o art. 24 dos 
Estatutos, convocam-se os srs. 
accionista~ para uma assc mol éa 
geral ex traordinaria a reali sar
se no dia 14 (quatorze do cor
ren te mez de Agosto, ás 1 ~ ho· 
ras. ne5ta séde social em SlL) 
Paulo, á rua Xavier de Toledo 
n.• 14, 3.• andar, para o preell· 
chimento de vaga n~ dircctorla. 

5ão Paulo, 3 de Agosto de 
1939. 

A DIRECTORIA. 
(64t>l) 

Prefeitura Municipal de São Manuef 
PAGAMENTO D E·JUROS 

COUPON N.0 56 E AMORTISAÇÃO 

E M;:\ l'rer~tlura, n. pnr.ttr d 7 do ('Orreni.P , J•o•· !ntrrm<:_dlo d? 
·ecer\ptorto tl<) ·ort·< tot· nrttclth do Ynl t·o~ . th·. ll~njQ,mln n Cl•. a 
:rttu. d s. ;o..,nto, 27G, !!Obrado, neHt. <'nJlllat, uni< ll {ts 12 e thl~ 
l3 as u e. aos !!abbn<lol!; <lt~R JO ft.s 11 hot·n ~ . Jl(l.gnt•ó. o couootl. n . 
C6, venC'Iclo n. 1 O de )(fll'P.O n lllrn o daH 1 tms ri o ompr~~llmo ' c s · 
~<a. l'r f<'ilurn, do rs. o;,~000$00u , o r sgat(l.l'Ú. na 137 l ll'l\fl do 
num ro.: 

31 ~71 G~O P99 2022 ~~~2 44GD 67~7 7077 8201 92D U 
~7 421 GGO J03~ 2 1 ~2 3726 414~ DSIR 7088 ~21~ PISO 

l04 440 700 10n 21 ~ :t~UQ · 4ol 24 liNH 'iH O 82Gl !•2, ~ 
J09 460 766 ll~~ 21~G 40~S 4680 6190 7247 83GV n3G~ 
J17 4Gt 777 1141 2274 · '1112 4978 63il 7274 8480 0~74 
~7s 47t o~ tl83 23~~ 1121 4D~I G374 71~2 ·n11 ,382 
J 81 477 · r.G J t87 2;0~ 4149 r.t'l3 G4u6 .nn t 8~·40 nass 
19~ 479 noo ·1:142 20n 4270 ú177 68~9 70GS 1101~ 
S2t 482 !t07 13il ao4: 4276 r.1 11 s~11 7777 ~c.Gt 
241 4HG !IG~ 1109 3106 4311 ~n 11 6 "7G 7~~3 SG81 
3Ja fi11 973 14~0 ~1 ' 43~2 ~6RS ' 1 9~ 7UU7 87G~ 
~&6 6~3 ~SC 1&27 RIMO 4371 GR37 1022 8049 9071 
~6& ~60 ~9t 1U~9 ~404 4378 6731 70~1 bl iU 0~11 

A lctrn llftmMint< nnt~t·lorm n:tc. n. 1'08gnt d n s. 126, 4:;:,, 
4(•~1. 40f,~. 40 GO, 41J7R, -10 4 nlnda. nih• ftJrnm lt pr('s ntnll ~. ·" " dA' 
)llj. t 28, 1 0!19 7U21 hamndll~ a. ns(;'at,•, htL mnt. do ~ 

3t1lo Pt'08crlptns. 
São Pa.ulo, 5 de Agosto d& lD:J ll. 

The S. PaQIO Tram
way, Lighf and Po· 

wer Company, 
Limited 

ferreiro, com chapa n. G723 , 
l'Htl\ "•ndo 6han.ndo pa t·n. >lU a 
uudlent'ia no lnqu <·nto · A<hnl· 
nlstrntl\·o lnstnum<lo •lll vlnu· 
elo do tlor tarln du. Rnp l'lnt<•n· 
uoncln da t·cterltlo. Cum t'antlla, 
pura '-l.llUrar.llo IIP fu\tn ~rnve qn 
lho ro nttr ll>uld•. !'on~<lst ut 

m abandono elo s rvlo;" • •m 
motl,·o jnslf!f('Ado. tfl'vcon!lo 
ll1CK1110 <'01l'lllll.rt'CCI' no dln 
Agosto do ·~orrento at.no, ~~ 
9 horn!l. m n 11ala omlo fun" 
dona n. r~KP~cth• :t r:ommiMN(l.< 
tte Jnqul"t'llo, nf) 4.o n odnr elo 
t>rell lo "Alexandre ~~n~l(<•~ozte·• , 
á t·ua Xn vier rlc 'fol "tlu n. 2:1 . 
ou no11 tlln"' su h~equentN• até 
cnc~rl':!MI'IIto do ln<1u rito: '> 
lnterP!t~ado podl'rt'~ •5t)Ot)la t·ncer 

~78). 

ESTRADA DE FE RO 
SOROCABANAJi; 

CONSULTORIA JURJDICA/~ 
Edital de chamada de Onofre Alves / 

Do conrormldnd com o arifgo 5.o dna ln~:~truccOcH do c. N. do 
Trnbo.1no, po.rn os ndm lnlstmtlvos el e •tu trntn. o art.o fí3 do c1 -
cr to 20. •16 5, d l .o do Outubro cl 1031, modltl~ndo t>olo doer to 
21.0 I, d e 24 elo l!'ovoroh·o ele 1082, 8nlbnm todos quu.ntos o pr tt n~ 
te dU.al vir m que o sr. ONOF R.11 ALYl'.S, ompr ogadó elo. R )j'. 

t;orocrtbn.uu., exe t·ccndo o cara-o do tt·abalho.dor do ~.~;~. class , -
D partamll'nto do Tra r go, - está s .ndo hamn.do vn.rn. prostat• t.lo
c larncl!cs no lnqu orlto o.urnlnl~ttro.tlvo d tcrmlnndo 11 la Uh·Pcto
rl o. dn. r Corldo. Estt·ada., para apurnci•o do. fn.ltn. grav de ctbon
dono de emp rego sem l'nusn. juatHIC'ada, d cndo o mPHmo comt>nn·
c r m ctunlrruer· clla utll, dn ll ]~ ''"' 18 hot·ns, no <;a.hlnctc Jurltll
co do. E. li'. l:lorocnbana, o aprcscntn.r-lio ao 11r. Pt·osldon tet da. Com· 
mlasi'lo do ln<1u rito. 

EAtilo lndlcnd~ts. flef<lo jú., UM !iEI(:ninti'H t('!!( munhall rl a•'· 
uAat,;i'l~ qu vno llPpOt· na forma dl.l' dlr tto: ~h1·teplm Comes da 

l:lll,·n. , u\ymplo Oome11 da Silvo. o lllnmello Pe1· lt·a. 
O n.ccu~ndo pod rú. rnzer-~c ncompanhar ac ndvo~ado ou t<er 

nsM lalldo r olo r epre:w n tn.nté' d t) Synd I cato d :;un. clnl's . 
Eu, Jorge do EIJ1)1rll o S1•nto RlllliOI:I, Aecr larlo du. Commls~ào 

scrcvl c 'ao asslgnndo velo s r. Prea tdento. 
·ao Paulo, l.o <lP Ago .. to do 1nn. 

ANT Nl DAPTIS'f U.Jll CAnVA LllO, Preo. !d ente da Commlll-
ilo <lo Jnqu crlto. (0~•2:l) 

SE.CÇÃO LIVRE 
BRASIL E ESTADOS UNIDOS 

De regres110 dos Esta.do6 ·cruldO!I Indo aos Estados Unld<>s. o sr. 
da Amerlco. do Nortt' che~;a. llojc ~~:cnernl ooos Monteiro C'll~tll'l\ en1 
o. esta capital o ~r. litOncrsl Oóe3 condtçOca cxcepotonacs para wr 'e 
Moutt'lro, che!c do Estado Maior observar a vida norte-amertcann., 

I aprofundando o sentidO dos anselo3 
ít qu i. lf:' \ .,, D>~ V . • ct,IIH) utin 

a viagem quo o nos- dl'ndo OR eupcrtorca desl~: ntos dos 
atrlclo rco.1ttl0u peta. weus dlrlgen~e c julgando do ys· 

do tPma potttlco que p rmlltlu con • 
trulr-60 a. prtmoroba. obra dt' clvl· 
116a!;Ao dtL ndm11·ave1 nflQI!.o .:r>ntl· 
Qentnl. Nilo temos duvida al~r~~ma 

11e qno, no coutacto da rcnlldadu 
uortc-amerlonna., o IIOnoral OOeoo 
Monteiro to\·e sempre o !CU e pl· 
rtlo volts.do para ns terl'lla dllltltn· 
Lca do Brasil e no. cvncaçOo do 
um passado de CIIIC nos podemo~ 

or«ulhar. viu dcsen ht<da ecu1 ter· 
a:lvcrsaçOes a linha r .cta quo ~o

.a lmpres · doa os estadistas brasllt>lros, erm 
ts pelo excepçAo, ~raçarnm para B condu· 

c pe- c~o. da poli ~Ice. lnteruaclonnl do 
hc~:ar á. Brasil. no lnteree o meBnlo ela 

1 .:rande obra de unul.o, de frater· 
nldade e de lndependcnclll do 
eonttnente omt>rlcano. 

~viso de ch1\mada ele 
MANOEL FELIPPE DA 
SILVA, tambem conhe· 
cido ' por Manoel F elicio 

~6 ou ncnmm~nhnrlo rle I'U n<lvt•· 
gnrlo ou Pl'lo IHlvo~tn rlro tio ~vnrll · r 
calo dl" Mti!J. cJn~""· afim rto ~· ~· 
rl"m rl'rlHztiln"' n tpt·mo~ ""~"' ri"· I d 
clnrn<:líEI~. nAqf~tlr f• lnrptlrtc:no 

nas Indo dlrecto aos Estados Unidos. 
o rumo da nossa pollttca mternl\· 
ctono.l nem tlOr lsoo noe desviara 
do Interesse que nos m reOl'm o~ 

Do confonr.1dad o com as 
tn struccooe do onsolho Nn.· 
ctonal do •.r r a bal h o 1'0 rn. 111 • 
cruortto admlniHtr·•~tfvo do 
que trata o artigo 68 do fi -

<lnll tl'~tcrnunhn,. <'lo tt<'<'IIAnr · ~t• 
.,rrerPt'or 11 d ofl'~n. qn<' tiver. 
Nn. 1\tHIII•n!'f'l n. "~' rMt 11 ~11r no 
<lln. h(lt·n. o J n!'~ 1 n!'1mn ri' f!' ri· 
do~ dPVl'rl'io cl~pllr n11 ""'l'ulrt tP 
ffu ; tr•nHtJ1h·tR: ('; 1t)r1on,.ln C , f1nm• 
bnro. ro~lrll'nt :'1. run nr. T~nn · 
rio c\() A•·nu lo n. ~~n: .TI)~(· Vn· cavor um o 
tnt, t'M• fill'nt~> ft. run n ... ~nr l-lor ménto pela eua lntelliJrencla 

outros povos o do1 senthnl'nto' 
<iA B!fetcilo ou de reconhectmen 1.<1 

nos 11. qua uoR Induz a rormaçft.o c1 
nolilia nacionalidade. pela.e cara· 
<~tPr)stlcas phystcaa da nossa t'IIQa 
e pelas lntlucuclaa criadoras do 

o o osso eaplrl to. 
tn. n. 70: AmPrfl'O Rnttln, ro."t - · · 
•1Pnto t\ run cl"" Alpl'~ n. ~ló \)ela sun cultura. Nilo se restrln· Temos. porem. um destino a 

roto n. 20<166 do Lo <I uu
ttJbro de l~ S l. mo<liftcado, 
<.:m !JO.rtc, pelo d eret,. n. 
21.081 d 24 d .ll'ov relt·o 
do 103!1. 

Frn.nrl~en T'h 'l<'lnntP J1lfttn.niH1nq ge a sphera dos seus conheci reallso.r. Honrando as 11eraç6e~ qt.ro 
s,\JBAJ\1 quuntos o pt·esonto do Amnrn.1. t'I'• 1•1Pnl"' 1\ run T.R mentos ao amblto da sua voca· 

aviao do chama.da virem, vu d •I vn nll~ n 111 1. TO:u . A t•mn nr1n Pp!, 
l tt oonh c im en to ttvcr<'m, <tlln oto. ~'""'"Pittrln c1n f'ommiR•·n cllo prottaslono.1. anws se dilata 

oos nn tecedernm. devemos t er 
•empre o pen a.mento trabalhado 
pNas respon~abllldnde~ quo nos 
cnbem em taco das 11eraç61!B vln· 

o sr. tANOEL F~J.Ii>l'(i} DA éle TnC'lll<'t'ltn. o FlUh~<rl'O\'n. Ar- numa attracçAo unlverlltll, pelo es· 
Sfl.NA . tm_nbem ronh~ouldo nor 1 11'~" 11 " ~""'""1 "· c vno nRslgn~'l'l tudo aprofundado de problemas 
:t ANO €L F'ET,ICIO, empr·· ~utlu fl"l " T"re•'il"lll". 

' d <> Del'artamento do Mntot·lal Silu Paulo. r. <I . . Ju lhn ao l!t~O aoa qua 8 poderia ficar o.lllelo. 111• <louras. 
·~o<ll~nt · o OfflcluaA ll1\ 'rho 1:!11.H I Jnfm ARA:OO:TIA Of: AR!'!\ l,,, }•.t•ttr•~'\ dP •nnrl\ " pr••" "'" A~ lnstltutçOeN norte -11merlcanas 
P,aulo Tramwn.y, t,tght 1tnd p.,. PA ' I u:co. f>t'N<ItiPnte dt• Com de que gosa entre oa eus camara- devem ter fornecido ao earlrtto 
w,er Compu.ny, Lhnltell, on<le n; 1 ~i!o <lll lnqucrllo. 1 
'6:.te~rcl o. 0 co.rgo do ajudante c.1 (31~0 das do Exercito brasileiro 'clartvldellto !lo 11eue~a1 OOes MO·l· 

·. 

' 
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·pr. Jorge Aym.beré 
r·e tabelecido de sua lo11ga enfermidade, 
gradece as innumeras visitas que teve 

dos seus collegas, amigos e clientes, e 
communica que reabriu o seu escriptorio 
de advocada á PRAÇA DA SE', N. 83, 
sala 5, andar 4.0

, ·onde espera ás suas 
ordens. 

CLINJCA 
DE 

S"ENJ.JORA8 1 
Cirurgia Abd m' 

e Plastic 
Partos-Vias Uril 

Formado Dela Faculdade 
do nto, 

Premio de Obetetrfcia .avts• 
conde de Saboya (C. 1028), 

-asalstcmte doll l.'rofs. 
ndo de Magalhiiea (Rio): 

Stoechel !t. 
e von Llchttenberg 

(Bcrllnt); 

Ra.lban e Latsko (Vieuna); 
Fao~e, Co.nvelaire e Ben• 

saude (Paris): 
VIcto-r nonncy (Londres). 

'ft•atamento scientlfico e moderno 

\:0 SULTOltlO: 
R. Con , Chrlsplnlauo 150, 
4.• audnr (l'rcdlo l\tnpp!u) 

l'bone: 4-4243. 
R. Dr. Qscnr Frere 15f9 

Pbone( ·1778 
ttcndc·$C clmmados â noite 

15-12 aos sa.bs 

9 ás 13 e 15 ás 20 horas 

Assoe. Auxiliadora das Classes Laboriosas 
Exmo. Sr. Conselheiro. 

De Ord'lilll do Sr. Presictente ela Dll·ectOl'ia, convido V. Excfa.. 
para., no dia 9 de Agosto (4.u. feira) comparecer á séde social sita 
á Rua do OFt.rmo, 25, ás 19 horas, afim de tomar parte na. AssembléR. 
ordinal·ia do Conselho Deliberativo, d conformidade com a letra 
"c" do art. 19.o dos actuaes Estatutos e cuja. Ordem do Dia seré, 
a se ut11te: 
a> LEITURA DO AVISO OONVOCATORJO 
b) LEITURA E APPROVAÇAO DA ACTA DA SESSAO ANTERIOR 
c) PRESTAÇAO DE CONTAS DO 1.0 SEMESTRE 
d PARECER DO CONSELHO FISCAL 
c) ASSU.MPTOS DIVERSOS DE IN'fERESSE ASSOCIATIVO. 

Certo de ~;eu compareclmento, reitero á. V. Excia. os protestos 
minha mais elevada. esil.ma e distll1c~a conside1· ção. 

De v. Exala. 
Amo. Atto. Obr.o 

MANOEL FERREIRA DE SOUZA. 
1.0 Secretario 

São P11.uto, 5 de Agosto de 1930. 5, 7 e 8 

D 
_ dissolvida, bem como, do mesmo 

eclaracoes I modo, continuará. a manter os 
. actos de commerc1o que até esttt 

TO THE BRITISH ANO data manteve a finna supra. I S. Paulo, 1 de Agosto de 1939. 
1AMERICAN COLONYS Manjo & Fr lia Ltda. 

Alfredo do Santos Freita • 
'rhe English Llbt·ary, R. S. 

Bento, 802, ha.s just received ft•om 
England and U. S. A., about 
10.000 books of the most consa
grated authors of all matters, ae: 
Novclls, romance, photography, 
<lfccionarles, el'lc!olopedies, cock

Antonlo Pereira. Araujo. 
(Firmas reconhecidas no Oarto • 
rio do Sexto Tabellião). 

ln , f hion, .r li 11, h!lo,'iO 1~..-...JAIMa.w. ,u~a..a:l.~.ü.o' 

TU s, OPA LO TR\ IW Y, Ll ll'l' 

A D l'OWl'llt COJ\IPANY LI nTEJD 

Aviso 11 Ch3macla. o..e 1\tanoct Fell· 
pe da. Sllva, tambem conhecido por 

Manoel Fellclo. 
O conformlúa!lo om as lnstrnçil s 

do Co11 elllo Nacional do Trabnlbo, 
para tnqucrlto allmtni tra.t•vn t1c 
tJUil trnt& o arUgo G3 do decreto 
N.0 20465 de 1.0 de outnbto do 
1931, modificado. rn parte, pelo 
1lecreto ,o 21 081 d • 2·l de ·e· 
' 'ereiro de 1932. 
SAIBAM quantos o pr R<nte a.vl

so de ohnmnda. vlr íll, ou de! e • 
llhPch lPDto tlver~m. <IUO o sr. MA· 
NOEL FELfPE OA SILVA, tnmbem 
conhecido por M:ANOJCL FELICIO, 
en1pregado do Oepnt·tam nt.- do Mt\· 
torJal Rodnnte· e OtlclnM da Tho 
Stto Paulo Tmmway, Llgllb nutl Po
wer Comp~tny :.tmlted, onde oKet·ottt 
o cnrgo do ajudttnto ele ferreiro, com 
ohnpn u.o 5723. Cbtá. sentlo chamado 
Pl\ra. sua nnttl nela no InquorJto 
Admlntntratlvo lnataurndo em vtrtu
d de po1·tnrla. dn Superlutendenctn 
da rPterldtt Companhia, paro. a.ourn-
11 ·o de falta gmve (!Ue Jb () o.trl· 
but<l.\, conlllstente Pm ttbnudono do 
serviço sem moth·o ju~tlflcr.do, de· 
vendo o mesmo eompnrPo r no t!ln 
8 de AgoGto do conoute rmo, da 9,00 
horas, em a sala ontlo !unciOllll a. 
ro. 11eot1v OomiRSf<o <.lo Inquf'rlto, no 
1.1. 0 nndnr do precllo "Alexandt·o Mn
okouzto", I\ rua Xavl<·r do Tolodo 
n,O 23, 0\1 DOk d!M SUbSeQUf'UtOH 11t 
O CllC6\"l'l\tllOlltO dO iUfl\Ull'Jto; O bl• 
t rEmeado poclen\. oomoarocer eó ou 
uoompMlhndo do seu •tdvogndo ou 
pelo aclVO!illdO do. 'syndJ a. to do sn: 
Cla.Ase, nflm do serem reduzltJnq n 
termo~ suax deolarv.çõeR, nsslRtlr N. 
lnQulriQiio da.q tcstenmll11ns de 
nausnçAo o oferecer 1\ dofmm 111ue 
ti\"Cr, Nn a.udl<mcln a sru :rC•lllzar nn 
dia. boro. o local i:clma. referidos d • 
ver o d pôr M aegutnto;, t ~temu
llhM: Olorlnndo O. Orunbnro, re
ijldente é. run Or. Jgunclo elo Ar LI· 
Jo n.u 239; José Vntal. l'eslttent<> (! 
rua. 0 9ciU' Horta n.o 70: Amerlco Sut
tln, reslclent á rua dos AI peR u .o 
3lli e Fra.nclsco Phaelanto .Jo!stnnla· 
ltlou do Anuwal, resld<mte é. rua. L11· 
vupllR 11.0 1113. Eu, Avmnucto Pcl ·o
to, 8eor tn.rto da Comlst..áo de lnquo· 
ritO, O AUbscrevo. Al"IUIIIldO PeL"I:OtO, 
e vai nsslmído pelo Presidente. 

Sl\o .P11.nlo, 5 de Jullm de 1939. 
JOR6 Aranhu. do AsHis Pacileco. 
Presidente da oml~rio do ln· 
(JUOrlto, 

8-22 julb, 5 agos, 

1.a PRAÇA 
O 1loutor Lub; Correu. de Cnmar• 

go Aranha, juiz de dh· lto da 
t.a van~ civel, 1lcsta comnrca. 

da. Ctqlltal do Est. de S. Paulo, 
etc. 
FAZ SABER a todos quantos o 

OIARJO 
b r: UM PREOIO e seu r speotl-ro 
ter r no, construido pnrn t.lcn tro do 
olb•hRmento da nm., sltundo 1\ ruo. 
lbltumna., sob numero noventa e P1 
cinco, parq\10 Tlnpct·Jnl, l•roguezln co 
cll\ Saude, comnl'ca. da Oapltat, oon· li 
tclJ<lo tros comodos e co:.:lubn, me• ( 
aonlhndrn; o !orrauos, em mtlu es· R l 
tado de conse1·va.Qiio sondo cmca· 101 
do cl 1u·ame nA. rt·P.nt o dos !c.· t'll 
lloH, com uma. Jnneh' do · !r nt , por-~ ex: 
ta do lado. Oontrout:mdo de w11 la· dl 
do om o lote numero oito, d pro· d< 
prledcld d Nlcanot· elo Oo.mpoo, tiO N• 
outro lado com o lote numero 1.1 z, p 
d propl"iedado de Samuel .Bruno, · 
11 los tunclos .::om proprl<'dndo no 1 12 

ugeulo Klrchner. o terreno do r • C1 
f rlllo lmovel, mcdP, pela frente, 7. · 
qna cml•tltue o loto numero 9 (no~ 
\'e), med l 5,00 mctt·os do fronte, 
pur mn lado, 36 .00 metros do ou
ttolndo. 311,50 metros tormando a 
t'lr a totnl de 558,065, centlmotros, 
ten<to sido avnllaclo pala. llllpoJ·tan
chl cll! rs. 8:000$000 iolto ooutos ltc 
rOH), ootlforme acima ftcon dito. -
St·bl·e o 1n1ove1 Ju refel'ido, olém d:1 
hlpotboca exequenda, n o pcHtl 
qul\lquer outro onu$, contarmo tuz 
r a certldl\o fot·neclda pelo Ro;.c!Ji• 
tro Goml n de HiiXJt·b cc~s da. Prl• 
mci.J·B lrcul.ll rlçl\o dC3ta Bpltal 
de S. Paulo, úatnda. do trlntu. um 
(21) cl Julho de mil no1·ucentos e 
tl'lnt.u. nove ( 11139), cortldl\o c. ~B 
Junto. no!! reapootlvos autoR. E PB· 
rt~. (JUO <'hogne no conlloclmento do 
todo~ QLmntos p sso.m Intel· .Mar o 
elo !uturo nâo so nlc;:;uo l!lnoranolu, 
ommlel expedir o prt ont ocllt.u.l elo 
prtmoln\ (1.") praça, com o prnzu 
d.ll vime 120) d1M, que svrll. a.fl.·nuo 
uo Jocnt do co~tumo c puulloa.do m1 
tormn. rocommcntladu pela !el. DcL
d<• u passado nesttJ. cidade da Capital 
clro l!iijtaclo do l:l. l'nulo, IIOA trol01 (3) 
tUns do nte:-. de A~oatc ao mil tlove· 
o~>ntos e trlntn e nove (l030J. lllu. 
(uestuúdo) Leopoldo Buouroutt, es· 1 
cul\·onto 1w·nmentndo, o cl ~>tllo 't'fl.• 
Col. E eu, (a.sslu, dol Jos6 d Vas· 
ccnoollos, oficial 'llll.lor, o subsorc· 
VO - 0 JUII'o de Jr ltO, (!l~ijlll(LdO), 
Obwnldo Pinto do Amm•al. (eetadc. 
tegalmcuto), 

It\RIA DA L Z 
IARINitO 

A i'nruilia Rlbns Marinho 
agradece a todos que a. con
fortal'l\m por occasltio rlo 
tloloroso transe por qu 
passou e os convida pQ.ra a 
missa do 7.0 dia, qne será. 
cclebruda segunda - feira., 
dia 7, ás 9 horn.s, na egrejn 
do Mosteiro de Sil.o Bento. 

íanlilia. de 
.TO 1!:' IANO • L 

'l'EIXElR.~ 

ll 
({ 
r, 
3 

4 

3 
a.grn.dece penhoradiKslma. o. S 

todos os amigos, o conforto que 
lhE' trouxeram no passamento do 
·audoso ext.!ncto, e conv1do-o1i n 

parn. a. missa de 7.0 dia. que i'arâ h 
celebrar ua egTeja do S. I•'ranclR· n 
co, dia 7 do corrente, âs I! e melo. 
ho:ras, t'Onfes.samlo desdo já n sua d 
eiernn. vmtidão. pol' mnis este u 
acto de l'ellg!ão c umlzaclt'. " 

1-1 11 

7 

A.nnuncios 

presente edlt.al virem ou dele co· 
nllecimento tiverem, que no tlia 
8 do proxlmo mês de agosto, ás 
14 horM, na área contígua á. ga
leria. m que estfto situados o 8.o 
Oficio ct Ol'fãos e a. ex-5.a Zo
na. EleiLoral. o porteiro dos AU· 
ditorios Octavio Passos, ou quem 
Rua.s vezes fizer, trará a publi· 
co pregão de venda e a.rrcmatn
çüo etn l.a. praça, a. quem mais 
dér ou maior lnnce oferecer aci
ma da o.v:tliaçll.o, os bens penho
rados a Joáo Hil·sy e sJ mulhel', 
nos autos do ex-I-iipotecarlo que 
lhes movo o dr. Antonio Wcy, a 
su.ber: - "Um ten no de~lgna
do como lote n . 26, Quaclrl~ 47. 
do. Vlla Quitm'ma., D1sLr1to ele 
Osasco, com frente para a R. 8. 
onde mede 16 mts. e 38 cts. tt'll· 
do, do lado dll·cito, onde tamh m 
fa~: frent.e a Avenida 7, 41 mt.s. 
e 20 ctms., do lado esqu rdo, 37 
mts. e 50 ctllls. e nos Itu\dOR 16 '10('.\ PARA E,' RIPTORIO b 
mts.; o te1·reno supra. dc·scrlto Procurn-se tu a. utoçu, de b a. r 
divide por Utn lado com a. Ave- ca!Hgrapilia e echtcada., com so· • 
lllda 7 e de outro e fundos com Udo con11ecimentu em da.ctylo• 
succes~o1·cs do Oel. Delflno Cer- plliCI, e correspondencla para c:J~ 
queira. No tel'rcno . ·lstc tuna "''l}JtCII'io illdttsh·lal. Cat'll\S 1t estn 
pequeno. ca::Ja de 3 comoclo" ns- l"olll!t. pro·a R. S. - Notar o Ol'dO· 
&!>:.\111:.-dol:i e forradoR. co~~l11lla __ l'...._t_Ju_do pretcn<le:ll! 



ÁTA DA INQ,UIRIÇ1tO DAS TESTEMUNHAS 
DA ACUSAÇlo j 

Aos 8 (oito) dias do mês de Agosto do ano de mil novecentos e 

trinta nove, ás nove horas (9:00 horas) em a sala designada pa

ta o presente inquerito, situada no quarto andar do predio " Ale

xandre Mackenzie", sito á Rua Xavier de Toledo N~ 1, digo, Rua 

Xavier de Toledo N~ 23, nesta Capital, reuniu-se a "Comissão de 

Inquerito Administrativo", nomeada pela portaria de fls. , bai

xada pela Superintendencia da The são Paulo Tramway, Light and 

Power Company, Limited, para apurar falta grave atribuida ao seu 

empregado MANOEL FELIPE DA SILVA, ajudante de f rreiro com a cha

pa n~ 5723, falta essa consistente em abandono do serviço sem mo

tivo justificado. Pelo snr. Presidente roi declarada aberta a 

audiencia, determinando que eu, Secretario, apregoasse o nome do 

acusado MANOEL FELIPE DA SILVA, devidamente chamado nos termos do 

Aviso de Chamada publicado nos jornais "DIARIO POPULAR" e "O ESTA

DO DE S.PAULO", que se acham juntos aos autos. Apregoado não com

pareceu o acusado e ninguem por ele, não tendo tambem comparecido 

o advogado ou o representante do sindicato de classe •. Apregoado 

novamente ás nove e quinze minutos (9:15 horas), ainda não compa-
N receu, nao tendo tambem comparecido ninguem por ele. Pelo snr. 

Presidente foi dito que, de acôrdo com os instrumentos de intima

ção juntos aos autos fossem tambem apregoadas as testemunhas de 

acusação, Giorlando G. Gambaro, José Vatai, Americo Sattin e Fran

cisco Phaelante Estanislau do Amaral. Apregoadas compareceram. 

Pelo Snr. Presidente foi ainda determinado que, em separado, se 

procedesse â inquirição das testemunhas presentes, de modo que 
... uma nao ouvisse o depoimento das outras. Nada mais hav~ a tra

rada a presente audiencia e de tudo eu,b~~ 

~~~~~~~' Secretario, lavrei a presente áta, datilografei 

juntamente com os demais membros da comis-

PRESIDENTE ~'-i=u = Pfo...... e. p<e ~~ 
I 

VICE-PRES1i9ENTE (11 ~ ·~. 



~s~~ ·--~~~~~~~----------
TEST~ 

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

TES~NHA --~~--~----~--~~-------
SECRE~IO -+~~~~--~~~~~-------

la. TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO 

GIORLANDO G. GAMBARO, com 27 anos de idade, brasileiro, natural 

da Capital deste Estado, solteiro, residente á Rua Dr. Igancio 

de Araujo n~ 239, nesta Capital, empregado da The são Paulo 

Tramway, Light and Power Company Limited, ha 12 anos, exercendo 

atualmente o cargo de escrituraria da Secção Mecanica do Depar

tamento do Material Rodante e Oficinas, para o qual !oi nomea~o 
ha cerca de um ano. Tendo prometido dizer a verdade sobre o as

sunto referido na portaria de fls. e sendo inquirido respon

deu:- que em principias do ano de 1936 quando o depoente exercia 

o cargo de auxiliar de encarregado na Secção de Ferraria do Depar

tamento do Material Rodante e Oficinas, teve ensejo de conhecer o 

acusado MANOEL FELIPE DA SILVA que tambem era conhecido por MANOEL 

FELICIO; que o acusado, naquela ocasião, exercia o cargo de ajudan

te de terreiro; que no mês de Fevereiro do mesmo ano de 1936, em 

dia que não se recorda, o acusado começou a !altar ao serviço sem 

apresentar qualquer justificação de sua ausencia; que então o de

poente, na qualidade de auxiliar de encarregado, consultou o en

carregado da SecçNo se deveria ou não fazer a comunicação de praxe 

ao sr. Chefe Geral da Secção de Mecanica, tendo aquele lhe r spon

dido que não havia necessidade de tal comunicação, porquanto, esta 

t mo fito de justificar falta do empregado a pedido seu, e que,no 

caso, o empregado em questão não mandara qualquer avisoou pedido 

de justificação; que posteriormente o depoente veiu a saber que um 

dos chefes do Departamento do Material Rodante e Oficinas mandara 



o 

um empregado á casa do acusado afim de saber de 
;$~ 

seu paradei"t 

que segundo se recorda o depoente, o empregado escolhido para 

esse serviço, foi o sr. Brasilino Augusto da Silva que por suas 

relações de amizade com o empregado ausente, estava em condiçÕes 

de melhor apurar a causa de sua ausencia; que esse táto o depo

ente veiu a saber por ter ouvido de terceiros e não em função 

de seu cargo; que tempos depois vindo a conversar com o referi

do Brasilino Augusto da Silva, soube o depoente que o acusado 

se achava doente, sofrendo de p,e turba entais; que mais 

tarde o depoente veiu a saber por intermedio do mesmo Brasilino 

que o acusado havia abandonado o quarto em que morava sem dar 

qualquer explicação ao proprietario do predio que lhe alugava 

o quarto; que segundo consta ao depoente o acusado fazia suas 

refeiçõe~ num armazem de secos e molhados, de propriedade do 

Sr. José Gomes Pinto, sito á Rua Lavapés n~ 446, bem em frente 

ao portão das Oficinas da Light; que depois o acusado, digo, 

que depois que o acusado deixou de comparecer ao serviço o de

poente nunca mais o viu no referido armazem, onde frequente

mente, ou melhor, habitualmente era visto nas suas horas de 

folga; que o depoente ignora se o acusado obteve licença da 

Cia. para tratamento de sua saude. Nada mais havendo a depôr 

foi encerrado o presente depoimento que lido e achado conforme, 

vai elos membros da Comissão e por 

mim , que o datilografei, 

e assino. 

2a. TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO 



2a. TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO 

JOSt VATAI, com 32 anos de idade, hungaro, natural de Cheria, 

casado, residente á Rua Oscar Horta n~ 76, nesta. Capital, em

pregado da The são Paulo Tramway, Light and Power company Li

mited, ha 14 anos, exercendo ha 3 anos o cargo de encarregado 

da Secção de Ferraria do Departamento do Material Rodante e 

Oficinas. Tendo prometido dizer a verdade sobre o assunto re

ferido na portaria de fls. e sendo inquirido respondeu:

que o depoente conhece ha longos anos o acusado MANOEL FELIPE 

DA SILVA que tambem era conhecido por seus colegas por MANOEL 

FELICIO; que durante cerca de lO anos o acusado foi auxiliar 

do depoente, pois, desempenhava ele as funções de ajudante de 

ferreiro na Secção em que trabalhava o depoente; que MANOEL 

FELIPE sempre se revelou bom empregado, cumpridor dos seus de

veres e atencioso para com os companheiros; que, entretanto, 

em principios do ano de 1936 o acusado começou a faltar ao 

serviço sem apresentar qualquer justificação, quer por escri

~o, quer verbalmente; que notando sua falta um dos chefes da 

ecção a que pertencia o acusado mandou um dos operarios á 

procura do mesmo em sua residencia afim de averiguar o motivo 

de sua ausencia; que Brast lino Augusto da Silva, o operario 

encarregado de averiguar a causa do afastamento do acusado, 

comunicou á Chefia da Secção que o encontrára doente em 'seu 

quarto, não estando porém acamado; que Brasilino percebendo 

que o seu colega não estava passando bem quiz acompanhá-lo ao 

medico, tendo porém o acusado se recusado a atender o seu con

selho; que passados dois ou treis dias o mesmo Brasilino vol

tou á casa do acusado afim de fazer-lhe uma visita e, por or

dem de seu Chefe oferecer-lhe o que fosse necessario para o 

seu tratamento; que, entretanto, o referido Brasil1no não en

controu o acusado em casa, tendo s~bido pelas pessôas que ha

bitavam no mesmo predio, que o acusado abandonára aquela casa 

sem se despedir dos conhecidos, sem dizer-lhes para onde ia e 



~ 
onde ia e sem levar comsigo os objétos de uso que ficaram éJ~ 
abandonados em seu quarto de dormir; que depois disso varias ~ 
pessôas conhecidas do acusado e do depoente envidaram esfor-

ços para descobrir o paradeiro de MANOEL FELIPE sem que, com-

tudo conseguissem saber para onde ele se dirigira; que MANOEL 

FELIPE era natural do Ceará e não tinha parentes neste Estado; 

que o depoente sabe que a Superintendencia do Departamento do 

Material Rodante e Oticinas tambem procurara encontrar o acu-

sado, mas ignora se o conseguira encontrar e, porisso, não 

sabe se o mesmo obteve ou não licença para tratamento de sua 

saúde. Nada mais havendo a depôr foi encerrado o presente de

poimento, digo, sáúde; que o depoente não se recorda em que 

rua ficava a casa em que o àcusado dormia, mas tem certeza 

de que o mesmo fazia as suas refeições em um armazem de secos 

e molhados sito á Rua Lavapés n~ 446, bem em frente ao portão 

das Oficinas da Light; que nesse armazem o acusado era habi

tualmente encontrado nas suas horas de rolga e por esse moti-

vo seus companheiros indagaram do proprietario do referido 

armazem se tinha conhecimento do paradeiro do acusado; que o 

proprietario lhes dissera que de !áto MANOEL FELIPE por longos 

anos !requentara seu estabelecimento, abandonando-o de uma hora 

para outra sem que houvesse motivo a isso; que segundo soube 

o depoente, o acusado estava sofrendo das faculdades mentais 

quando abandonou o serviço da Cia •• Nada mais havendo a depôr 

!oi encerrado o presente depoimento que lido e achado conforme, 

munha, pelos membros da Comissão e por 

mim~~~~~~~~~~~~------'que o datilogra!ei,subscre-
vi e assino. 

VICE-PRES 

3a. TESTEMUNHA DE ACUSAÇ~ 



3a. TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO 
I 

/ 

AMERICO SATTIN, com 24 anos de idade, incompletos, brasileiro, 

natural de Vila Americana, neste Estado, solteiro, residente á 

Rua dos Alpes n~ 315, empregado da The São Paulo Tramway L1ght 

and Power Company L1m1ted, ha 6 anos e meio, exercendo ha 2 

anos e meio o cargo de escr1turar1o na Sec.ção Mecan1ca do De

partamento do Material Rodante e Oficinas. Tendo prometido di

zer a verdade sobre o ráto referido na portaria de fls. e 

sendo inquirido respondeu:- que o depoente logo que ingressou 

no cargo de escriturar1o da Secção Mecan1ca, soube,por meio da 

correspondenc1a que lhe éra af~ta, que o ajudante de ferreiro 

MANOEL FELIPE DA SILVA, tambem conhecido por MANOEL FELICIO, 

vinha faltando consecutivamente ao serviço sem apresentar qual-

quer justificação quer d1rétamente, quer por meio de terceiros; 

que afim de regular1sar a situação desse empregado,um dos seus 

Chefes encarregou um funcionario para averiguar a causa do afas

tamento do acusado; que segundo soube o depoente não s6 por 1n

~~~~ermed1o da correspondenc1a, como tambem por ter ouvido de ter

e1ros, o empregado encarregado de procurar o acusado, comun1cá

ra que tendo ido á sua residenc1a não o encontrara e nem conse

esclarec1mento nas v1sinhanças, pois o 

acusado abandonara a casa sem contar a qualquer pessôa para onde 

se dirigiria; que o depoente ignora em que rua era a casa, digo, 

em que rua !!.cava situada a casa onde morava o acusado, mas sabe 

que este fazia suas refeições em um armazem de secos e molhados 

sito á Rua Lavapés n~ 446, em frente ao portão das Oficinas da 

L1ght; que os companheiros do acusado indagaram do proprietario 

do referido estabelecimento se tinha conhecimento do paradeiro 

de MANOEL FELIPE, sendo que o referido propr1etar1o lhes respon

dera que MANOEL FELIPE depois de frequentar o seu armazem durante 

longo tempo, o deixara de um momento para outro não mais apare

cendo para fazer suas refeições; q~ segundo ve1u a saber o de

poente, o acusado estava sofrendo das faculdades mentais. Nada 



c 

Nada mais havendo a de ôr foi encerrado o presente depoimento 

que lido e achado eonforme, vai assinado 

los membros da Comissão e por mim~tt.-JJ.~~~~~~:;é:~:=::~ 

que o datilografei, subscrevi 

4a. TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO 

FRANCISCO PHAELANTE ESTANISLAU DO AMARAL, com 27 anos de idade, 

brasileiro, natural de Capivari, neste Estado, solteiro, resi

dente á Rua Lavapés n~ 1113, nesta Cauital, empregado da The 

são Paulo Tramway, Light and Power Company Limited, ha 7 anos, 

exercendo o cargo de escrituraria da Apontadoria, no Departa

mento do Material Rodante e Oficinas. Tendo prometido dizer a 

verdade sobre o fáto referido na portaria de fls. e sendo 

inquirido respondeu:- que logo que o de oente ingressou aos 

serviços da Cia . ficou conhecendo o acusado MANOEL FELIPE DA 

SILVA, conhecido na roda de seus comuanheiros por MANOEL FELICIO; 

que este empregado exercia as funções de ajudante de ferreiro 

na Secção Mecanica do Departamento do Material Rodante e Oficinas; 

que empp, digo, que em principias de 1936 o referido empregado 

começou a faltar ao serviço sem motivo justificado, vindo depois 

o depoente a saber que o mesmo se achava doente, sofrendo das 

faculdades mentais; que esse fáto soube o depoente uor te-lo 

ouvido de diversos companheiros que trabalham ao lado do depoente, 

bem como de operarias da Secção Mecanica onde trabalhava o acusado; 

que segundo sou, digo, que segundo ainda soube o depoente um dos 

chefes da Secção encarregou o sr . Brasilino Augusto da Silva, com

panheiro de trabalho e amigo do acusado, de procura-lo em sua casa 

afim 

• 



,, 

casa afim de saber do seu paradeiro e tomar as necessarias 

medidas junto á Caixa de Aposentadorias e Pensões, no caso 

de que o mesmo necessitasse de qualijuer tratamento medico; 

que o referido sr. Bras111no dando cumprimento ao encargo 

recebido constatou que o acusado se achava recolhido ao seu 

quarto de dormir, dando evidentes mostras de estar sofrendo 

das faculdades mentais, e tendo mesmo se recusado a aceitar 

qualquer tratamento medico; que dias depois a mesma pessôa 

voltou á casa de MANOEL FELIPE, não o encontrando porém, pois 

o mesmo a havia abandonado sem dizer aos moradores do predio 

para onde iria; que o depoente sabe que o acusado morava em 

um quarto numa casa sita á Rua Teixeira Leite, cujo numero não 

se recorda; que de ciencia propria pode ainda informar que o 

mesmo acusado fazia suas refeições diarias em um armazem de 

secos e molhados sito á Rua Lavapés n~ 446, em frente ás Ofi

cinas da Light; que nesse estabelecimento comercial o acusado 

era frequentemente encontrado nas suas horas de folga; que os 

companheiros do acusado indagaram do proprietario do referido 

armazem se este tinha noticias de MANOEL FELIPE, tendo essa 

pessôa lhes respondido que o acusado depois de frequentar a sua 

casa durante muito tempo, abandonou-a sem dar qualquer explicação; 

que os superiores aierarquicos do acusado procuraram-no varias 

vezes não sendo possivel encontra-lo e nem siquer colher noticias 

suas; Nada mais havendo a depôr foi encerrado o presente depoi

mento que lido e achado conforme vai 

pelos membros da Comissão e por mim,-Hq:..JJ~~~~~:-'C:~~;;....-

que o datilografei, subscreVi 

VICE-PRES 



.. 

snr. Secretario 

Tendo as testemunhas de fls. feito rererencias 

em seus depoimentos ao fáto de ter o sr. Brasi1ino Augusto da 

Silva, empregado da Secção Mecanica do Departamento do Material 

Rodante e Oficinas, sido a pessôa encarregada de visitar o acu

sado em sua residencia, determino seja expedido, incontinenti, 

instrumento de intimação convocando-o para prestar depoimento 

neste inquerito em audiencia que deverá se realizar amanhã,dia 

9 do corrente, ás 14 horas, nesta mesma sala. 

São Paulo, 8 de Agosto de 1939. 

Snr. Presidente : 

Certifico que, em cumprimento ao despacho supra, . 
expedi o instrumento de intimação á testemunha referida sr. 

Brasilino Augusto da Silva, cuja copia em frente se vê. 

São Paulo, 8 de Agosto de 1939. 



INSTRUMEN'IO DE INTIMAÇ1tO 

o Dr. José Aranha de Assis Pacheco, Presidente da "Comissão 

de Inquerito Mministrativo" nomeada para apurar falta gra

ve imputada pela "The são Paulo Tramway, Light and Power 

Company, Limi ted, " ao seu empregado Sr. MANOEL FELIPE DA 

SILVA, tambem conhecido por MANOEL FELICIO, ajudante d fer

reiro com chapa n~ 5723. Manda pelo presente instrumento de 

intimação devidamente assinado, que o snr. secretario se di

rija á Rua Thomaz de Lima n~ 292, nesta Capital, e, sendo ai, 

intime a testemunha Brasilino Augusto da Silva, a comparecer 

no dia 9 de Agosto do corrente ano, ás 14 horas, em a sala onde 

funciona o inquerito, sita no 4~ andar do predio "Alexandre 

Mackenzie", á Rua Xavier de Toledo n~ 23, afim de prestar o 

seu depoimento. t feito o presente em duas vias, a segunda 

das quais será entregue á testemunha, devendo esta lançar o 

seu "ciente" na primeira via, para ser junta aos autos e deles 

ficar fazendo parte integrante. o que cumpra. Dado e passado 

nesta cidade de são Paulo, aos oito dias do mês de Aggsto do 

ano de 1 novecentos e trinta e nove (1939). F:u.,b~ 
\. 

_.,~~:u~uc:~~-' Secretario, o datilografei e subscrevi. 



ATA DA CONTINUAÇÃO DA INQUIRIÇÃO DAS 
TESTEMUNHAS DA ACUSAÇ~O. 

Aos nove dias do mês de Agosto do ano de mil novecentos e trinta 

e nove (1939), ás 14 horas, em a sala designada para o presente 

inquerito, situada no 4°. andar do predio "Alexandre Mackenzie", 

sito á Rua Xavier de Toledo n~ 23, nesta capital, reuniu-se a 

"Comissão de Inquerito Administrativo", nomeada pela portaria 

de fls. baixada pela Superintendencia da The São Paulo 

Tramway, Light and Power Company Lim1ted, para apurar falta 

grave atribuida ao seu empregado MANOEL FELIPE DA SILVA,tambem 

conhecido por MANOEL FELICIO, ajudante de ferreiro com chapa n~ 

5723, falta essa consistente em abandono do serviço sem motivo 

justificado . Pelo Sr. Presidente foi declarada aberta a audiencia 

determinando que eu,Secretario, de acôrdo com o instrumento de 

intimação junto aos autos, apregoasse o nome da testemunha re- . 

ferida Brasilino Augusto da Silva, devidamente intimada. Apre

goada compareceu, sendo em seguida tomado o seu depoimento con

forme consta dos autos. Nada mais havendo a tratar foi encerrada 

a presente audiencia e de tudo eu, Secretario, lavrei a presente 

áta, datilografei e subscrevo juntament~ com os demais membros da 

Comissão e testemunhal 

PRESIDENTE ....:.·.f6.~#~~~..k:L~~:::::2,.~ 

VICE-}'RESI 

5a . TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO 
(testemunha referida) 

BRASILINO AUGUSTO DA SILVA, com 33 anos de idade, brasileiro, 

natural do Estado de Minas Gerais, municipio de Barbacena,sol

teiro, residente nesta Capital á Rua Thomaz de Lima n~ 292,em

pregado da The são Paulo Tramway, Light and Power Company Limited, 

ha 12 anos, exercendo atualmente o cargo de ferreiro oficial, 
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~~ ,~ 
oficial, o qual vem exercendo ha cerca de 6 anos. Tendo ~9~etido 
dizer a verdade sobre o assunto referido na portaria de fls. 

e sendo inquirido respondeu:- que o depoente ao ingressar nos 

serviços da Light and Power !icou conhecendo o ajudante de ter

reiro MANOEL FELIPE DA SILVA que trabalhava na Secção Mecanica 

do Departamento do Material Rodante e Oficinas; que esse conhe

cimento se travou ha 12 anos atrás, epoca em que o depoente co

meço a trabalhar para a referida Cia. como ajudante de ferreiro; 

que logo passou a fazer bôa camaradagem com MANOEL FELIPE DA 

SILVA, mais conhecido por MANOEL FELICIO, ficando bons amigos, 

chegando mesmo ao ponto de morarem no mesmo quarto; que o depo

ente e o acusado primeiramente moravam na Rua Augusto Freire n~ 

96, antigo, e depois de um ano e pouco passaram a morar num 

quarto na Rua Glyceri o n~ 118-A, antigo, onde permaneceram por 

cerca de 3 anos; que em fins do ano de 1935 o acusa o deixou de 

prar em companhia do depoente indo residir sosinho em um quarto 

a ugado por ele á Rua Teixeira Leit n~ , cujo numero não se re

corda; que alguns mezes depois, ou seja em fevereiro de 1936 o 

percebeu que seu amigo MANOEL FELIPE estava algo trans

pois começava a dizer cousas incoerentes, sem nexo e 

contraditorias; que por diversas vezes o depoente o viu voltar

e para uma parede qualquer e depois de pronunciar palavras in

comprehensiveis, dizia ter tido uma conferencia com o Presidente 

da Republica; que outras vezes dizia ter adquirido por compra 

todos os predios da Avenida Rangel Pestana, nesta Capital, e 

com a renda de êitos predios iria estudar afim de vir a ser o 

Presidente da Republica; que alem dessas manias o acusado fre

quentemente tinha momentos de irascibilidade, não querendo con

versar com ninguem, nem mesmo com o depoente,seu velho amigo; 

que certo dia do mez de Fevereiro de 1936 o acusado deixou de 

comparecer ao serviço sem mandar qualquer aviso justificando sua 

ausencia; que em virtude dessa ausencia se prolongar po~ varies 

dias, o sr. Luiz Gregnanin sabendo das relações de amizade entre 

o depoente e o acusado, mandou que ele, depoente, fosse á casa 



casa do acusado saber o motivo de suas faltas; que então o 

depoente se dirigiu á Rua Teixeira Leite , lá encontrando, 

no quarto em que dormia, o acusado que ao ver se aproximar 

o depoente demonstrou enfado pela sua presença, dando provas 

inequivocas de que estava sofrendo graves perturbações men-

tais; que então o depoente voltou ao serviço e declarou ao 

sr. Luiz Gregnanin, Chefe da Carpintaria, que MANOEL FELIPE 

precisava submeter-se a um tratamento, devendo, talvez, ser 

recolhido a alguma casa de saúde; que então imediatamente o 

sr . Gregnanin telefonou a um medico da Caixa de Aposentadoria 

e Pensões solicitando as necessarias providencias para o caso; 

que depois disso o mesmo sr. Gregnanin mandou o depoente e mais 

uma pessôa buscar o acusado afim de conduzi-lo á referida Caixa 

para se submeter a exame e consequente tratamento; que,entretanto, 

e seu companheiro chegaram á casa do acusado, 

acompanha-lo; que então o depoente voltou ao 

s rviço, relatando o fáto ao sr . Chefe que o tinha incumbido da

que então o sr . Gregaanin disséra ao depoent que 

necessarias providencias para a internação do 

acusado, providencias essas que seriam tomadas junto á Caixa de 

osentadoria e Pensões dos Serviços de Tração, Luz, Força e Gaz 

de são Paulo, da qual o acusado era socio; que, entretanto, quan

do o acusado foi novamente procurado para aquele fim, não is 

foi encontrado, pois, naturalmente com medo de ser internado havia 

desaparecido de sua casa; que dias depois desse ultimo fáto, o 

depoente voltou á casa do acusado e conversando com a senhora que 

lhe alugava o quarto, soube por intermedio desta que MANOEL FELIPE 

abandonara aquela casa sem dizer para onde ia, deixando suas malas 

e roupas e ainda sem pagar o aluguel vencido; que apesar de todos 

os esforços envidados pelos companheiros e superiores hierarquicos 

do acusado, este até a presente data nunca mais foi encontrado, e 

nem dele se teve a menor noticia; que o acusado durante multo tem

po fez suas refeições em um armazem de secos e molhados sit do em 

frente ás Oficinas da Light, á Rua Lavap~s n~ 446; que esse esta-



estabelecimento servia de ponto de encontro para o acusado, 

pois na rua, digo, na casa da Rua Teixeira Leite o mesmo s6 

aparecia para dormir; que o proprietario desse estabelecimento 

sendo perguntado pelo depoente se tinha noticias do acusado, 

respondeu-lhe que nada lhe podia adeantar, pois MANOEL FELIPE 

de uma hora para outra deixara de frequentar sua casa. Nada 

mais havendo a depôr foi encerrado ·o presente depoimento que 

lido e achado conforme vai assin do pelos mem-

bros da Comissão e por mim ~~~~~~~~~~~~---' que 

o datilografei, subscrevi e assino. 



snr . Pres dente: 

Certifico ter esgotado o prazo legal de 5 dias sem que 

o acusado produzisse sua defeza. 

São Paulo, 15 de Agosto de 1939 . 

snr . Secretario: 

De acôrdo com as instruções baixadas pelo Conselho 

Nacional do Trabalho, determino seja oficiado á Superinten

dencia solicitando certidão do tempo de serviço do empregado 

MANOEL FELIPE DA SILVA, bem como sua folha de antecedentes com 

todos os elogios e puniçÕes, interrupções de serviço,licenças, 

exonerações e faltas que, porventura, se tenham registrado du

rante o tempo que o mesmo trabalhou para a The são Paulo Tramway, 

Light and Power Company, Limited. 

são Paulo, 15 de Agosto de 1939 . 



Snr. Presidente: 

Certifico que de acôrdo com o despacho de flso 
' expedi o oficio á Superintendencia cuja copia adiante se vê. 

São Paulo, 15 de Agosto de 1939. 



" 

são Paulo, 15 de Agosto de 1939. 

0!1C10 No. 2 

Ilmo. sr. Dr • 
. Odilon E. A. de Souza, 
M. D. Superintendente da 
The são Paulo Tramway, Li t and Po er Company, L1m1ted. 

Prezado Senhor: 

Atim de juntar aos autos do Inquerito Ad in1s

trativo instaurado em consequencia da portaria baixada or essa 

Super1ntendencia m 1~ de Julho Ultimo, solicito a v.s. mandar 

ornecer a esta Comissão de Inquer1to Administrativo, conforme 
' . 

termlnam as "Instruções do Conselho Nacional do Trabalho" , a 

certidão do tempo de serviço do e pregado MANOEL FELIPE DA SI~ 

VA, ajud~te de terreiro chapa n~ 5723, do Departamento do 

terial Rodante e Of1c1n s, be como · sua tolha de antecedentes, 

om todos os elogios, punições, interrupções d serv1ço,l1cenças, 

exoner ções e !alta que, porventura, se tenham registrado duran

te o tem o em que o mesmo trabalhou para a The são aulo Tr ay, 

L1 t and Power Company, L1mited. 

Atenciosas saudações 



.. 

Sr . Secretar o: 

Determino seja junto aos autos o rontuario do 

acusado receb do nesta data . 

são Paulo, 24 - osto - 1939 • 

Sr . residente: 

Certifico, em cumprimento ao desp cho supra 

fiz juntada qos autos do prontuario que adiante se vê . 

1939 . 
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THE SÃO PAULO T~AMWAV. LIGHT .ANO POWER COMIDANY, 

P O . BOX " 3." 
S Ã O PAULO, BRAZIL. 

CA f)L E AOORESS 

KAIGAR 

BB-2158-C 

NC:-8448 

CERTIFICO que 

empregado desta Companhia no Departgmento de Material Ro

dante e Oficinas desde 8 de setembro de 1925, como ajudan

te de terreiro, terreiro e ultimamente ajudante horista 

eom chapa de pagamento n. 5723. 

" 
" 

" 
" 
" 

Seus salários têm sido os seguintes: 

8/9/1925 
1/10/1928 
1/6/1935 

a 30/9/1928 
" 3l/5/Hl35 
... em diante 

L1oenqas ou ausências 

20/2/1933 a 8/3/1933 
16/6/1934 " 30/6/1934 
17/5/1935 " 31/5/1935 
26/2/1936 em diante 

do 

950 
1 000 
1 100 

serviqo: 

por hora 
-idem-
-idem-

r~rias, (decreto 19.808) 
idem, c/vencim.integrais 
idem, idem 
ausente, sem vencimentos. 

Dados da identificação individual: 

Nacionalidade: brasileiro; naturalidade: Sergipe; 

data do nascimento: 2/12/1897; estado civil: solteiro, 

Elogios e faltas cometidas: 

Nada consta. 

OUTRAS OCORR!:NCIAS 

'l 

• • I 

Registro da correspondência trocada entre diversos 

Departamentos da Empr~sa: 

Em 7/8/1936 - Carta orr. n~ 15701 do snr. • R. ood, sub

Chefe do Departamento de Material Rodante e Oficinas ao 

Dr. A. R. de Mendonça, Chete do Departamento Jur1dico des

ta Companhia, comunicando que, estando o empregado em apre-

- continua -



THE SÃO PAULO TRAMWAY. LIGHT ANO POWER COMPANY, LTD. ~% 

• 

SB-2158-C/N~-8448 
() ; 

21/8/1939 

QO faltando ao serTiQO desde 26/2/1936, foi envi do um 

funcionário à ·sua r sidência, à ru Lavapê.s 446, afim 

indagar sObre o seu stado de sadde, poi , segundo aons

tav , o ma mo estava S1)frendo das faculdades men ais. 

Em 10/8/1~36 - Cart n~ 12854-DJ do Dr. Astolf'o K. Teixeira, 

do Departmnento Jurtdico, ao Sub-Che:re das Oficinas, pe

dindo o comparecimento de pessoa da familia do snr. a

noel Fel1ppe da Silva, afim ae s r orientada no sentid~ 

de requerer a aposentadoria dêste~ visto estar sofrendo ,. 

das faculdades mentais~ 

13/8/1938 - Carta Oft. n, 157~5, do snr. w. R. ood o Dr. 
. -
A. M. Teixeira, comunicando que, ao procurar saber do pa-

radeiro do anr~ Mano 1 F 1ippe da Silva ou Q d qualquer 

pe so de sua tamilia, foi informado, na sua Última resi

d&neia, à rua Lavapês 446, que o ~esmo havia d ixado 
., 

nsao m motivo algum, tomando rumo ignorado; acrescen-

tou ainda que o m nc1onado émpregado não tinha parentes 

em são Paulo , 

Em 24/9/1938 - Carta n~ 4577-DJ do Dr. RuY Sodrê, do Departa

m to Jur!dioo à Superintendência da Companhia, transcre

vendo memorandum do Dr. • M. Teixeira, no qual êste su~ 

ge~ia que, estando Q empregado nterm~ tosse o mesmo consi

derado como licenciado do serviço, af'im de que não viesse 

a perder o direitos oom ~laQão à Caixa de posentadoria .. 
e Pensoes, direitos êstee, qu prescreveriam dentro d um 

ano da data em que tosse desligado da Companhia. 

- continua -



THE SÃO PAULO TRAMWAY, LIGHT ANO POWER COMPANY, LTD. 

• 

BB-2158-0/N!-8448 - ~~~, 21/8/1939 

~(/ 
31307 desta Superintendência, em 1!'m 26/9/1936 - Carta GM n~ 

respost à antertor, concordando com o parecer do Dr. A. 

M. Teixeira, solicitando, todavia, providências para ser 

descoberto o paradeiro do empregado. 

Em 29/9/1936 - Carta n~ 13297-DJ do Dr. A. M. Teixeira ao snr • 

• • Terrell, Chefe das Oficinas, pedindo providências 

necessárias para que o snr. Manoel Felippe da Silva tosse 

considerado como afastado do serviço por enfermo, bem como 

se diligenciasse a sua procura, afim de se poder resolver 

a sua situaQão em face à Caixa de Aposentadoria e Pensões. 

E no caso dessa diligência se tornar difícil, poderia o 

Departamento Jurídico solicitar o auxflio da Policia, an

tes da abertura de inqu,rito por abandono. 

19/5/1939 - Carta n~ 7546-DJ do Dr, Ruy Sodr,, Chefe Inte

rino do Departame~to Jur!dico, a esta Superintendência, su

gerindo a abertura de inquérito administrativo por abandono, 

em virtude de não ter sido possf.vel descobrir o paradeiro 

do empregado. 

Em 13/6/1939 - Foi enviada ao snr. Manoel Felippe da Silva, 

por intermédio de um dos Cartórios de Registros de T!tulos 

desta Capital, a seguinte notiticaQão: "Ilmo. Snr. Manoel 

Felipe da Silva (tambem conhecido por Manoel Felicio) Em

pregado com chapa n~ 5723 do Dept~ de Material Rodante e 

Otieinas da The são Paulo Trsmway, Light and Po r Company, 

Limited. ~a Lavap6s n~ 446. Capital. - Tendo terminado a 

licenQa que vos foi concedida em 26 de fevereiro de 1936, 

- continua -

I'" 
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~ THE SÃO PAULO TRAMWAY. LIGHT ANO POWE R COMPANY. LTD. 

EB-2158-C/NC:-8448 
k 

21/8/1.939 
t 4 t 

afim de tratard s de vossa qu até o presente 

Tos apr sentass is para. reassumir vosso cargo no Dept-r 

de Mater1al Rodante e Oficinas d~ ta Cia. venho notJ.tt

car-vos de qu deveis comparecer h Chet!a deste Departa

mento dentro do prazo de tr&., dias, a contar do recebi

mento desta, atim de justificar o motivo dessa aus&ncia, 

depois do que devereis reassumir imediatamente vosso car

go. audaçõe - (a) w. • ~err 11 • Chefe do Dept. Mate

rial Rodante e Oficinas". 

30/6/1939 - crarta n' 7695•DJ do nr. Ruy Sodré a sta Supe

r1ntend&no1a, oomun1ean~o que a not1t1eação supra não che

gou a ser entregue ao destinatário, em virtude de haver 

A te se mudado do endereço registrado nesta Companhia pa

ra lugar ignorado, segundo certidão torneoida pe~o Regis

tro de T!tulos, devendo por cons guinte, ser iniciado in

quérito administrativo por abandono, por ter o empregado 

de serviço. 

~6{1 
Odilon ~E.Á. Souza! 
Superintendente 



sr. secretario: 

Determino se a junto aos autos o relataria do 

presente inquerito administrativo. 

são Paulo, 25 - A osto - 1939. 

Sr. Presidente: 

Certifico ue, em cumnrimento ao despacho sunra, 

fiz juntada aos autos do relatorio do presente inquerito 

administrativo que adiante s ê. 

1939 . 

r 



RELATORIO 

A Superintendencia da The são Paulo Tramway, Light 

and Power company, Limited, baixou em 1~ de Julho do cor

rente ano a portaria de fls. 5, nomeando os abaixo assina

dos para se constituirem em Comissão Apuradora da falta 

grave imputada ao empregado MANOEL FELIPE DA SILVA, tambem 

conhecido por MANOEL FELICIO, ajudante de ferreiro, com a 

chapa n~ 5723, falta essa consistente em abandono do ser

viço sem motivo justificado. 

Afim de serem iniciados os trabalhos, a Comissão do 

presente inquerito reuniu-se s 14 horas do dia cinco de 

Julho ultimo, em uma das aalas do 4~ andar do predio "Ale

xandre Mackenzie", sito Rua Xavier de Toledo n~ 23, nes

ta Capital do Estado de são Paulo; Nessa sessão o Sr. Pre

sidente determinou que, estando o acusado em lugar incerto 

e não sabido, conforme documento oferecido pela promovente 

do inquerito e constante de fls. 8 a 11 dos autos, se ex

ped sse edital de chamada do mesmo empregado para que no 

de corrente ás 9 horas comparecesse, só ou acompanha

de seu advogado , ou assistido pelo advo ado representan

do sindicato de classe a que pertence, afim de prestar 

declarações, assistir aos de cimentos das testemunhas ar

roladas na portaria e oferecer a defeza que tivesse. 

No dia e hora designados foram inquiridas as t·es

temunhas de acusação, correndo tudo A revelia do acusado que, 

embora regularmente intimado por editais (fls. 22-23-25-26-

28 e 29), não compareceu, não tendo tambem oferecido sua 

defeza no prazo regulamentar conforme certidão de fls. 44 . 

Atendendo circunstancia de haverem as testemunhas 

arroladas na já citada portaria mencionado, em seus depoi

mentos, o fáto de ter um dos chefes do Departamento onde 

trabalhava o acusado, enviado um companheiro de trabalho 

deste, A sua residencia para averiguar o motivo de sua au

sencia ao serviço, a comissão do presente 1nquerito, no 



~ 
no intuito de melhor esclarecer os fátos narrados naquêles ~Ç~ 
de oimentos, determ nou que em aud ência designada para o 

dia imediato fosse inquirida o referido empregado, o que se 

processou regularmente como se verifica a fls. 40. 

Tendo sido observadas no decorrer do presente in

uerito todas as formalidades legais e regulamentares, pas

semos à analise das provas. 

Consta da portaria de fls. 5 que MANOEL FELIPE 

DA SILVA, tambem conhecido por MANOEL FELICIO, ajudante de 

ferreiro, com chapa n~ 5723, abandonou o serviço sem motivo 

justificado, ausentando-se de sua residencia para lugar in

certo e não sabido, de sorte que não foi possivel notificá

lo para justificar a ausência e r eassumir seu cargo. Confir

mando os dizeres da aludida portaria a Superintendencia da 

Emprêsa remeteu a esta Comissão com a carta de fls . ?,a no

tfficação expedida por intermedio do Cartorio ·de Registro . 
T tulos e Documentos do Dr. Cyro Costa Filho, em cujo verso 

oficial encarregado da diligencia certifi ou não ter entre

haver o mesmo se 

~mudado do endereço indicado, tomando rumo ignorado (fls . 9 v~) . 

As quatro testemunhas arroladas pela promovente 

relataram, em sintese, o seguinte :-

O acusado MANOEL FELIPE DA SILVA, mais conhecido 

por MANOEL FELICIO, exercia o car go de ajudante de ferreiro 

na secção de Ferraria do Departamento de Material Rodante e 

Oficinas da The são Paulo Tramway, Light and ower Company, 

Limited . Em Fevereiro do ano de 1936, começou o mesmo a fal

tar ao serviço sem apresentar qualquer justificação de sua 

ausência, o que motivou o Sr. Luiz Gregnanin, chefe da Secção 

de Carpintar a do mesmo De artamento a mandar o empregado 

Brasilino Augusto da Silva ~ residencia do acusado atim de 

averiguar a causa determinante das faltas deste empregado ao 

serviço . Dizem as testemunhas que o Sr. Brasilino encontrou 



encontrou o acusado em seu quarto de dormir aparentando 

estar sofrendo das faculdades mentais. Acrescentam que 

tendo o citado chefe de Secção enviado novamente o mes-

mo empregado ~ casa de MANOEL FELIPE afim de conduzi-lo 

ao medico, o acusado recusou-se a acomnanha-lo,mostran-

do-se irritado com a presença do companheiro de serviço. 

Procurado ainda uma vez na casa em que residia pelo mes-

mo sr . Brasilino, este não mais o encontrou, tendo a 

senhora que lhe alugava o quarto dito que MANOEL FELIPE 

abandonára sua casa sem dizer para onde ia, deixando suas 

malas e objétos de uso particular . Desde então,apezar de 

todos os esforços envidados, quer por seus companheiros de 

erviço, quer por seus superiores hierarquicos,o acusado, 

obtivesse qualquer noticia. ~ de se salientar que MANOEL 

FELIPE DA SILVA, natural do Norte do Paiz, era solteiro e 

tinha parentes neste Estado. 

Brasilino Augusto da Silva em seu depoimento de 

e seguintes esclarece melhor as referencias feitas 

pelas demais testemunhas sobre as suas visitas â casa do 

acusado, bem como relata, de modo preciso , os esforços dis

pendidos no sentido de se . descobrir seu paradeiro. 

.. . 

Declara a testemunha que 

" .•• em fevereiro de 1936 ·o depoente percebeu 

que seu amigo MANOEL FELIPE estava algo trans

formado, pois, começava a dizer cousas in

coerentes, sem nexo e contradi torias'' . 

"que certo dia do mês de Fevereiro de 1936 

o acusado deixou de comparecer ao serviço 

sem mandar qualquer aviso justificando sua 

ausência"· 
' 



"que em virtude dessa ausência se prolon~ 

por varias dias, o sr. Luiz Gregnanin sa

bendo das relações de amizade entre o de

poente e o acusado, m ndou que êle,denoen

te, fosse ~ casa do acusado s ber o motivo 

de suas faltas"· 

De ois de ter feito a visita ao seu colega, 

"o depoente voltou ao serviço e declarou que 

MANOEL FELIPE nrecisava submeter-se a um 

tratamento, devendo, talvês, ser recolhido 

a al casa de saude; que então imediata-

mente o sr. Luiz Gregnanin telefonou a um 

medico da Caixa de Anosentador a e Pensões 

solicitando as necessarias nrovidencias 

r o caso· que denois d sso o mesmo sr. 

Gregnanin mandou o denoente e mais uma es

sôa buscar o acusado afim de conduzi-lo 

refer da Caixa para se submeter a exame e 

consequente tratamento ; que, entretanto, 

quando o denoente e seu companheiro che a

ram casa do acus do, este se recusou a 

acompanha- los" ; 

In orma aind a testemunha que ao nrocurar novamente 

o acusado para leva-lo ao medico, o mesmo não mais foi encon

trado, nois, havia desanarecido de casa, conservando-se até o 
,.. 

presente em lugar incerto e nao sabido. 

Corroborando os denoimentos das testemunhas, encon

tramos a fls. 48/51 o re stro d corresnondencia trocada en

tre diversos Departamentos da Em rêsa ue bem demonstra o in

teresse desta não s6 em descobrir o naradeiro do acusado como 

tambem em Prestar-lhe a necessaria assistencia medica,assegu-

rando-lhe, ao mesmo tempo, seus direitos perante Caixa de 



/ 
Aposentadoria e Pensões dos Servi os de Tração, Luz, Força 

e Gaz de são Paulo. 

C O N C L U S O 

A Comissão deste Inquerito Administrativo em face 

das cert dÕes de fls. 9 v~ e 14 v~, das nrovas testemunhais 

e do registro da correspondencia interna da Emprêsa, que con

firmam plenamente os dizeres da portaria de fls. 5, conclue 

pela procedencia da acusação feita pela The são Paulo Tramway, 

Light and Power Company, Limited contra seu emnregado MANOEL 

FELIPE DA SILVA, ajudante de ferre ro, com a chaPa n~ 5723, 

consistente em abandono do serviço sem causa justificada e 

ausência nara lugar ncerto e não sabido, alta essa consi

derada grave de acôrdo com os termos do art. 54, letra F, do 

Decr. 20.465 de 1~ de Outubro de 1931, modificado, em parte, 

elo decreto n~ 21.081 de 24 de fevereiro de 1932. 

São Paulo, 25 - Agosto - 1939. 

SECRETAR 



• 

Sr . Secretario: 

Determino seja oficiado á Superintendencia da The 

Paulo Tramway, Light and Power Company, Limited, remetendo os 

presentes autos de Inquerito Administrativo instaurado para 

se anurar falta grave atribuida ao empregado MANOEL FELIPE DA 

SILVA. 

São Paulo , 25 - Agosto - 1939 • 

Sr . Presidente: 

Certifico que, em cumprimento ao despacho suura, expedi 

nesta data o oficio á Superintendencia da Cia., cuja copia 

adiante se vê, remetendo- lhe os presentes autos de Inquerito 

Administrativo . 

São Paulo, 25 - Agosto - 1939 . 



são Paulo, 25 - sto - 1939. 

OFICIO N~ 3 

Ilmo . Sr . 
Dr . Odilon E. A. de Souza 

• • su intend 
T "'o alllo r and o er Co . ,Lt • 

r z o enhor: 

A co ss"" o abaixo ssi da , noroead por V •• 

m .ort r i de 1~ de jUl o, r purar, m Inqu rito Ad i-

n trat vo , a !alta e tribuid ao em regado oel eli -

s 1 , ajud te de terreiro , com a chapa n? 5723, tem 

ho de s r ás ãos d v.s. os autos do re!er1do nqu-

rito devidamente process do e relatado de con!orm1 ade com 

t ror al1d de l e is regUl entar s. 

A CO 

Pr 

V1ce-Presi 

At ciosas s ud çõe 

O AD NIS TIVO 

Secretario -1-t:JJ~::=::t~~~~~~~----
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M. T. I. C. - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

!gf'ormação 

O presente inQu ' rito administrativo foi instaurado pela 
... 
ao Paulo Tra y, light and ower Company, Ltd. ara apurar falta 

grav d Que é ac sado Manoel l•elipe da ilva --- aron ono do e~i

ço sem causa justificada. 

O Drocesso correu regularmente tanto Quanto aos pra zos 

regulam tar s como Quanto às dem is fornalidades vigentes. 

O acusado não depoz n m apr sentou d .... esa por se achar em 

lugar d sconhecido, corno prova o depoim~nt o das testemunhas. 

Tudo leva a cr r qu o empre do em questão estivesse em 

condiçÕes de ser aposentado . vista , no entanto, d desapareci-

menta do mesmo, não há como autorizar a sua demissão. 

~endo o que n s cabe informar, no caso, passanos o pro

cesso à considera çã superior. 

Rio, 23-11.:39 

~~/ ~-----~ 

/;:r~ 
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M . T. I. C.- CONSE LHO NACIONAL 00 TRABALHO 

Pr. llt.915lJ9 
•• 1939 

. 
• f 1 nt .A. • e er 19 a 

' z, ô a 
, 
• aulo 

Ru o ag .. o nQ a 

to r Proour or1 a.-
r l, no u oon t 1n1 tr ti 

1n t u do p la r Co -

1 , o ntr a 1 o 

o a pr o 1 no1 

o or u Junt c a 

d • v u ' u , oon t ea-

t r o u do aot n d t cul nt 1 , en o 

reapeot1 1 u o "d1co er tido êate Cone lho,coa 

a r "ncl • 

At nc1o a ud 9Õea 
í 
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CAIXA DE APOSENTA DOR! A E PENSOES DOS 

SERVIÇOS DE TRAÇAO, LUZ, FORÇA E OAS DE SAO PAULO 
- - -

Codlgo 15/13 Endereç o ; p rolonÇJomento d o RUA AUGUSTA, 01 .- s. PAUL..O 

Telegrot!co" "TRACA L V Z " 

0f1C10 n• 29U3 No Paulo, 3 de teverelro de 1940. 

... 

Form. 4-!.000·12·39 

Ilmo. r.Dr.us ldo S res ( 
M. .Diretor Geral da ecretar1a do Conselho N o1onal 

do Tr b lho RIO DJ!i J. RO 

t 

1m de d~rmo cumprimento determ1n 

te do oficio n• l-2468/39-Pr.l4.915/39, dat 

,.. 
o cons-

o de 23 de 

dezembro Ul tlmo e recebHro 28 do mesmo mês, rnand ndo subme--

ter inspeção de saÚde o r.MANUEL F.EL!EE ILV, envid'-

mos todos os esforços para encontra-lo e p r 1sso envlámos-

lhe v· ra o ul tlmo endereço constante de seu 
N pront rio, nao tendo, entretanto, sido encontr do, confor-

me c rt 1nc1u do mens eiro que se incumbiu de f zer en

tregu d· oorrespondencla. 

Procurámos em seguid nqs entender com os nossos 

ssoc1ados rs.B s111no usto da llva e · 1gtiel Russo, 

ex-com~e1ros de erv1ço do S • noel F. da Silva, tendo 

os mesmos declarado, consoante abaixo sstnádo incluso, ~e 

dêsde fevereiro de 1936 o re!erido senhor des p receu de 

c~ e do serviço e que igno m sua atual resldencl • 

Dad a 1nslstenc1 com que procu mos obter no-
t1c1 s do r.Manoel F.d 

.. 
1lva, n o nos fol poss1vel re 

pendermos com lor prestez ao o!1c1o que ora eu mo • 
"' com tod a consider çao, presentamos V. • s 

nos s 

CL • 
i 

An xos: 2 



, 



"" ... /o auJ o, 29 de 

Ilmo.Snr. 
Dr .~ugusto rlibeiro de ~.:endonça 
resldente dn Caixa de ~ oseotadoria e 

Pensoes ~os SPrvlços de Traçao,Luz, 
Fôrça e c:s de Sao Paulo 

ós, abaixo-assinados, vimos por melo déot de

clarar a v.s. que o nosso companheiro de rvi .o, cnr. 1~noel 

elippe da ilva, tambem conhecido como Manoel Filippe, ex-aju

dante de ferreiro das Oficinas do Cambuci, chap no 5.723, em 

Fevereiro de 1936 des~pareceu de casa e do servi o, e nunca 

mais, nté a resente dat~, soubemos a sua residência e moradia. 



Ilmo. Snr .. 
Nicolau Card1llo Netto 
M. D. Gerente-Contador 
NESTA 

São Paulo, 16 de Janeiro de 1940 

.... 
omunico a v.s. que nao me foi possivel encon-

trar a residencia do Snr. Manoel Felipe da Silva para o qual 

havia eu sido encarregado de entregar a carta N.C.N. 7.448, pois, 

apesar de ter ido diretamente ao endereço subscrito (R.Glicerio 

n~ 118-A), e mesmo ter me informado em varias residencias proxi

mas, scientificaram-me que não o conheciam, tendo o mesmo suce

dido com a numeração antiga. 

As vossas ordens, 
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M . T . I. C .-- CONSELHO NACIONAL DO TRABALH O 

( lC- 364/40 ) Pro c . n . l4 . 9lb/3~ 

~-~LQ_A 0 : I 1940 
jCV/HLM ~ 

// 
VI::>TO · · EL.! T DC os autos do processo em que 

11 The São Paulo Tramway , Light and ower Company, Limited , sub

mete á aprecia o dêste Conselno o inquér;L to adldnistrativo que 

fez instaur~r contra . anoel lelipe da Silva , acusado de haver 

pr·aticado falta grave, consistente e'" abando LLo de servi ~o sem 

cau a justificada (art . 5~ , let a f, do dec . ~0 . 465 , de 1931) : 

co~r..JrD ~ ?.1~ · DO u · o inqu ri to cor eu regularmen

te , não s6 quanto aos pr~zos r~g~lamenta es , como quanto ás de-

mais í'ormali ades vigentes; 

CONdJD~R IDO que o aba dono do emprêgo , falta 

grave prevista na l etra f do ru·t . b4, do d c . 20 .465, de 1~31 , e 

atribui da ao acusado, se encontra perfeita ente prov;,da ~un o 

a prova teste11Unhal apreciaaa; 

o alegado fato de estar o aeus~ 

do soJ."'rendo das faculdades mentais, não ?ode atenuar a falta , 

visto que não ..toi osoível comprová- lo, e1 virtude da completa 

ausência do acusado; 

R . .:>CL' ' a rime ira Câm ra do Cons elho .~. acional 

do Trabalho julgar procedente o in":lubr~to e autorizar a demissão 

do acusado . 

Rio de Janeiro , 13 de maio de 1940 

Fui presente roc .Geral 

.w I ~I ~"'"o,. 

CC J4~ ~4D 
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~I O O E ,J A N E I R O• D, P, 

1 

... 
DB a o 
, 

8 • 

at , 9 • 

j o 940. 

Comunico-vos, para os fins convenientes, que 

presente o inquérito administrativo contra vós instaurado 

---------------------------------------------- • resolveu, em 

sessão de~~~~~~~~~--------- · julgar~~~~~---

o dito inquérito. ~•~~~==~~~~~~~~~•~•~ã~o~--------------

pelas razões constantes do acórdão 

Atenciosas saudações. 

cretaria. 
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R I O O E .J A N E I R 0 1 O, F, 

3/ j 1 • o . 

Sr~ rint nd • 

Transmito-vos, de ordem do Sr. Presidente~ 

cópia, devidamente autenticada, do acórdão proferido pela 

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

...::::!l!!~:.::._~~~~~~~oM~~~>V_ ____ , no pro cesso referente ao 

inquérito administrativo instaurado por essa Emprêsa, con-

tra __________ ~------~~--------------------------------

Atenciosas saudações. 

Diretor Geral da Secretaria. 

. ' 

eria.t de te da " • o P ulo Lt.d.". 



.. 



Form. 4-1.000-1:!-39 

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS 

SERVIÇOS DE TRAÇÃO, LUZ, FORÇA E GÁS DE SÃO PAULO 

Endereço: prolongo.mento do. RUA AUGUSTA, 01 _,. S. PAUL.O 

Telegroflco _,. "TRACAL.UZ" 

0!1c1o n~ 3 331 
Cod.1go 15/13 

,., 
Sao Paulo, 23 de agosto de 19 

Ilmo.snr.Dr. swaldo oares 

.D.D1retor Geral da Secretaria do Conselho ac1onal 

do Trabalho RI DE JN'§ 

Tend vindo por intermédio dêst Caixa um 

oficio, sob no CNT/14.815-39/l-1679/40, endere ado elo ré 1o 

consel o Nacional do Trabal o o sr. ' 1 eli e da 11v , e -

empregado da The • u1o Tramway,Li _ht & o er Co.Ltd., no ept 0 

at. od.e Oficinas, oh no 5723, dámos cham -lo para r zer 

a entre a do udido oficio. 
,., 

Todavia, nao conse u1mos encontrar sse em-.. 
pregado, pelo que vem confirmar s 1ntorm çoes presta s a ês e 

Egréeio conse ho, pelo nosso oficio no 2 9 3, ~e 3 de revere ro 

Últi o, 1na uso or cópia. 
# N ressa c ntormidade, r metemos em devolu o, 

em nvelo int cto, o oficio em uestão. 

inteiro dis ôr de V. . , presentamos-lhe 

as noss s 
"" tenciosas saud çoe 

2 



' ' ... ·. 
r , . -



Codigo 15/13 
~"' uao Paulo, de fevereiro de 1940. 

Oficio no 2903 

Ilmo.Sr.Dr. swaldo Soares 

'.D.Diretor Geral d 3ecretaria do Conselho Nacional 

do rabalho rt O DE JANEIRO 

Afim de darmos cumprimento á determinação cons

tante do oficio no l-24 R/39-Pr.l4.915/~9, datado de 2~ de 

dezembr ultimo e recebido a 28 do mesmo mês, mandando subme

ter a inspeção de saúde o sr.M~OEL FF~ PE D SlLVA, envidá

mos todos os esforços pctra encontra-lo e para isso enviamos

lhe varias cart8s ara o ultimo endereço constante de seu 

prontuario, não tendo, entretanto, sido encontrado, conforme 

càrta inclusa do mensageiro que se incumbiu de fazer entrega 

da correspondencia. 

Procurámos em seguida nos entender com os nossos 

associados Srs.Brasilino ugusto da Silva e Mieuel husso, ex

companheiros de serviço do Sr .. anoel F.da Silva, tendo os mes

mos declarado, consoante abaixo assinádo incluso, que dêsde 

fevereiro de 1936 o referido senhor desanareceu de casa e do 

serviço e que ienoram a sua atual residência. 

Dada a insistencia com que procuramos obter 
"' noticias do sr .. anoel F.da Silva, nao nos foi possivel res-

pondermos com maior presteza ao oficio que ora acusamos. 
I 

as nossas 

/S . 
COPI 

Anéxos: 2 

Com toda a consideração, apre entamos a v.s. 

Atenciosas saudações 

Ugusto ibeiro de Mendonça 
Presidente 
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RIO DE ..JANE'IRO, D. F, 

·~ 

Sr. Manoel Felipe da Silva 

/ 
\ 

A/C da Caixa de Aposentadoria e PensÕes dos 

Serviços ~e Tração, Luz, Força e Gás da . São Paulo. 

Prolongamento da rua Augusta , 9l 

são Paulo. 
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RIO O'E ,JANEIR01 D. 11'. 

Emj / de julho de 1940. 

Sr. noel Felipe da Silva 

A/C da Caixa de A osontadoriu e PensÕes dos 

Serviços de Tração , Luz , Força e Gás de ão Paulo 

Prolongamento da rua Augusta , 91 . São Paulo. 

Comunico-vos, para os fins convenientes, que 

a Primeira Câmara do Conselho Nacional do Trabalho, tendo 

presente o inquérito administrativo contra vós instaurado 

pela "São Paul a Tramway , J.j ght and Power Compeny , Limited" 

------------------------------------------------- • res olveu, em 

Se SS ã0 de __ ..... 1.,~7._d....,...e _.m ... a...._J"-'. Olooi...-Jl..._l ).._t..._. 1._.' ID.....,O...__ ________ _ julgar procedente 

o dito inquérito, e autorizar a vossa demissão 

- - ----..,....--- ---· pelas razões constantes do acórdão 

publicado no «Diário Oficial • de 20 de julbo do correvte avo 

Atenciosas saudações . 

~stilho) • 
No impedimento do Diretor Geral da Secretaria. 
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THE SÃO PAULO TRAMWAY, LIGHT ANO POWER COMPANY, LTD. 

SÃO PAULO, BRASIL 

REQUERIMENTO N: -ô 378 • são Pa~lo, 23 de Setembro de 1940. 

Exmo. Snr. Presidente do Conselho Nacional 

do Trabalho - Rio de Janeiro.-

THE sÃo PAULO 'IRAMW Y, LIGHr .AND PO R 

COMPANY, LIMITED requer a V.Excia., para fins administrati

vos,se digne de mandar certificar se passou em julgado a re

solução proferida pela la. CRmara dêese egrégio Conselho 

nos autos do processo n: 14 915-39, que aprovou o inquérito

-administrativo instaurado pela suplicante contra o Snr. 

Manoel Felipe da Silva, ou se êste, porventura, opôs embar

gos à citada resolução, que foi publicada no Diário Oficial 

Federal de 20 de Julho do corrente ano, à página 14 084. 

Nestes têrmos, 

P. E. D. 

W/RAS/AR. 
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E.- t200 

12$400 

doze mil d lo d E e uzentos réis e 
e dUcação e SaÚde . 
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