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ornai ·do €omércio 
lliO DI J.A • • I & O 

1 1 .Junho 1947 

JUSTIÇA DO TRABALH~ 
TRIBUNAL: SUPERIOR I 

DO TRABALHO 
Ata da nPssão resliz::tda no d:a 6 de Junho. ! I 

P!·es ~dêncin. Sr. l.! in::;tro G ~:·:1.ldo :a.~:; erra c.~ 1 
M(}nezeg, Pr-of!urado:-, _. atist::~. Bittc1:cou::-t, 
Secre~árc() aub~tituto, J o B ::.!·bos:.. dn Mello 

Comp~a s ·s . l.l:lnistros Cs.ld~>ira S:~.:-.to!l. ~ 
Netto, G doy I l::t, demar 1\Iarques, Oli-
veira L ima, _ n lio 'a alhal , Julio B a!·ata, 
Delfim :Mo · , ol Serra, E d ganl San
che9 e Romulo Cardlm. 

, l'~a o~dem ri d iJ. fc r:.m julgados os se-
. ~uintes pro c e:; s ~ 

Proc:-3::,) 2.41e-".!7 - Rela!:o1· 11 Sz-. ).I inis 
t ro Cs.!dzil·.:t N eto . Revis o r• - Ministro PaiYa 
Ferna:"lG.es . :F..ecorre:1ts , B elo Horizon:e Dh-;::;:-- ~ 
::ões S. A. Reconido, Octa.v'.o :Marinho Sarai
va. P.e >:>urso e:o.:~rao'::-dinii.rio de dEcisão d o Tl'i-

1 

bunal Regional do Tra balho da Terceir a Re
gião _ - Resolveu-se n ã.o t omar conh~cimdnto 
do recurso, por falta de fundamento log·al, una-
nimemente . · 

I Processo 1. 721-~7 - Relato i·, S r . M inistro 
Astolfo Serra. Re.-isor, Ministro Caldeira Ne-

1

, to. Recorrente: Acir Paulo B runo. Recorrido, 
B anco · ·Borges S. A. Recurso extraordinário 

I 

de decisão do T. R. T. da Primeira Região_ -
Resolveu-se tomar conhe;:imento d o recur;;o, 
e <:de 'meritis~. dar-lhe provimento, em parte, 
para ~formando a . decisão n:corrida, absolvet· 
o reclamante da. segunda. punição, co1n dh·ci-

' to ao pagamento do3 salários correspondentes 
I aos dias dessa penalidade, e negar-lhes direito 

ao au:dlio - enfermWade, absolvido, outros
sim o Banco no que se refere ao contrato de 
tra-balho que não foi rezcindido, sem prejui>:o 
de qualquer a~.ão do recorrido pelos processos 
legais que lhe assiste. nos casos de funcioná
rios garantidos pela estabílldade, contra os 

I v otos dos Srs_ :Ministros Caldeira Neto, Oli
Yeira Llm:~, e Rõmulo Cardim, que não co
nheciam do recurso, e, n o mét-ito, lhe negavam 
provimento. 

Processo 2.695-47 - Relator S r. Ministro 
Godoy Ilha. ReYisor - Ministro Julio Barata. 
Recorre:>te - Hospltal C1·uz Azul de Sii.o Pau
lo. Recorrida - Etelvina Pereira da Costa . 
Recurso extraordinário · de decisão do T . R. 
'1:. da Se~unda RegHio. - Resol v eu-se, por 
uno.nimidaue de .-otos, não tomar conhecimen
to do recurao, por falta de apoio legal. 

Processo 1.328-47 . - Relator o Sr. :Minis
tro Antonio Carvalhal. Revisor, Sr _ Ministro 
Edgard Sanches. Recorrente, Torquato Pon
tes & Cia. Recorrido, Jac! Ca~doso B ltte., cour·t. 
Recurso extraordinário de decisão do J. C. 
J- do Rio Grande. - Re3olveu -se tomar co
nhecimento do recur~o. e, de meritis dar -lhe 
provimento para. anulando a decicão recorr:
da, determinar a baixa dos autos à Junta de 
Conciliação e Julg.:Lmento, a fim de que pro
fll·a no\-a. decisão, facultando à. emprêsa pro
duzir as provas requeridas .-encido o Sr . !Ii-
nistro Antonio Carvalhal, r elator, que nã.o 1-----"' 
conhecia do re~m·so e no m érito, lhe negaYa 
provimento. Designado par a redigir o acórdã o 
o St·. Ministro Edgal'd SallCh<:s. 

Processo 3 .347-47 - Relator o S r. Minis
tro Godoy Ilha. Revisor, Sr. Uinistro Olivei
ra Lima. Recorrentes. Antonio Luiz Ladeira c 
out ros e Companhia Fábr ica. de P a pal de Pe
trópolis. Recorridos, os mesmos. Recurso or
dinário de d ecisão do T. R. T. da ·Primeira 
Região. (Dissidlo coletivo). - Resolveu-se re
formar a decisão recorrida para: a) - detel'mi
nat· que o aumento seja concedido nas seguin
tes bases: salários até Cr$ WO,OO, 515 % de au
mento; de Cr$ 501,00 até Cr$ 700,00, 40% de 
Cr$ 701,00 até CrS 1.000,00, 30 o/o , e de Cr$ 
1.001,00 em diante, 20 % de aumento, unanlm~
mente; b) - estabelecer que o aumento s eja 
calculado s0bre os Ealários vigentes, em :a 
de Março de 1945, . inciuidos nos mesmos , para 
·ôsse · efeito, os abonos proventura então con
cedidos, vencidos os Srs .- Ministros Voialdzma.r 
Uarques, Julio Barata e Rômulo Car.:dlm, que 
d eterminavam fosse o calculo f eito sôb::-e o 
salário r eal; c) - debrmina:: qae os aumen
to.~ concedidos '1.-igore::n a partir da data d a 
presente deci1lão, f eita a compensação com os 
abonos oi·a percebidos pelos empregados, Yea
cidos os Srs. Ministros Godoy Ilha, Olh-eira 
L ima e Antonio Carvalhal, que deter:::lina.-am 
fosse o aumento pago a partir de 8 de Agos~o 
d e 19~6; c) - finalmente, condicionat· a co:l
c essã.o do aumento á assiduidade do emm·ag::
do Í..) se: viço, na. base de 100%, salyo âs fal
tas por motivo justificado, na fo rma da lei, 
vencidos os Sm. Ministros Antonio C:J.:v.:L
lhal, contrário a esta clausula e Aslolfo Ser
ra, que fixava á base de 85% . Deu-se por im
pedido o Sr. Ministro Edgard Sanche5 . Vice
Presidente, no exercicio da presidênc!a, Mi
nistro Caldeira Neto. 

Processo 11.058-47 - Relator o Sr. Minis
tro Antonio CarvalhaL Revisor, o Sr. Minio
tro Edgard Sanches _ Recorrente, Singer Se
,;-lng Machine Company. Recorrido , Amantino 
Oliveira. Santos. Recurso extraordbú.rio · de 
decisão d() '1~. R. T. da Quarta R egiil.o. -
Re!:olveu-se tomar conhecimento do recur~ o, 
cor.. tra o voto do Sr. Ministr o A:ltonio C.?.r 
Ya!hal , r el::tto r .e c! e <:merit is;, p3r u.n:tnim:cl.:lde 
n~ge -·- :h~ r~:..·oviE1.euto . \'ice-Pl·es~c1Z I!ie no c.:.: J!'
~ 1 ... 1ii.!l. . ªª' JUelli4w\!-, ~l!J.i~t}'Q ca~li.e,1!a. ~. 



do 

Jornal Comércio 
RIO DE JANIIJ.<.O 

14· Junho 1947 

JUSTIÇA. DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR 
DO TRAB O 

Ata da s 
nho. -
Bezerra de 
Bittencourt, 
Abreu : 

Compareceram os Srs . Minist ros Caldeira 
~eto, Godoy Ilha , "\Valdemar Marques, Oli
veira Lima, Antonio Carvalhal. Julio Barata, 
Delfim Moreira , Astolfo Serra, Edgard Sanches 
e Romulo Cardim . 

Na ordem do dia foram julgados os seguin
tes processos : 

Processo n . 1.946-47 - Relator. Sr. Ministro 
Delfim Moreira. Revisor, Sr. Ministro Astolfo 
Serra. Recurso extraordinário de decisão do 
•r. R. •.r. da 1• Região. R ecorrente, Lu mas 1 
M oreira. Recorrido, José Sa ntos & Cia. - Resol
veu-se n:·,o tomar conhecimento do recurso, por 
:falta de apoio legal, vencidos o Sr. Ministro 
.Antonio Carvalhal, que dele conhecia. 

Processo n . 1.858-47 - R elator, Sr. Minis
t r o Delfim Moreira - Revisor, Sr. Ministro 
Astolfo Serra.. Recurso extraordinário de deci
são do TRT da 1• Região. Recorrente, Coope-, 
rativa. Central dos Produtores . de Leite Ltda. 
- - Recorrido, M!lton Regis - Resolveu-se, por 
u nanimidade de votos, não tomar conhec:men- I 
to do recurso, por falta de fundamento Iegal. I 

Processo n. 1l.::l73-46 - R elator, Sr. Minis· 
tro Delfim Moreira. Revisor, Sr. Ministro As
t olfo Serra.. Recurso extraordinário de decisão 
do T. R. T. da 1• Região -Recorrentes, Gia
com-> Carroc;no e Nicolae Otero, Recorr ida, 
Emprêsa Fluminense de Diversões Ltda. - Re
solveu-se não tomar conhecimento do recurso, 
p0r falta. de apoio legal, contra o voto elo Sr. 
Ministro .Antonio Carvalhal que dele conhecia. 
Deu-se por impedido o Sr. Ministro Edga!'d 
Sanches. 

Processo n. 2.958-17 - Relator, Sr. Minis
tt•o Delfim Moreira. . Re"t'isor , Sr, Ministro As
t olfo Serra. R-ecurso extraordinário de decisão 
da Sêtlma. J. C. J. do Distrito Federa l - Re
correntes, Adauto Dias Moreira - Recorrida, 
Fábrica de Calçados Nobre. - Resolveu-se to
mar conhecimento do r ecurso, contra. o voto do I 
Sr. Ministro Caldeira Neto. e , "de meritis", I 
negar-lhe provimento, vencido o Sr. :Minis tro 
Edgard Sanch-es, que lhe dava provimento a 
fim de anular a decisão recorrida, por falta· de 
jdentldade física entre o Juiz Prolator da sen
tença. e o julgador dos embargos. 

processo n. 15-47 - R elator, Sr. Ministro 
Godoy Ilha . Revisor, Sr. Ministro Oliveira' 
L!ma . . Recurso extraordinário de decisão do I 
T. R . •r. da Segunda Região. Recorrente, , 
Antonio da. Luiz Teixeira . Recorrido , Produtos I 
Qu!micos "Eiekeiroz" S jA - Resolveu-se, por 
unanimidade de votos, não tomar conhecimen
t o do recurso, por !alta. de fundamento le- 1 

~~- I 
Processo n. 3.154-47- Relator, Sr. Ministro 

Goqoy Ilha. - Revisor, Sr. Ministro Oliveira 
Lima. . Recurso extraordinário de decisão do T. 
R. T. da Primeira Região. Recorrente, Cia. 
N acional de Cimento Portland - Recorrido, Sin-
dicato dos Trabalhos na Indústtia. do Cimento, 
Cal e Gesso de São G-onçalo. - Resolveu-se 
prelimina~ente, por unanimidade de votos , to~ 
mar conheCimento do recurso, e, de meritis, dar
lhe provimento para, considerando se tratar, no 
C!Ls.o, de. um d!ssidio coletivo de natureza ju
:ndlCa, JUlgar mcompetente a Junta de Con
haçã.o . e Julgamento para dirimir a questão . 
.se renovada, vencidos os Srs. Ministros Godov 
Ilha, relator, e Antonio Carvalhal, q u e man
tinham e. decisão recorrida. Designado para re
cligir· o acordão o Sr. Ministro Oliveira Lima. 

Processo n . 1.326-47 - Relator, Sr. Ministro 
Del~im J{<>re!ra. . Revisor, o Sr. Ministro An
tomo Canralhal . Recurso extraordinário de de-

<: rsao da ,T. C . J. de Juiz de Fõra. Recorrente, 
C!a. F'iação e Tecelagem de Maiha "Antonio 
:Nfeurer", Recorridas . Lourdes da Aparecida 
e outras . (Volta de D iligência 1 - Resolveu-se, 
por unanimidade de votos. tor.1ar conhecimento 
ô o recurso , e, de 'iiL S'i'"U ·~ .s, nega r .. Ihe provi
mento. 

· Processo n. 1.896-47 - · Relator, St· . Mi
nistro Waldemar Marques - Revisor, Sr. Mi
nistro Delfim ].foreir a. Recurso extraordinário 
de decisão do T. R . T . da. Primeira Região. 
Re<.:t •rren t e, Sociedade 'l'écnica Bremensis Ltda. 
Recorti dos , Homero José de . Cat·valho e outros. 
- Resolveu-se, por unanimidade de v:otos , não 
tomar conhecimento do recurso, por fal t a. de 
a.poio leg·aJ. 

Proc :::so n. 8.776-4.6- Relator, Sr. Min is
tro Waldemar Marques. :f\e,·isor, Sr . ~\Iinis
tL·o Delfim :Moreira. B.ecu~·3 o E:>:truor diná rio de 
d ecisão do T. R. T. da Prime:ra. Região. 
n ecorrente, ·Isabel Guimarães. Recorrido, La
bonüórios Raul Leite S IA - Re::;olveu-se tomar 
ronhecimento do recurs'o, contra os votos dos 
f'rs. Ministros \Va!derr.ar :Marques, Relator, 
Delfim Moreira, Re\·i.sor. e Oliveka Liin :.t, e , 
d e mériti$, nega r-lhe provimento, venc:do o Sr. 
~\linistro Edgard Sanches, que lhe da\'a pt·o
Yimento, & f im de ju!gaL· pro<.:edenle a recla
ma~ão. 

P r ocesso n . 3 .14.4-46 - Relator, S r. Ministro 
Edgarà Sanche3. Revi~o1·, Sr. Ministt·o Astolfo 
Serra . Recurso extraordir.ál'io de decisão do I 
C . R. T. da Segunda Região. R ecorrentes, 
Araldo Bas~os. Ma~:1aào e Tl~eodor Wille & Cia. 
Ltda. em ltqu;da.~o:ao . Recorrrdos, os mesmos -
Resol ·au•se, preliminarmente, por unantmi
<1ade ·e votos, t omar conhecimento de ambos os 
~~~~_:s~~~ ..:!~-~-~--.,~~~!!_is_, .. _ d~ acordo con1 _o _pa-

L ima e Antonio Carvalhal , qu e negavam pro
Yimento ao do primeiro recoiTente, a fim de jul
ga r procedente sua reclamação . 

Proces!!o n . 2.845-4o7 - Relator, Sr . Minis· 
trp Godoi Ilha. . R evisor, Sr. Ministro Ju· 
lio Ba.1•ata . Recurso extraordinário de decisã< 
do T . H. T. da Seguda Região . Recorrentes 
Alexan dre Duar te e outros. R ecorrida, Theodo1 
Wille & Cia. L tda., em liquidação. - Resol· 
v eu-se tomar conhecimento do recurso, vencidos 
os Srs. Ministros Caldeira Neto, Astolfo Serra 
e Romuw Cardim, e, "de méritis," pelo voto de 
des-empate, negar-lhe provimento, vencidos os 
Sr s . Ministros Godoi Ilha, ltelator, Oliveira. 
Lima. Antonio Carvalhal e Edgard Sanches, que 
lhe davam pr ovimento, a fim de assegurar aos 
reco rrente:,~ o direito a ter completada a inde
nização a qu~ faziam jús. Designado para re· 
<ligir c acordão o Sr. Ministro Julio Barata . 

4-----



RIO DE J ANE I RO 

14· Jun hu 1947 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
Lima e Antonio Carvalhal , qu e negavam pro
Yimento ao do primeiro recorrente, a f im de j ul-
gar procedente sua r ecla mação. . . 

T RIBUNAL SUPERIOR 
DO TRAB O 

Ala d 
nho . -
B ezen a d e 
B it t en cou r t, 
Abreu ; 

Com pareceram os Srs. Ministros Ca lde ira 
N"et o, Godoy Ilh a , vValdemar Marques, Oli
veira L ima , A n t on io Carvalhal. Julio Barata. 
Delf im "Moreira, A stolfo Serra , Edgard Sanches 

Processo n . 2 .845-47 - R !llator, Sr. Jlbm s · 
trp Godoi Ilha . Revisor , Sr . Ministro Ju· 
Jio Barata. R ecurso extraordinário de decisãc 
do '1'. g _ T . da Seguda R egião . R ecorrentes, 
Alexandre Duarte e outros . Recor r ida, Theodot 
Wille & Cia . Ltda . • em liquidação . - R esol· 
v eu-se toma r conhecimento do r ecu rso, v encido< 
os Srs. Ministros Ca ldeira Neto, A st olfo Ser ra 
e Romuw Cardim, e, "de méritis," pelo v ot o de 
desempate, negar-lhe provimento, vencid?s . os 
Srs. Ministros Godci Ilha, R elator , Oltvetra 
Lima, Antonio Carvalhal e E dgard Sanch es, q u e 
lhe davam pr ovimento, a fim de assegurar: aos 
r ecorrente:; o dir eito a ter completada a tnde
nização a qu~ faziam jús . D esignado p a ra r e
digir c acordão o Sr . Ministro J u lio Barata. 

e Romulo Cardim . 
Na ordent do dia foram julgados os seguin 

tes processos : 
P rocesso n . 1 .946-47 - R ela tor, S r. Ministro 

Delfim Moreira . R evisor , Sr. Ministro Astolfo 
Serra. Recurso extraordinário de decisão do 
•r . R . 'l'. da 1• R egião. R ecorrente, L umas J 
Moreira . Recorrido, J osé San tos & Cia. - R esol
v eu-se rC o t omar conhecimento do recurso, po~ 
f alta de apoio lega l, v encidos o Sr. Ministro 
Antonio Carvalhal, 9.u e dele conhecia. 

Processo n. 1.858-47 - R elator, S1'. Minis
t r o Delfim ·Moreira - Revisor, Sr. Ministro 
Astolfo Serr.a.. Recurso ext raordinário de deci 
sã o do TRT da 1• R egião. Recorrente, Coope
r ativa . Central dos P rodutores . de Leite L tda . 
- Recorrido, Milt on R egis - R esolveu-se, por 
u nanimidade de v otos, não tomar conhecimen
t o do recurso, por fal ta de fundamento rega!. 

Processo n. 11.373-46 - R elator, Sr . Minis
tro Delfim Mor eira . R evisor, Sr . Minist r o As
t.olfo Serra . R ecurso ext raordinário de decisão 
d o T ·. R. T. da. 1• R egiã o - R ecorrentes, Gia
com<> Carroc;no e Nicola s Ot ero, R ecorrida, 
E mprêsa Fluminen s e de Diversões L tda. - Re
solveu-se não tomar conhecimento do recu rso , 
p 0 r falta de apoio legal, contra o voto do Sr. 
Ministro Antonio Ca rvalhal qu e dele conhecia . 
D eu-se por impedido o Sr . Ministro Edga~d 
Sanches . 

Processo n. 2. 958-47 - R elator, S r. Minis
tt•o Delfim Moreira. R evisor , Sr . Ministro As
t olfo Serra. R ecur so extraordinário de decisão 
d a Sétima J . C . J. do Dis trito F ederal - R e
c orrentes, Adaut o Dias Moreira - R ecorrida, 
"F ábrica d e Calçados Kobre. - Resolveu -se to- I 
mar conhecimento do r ecurso, contra o v oto do · 
S r. :Ministro Ca ldeira Neto, e , "de meritis", 1 
n egar-lhe . proviment o, v encido o Sr . Ministro 
Edgard Sanches, que lhe dava provim en to a I 
:fim de a nular a decisã o recorrida, por falta· d e 
jd entida.de física entr e o J u iz P rolator da s en- ,' 
tença. e o julga dor dos embargos. 

:Processo n. 15-47 - Relator, Sr. Ministro 
Godoy Ilha . Rev isor , Sr . Ministro Oliveira ' 
L ima · . . Recurs o extraordinário de decisão do I 
T . R . T. da Segunda · R egião. Recorrent e, , 
.Antonio da Luiz Teixeira. Recorrido, P r odutos I 
Quím icos "Elekeiroz" S IA - R esolveu-se, por 
u n animidade de v otos, n ã o tomar conhecim en 
t o do recurso, por falta de f u ndamento le- I 
gal . 

P r ocesso n . 3.154-47 - Relat or, Sr. Minis tro 
Goqoy Ilha . - Revisor , Sr. Ministro Oliveira 
Lima . Recurso extra or dinário à e decisão do T . 
R . T . da Primeira R egião. Recorrente, Cia. 
N acional d e Cimento Por tland - Reco·rrido, Sin-
dicato dos T rabalhos na Indús trilll do Cimento, 
C al e Gesso de S ão Gonçalo. - Resolveu-s e, 
p r eliminarmente, por u nanim idade de votos, to
mar conhecimento do recu rso, e , de merit;s, dar 
ll"\e provimento pará, consider a n do se tratar, no 
c aso, de um dissídio coletivo de natureza ju
r ídica., julgar incompetente a Junta de Con
l laçã.o e Julgamento para dirimir a questão , 
s e renov ada, v encidos os Srs. Ministros Godov 
Ilha., relator, e Ant onio Carvalhal, qu e man
t inham a d ecisão recorrida. Designado para re
Cligir· o acordão o Sr. Ministro Oliveh·a L ima . 

Processo n . 1. 326-47 - Relator, Si-. Ministro 
Del~im J{<>r eira .. Revil!or, o Sr . Ministro .A.n-
1om o Carvalhal. Recurso extraordinár io d e de-

<.:tsao d a. J. ·C . J. de Juiz de Fóra . R ecorrente , 
Cla. li'iaçã.o e T ecelagem ãe Malha "Antonio 
Meurer ", R ecorrida s . L ourdes da Aparecida 
e out ras . (Volta. ele Diligência I - R esolveu-s e, 
por unanim idade de vot os , t om ar conh ecimento 
d o r ecu rsl.l , e, de ms1·it :s, negar-lhe prov i
nl en to. 
· · Processo n . 1 .896-47 - · R ela t or, S r . Mi

nistro Waldemar. Marques - Rev isor , Sr. Mi
n istro Delf im Moreira . Recurso extraordin ário 
de d ecis ão do T . P.. T . da. P rimeira R egiã o . 
. Reenr rente, Sociedade 'l'écnica Bremensis L tda . 
Reconidos, Homero José de Carva lh o e outros . 
- Resolveu-se, por unanimiàade de V.Otos , n ão 
tomar con h ecim ento do recu rso, por fal t a d e 
a.poio legal. 

Proct.sso n. 8.776-4.6 - Relator, S r. Min is
tro Waldemar :rt!u.rques. :&eYisor, Sr. l\Iinis
i t·o D elfim J.l,{ore ira. . Recm·~o extr a ord intü·io de 
<lecisão do 'l,. R. T . da P r imelr a. Região . 
Ttecorren te, ·I sa bel G uim a r ã es. Recor rido, L a 
bora t órios Raul L eite S !A - Resolveu -se tomar 
conheciment o do recurs o, contra. os v otos dos 
Srs . Minis t ros \Va ldemar ll.f a rques, R ela tor , 
Delfim Moreira, Revisor. e Olivek a L iin:1 , e, 
de tnéritis, negar-l he provimen to, venc:do o Sr. 
'\!inistro Edgard San ches, que lh e da Ya pro
Yimento, a. fim de ju!gar pr oceden te a recla 
maç:ã o . 

P r oces so n. 3 .144.-46 - Relator. Sr. Ministro 
T.:dgard Sanche3 . Revif;or, S r. Mi nistro A stolfo 
Serra. R ecurso extra ordir-ário d e d~cisão d o 
C . R . T . da Segunda Regiã o. Recorrent~s, 
Araldo B astos Mac:1aclo e T h eodor Wille & Cia. 
L t da. em liqu:dação . Recorridos, os m esmos -
Resolrcu~se , preliminarmente, por una n Jm í
<lade 1e voto·s , t omar conhecim ento de ambos os 
1·ecursos, e, de m é?'itis, d e acordo com o pa- ~ 
l:ecer da P rocurador ia da Justiça do Tra balho, 
<lar provimento a o r ecu rso da firma para, re
~ormando a decisão r ecorrida, restabelecer a 
prof erida pela Junt a. de Conciliação e Julga 
mento, com restriçõeg do Sr. Ministro Als tol
fo Serra , r evisor, qu e embm>a. acompanhando 
• · maioria, asJegura.va todavia ao empregado o 
•iirelto à percepçã o de oito dias rle salários. 
relativos ao mês d e Set embro de 19~3 , ficando I 
~tss ; m. prejud icado o recurso po r es te intcrposi o, 
•encidfls 011 S rs, Mi~J.stros Godpi ll~!l · Oli~ire. ] 

.1----
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O custo da vida ·na Russia e na Grã-Bretanha 

'\ 

Ü~ J . C. ,Ribeiro PENA 
(Correspondente especial das Folhas 

em Londres) 
LONDRES, dezembro Os 

correspondentes em Moscou in
formam que o governo russo 
acaba de colocar, nos correios e 
estações ferrovlarlas de todo o 
pais, as novas tabelas de preços 
para generos e artigos de primei
ra necessidade . Ao contrario 
do que sempre sucede em oca
siões semelhantes, · a Imprensa, 
desta vez, não publicou as tabe
las. Os correspondentes atri
buem o fato ao desejo governa
mental de não chamar a atenção 
do mundo . exterior para a alta 
no custo da vida, especialmente 
porque, ao ser ·recentemente des
valorizado o rublo, o governo 
prometera Teduzlr o custo da., 
utilidades. 

Para comparnr c custo da 
vida na Russla e na Orã-Bre-

Pão branco, ·meio quilo · 
Farinha de trigo, melo quilo 
Açucar, melo quilo 
Sal, melo qullo 
Manteiga salgada, melo quilo 
Aveia, melo quilo 
Leite, litro 
Ovos, duzia 
Chá, melo quilo 
Café, melo quilo 
Cerveja, litro 
Sorvete, doill litro.s 

· Fos!oros, caixa 
Sabonete, barra 
Sabão, barra 
Cigarros, (maço de vfnte ~nlda-

des) 
Vestido de algodão 
Vestido de lã 
Sapatos de 'mulher, par (couro) 
Sapatos de homem, par (ca-

murça) 
Sapatos de homem, par (couro) 

tanha, o "News Review", de 
Londres, organizou a tabela qu~ 
publicamos a seguir, mostraud, 
o numero de horas e minutos que 
uma pessoa deve trabalhar, em 
cada um daqueles paises, para. 
comprar determinados artigos. 
A comparação foi feita nas se
guintes bases : 

RUSSIA - :Salario medio 500 
rublos m~nsals , semana de 48 
horas d~ trabalho . Os preços 
são os da Zona !, Isto é, os mais 
baixos das três ca tegor~as do ta 
belamento sovletico . 

ORA-BRETANHA Salatlo 
medlo de 114 "sllillings", semauc\ 
de 45 h 30 . Os preços são o~ 
dos artigos "utilidade" de prl· 
meira classe, Isto é, os mais 
caros dos produtos tabelados. 

CUSTO MEDIO EM HORAS DF 
TRABALHO 

RUSSIA 

Horas 
1 
1 
2 

10 

4 
11 
14 
2 
7 

1 
2 

2 
31 

252 
107 
580 

104 

1\finutos 
i o 
19 
34 
18 
42 
25 
48 
57 

6 
51 
55 
5 
39 
10 

4 
51 

30 
13 

30 

ORA-BRETANHA 

Horas 

1 
1 
1 

1 

1 
12 
68 
23 
89 

26 

Minutos 
6 

11 
7Hz 

32 
12 
10 
1:1 
2ü 
8 

34 
12 
3 

12 
111,~ 

24 
58 
58 
40 
46 

28 

Para. comprar uma unidade 'Cie cada. produto mencionado, um opeo. 
rarlo russo teria. de tra.ba.lhar 1.140 horas e 7. mln utos, e um Inglês 
230 horas e 32 minutos. 
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1 es a ... _u_m_a prova e oquente e que o . novo 
ovêrno ·não prescinde da colaboração e 
e s f orço s de todos os b r a si I e i r os '' 

As d asses conservadoras prestaram significativa h:omenagem ao coro
nel Raul de Albuquerque, diretor dos Correios e Telégrafos - Pn~
sentes a essa homenagem o secretário da presidência da República, o 
ministro da Viação e os generais Silva Junior, presidente do Supremo 
Tribunal Militar e Zacarias de Áss unção, comandante da Polícia Mili
tar do Distrito Federal - Em brilhante improviso o sr. Geraldo Be-

de Menezes levantou o bri onra ao general ur1co Dutra: 

d a vor 
d a s r· l as~es co nse rvadoras, q uc- homenageado, s r . coronel R a ul 

, , • , , I 1 

m ost raril s a tr s re rtrs s1 m<1 3 ' d P Alb u·queru ue , os srs. Ga-

a ação esc la recedora que ' b• iq Monteiro da Silva. sec re 
em t endo á fr ente d essa i m- , t;trio da P res idência d a Rt>

fe cl era l o 

1

1 p úbli ca , rlr · Luiz Yian a, mi
flls tt·o m te rino d a Yiação, ~en . 

. \ m t·~a d o aga pe. qu e ~ f· (Conclue na 2" página ) 

A PALAVRA - 2Lf-~-Lj{, 

Ai está uma prova ... 
(ConelaHao da t• página) , figuras representativas, bem Correio na Pérsia, estabe}ec!ido 

Slva rúnior • i como a.vultado número de com- PO Dario I. Segue-se o de !Jr.· 
' Pl es dente do Su- Ponentes das cJ 

premo Tribunal 'Militar ge . asses conserve. pério Romano. Desenvolve-se, 
' n. doras da vtzinh cap· tal 

Zacarias As.gunção comandan. a 1 
• J em pleno século IX em França, 

te da !Policia llVIilitar, dr . Ge- . 013 DISCURSOS J Itália e Alemanha. E não :pre-
raldo Bezerra de Menezes pre- · Em nome do& promotores da · clso estender-me, em sua evo
sident.e do Conse)lho Na~ional• homenagem discursou o s1·. j lução até os nossos dias, em 
do Trabalho, dr. Jorge Avell-1 Antôni.o Silva que pronunciou que tanto pro$'rediu sobretudo 
no, oficial de Gabinete da Pre- uma hnda peça oratória, res- pela contribuição dos totanspo1·• 
sidêneia da Repúlblica, dr. saltando os méritos pesoais do tes aéreos. 

Oscar 'Fontenele, diretor do D. cel. Raul de Alburq.uer?ue, di- I "Voltando a vista pat·a os pri. 
N . I·, dr. Jnácio Bezena de z~ndo de seus mentónos ser- mórdios da civilização do con-
Menezes secretário do D T YJÇOs •prestados ao •Exército e â t· t . . 

• · · E If!.en e amençano vetlflcamos 
·' · ...,.., e as 1 o arva- que, atraves do revezament C dr J~..A d C t. C ngenharla. I ' 

lho, diretor do T. c. -de São FALA O CEL. RAUL DE 
1 

faziam os 'Incas transmlss:~ 
aulo, s1·. Aureo ·Maia, diretor AUB'UQUERQUE de not'cias . o Correio ~naugu. 

regional dos C . T . do Estado Respondendo, falou o cel., rado no Brasil em 1663, cami-
do Rio, jornalistas ·sardo Fi- Raul de Al•bmquerque que nhou ''pari-passo" aO< progJre!h 
lho, Porto da Silveira, Odilon pronunciou o ma.!mifico dis- ! so da Indústria e do comércio. 
J'uca, Otávio de Castro, sr. curso, que abaixo transcreve-! ' 
Cândido Jucá e multas outra mos na integra: Identbmente, podemos rere-

" Éxmo. Sr. Representante' rir-me aos ' Telégrafos que, até 
do Presidente da República. 1851• só se destinada ao asslna

Exmo . Sr. :Ministro da Via- lamento de navios de comérc :o 
ção . e por :indicação ótica . 

Altas autoridades. O telégrafo elétt'ico !oi wn 
Digníssimos r®re.se111tante11 imperativo imposto pelo pro-

das Classes Conservadoras . gres:;;o na técnica da eletrictaa
de . 

Meus amigos. 

Reflete esta De então até hoJe, o enurcla
homenagem a 

çarr..ento dos meios de comun1. vossa acollhedora. simpatia 
incqnivoco estlmulo. Tant: cação, a aproximação entre o~ 
basta, para justificá-la. homens, se processa nwn ritmo 

cada . vez mais jntenso. 
Desde a mais remota a t .. 
·d ' 11 1

" A compreensão dest união 
gUI ade, Comércio e IndústJ·Ia, a 
c_ompletando-se nas suas J·ea- ~tre o D, C. T. e as in.stit~-
hzações servem. çoes aqui representadas, 'impoe-

' · ao progresso . 
e á bumanid~"e · I se mormente em uossos dias. 

u.u nos seus cons-
tantes anseios. Pois bem, ,apresentei, recente-

Os cilindros da ·nd. t . I mente, ao govêrno da Repúbll-
1 us l'la as 

máquinas das sua f-<b . ' I ca. o plano geral de reestrutu-s "' ncas os 
~e us ~quiprumentos ·:ê ção dos Conreios e Telégrafos, 

' v lll, 
num progredir incessante. con- elaborado, convém frisar, de 
I correndo através dos século:! acô1·cto com as diretrizes traça-

I 
Para a conquista do beJU estar pel Preclaro Presidente Gc

,humana, reduzindo 0 <> sforço neral Eurico D1.1tra. As classes 
I e racionalizando a produção ~ conservadoras foram chamadas 

. Ao comércio, por seu turno, a colaborar~ sendo fixada a sua I 
mcumbe o papel transcendeu. r epresentaçao no Conselho Ad
te cie fÇJmentaJ' a circulação da I ministrativo. 
riqueza,. fazendo chegar ao j Ai está. uma prova eloquente 
consum1dor a produção inctus- 1 de que o novo govêrno não 
trial. Intimamente ligados n as J prescinde de colaboração e es-.. 
·uas origen s e nas suas finali-
dad es, como condição de sua 
própria existência, um e outr 
se r vem ao 'homem e á culli'{:.>. 
•ã o. Na Sll;\.,lf" . ,,.<=' . ~ 1\ga· 

2~> • a des 
' \ , . .,. vei•·ulo" . - suoes· 

·cê oc . 1íc1lO 111 el . não gera 
a os. que 



do Trabalho, di'. Jorge Av~;l·l Antõni.o Silva que pro~unciou que tanto pro~rediu sobretudo 
no, oficial de Gabinete da Pre- uma hnda peça oratória, res- pela contribuição dos t;anspor
sidência da Repúlblica, dr. saltando os méritos pesoais do tes aéreos. 
Oscai· 'Fontcnele, diretor do D. cel · Raut d e Albul'(}uerque, dl- I 'Voltando a vista para os pri. 
N. I.' dr . Jnácio Bezerra de zendo de seus meritórios ser- . mórdios da civilização do con
Menezes, secretário do D. T. viços •prestados ao >Exército e â tiiJente ameriçano, vellficamos 

Engenharia. j C., dr. José de Castro Carva- que, a traves. do revezamento, 
lho, diretor do T. •C. de São FALA O CEL · RAUL DE 1 faziam os Incas transmissões 
Paulo, s1· . Aureo •Maia, diretor AliBUQUERQUE de not'cias. O Correio 'inaugu. 

regional dos C. T. do Es'.;ado Respondendo, falou o cet.\ :rado no BrasH em 1663, cami-
do Rio, jornalistas ·sardo Fi- Raul de Albu•ctuerque que nhou "pari-passo" ao pr()81res.. 
lho , Porto da Silveira, Odilon pronunciou o magnifico dis- : so da Indústria e do Comércio. 
J uca, Otávio de Castro, sr. curso, que abaixo transcr?.ve-1 ' 

. Identblmente podemos rere-
Cândido Jucá e muitas out-ra mos na mtegra: ' 

' S R t t ' rir-me aos ' Telégrafos que, até "Exmo. r. epresen an e 
d P 'd t d R . bl ' 1851, só se destinada ao assina-o res1 en e a epu 1ca. 

Exnío. Sr. :Ministro da Via- lamento de navio~ de comérc:o 
e por ·.indicação ótica. 

ção . 
O telégrafo elétt•ico !oi 

Altas autoridades. 
D. · · 1-""'rese,..,·tante~ imperativo imposto pelo lgDISSliDOS "'" •• " 

wn 
pro-

das Classes Conservadoras . gresso na técnica da eletriclaa. 
d e . 

Meus amigos . 

Reflete esta homenage m a 

ossa acolihedora simpatia 
inequívoco estimulo. 

De então até hoje, o ent:rela
çarr.ento dos meios de comunl-

basta, para justificá-la . 

c cação, a aproximação ent1·e os 
Tanto homens, se processa num ritmo 

cada vez mais intenso. 
Desde a mais remota anÜ-
· d A compreensão desta w1ião 

gut ade, Comércio e Indústria, 
completa d en.tre o D , C. T. e as instit~-

n °-se nas suas r a- _ . . . _ 
Iizações ser e çoes aqut representadas, ~mpoe-

' venl . ao progressn . . 
e á buman1·do-" I se mormente em nossos d1as . ...,.e nos seus cons- . . 
tantes anseios. Pots bem, ,apresentei, recente-

Os cilindros d . d. . I mente, ao govêrno da Repúbli'-a m ustr1 a as 
máquinas das f"b . ' I ca. o plano gemi de reestrutu-suas w nca~ os _ . . 
>"E!US cquiprument 'ê çao dos C011re1os e Telegrafos, os, v lD , 
num progredir incessante. con- elaborado, convém frisar, de 

I correndo através dos século~ acôrdo com as diretrizes traça-

I 
Para a conquista do bem estar pel Preclaro Presidente Gc
,humano, reduzindo 0 esforço neral Eurico Dutra. As classes 

I e racionalizando a produção~ conservadoras foram chamadas 
Ao comércio por seu turno a colaborar, sendo fixada a sua 

incumbe o pa~e1 transcendeu: r 6presentação no Conselho Ad-
te de f9menta1· a circulação d!t I ministrativo. -
riqueza, fazendo chegar ao j Ai está uma prova eloqueme 
consumidor a produção iurtus- j de que o novo govêrno não 
tria}. Intimamente ligados n ae presctnde de cal boração e es-
suas origens e nas suas fina li
dad es, como condição de su· 
própria existência. um e outr 
se rvem ao 'homem e á ciyiliza 
'ão Na sua m a 1:n,•n ... ---. ---y. comu 
Hal r.QJJ.ti_..-~ ' !' ·a 

·culo'-' a êles w; n1er ce d l' veJ · -
_ será lícito subes 

dos , que nao 

tim ar . 
H.essallo a ação constante 

C .-· 0 s ctesd 
indormida d OS OT1 el . ' 
o seu advento em épocas afas . 

. · -m ente a do tadas e poste! IOI . d e 

eJégrafos · A1nbos ""111 

"empenhando missão 
íssi nut em tôda s as 

desenvolvimento do 

revelan 
raze~ d 

c0111 ercl 

e d::t Indústria· 
. ue IedlO sõbre os om 

HOJe, q . b· •·datl 
·ande X'Csponsa ' "~ ' ros a gr . 1· 

- conews e Te e 
a. direçao dos . 

·t me apra~~> conSlg 
~afos mm o . uo evo 

, r elação ex1stente . 
~ar a . - . comer 
ui r desta s institmcoe::, . . 

.. ,.· correlios e Tele 
cio Indust. la. . _ 

' . a sua signiflcaçao n 
grafos e " · Jfir d 
desenvolvimento secu t . 

·t 1·ço"es con 1 
mundo: TaLs insu u 

. . para a p1XJS E 'I s m a contnbmr I o BRINDE D ' ·c 
;::idatl~ e aproximação dos po- ~ · PRESIDE\ apu 
Vos . . · LevantOu-se, por I e a nave- \ 

Ligado á imprensa ·dcrá- prsnt es- ..2 *'". ili 
uizermos cOILSl pr 1 

~:ç~::n:ein~trumento civilizador :;:s:l:e;::~~n;í \a ser v primti. 0 _ _ 

vamos encontrar o e grador do~ :m! \ ' 

~trfil os q.u e possu . . 
Os dias que cor rem. 

m.~hense. n · 
Fluente . precl so na articula<:, 

. ·ta e bem for da frase escon e1 -
1. · a to \ mada . o orador de lClOU 

, dos com o fulgor encantador d3 
: !'\eu. verbo cloquente e sincero 

R ecordou a figura singular do 
como soldado · ·, • · ~ 

\ pre~i cJente Dutra, . 
' como chefe da Nação, dlzeh -

~ o de seus méritos e de se~-; 
propósitos t!m governa.:: o pais 
como " pr>esidente de todn os 

I brasile:ros" o que aliás. o vem 
\ fazendo. Levantou, por fim sua 
I t a bebendo á. felicf.dade pes-

a<; . · 0 mant1at:tri·• <l:t 
~n :1l dn pnmt"' r ' 

. R epública . 
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projeto suspendendo po~ anos os dissidios 
suprime as vantagens que os trabalhadores ainda possuem" ________ _.. ______ __ 
Fals1 ao JORNAL DE_NOTICIAS o advogado Rio Branco Paranhos, sôbre a proposição que ante
ontem desceu a plenário na Câmara Federal - Repetição do que fez o ex-ministro Marcondes 

Filho - ~ojeto de lei em questão deve ser combatido por todos os modos 
Na penultl~l ~a- trabalhadorel! e ê esse pouco de va à frente da pasta do Traba- citados pelos sindicatoa pro-

utara dos De , esceu a vantagem que os patrões vl- lho. fissionais ou de empregadorea 
plenario o p o apcesenta- sam suprimir por meio desse Baixou então, o ex-mtntstro mediante previa audiencia do 
do há dias pe o parlamentar projeto". Marcondes Filho, o decreto-lei Mimsterlo ao 'l'rabatno moui-
Osvaldo Vergarà, suspenden- NAO E' NOVO n. !1.821 de 16 4e setembro de tria e Comercio que aprec1ará 
do por três anos os dissidios Relembrou a segui& 11 conhe- qual dlspun a so re s- da sua oportunidade". 
coletivos visando aumentos de cido advogado trabalhista que sidlo -coletivo enquanto duras- - "Em outras palavras 
aalarios. não é novidade o projeto do ae o estado de guerra. O art. prossegue o sr. Rio l:Sranco 

Como já foi publicado, con11- er. Osvaldo Vergara, afirman- l.o do citado decreto ass1m Paranhos - por- vla oaque1e 
ta de 3 artigos o projeto do sr. do que é o projeto uma repe-. prescrevia: "os dissidios cole- decreto-lei, o ex-ministro Mar-
Osvaldo Vergara, sendo que o tição do que fez o ex-ministro tlvos enquanto durar o estado condes Filho conseguiu enga-
artlgo 2.o frisa que a lei se Marcondes Filho, quando esta- de guerra sO pooerào ser IIUI!- vetar toaos os dlssluJos em 11.4• 
aplica aos dissídios ainda não <lamento e não concedeu auto-
definitivamente julgados. rização para nenhum outro. 

Na exposição de motivo• que Dessa maneira, mediante eese 
acompanha o projeto, diz o de- expeUlente, os patroes urarauq 
putado em questão: "nin· grande vantagem porque "par 
guem Ignora que os dissidlos saram praucametlte toa11. a 
coletivos sobre estipulação de guerra sem ta:rer aumentos dtt 
sa,larlos se, por um lado, aten- salarios, para seus operarioa, 
dem momentaneamente às 81!- us primeiros aumentos - pon-
pirações dos empregados, por derou - só vieram em l!lfiS 
outro, agravam, de modo ge- com as greves e, dai, eSBe dtM 
ral as condições de vida". sajuste que até hoje sorrem 

Ressaltou ainda o sr. Osval- os trabalhadores em seus 11&• 
do Vet:gara, naquela ocasião, a larios". 
necessidade do congelamento ! CONTRA os TRABALHA• 
dos salarios, pois, que somente DORES 
essa providencia poderá coll- Respondendo a uma pul'o 
mar com a · medida legislativa, 
consu!_>stanclada no projeto, de gunta do reporter, adiantou o 
evidente utilidade social. sr. Rio Branco Paranhos que 

Falando ao JORNAL DE seria um absurdo estabilizar o 
NOTICIAS, sobr _ 0 assunto, te- custo de vida com uma propoo 
ceu as seg1,1intes considera<)Ões sição destas. A prova esta em 
0 advogado trabalhista, sr. Rio que certos produtos têm suot• 
Branco Paranhos: do de preço, continuamente, 
CARATER REACIONARIO l!em que as rontes prouuwraa 

_ "0 projeto de lei do de- tenham concedido aumento de 
putado Osvaldo Vergara. sus- salano aos seus ei;Ilpregaaoa •. 
pendendo pelo prazo de 3 anos, Salientou o advogaao que o 
os dissidlos coletivos para ob- projeto é contra os traballla-
tenção de aumentos de sala· dores, não resta duvida, dl• 
rios é mais uma medida de ca- zendo amaa: 
rater reacionario da Camara, - "Assim, como no pa~~sa-
que deve ser combatida por to- do, querem fechad aoa traba-
dos os modos" _ afirmou tex- lhadores todos os m~ios pelos 
tualmente 0 nosso entrevista- quais possam obter aumento• 
do_ , ~ de salarios. A greve - acen· 

Alegou r\'<" .:J.r 0 advogado, tua - apesar da Constltulçaoo, 
que ~~ / ê de Inspira- a policia e até a Justiça já a 
çÍ"~ C$ / '- 'b como se sa- colocaram na ilegalidade. 1!6 
t. ~ ? / 'ao 0,:- -letivo!! com restavam os dlsaldios e estes, 

-~------......:~::_ ./. ,. ~ '.!. '<& % "à. claU!mla!l, querem impedi-los por esse ae-
•, ~ ?'t,-., ~- ~ --~ ~~'roatlvlda- ereto - inoportuno. 
" "' ., ~ "" "' ' ~ t Que isto sirva de estimulo 
~ >Q,.-., ;;. ".;. <e. .., .,. \Umen OI! aos trabalhadores para se unt• 

~ ~ d> '<" ~ O grossa rem e lutarem pelos seus di• 
' ~' ~ ~ ... ~ ~ anel- reitoa•- finalizou o advogado. 

~ ~ · 't ran
~ ..t. ;o I .. . ~ s-<f}"' os -:. .. 

. .... - ...._ 



Trabalho 

Estão sendo esperados, nos primei
ros dias de novembro próximo, nesta 
capital, os bravos jangadeiros nordes
tinos que realizam, em uma fragil jan-

' gada, o raide Fortaleza-Rio. 
As clasEes trabalhistas desta capital. 

pelos seus orgãos representativos, os 
sindicatos, resolveram preetar-lhes fes
tiva recepção, tendo sido organizada 
uma comissão e~pecial composta dos 
srs. Luiz Augusto da França, presi
dente da Federação Nacional dos Em-
pregados no Comércio Hoteleiro, Alde. 
mar Beltrão, presidente da Federação 
Nacional dos Marítimos, Sebae·tião 
Luiz de Oliveira. presidente · da Fede
ração Nacional dos Trabalhadores em 
Trapiches e Armazens de Café, Ma
noel Cordeiro , presidente da Federa
ção Nacional dos Trabal.Jalloref Me
talúrgicos, e Cal!xto Ribeil"O Duarte, 
presidC'nte da Federação dos Sinclica
tos .dos Empregados de Comércio, para 
tratar da execução elo programa de 
homenagens. 

Essa comissão já entrou em Pnten
dimentos com as autoridades do MI
nistério do Trrabalho e com os re-

·Noções da brasilidade 

Ao diretor do D. I. P., o ministro 
interino do Trabalho remeteu as car· 
tas em que a diretora da· Escola Plr
t!cular Paranapiacaba e do Externa
to Sindical "Armando Laydne1·", pa
trocinado pelo Sindicato dcs Ferroviá
rios da Scrocabana, ambos localizados 
em Santos, Estado de São Paulo. pe
dem se proceda ao registo dos citados 
est elecirnentos de ensino naquele 
Del:!< tame to para ue 

·e istência Social Empregado estrangeiro 

adores nordestinos 

do Mini~terio 
tarnbern, com 

patronais, pela pa
cto presidente da 

da Indústria , 

França disse-nos que o programa das 
homenagens aos jangadeiros está ela
borado cuidadosamente, consta:· do o 

· mesmo do recebimento desses Rl'l'OJa
dos homens c1o mar, na entrada da 
barra, por rebocadores e lanchas. Ao 
cl!egar ao cajs a jangada será colo
cada com os seus tripulantes num ca
minhão, que os conduzirá ao Palácio 
Guanabara, em visita a d. Darcy 
Vargas, seguindo depois em visita ao 
Cardeal, ao ministro do Trabalho e ao 
prefeito. Ser-lhes-á oferecido um al
·moço pelos representantes sindicais. 
E, em seguida, os jangadeiros visita
rã.o a Colônia dos Pescadores, na Res
tinga da Marambaia; Petrópolis, onde 
serão homenageados com um lauto 
almoço: as companhias de navegação; 
a Fundação Anchieta, em Niterói; o 
interventor Amaral Peixot<\: o Saco de 
São Francl~co; ~ fábric:..- do Fonse. 
ca e a Colônia dos Pescauur~s. em Ju
rujuba, o Entreposto da Pesca e a 
Confederação dos Pe.xadores. o.~ re
presentante~ das classes sindicais 
mandar~o celebrar um "Te Deum" na 
igreja da Candelária. 

Respeito ás tabelas 
Ao presidente da Comissão de Ma

rinha Mercante, o ministro interino 
Nacional 1 do Trabalho encaminhou a represen-

i
ção do Sindicato dos Barcareiros 

d
os .. M

0
:v ~8 Areia Branca, no Rio Grande do 

e 1 L!.· orte, no sentido de que se façam 
a organizaçao .&peitar. naquele porto. M tabelas 

Federal com exas ao decreto-lei n a 2. 538 de 27 
e a jurllpxu- d 1940 · ' 

e outa'o de gran- ago.5to e • 
tb'clÍÍOI foren.;~ . 

Operaçõea na faixa 
de fronteira 

Telti!10 SeillecktU ~IB&M--t"rlie4t
rlf1co Anglq requerido a reforma clo.t 
resp~ctivos e.\'tatutos sociais, para que 
a ela sejam .incorporadas outras com
panhias, o Ministério do Trabalho 
solicitou à Comissão Especial de 
Fronteiras do Conselho de Seguran
ça Nacional informar se já foi con
cedida pela _.referida corni~ão auto
ri~çáo para operar na faixa de fron
teira . 

VIDA 
S. 

SINDICAL 
P. T. S. 

S. C. A. G. A. 
Tornará posse hoje, às 15 horas, na 

sua sede social, à rua da Alfândega, 
!1.07, 2.0 andar, a nova diretoria do 
Sindicato do Comércio Atacadista de 
Gêneros Alimentícios, eleita para o 
biênio de 41-43. 

INCúRIA E INDISCIPLINN 
Nlo tem direito à Indenização, visto haver sido justo o motivo d& dia

pensa, o emprec&do eatrancelro que, avisado com trinta dias de antecedên
ela., como confenou, de que 1erla despedido se não regularizasse a sua si 
tuaclo de estranrelro, desatente à recomendação, dando lucar a sua 
eúrla pelo• Interesses do patrio e a sua Indisciplina no que concerne 
eumprlmento da lei brasileira ã. lmlnêncl& de ser multada a firma 
radora e ver a mesma cassada a sua autorização para funcionar no 

Considerando que a reclaman'le, alegando ter sido admitida como empregada da 
reclamada a oito de fevereiro de mil novecentos e trinta e oito, com a remuneta
ção mensal de seiscentos mil réis e haver sido dispensada a dois de julho do cor
rente ano, pede Indenização por falta de justa causa para a ~ua despedida, e paJ':a
mento da Importância correspondente ao prazo do aviso prév1o; considerando 
a reclamada confessou o fato da dispensa, alegando, porem, que esta resultou 
não ter a reclamante querido rf>gul~rizar s sua situação dP estrangeira, a pesar 
cientificada, por aviso prévio, de que, se o não fizesse dentro de trinta dias, 
rescindido o seu contrato de empregado; considerando que a reclamante. sem 
bargo de ter declarado no termo de sua reclamação de folhas três não lhe 
lido dado aviso, correspondendo portanto o SP.U pedido, nesta parte, i 
do mês seguinte i sua despedida , confessou em audiência ter recebido no dia 
• um de maio do corrente ano a carta em que a reclamada a avisava de que no 
trinta de junho seguinte seria despedida , caso não legalizasEe a sua situaçlio de 
trangeira; considerando que a reclamante, apesar de já se achar há vinte anos 
Brasil, conforme declarou, nem mesmo sob a ameaça de perder o seu emprego 
cumprir a lei brasileira: comiderando que só a primeiro de julho, já depO'I 
despedida, foi que s reclamante afinal resolveu requerer o seu registo; 
do QUe, consoante o disposto no ntlgo décimo do" decreto-lei número mil 
to• e quarenta e tr~s. ele sete d" dezembro de mll novecentos e trinta e nove, 
nhum empregador poderá admitir a seu serviço empregado estrangeiro sem 
este exiba a carteira de estrangeiro devidamente anotada; considerando 
acordo com o que prescreve n artigo quinze do mencionado decreto-lei, as 
ções aos respectivos preceitos sllo punidas com a multa de cem mil réis a dez 

. tos de réis; considerando, assim, que não só assi• tia à firma empregadora o dire 
de despedir a reclamante. senão também lhe impedia ~ obrigaçilo de o fazer, por 
força do disposto no citado artigo décimo do decreto-lei número mil oitocentos • 
quarenta e tr~s; considerando que a atitude da reclamante, se por um lado Im
portava descaso pela economia da firma empregadora, a qual ,e achava, por es~a 
proceder. na iminência de ser multada, ou, por ser estrangeira , de ver cassada a 
lUa autorização pars funcionar, por outro lado era de franca lndisciplins, poi• re
ealcitrava a reclamante em atender a uma justa reconmendação e, mais alncl~, elft 
l!llmprir a lei do pais que há vinte anos a hospeda; considerando que , se I! verda· 
de que o decreto-lei número três mil quatrocP.ntos e vinte e quatro, de quinze do 
mês em curso, prorrogou o prazo para o registo de est!·angeir os que se encontr .. m 
no pais em carater permanPnte, não poderia a reclamada antecipar-se no conhe
cimento desse decreto-lei, p.ra o efei to de, sem ~e sujeitar à multa cominada no 
já mencionado decreto-lei número mil oitocentos ~ quarenta e trê~. manter a re
clamante em seu emprego até o dia terminal do prazo para o rcl(isto, o qu~l •6 
depois de findo é que foi prorroe:ado· considerando, assim, que houve justa causa 
para a dispensa; considerando que a reclamada, com a antecedência legal, dPu 
aviso à reclamante, não propriamente de uma de<pcdida que necessariamente teria 
de ocorrer, mas de que seria ela dispensada se não cumprisse a lei relativa à obrl
gatm·iedade de registo de estrar1geiros: considerando que A .Junta, em rigor, pode
ria ter deixado de tomar conhecimento da reclamacão, vi sto como, sendo estrangei
ra e não havendo, sequer, feito a prova precária do req\lerimento do seu registo. 
não tinha a t·eclamantE' qualidade para apresentar recla111acão (lnstruQões a qu1r 
se refere a portaria CE 56, observação quinta, relativa ao modelo número novel: 

Re~olve a Junta. con~ra o voto do senhor vo~:al dos empregados. julgar impro
eedent~ a reclamação dt!! !olhu trh, em que é reclamante Maria Biskup e l'ecl•
mada WillyiBorghofí e Companhia, pagas po1· aquela as custas. - Rlo, 28-7-1941. 

·v 
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O , DIREITO A O EMPREGO 
Conferência pronunciada na Reitm·ia da Unive1·sidade 
de Minas Gerais, em 21 de outubro de 1941, na sessão 
inaugural do Instituto de Direito Social, pelo prof. 

Pinto Antunes, catedrático de Direito Industrial e 
Legislação do Trabal o, da Faculdade de Direito 

O DIREITO AO EMPREGO 

I 
O prof . Pinto Antunes. catedrático de direito industrial e leg!"lação do tra

balho da Uni,·ersidade de Minas Gerais, proferiu no dia 21 do corrente na res
pecliva re1lona, )lerante um distinto auditório, a seguinte conferência: 

O ELEMENTO · ECONOMlCO E" A DISCIPLINA SOCIAL - Na evolução das 
sociedades e o· fator econômico a força· propulsora pC'r excelência, assim corno é 
a do equilíbrio · o elcmer.to religiofo. Pois. bem, a ordem política ou social é "' 
<'Oordenaçfto óti.n1a ou sisten~ati~açãÕ d.es~as e outras tendências sociaJs. ~~gundo 
um prmcipio ordenador quP. a Constituição de cada pais afirma e expl1ca no 
.;eu texto. Assm1. a c.rdem social, em qualquer \u<'ar ou tempo, 1mporta na su
borcllnação do" v.ariados fatores i direção ~era! ou poli1ica, que é a harmonia 

·de todos os elementos estatlcos e dinâmicos da ~ociedade. A ditadura dos extre-
mos não convem ao comum: a do el"!mento religioso é a estagnação ou maras
mo; a do econômico, é a desordem materialista. O belo é, tarnbem, a verdade 
e a .luol!ça - o ideal esta na lurmoni.a. do todo . .O problema do mundo contem• 
porãneo é o da sujeição da econorr.ja á politica; a hipertro!ia do econômico pro
cluzlll o caos; na disciplina dM fatores. sociais está ho.ie. como sempre, o papel 
r! o Estado; busca~se, dessa forma, a euritmia social perturbada pelo espantoso 
progresso econômico do mundo. Não se trata, sem dúvida, de fazer parar o pro
gresso, mas de integração .da economia na disciplina 5oci~l; <em regras de trán
slto, tambcm o seu ~9rro ,e"naga os pequenos .. A caudal dos rios é a miséria 
das enchentes; canaljzada, ~ força. é luz, são benefícios generalizados. A ques
tão social é, como foi sempre, problema de organização, é porisso que no Brasil 
como alhures, a "Ordem ec;mõmica" é capitulo da Ordem social ou politíca da 
Constituição que nos rege. Antes de d:sc1phnar a economia na ordenação !(era! é 
preciso por ordem na própria economia. pois a ordem maior é a unidade que 
re•ulta da disoosição ronveniente de muitas ordens. A notsa ordem econômica 
.::onotitucior.al é a capitalista ou. a do regime da concorrência; é a melhor e em 
outra ocasião damos as razões da preferência. A empresa é a ordem última da 
ordem econômica capltalista e por conseguinte, na hora presente, é a chave do 
problema da disciplina social E dentro dessa célula econômica, a subordinação 
no trabalho ao capital é o ponte cruci;mte da sua vida e por isso elo regime da 
concorréncia; e é . ai, precisamente, que está situado. tambem, o problema da 
est:tbili<lade no empreo:-o, ob.ieto da dissertação. E' facil encarecer mais ainda a 
1mportanc1a do assunto. 

A Ii\IPORTANCIA DO ASSUNTO - No regimt> de produção fundado na pro
priedade privada a maioria é de salariados; a ordem du sistema social. que dai 
tlccoii·e. exige a subordinação d.-ssa maioria à minori~ dos empresários. Dado e<•e 
into, a conservaç~o do regime supõe que o Estado regulamente tal subordina<;ão . 
ai1m de· tornar, se não apeticivel. ao menos toleraveJ a ~1tuação criada. Lo.e:o 
que se orgamzaram os operarias e se tornaram conciêntes do seu podério, come
çaram a unpõr as condiçõH da solidariedade· respl"itavam e colaboravam no 
1 c!( i me mas desde que fosse Cl'lnsta:nt" a mtervenç1io do Estado na relação con
tratual de trabalho que ·mantinham com o patronato. E. dessa forma. foram se 
'l!Ccdendo as conquistas: obtiveram a redução no número da<; horas de subordi
na<;àn 1l1or~no do trabalho): fi7cram excluir. da suicição mE'nore• e mulheres 
0111 clrcun'''"'"'a' c!Pternunarlas (reu1lamentarão do trabalho dt. m~nort'< r mu
Uterei)j estabeleceram normu ae&undo a naturua do esforço (llllml do &ralta-

profissões); garantiram-se contra os danos econOmicos resul-
clo trabalho (lei de acidentes do trabalho); muniram-se de 

•eguros contra demais riscos a que estão sujeitos pela subordinação (seguros 
sociais); etc., , Com isso tudo, ainda não se contentaram os empregados; os 
hbados ao soe1\ijãmo procuram extin~uir a própria suborclinaçãd assalariada co
mo Sistema da 1vtda; outt·os, os operànos conservadore>, toleram o regime, porem 
o)edem ma1s pe a transação. Não lhes basta aquela intervenç~o multifãria do Es
taao através de departamento especializado (Mlnlstérlo do Tra.balllo) e justiça 
própria (I Trabalho) exigem ainda, para cada um, a establltdade da si-
tuaç~o conqú , o que quer di>er - subordinação regulamentada, mas dura-
doura e vitah Que é afinal. o direito ao emprego, nas condições de subordi-
nação prescri pela lei constitucional do regime social e reguladas, minuciosa-
•nente. por o Q dt!posl(;ões :mperativas. A tanto sob!! o preço da colabo~ação 
•ubordinada na m:utt~ça de• regime da concorrência! Na verdade, um bom em· 
p,·e.:ndo QUe se jSespede ~ dano para a empresa; é rcparavel, porem, porque outro 
)Cupa logo o 5d\l IUIIar. Todavia, a perda brusca do emprego, para quem conta 
nele o susten:Króprio e da famllia, é surpresa econômica irreparavei que. na 
l'la eralida acaba pondo em ri.;co a ordem pública. As"anhada a maioria 
o elas pregações emocráticas e totàiitárias, o Estado, . vitorioso, &eja qual for, pre
t'isa ouvi-la e aquietá-Ia· convenc~ctl a subordinar-se econômica e juridicamente 
a minoria dos 'm'lPresários, é nec"essário regulamentar minuciosamente essa su
bo.rdinac;áo (le&islaçlio do trabalho) para torná-la humana e asslm aceitavel sem 
reações; a segu ança econOmica de cada operário, para se obter a solidariedade 
da categoria, ):lll'eCisa ser efetiva e para isso mesmo duradoura; essa individuali
lação da protegi<! d? trabalhador é a chamada estabilidade no emprego: esse 
instituto ~ o dén'adeiro capitulo da legislação trabalhista e o último nascido é 
mimado ou lo'V'IItá para a morte. a matrls ... 

A estabilldde deve ser o característico da relação do trabalho. Impõe-no 0 1 
Interesses vital~ da ordem vigente. 

A RAZAO Dl!: SER DA ESTABILIDADE - O contrato de trabalho por prazo 
determinado pafu a ser exceção na legislação trabaUJista; outrora, condenava-st, 
a perpetuidade a relação ao 1rabalh'l e o artigo 1220 do nos.o Código Civil é 
'> "mal dessa 1 tuaçlo vencida: atuelmente. estudam-•e os processos para asse
gnrar a vitallcl ade da relaçã'l contratual. Mas agora. como dantes, o objetivo 
último contin\la 11end'l o mesmo - a proteção do operário; muda-se a técni-

AntU1zrs, qu.cmdo prommC"iava sua conjeréncia no 
.-nau-uw u Direito .Social u MinAI G8raii 

ca em busca de eflct~ncia maior. São vários os meios utilizados para se obri
gar a estabilidade no contrato do trabalho; entre nós, visam a esse tim, o avl
~o prévio, a indenização prcporcional aos anos de serviço 1: apos dez anos, em 
regra, e 2 excepcionalmente, de efetivo exerclcio, o emprerado adquire verda
deiro direito ao emprego. A lei e a doutrina no direito braslleiro reservam 
a expre5sâo - estabilidade, para esse estã.e:io do c·ontrato em que o operaria 
não pode 1er demitido, por motivos que não deu cau•a. ~em ser reinteg~:ado 
uo cargo com as consequentes vantagens econômicas. Alia~. é o proprio t~xto 
da Constituição vigente que consagrou o termo - establJidade, como slgniftca
tivo exclusivamente dessa situação de vitaliciedade ou direito ao empre~ro, 
quando assim dispOs no seu artigo 137 . (letra !) : "nas empresas de trabalho 
continuo, a cessação da~ relações de trabalho. a que o trabalhador não haja 
dado motivo, quando a :ei não lhe garante estabilidade no emprego, cna-lhe o 
direJto a uma indenização proporcional aos anos de St>I"viço·•. Porem, podemos 
dizer e com mais precisão. quoe a estabilidade é o caractenstico da relação do 
trabalho n a legislação brasileira. E de fato, admitido o empregado, lQio no 
pnmeiro ano de servi(;o, ja não pode ser demitido sem o aviso prévio o" lnde
ni~ação eqtllvalente Jepois de um ano, então, alem dessa obrigação, terá o pa
trão de pagar uma indenização cOJre.;pondente a um mês de ordenado por ano 
de serviço efetivo, conquistado o decênio de serviço efetivo, adquire o dir~ito 
ao empa·ego ou vltalicledad~ no cargo. A lntencão evidente no legas!ador, em 
totlos esses casos de coação crescente, é estabilizar a relação de trabalho; a 
principio, não decorrido o decênio de serviço efetivo, o empregador é impe
d•do oe demilir o subordinado p<!la ameaça de indenização; todavia, pesado 01 
prós e os contras, si julgar mais conveniente aos interesses de seu negócio 
pagar a indenização, pode efetivar a demissão, n'e'mo que para E'ia não haja 
dado motivos o empregado, desde QUe se lhe conceda uma importância havida 
por equivalente aos danos que sofre com a perda do <>mprego. E tem a sua 
razão a med1da. O operarlo nos primeiros anos de sl"t"viço possue a plenitude 
das forças: com o dinheiro aecoebido como indenização da despedida inJUSta, am
para os riscos do desempr~go, até nova colocação ou situação melhor. talvez 
até de pequeno empresario, segundo 01 ·riscos da •arte e o valor da sua capa
cidade. Agora não t assim, em regra, quando decorridos 10 ano• de efetiva 
dedicaç~o a uma empresa; a capacidade de esfor~o està para miciar o seu de
cllnio, outro emprego t mai~ dtticil e a capacidade de empresa ou iniciativa es
tá amortecida ou extinta. Porisso. muito justamente. é a lei trabalhista brasi
leira mais rigoro.a para a efetividade de sua proteção - a~"egura ao velho 
~ervidor da empresa o direito ao emprego. "Quem comeu a carne, que roa 01 
ossos .• . " t prec~ito da sabedoria popular cabivel i e<pécie, tambem. c~mo 
fundamente jurídico. Não é ainda o direito à aposentadoria, que vem depois, 
mas a obrigação patronal de conocrvar no seu sen·iço o empregado cuja ca
pacidade de esforço entrou em declh'\io ou está prestes a entrar. No cômputo 
dos seus lucros não pode mais o empresário contar somente o uso da força do 
ttabalhador na· fase do seu !astlgio· terá fie mduzir a difc1ença da decadência 
fazendo média hum an& da força que emprega; o operaria é tomado na inte
gndade evolutiva de suas forças - ascendendo ao máxm1o e desc·endo ao mi
Jlimo. E mesmo quando dele só re;ta um farrapo humano, sem rendimento 
econômico, ainda é o patrão e a produção que o sustentam com os fundos dos 
Institutos de Aposentadoria~ e Pensões formados com as contribuições obnga
das pelo contrato de trabalho: r é ta,nbem porque foi parte no contrato de tra
balho que tem direito o trabalhador inválido :!ís prestações dos variado" ~egu
dos. Outrora. somente do valor das máquinas dedu7,ia-se a percentagem de des
valorização; hoje, lambem da força humana e preciso se ÍR7Cr essa deduc;iio pa• 
1 a assegurar, aos velhos servidores da empres~ o mP,mo saláno. quando a sua 
Ellergia decresce e lhes dar o meio de viver sem trabalho, quando a força que 
desenvolvem não tem mais re:ldimen-to econRmico. O av1so pr<'vio, a ind~nlza
cão, o direito ao emprego, e de certa maneira as contribuições patronais de 
apo5entaciori&. s:io tod,:,s institutos q•1e expressam os rumos do dire1to traba
lhista no sentido de fazer da relação do trabalho uma "ituac:ão pf'rmanente e 
vilalicia em favor do empregado. De5sa forma, o ln~tltuto da e•ta)lllldadl'. em 
o noo:;o direito não se limita, na sua plena conccp~ão. à fas .. da r<'lacão de tra
balho a sim qualificada pelos textos legais; ele começa ante" e se proida (l.,. 
pois, como feição ca1 at'teristica de todo contrato de trabaU1o dt>•de o chamadn 
perlodo de prova até ás sombras de sua exl!nção. A• nossas leis acompanham 
com proteções adequadas o ciclo da evolução econômica da tor<;a do trabalho 
subordu,aC:o. dando ao contrato permanência e extensão alem da fase de efetiva 
prestação de trabalho: - estabilidade, i parte ela relação contratual em que a 
estab11ldade se co11.sohdou no dlr~lto ao emprp.-n com n nnme prónrin 11n todo 
cte•alo(nou a •ua parte prmcipaJ. Pouc:ca Jmporta.m 01 nome• M n01 ente.ndemol 
10bn u eo~aaa que aipWcaa, 
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NA TE 
C:tu cn~a~·ruscad?•. Ycnto cortante, temperatu ra frigi~, espefav8.Ill, 

na}'HJ• a d a Se, o gcncr:· l Eunco D 1tra e sua com1tiya. O p<.~vo 
ba,~a q· ~e!Zo nws c.s ,ava lá, em mm:sa, debaixo de fbbnulas 

lharde~es, puméi~ e luminári:l". Não sei se o imenso Jograd<•lUO 
o pauluna aprPc!a tanto, já rC'cebt>n, em cmejos ~cmelhantes 
~0!1curs'? J?OPular. Sei, apenas, qne a multidão enchia toda 
ut1l, ;,;es1stmdo aos arrepios e à garôa impertinente que não 
d~ cau:. Notn.va-se, no ru·fal' o das ruas f e.rvilhantesc das "u""'"'"'" 
b1tualmente apinhad as, a p ropaganda c~tática da 
enormes, pmtadas dr- branco, lembra· arn a,o povo a fórmula /lll1 11111• 

da pilra. uma ~ol11ção do problem·• lJ(•ntico. Pelo que plllle ~1-v r, 
com a lmp~rClalLdac1e que nunca me abamlonn, o J>qliCII :ftet: bo-
ra •. ao sentm_Jento aft ti\'o que lhe é inabalável p.n- Ge'l6Uo gas, 
CUJa. po~uland,~e é ilbsoluta, inclina-se, no que cnaceme A: 
crahzaçao do p:us, para UJ1! pronunciamento rcgulo:1r das 
v~mc~u-st: de que o presidente e~tú mantendo uma linha reta 
rencw, disposto a presidir. com superior neutralidode, a co 
pelo vot~. do car"O em que não desejou C'llltinuar. Esta é a c 
ção dommanle, rl~>correndo dEla o interêsse crescente pela 
eleitor.al .. G~túlio Varg~ não c:stã em c<~usa e o seu rctr<ifm._nt 
lunt.9rlo mduz os filhos clr: t rra de Piratmine:a a cscclhcr, c.: 
temepte! um nevo t:n'<meiyo para a nau do Estado. Reforçtwd 
tendenc1a que não e nuster~o para 1Jinguém, tele~ramas tio 
.formavam qu os líderes da propaganda "querem i~ta" tinhem 
b~rad<> estan;ar, de .$úbtt(', a torr.e•Jtc dos pregões ruidosos qu 
c~ta~am a ~<:c:io ~c1~ar p:1ra mal:-5 tr..rdo a escolha do supremo 
g1strado. O:s ;ornais c,tavafl1, nom1.u ltnente, os cabeças do mo 
to que ;.1m contramarrhac!o, eptsódio este que _·obusteceu n 
J:!Írlto das coleti •idscl •s a hnl.)rt'Ssão de que 01; horizontes est éi.ffi 
limpos e de que o pleitu intP n-al é inevitável. Tudo isto me u~ a 
cer~eza de que Süo J~ulo quer e1ciçiíe:;, nlio Importando dcsae ro
pósJto llm arref~"''lmf.lllt) de <>ntuúa~mo pf'lro Sr. Getúlio Vargas Jo 
nome é ccrcudo dt: simpatlu, de carL.ho e de respeito. 

""t I': • 

. Muita gente espen.va que o comício fosse perturbado 
selo d_o poyo se alteassem apartes impertinentes. O boato' 
anuuc1ava mfl ltraçúe" :•queremistas" no meio da mu1tidlo 
o general E1._1r ico J?ntra sofresse, de público, chocante ~ 
deeagra<;io. Nada d1sso aconteceu. O "meeting" foí calmo e brllb 
constitumdo esp tac•llo d1gno de ver-se. Tornou & candida r 

e,·-mmtstl·o da Guerra mais forte, afastando de seu caminho 
os fa_tores ncgati ·os que lhe eutra'l;avam a marcha para ll u 
r eunmdq dw.nt~ ~lo povo, num compromisso aberto, figu as r 
contrastavcl mllueneJa e marcantes responsabilidades no c 1 
lític_o do Estado. O intcn·entor Fernando Costa, que a con!uilo t l• 
~a msuflada pel;:s opoF~c! onistas aprcsentav"- como empolgadu la 
c;Iança do. ga?so. , pr esüg1ou com sua presença e sua pal.,ra o can• 

didato maJontãrw, mostrando a gregos e u·oianos que todo hn m 
acertado os seus r elógios. Fez isto na Praça da Sé depois d · aver 
grudado ao Sr. Eurico Dutra, nos Campos Elíseos, 'durante are~ 
ção que ofereceu aos maiorais. Essa atitude foi interpretad como 
prova de . q~e o eixo l\~inas-São P aulo não se partiu, i~ cllllido 
numa defm1ção categónca de atitude. Por isto ou por aqui!<>, -o fato 
é que o P. S. D. lavrou mais um tento e que o Sr. Eurico Dutra t • 
razões ·:fundadas para falar com o otimismo sadio com q c fal u. 

"' "' . 

Admira que o comício não tenha sido frouxo. Boatos nllo f • 
ram atordoando o povo. Primeiro, a expect:ltiva criada e~1 forno da 
possível ausência do Sr. Fernando Cost1; depois, a confusão que I 
mudava, de instante a instante, o local da reunião. Escoou-se o dia 

I de sábado numa incerteza prejudicial. Uns afirmavam que tudo se
ria feito mesmo na Praça da Sé, não faltando quem assegur sse I 

• que o "meeting" se realizaria no Pacaembú e, ainda, no T tro • 'lu
nicipal. Ignoro se andava em cena a "técnica da confusão' , ma ele 
que a controvérsia .foi nociva não há dúvida possível. Sirva a e~pe- I 
• iência como lição. Reic.tivamente ao discurso do general, é mister 
s<:lientar que foi bom. Hei de comentá-lo como merece. Hoje, re~pi
gando simples e rápidas impressões, ocorre-me, ttpenas, focalizar a 
elevação e a sedutora elegância com que o candidato majoritário 
está se conduzindo na campanha. Tem salamaleques e amabllidnc!cs 
para os adversários, esquiva-se ao personalismo na critica, mostra
se in.fenso à verbormgia demagógica, ensinando à grei udenista que I 
cada qual pode Yender li'llll"emente o seu peixe. sem necessidade de 1 

1 an-eganhos trágicos e atitudes acapadoçadas. Vale a pena assistir-se J 

I
. a um comício do P. S. D. ' Nuncc1 ouvi, em qualquer deles, referên

cias deselegantes aos qu~ pugnam do outro lado. Tanto as oraC'ões 

I do gE>neral como as dns tnbunos que o acompanham, .fazem sempr~ 
abstra~:âo total de áspect~ pessoais, ao contrário do que se veril.ca 
llOS arraiais udenistas, onde os ltálvadores da pátria amada se esgue· 
lam em insultos P. retaliações ridícul· s, transformando um prélio c{. 
vico,.numa gr••ssa lavagem de roupa suja. Os eduardistq:J gostam do 
barulho, da:; maaas arregaçadas, do jogo do pau, do desaforo. da 
descompostura; os dutrista<s, falam em umas, m :.oluções JlScificas, 
em \'otc~ em mnquilid<,de .tu!:ul"11, ~~m hnr-lrlorrll, •e~.l. O y>olo q1_1e 
escolh·. 

• • • 
I . 'a nagem di: r :rc· so o gene 1 Dutra teve 1,lD1 dia movin, en

t· di.ssimo. o COJTlbólo parou cmatorzc \"ClCi!. D~r!<nS e homenageu, 
... ·g11 tcs, oveçõe<> Fn~ a ,;:n eo o ·. Lt'" 1 , C ç · , Jacaw~ 
.t<indnnonhan 1;.4 , lp .. - 'ht' ?eida, Ribe.I~o da D1vis:a._ Gua-

\tiiwuetá. r. ~ "· . .'i~ Jr..,otl C-unpoJ:. Crttt• '(' Qne • 
outra parad qu<! me r~eaptHJ . 1, po~sivel que a. etapa.,; n4•> esteJam 
pela ordem regular. mas o ltat(' é que todas constituíram minutos de 
vibração exti·aordinária, d· tnd, ensejo a que brilh:J,.;se o primeiro 
time de oradores do ':P. S D f'm re. pn ta aos tribunos locais, cum
pr indo-me destacar Noeli c ,·rela de Melo, Oscar Fontenele~er~
do Bezerra ~Irne~s y "o Viana. Ruy de Almeida, com an e 
Augusto doaraíefx!..o, Noraldino de Lima, Acúrcio Torres, 
J osé Pereira Lira, Generoso Ponce, Calazans de Campos c Mozart 
Lago. Fizeram um brilhareco, mostrando que o P. S. D .. quando a 
parada enfeza, pode meter num chinelo os Mirabe:ms da U. D. N. e 
classes anexas. · 
~~~~~~ .... , ......................... ., .. ,~.,··~ ....... . 



A \)o~ 

. Homenaaem ao O r. ~ral~o 

Monte~onio Bezerra ~e 

Menezes 
Felo fáto de ter sido nomea

do, p\llo Exmo. Sr. Presidente 
du Repú blica, pa ra o · alto · 
c~trgo de Presidente no Con
s e lho N~-tc i o nal do Trabalho, 
r ecl"' berá o Or. Geraldo 1\Ion
te. loui o H~zerra de Menezes 
t-ig nificli tivtt homenagem, ~m 
sol '~ "ilia. d e q ue se rl3alizará 
no di a 4 do corrente, ás 20 ho
ras , na F~culdade de Direito 

· db Niterói. 
Fat·-se-ão ouvir, na referida 

du. 
E' uma ho~t&agem que sE: 

revosti rá da mais ~Ita expres
sã o 5ioc ial, tal a proj eção dos 
que a promovem e o mereci-
mento ( quem a receoe. I 

Não se trata apenas tio ho
melll público, que exerce, com I 
invu lg :H competência e felici
dad e, um do~ mais altos. e 
espinb sos c a rg \ls fetlerais, 
I<nas tnmt>e m do ::>rilbante eau-
sidieo, tJ. ,no de magnífica in- --=~------::--~=~-~---- -

teli g ê r~\.'i it e formosa cultura, de seu coração Céuidoso 0 a 
do cavulbeiro distintíssimo 1 piedade de sua alma compas 
que sabe ser o dr: Jo.sé Ge- siva. 
r aldo. AssociAndo-nos a essa ho-

E é j us tamente por isso, menagPm, pedimos ao dr. Ge
pelos se us méritos e pelas suas raldo que ac1~ite o nosso abra
vir· tu .:es, que r·ece~erá a mais ço e os voto~ que fuzemos a 
efoque:1te, jnsta e mer~cida Leu_s pela sua felicidade. 
prova d.e1Ldmiraç~o e cariuh~. 

31 ~ . n 
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Está sendo provocada uma inflacão consciente - Como no ano do abono de Natal, dobra a capacidade de comp1 
da União e do comércio - Café ; 40 _centavos, manteiga provavelmente a 60 e açu~d r a 4 cruzeiros - Aumento 
reforma dos emprestimos nos Institutos e novos ordenados nas autarquias 

Omer MONT'ALEGRE 
(Par!'. O JORNAL) 

Não cie~r o volume ctr a oportunidade e suprirem deticien-
dinheiro te nes omento está das, outros para adquirirem obJctns 
entran 1 . . no Distri_:'-o de luxo, artigos para presente,s ~u. 
Federal, ex cendo 1 1tada pre;.s:Lo p-erfluidades. 
sôbre os :eços e preparan<!c e ~ei- A pressão que será assim ex~rcí
tos que somente dentro de .tlgu::u; j da por semelhante massa de dlhhei
mêses, quando surgirem algt::ls n ro numa praça deficientemente 
meros estatísticos mais e>senci ' I abastecida mesmo de artigos de Ju
derão ser avaliados em tôcta sua ex- xo - se considera~·mos a época -
tensão . Desde a ultima quarta-feira terá como consequência o revigora
o funcionalismo publico federal, ci- mento da ascenção de preços que 

1 vU e militar, es tá compar~cendo ao.> I alguns já estimam será de 30';;. , 
guichês para receber seus vencimen- nestas prôximas semanas. pelo me-· 
tos de novembro coniorme as tabe- nos na.queles a;rtigos ctue encon· 
las de aumento recentemente apro- tram, na época de fim de ano, sua 
vadas e mais a diferença entre o an- melhor op-ortunidade . 
tigo e o novo salário, relativa aos Há porém cla~.ses numerosas de 
mêses de agos to a outubro. Por 0u- trabalhadores que não fonm bene
tro lado, desde meiados do.. mês o.; ficiadas p-elos aumentos e e;tas, l 
comerciários esti.o sendo pagos a:. sem duvida. serão aa grandes sa. 

O café, o açucar e a manteiga estão entre os qeneros que subirão 

diferença de salários, em virtude d'.l c!ificadas imediatam:!lnte; dentre e os chamados artigos de Natal. lhares de pe~sôas, e isto não acon
decisão recente da Justiça t.io Tra- ern oreve, no entanto, o sacrifido Os estoques dêstes são :reduzidissi- tece impunemente numa ec.:momia. 
balho. será geral, de vez que, conforme mos; os lotes chegados. mais recen- estabilizada, quanto mais numa 

Conquanto não tenha sido publi·· as clrcunstancias indi:vam, as van- temente foram adqull'idos pela economia de crise como esta em 
cado nenhum estudo que yrecise a tagens colhidas nos aumentos rc- comPensação de outras mercadorias que vivemos. 
importancia exata de tais aumentos, centes, dos servidores da União e exportadas, mas as grandes merce· Indo de enco::uro ao exemplo dos 
estimados que a média seja da or- dos comérciários. dentre em breve arias estão se mostrand{) desime , servidores da União e dos comér · 
dem 30%. Nestas condiçô%, as di- estarão liquidadas. ressadas dêles por julgarem lnsa- ciários, já está cercado <le naturais · 
Ierenças pagas corresponâ.'!r.'io, tisfatórios os preços fixados. simpatias o movim~nto Pm prol do 
aproximadamente, a um mé> ele or- SINTOMAS Como. numa espécie de corres- aumento dos venciment~s dos fun-
denado suplementar . Pode-se, nf:s- pendência, em seguimento ao au- cionários das autarquias, a ser com-
tas condições, considerar que uma E' Importante não esqu-ecer. ne~· menta dos servidoN!S da União ir.\. putado também a partir de agôsto; 
mat.sa de dinheiro equivalen te au tas considerações, a informação :pra- se processando também o aumen· se no caso daqueles dois grupos de 
dôbro da dos outros meses. estã t\camente co:1firmada de que, pa.ra to dos servidores dos Estados, t.c- trabalhadores havia algu:na jus1.ifi
entrando no giTo dos nego.~w~. ~o- atender aos seus compromissos de remos uma espécie de influência cativa para semelhante t:ritério re
m ent-e no Distrito Federal. A •;ir· peswal, teve o govêrno que re\:or- continuada sõbre o custo da vida, troativo, neste aqui a justJ1icativa 
cunstancia se assemelha, indiscutt- rer ã emissão através do me:anlsmo com horizontes ainda doe dificil de- inexiste, mas por certo se:a conside. 
velmente, com aQL,ela do tempo do largamente utilizado em anos pas· terminação. Mas o !ato é que nem rada por uma simples Q'le.;tão de 
ministro José Linhares á frente do sados, da Carteira de Redesconws. somente os aumentos de venci· equidade. 
governo, quando !oi concedido o allo· Nao sendo tal emissão desti!tadtt mentos irão pesar na composição DISCERNIMENTO 
no do Natal. a fins reprodutivos, tais como o út: dos preços. O impôsto de vendas Dadas as circunstancias que vi-

Que consequências pode seme- financiamento das atividades da la- e consignações - o mais a:nti.eco- nham prevalecendo. achamos da 
lhante coisa acarretar para a vioa? voura e da industria, ela nem r-emo. nômico de quantos são hoje cobra- maior justiça a concesção dos au
De inicio acreditamos QUe muito tamente poderá concorrer :para uma dos no Brasil, vem de sofrer au- mentos de vencimentos . Desde 
pouca g~nte guardará umH parte do melhor suprimento do mercado. mentos de várias importancia na quando não houve, até hoje, esfor
dinheiro que está recebendo além O fato é que já estamos diante maioria das Unidades da Federa- ço capaz de deter a alta do custo 
do ordenado no mês corrente; es- de um movimento que tenderá 'l se ção; em muitas outras ressurgiu da vida, é lógico que se procure cic
tamos á.s vésperas das festas de fl!Jt 1 espraiar em começos do ano pr J" o impósto de exportação, inclusJVe v ar a capacidade de compra da que
de ano, época. em que geralmente ximo quando, com a execução or- no Distri to Federal. Tudo faz crer les que vivem de renda fixa. Con
as despesas individuais aumentam çamentária de 1949, tiverem que ~n- que o impõsto de consumo entra!·á forme recentes estatísticas divulga. 
mesmo quando se conta com verbas trar em linha de conta os acrés- em 1950, com taxas acrescidas p.ua das pelo Serviço de Estatística da 
suplementares . ·contand{) com uma cimos e os novos tributus cr:ados muitos produtos, alguns dos quais Produção, do Ministério da Agrcul
parte dês te dinheiro sejam att.ndi- :t::elos governos da União, do Distrito de consumo popular. Semelham e:, tura, os índices dos preços médiv.s 
dos compromissos diversos, com a Federal e de vários Estados. afim reforços nas despesas fiscais das em- de 16 produtos essenciais no comer
outra p-arte os beneficiados irão ao I de poderem fazer face ás resPonsa- pre;,as industriais e comerciais teem cio varejista das capitais. tomando 
comércio, alguns para aproveitarent 1 possibilidades estipuladas no pla - ainda o máu desígnio de freiar ~m· · 1936 como igual a 100, se elevaram 

nejamento da despesa publlca para preendimentos em estudo e provo·· de perto de 200% desde 1944 aw 
---------------- ' o futuro exerdcio. car deslocamento em bus~a de re. 1947, sendo denota.r que 1946 foL 

Se é p-elo dedo que m-elhor se co· giões onde os impostos sejam mais 1 o ano de menor alta, tendo 1945&ido 
nhece o gigante, podemos tomar. suaves. o de maior; foi neste ultimo ano, 
como indice, o caso do "cafezinho'·, justamente que se sofreu a influên-
que rapidamente passou de 30 para ALGUMA COISA A SALVAR cia dos ultimes grandes aumen:os 
40 centavos, atingindo, a popula>·is· de vencimentos. Se semelhante in-
sima média com pão e manteiga, já Há porém, além de tôdas as cau- di:cação tiver algum valor, se outras 
a Cr$ 1,80. A manteiga, que du. 5as determinantes de um novo sur- causas não influíram mais deci.si· 
ante tanto tempo tev•e o seu preço to na elevação do custo da vida, vamente no movimento. tudo faz 

congelado em tõrno d-e 30 cruzeiros uma outra poderosa válvula que prever que o próximo ano de l!i49 
o quilo, inflexionou, atingindo 40 está ficando um pouco esquecida lhe será tudo semelhaFJte. 
e correndo com insistência que Irá Desejamos nos :referir aos emprés·· O que se critica, neste caso é o 
a 60 cruzeiro. Os açougueiros se lla- timos habitualmente concedidos pagamento das diferenças, é ~ eh
tem pelo preço unico pa.ra a carne pelos diversos Institutos e Caixas to retroativo das recentes ·delibera
verde, que passaria assim a ~!'r ven- da Previdênda aos seus associados. ções. Houve mn dete:·minado mo· 
dida á razã,o de Cr$ 7·20, cogitando- O aumento de vencimentos eleva, mento, uma voz do bom senso, 4UC 
s~ t:~mbé~ de levar o preço do a<;u- automaticamente o nivel do cré- defendia a idéia do pagamento Ja 
cnr para a casa dos Cr$ 4,00. dito do associado e- decorrirlo um diferenças em parcelas decimais. 

Estes, porém, são alguns artigos prazo na tural de carência, que se Surgiu no entanto algwm argument 
com que todos lidamos diariamente contarmos a partir de agõsto, desde mais convincente e esta voz teve cte 
e que, pelo seu caráter de 0Ssen- quando foi considerado o aumento. calar. 
cialidade á vida de todos. chegam está a esPirar, começará a fila dos Aquilo que nestes dias es tá sendo 
mais faci1mente a ter seus mcvimen- interessados para a reforma de em- motivo de alegria para !llillm•·es de 
tos registados nos jornais. Conser- préstimos antigos. elevando-os ás pessõas se tornará de11tro ,f.,. al
vas, farinhas e outros gêneros a1!. ) novas bases ou a realização de no. guns m~ses no pesndê1o cte milhões 
:nenticios, porém;; está~ sendo ob- vas op~rações.. Se uma Parcela, pequena é ver:lade 
Je to de remarcaçoes ma1s VJOlemas, Por este m e10 será fa talmente tem consciência do efeit o ne;ativ• 
o mesmo a.;:ontece com os brinqutldo;; · acrescido o poder de oompra. de mi- dos aumentos de vencimcmos quan 

do não se 
'preços 
ridade, a 
\loção de 
;ecem. O fato, 
·r.olume de di 
ondo de bo 
ira tem o 

dente reduzid 
da !Procura eJ 
oferta es::a...~a 
lorizada. 

Esta é uma 
pode fugir. F 
tempo, que J1 
mais. 
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--Está sendo provocada uma inflação consciente - Como no ano do abono de Natal, dobra a capacidade de compra dos 
da União e do comércio- Café a 40 _centavos, manteiga provavelmente a 60 e açu~ct r a 4 cruzeiros - Aumentos de ... · ,uiJ'"'"· 

reforma dos emprcstimos nos Institutos e novos ordenados nas autarquias 

Omer MONT'ALEGRE 
(Para O JORNAL) 

cie~r o volume de a oportunidade e suprirem deficiên
\e nes omen to está d as, outros para adquirirem obJ t:Lns 

en tran · 1 . . no Distri_~o de luxo, artigos para presente,s su. 
Federal, ex cendo 1 s1tada press:J.o perfluidades. 
l'ôbre os : eços e preparan<io e~ei- A pressão que será assim ex~rc1-
tos que somsnte dentro de ,,!guns da por semelhante massa de dlhhci
mêses. quando surgirem algtctlt ~ ro numa praça deficientemente 
meros estatisticos mais l'5senciai!ll abastecida mesmo de artigos de lU
derão ser avaliados em tôda sua ('X- xo - se considera!'moos a éPO 
rensão . Desde a ultima quarta-fe1ra terá como consequência o revigor -
o funcionalismo publico federal, ci- mento da ascenção de preços que 

1 vU e militar, está compar~cendo au.s l alguns já estimam será de 30 'fc., 
guichês para receber seus vencimen- n estas próximas semanas. pelo me -
tos de novembro conÍorme as tai:le- nos na.queles llórtigos ctue encon
las de aumento recentemente apro- tram, na época de fim de ano, sua 
vadas e mais a diferença entre o an- melhor opo;·tunidade. 
tigo e o novo salário, relativa aos Há. porem classes numerosas de 
m~ses de agos to a outubro . Por <>U- trabalhadores que não foram ber.e
;;ro lado, desde meiados do mê.s os ficiadas p-elos aumentos e estas, 
comerciários esll&o sendo pagos au.l sem duvida. serão M ~tandes sa. 

O café, o açucar e a manteiqa estão ent;e os qeneros que subirão 

diferença de salários. em virtúde d'.l c!ificadas imediatam~nte; dentre e os chamados artigos de Natal. 
decisão recente da Justiça do Tra- ern l:!reve, no entanto, o sacrifido Os estoques dêstes são reduzidissi
balho. será geral , d~ vez que, conforme mos; os lotes chegados mais recen-

Conquanto não tenha Rido publi·- as circunstancias indh:lam, as van- temente foram adquiridos pela 
cado nenhum estudo que l'recise a tagens colhidas nos aum~mtos rc- comPensação de outras mercadorias 
importancia exata de tais aumentos, centes, dos servidores da União e exportadas, mas as grandes merce· 
estim:uios que a médin. seja da or- dos comérciários. dentre em breve arias estão se mostrando desime-
dem 30% . Nestas condiçõ':!s, as di- estarão liquidadas. ressadas dêles por julgarem insa-
Ierenças pagas corre.sponá.'!rilo, tisfatórios os preços fixados. 
aproximadamente, a um mê :> ue or- SINTOMAS Como. numa espécie de corres-
denado suplementar. Pode-se, ntz- pondência, em seguimento ao a u-

I 
tas condições, considerar que uma E' lmuortante não esquecer. neb· mento dos servidores da União irá 
ma~sa de dinheiro equivalente au tas considerações, a informação pra- se processando também o aumen-

1 

dôbro da dos outros meses. está t lcam ente co:1firmada de que, para to dos servidores dos Estados, 1.c
entrando no giro dos nego.~w~, ~o- a tender aos seu3 compromissos de remos uma espécie de influência 
mente no Distr ito Federal. A Gil'· pe:;roa!, teve o govêmo que recor- continuada sôbre o custo da vida, 

I 
cunstancia se assemelha, indiscutl - re1· á emissão a través do me·:amsn·.o com horizontes ainda doe difícil de
velmente, com aqu-ela do tempo do largamente utilizado em anos pas- terminação. Mas o tato é que nem 
ministro José Li.nhares á frente do sados, da Carteira de Redesconws . somente os aumentos de venci

i gov~rno. quando foi concedido o aba- Não sendo tal emissão destiilada mentos irão pesar na composição 

I no do Natal. a fins reprodutivos, tais como o ut dos preços . O impôsto de vendas 
Que consequências pode seme- financiamento das atividades da la- e consignações - o mais anti.eco

lhante coisa acarretar para a vida? voura e da industria, ela nem remo. nômico de quantos são hoJe cobra
De inicio acreditamos que muito tamente poderá concorrer :para uma dos no Brasil, vem de sofrer au-
pouca gente guardará uma parte d:J melhor suprimento do mercado. mentos de várias importancia na 
dinheiro que está recebendo além O fato é que já estamos diante maioria das Unidades da Federa
do ordenado no mês corrente; es- de um movimento aue tenderá :1 ~e ção; em muitas ou tras ressurgiu 
tamos á.s vésperas das fes tas de f1111 espraiar em começõs do ano prJ- o impôsto de exportação, inclusive 
de ano, época em que geralmente ximo quando, com a execução or- no Distrito Federal. Tudo faz crer 
as despesas individuais aumentam çamentária de 1949, tiverem que ~n- que o impôsto de consumo entrará 
mesmo quando se conta com verbas trar em linha de conta os acrés- em 1950, com taxas acrescidas i>ara 
suplementares . ·contando com uma cimos e os novos tributus (!r:adoJ muitos Produtos, alguns dos quais 
parte dês te dinheiro sejam attndi- ]::elos governos da União, do Distrito de consumo popular . Semelham e:, 
dos compromissos diversos, com a I Federal e d-e vários Estado~. afim reforços nas despesas fiscais das em-

l 
outra parte os beneficiados irão ao de poderem fazer face ás resPonsa- presas industriais e comerciais teem 
comércio, alguns para aproveitaten1 possibilidades estipuladas no pla- a.inda o máu desígnio de freiar '.llll" 

nejamento da despesa publica para preendimentos em estudo e provo .. 
· o futuro exel"~icio. car deslocamento em bus::a de re. 

~.o Á ~Tn. ~...,-~,.. ,.._ . .... _ _ .,,)...,....__ - l...L..- • _.. 

lhares de pessõas, e isto não acon
tece impunemente numa ec;>nomia 
estabilizada, quanto mais numa 
economia d.e crise como esta em 
que vivemos. 

Indo de enco::uro ao exemplo dcs 
servidores da União e dos comE"r · 
ciários, já está cercado <le naturais · 
simpatias o movim~nto f"Jn prol do 
aumento dos venciment'Js dos fun
cioná.rlos das autarquias, a ser com
putado também a partir de agôsto; 
se no caso daqueles do.is grupos de 
trabalhadores havia algu:na jUStifi
ca tiva para semelhante <:ritério re· 
troativo, neste aqui a jUSLJücativa 
inexiste, mas por certo se:a conside. 
rada por uma simples q'l r.,tão de 
equidade . 

DISCERNIMENTO 
Dadas as circunstancias que vi

nham Prevalecendo. achamos da 
maior justiça a concesçâo dos au
mentos de vencimentos . Desde 
quando não houve, até hoje, esfor
ço capaz de deter a alta do custo 
da vida, é lógico que se procure cic
var a ca,pacidade de compra daqu~
les que vivem de renda fixa . Con
forme recentes estatísticas di"ulga. 
das pelo Serviço de Estatística da 
Produção, do Ministério da Agrcul
tura, os indices dos preços médi~,s 
de 16 produtos essenciais no comér
cio varejista das capitais. tomando 
1936 como Igual a 100, se elevaram 
de perto de 200% desde 1944 are 
1947 sendo de nota.r ue 1946 fo i 

do não se logra deter a 
!Preços em busca de uma. 
ridade, a grande maioria 

oção de como estas 
.ecem. O fato, em si, .! que 
.,olume de dinheiro que 
onda de bolso. ao entr 
iro tem o .seu valor SE 

.1ente reduzido . E' a e~ 
da !Procura exercida s6bre 
oferta es~a.ssa e naturalmer 
lorizada . 

Esta é uma lei de QUe 
pode fugir . Fatal como o 
tempo, que passado, não 
mais. 
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PRESIDENTE DUTRA VISITOU 
o Tribunal Superior do Trabalho 
Presidiu o chefe do go-, O Presidente da Repúbli- sessão solene coniemorati-

" _ c a, general Eurico G. Du- v a, tomando lugar ã mesa 
verno a se3sao solene tra, visitou, ontem, pela pri- alem do chefe do governo, o 
comemorativa do 3" ani- meira vez, o Tribunal Supe- presidente do Supremo Tri

rior do Trabalho, ali presi- bunal Federal, ministro Lau 
vcrsano de instalação diodo a sessão solene come- I do de Camargo, ministro da 
daquela côrte de justiça morativa do 39 amversano Justiça, sr. Adroaldo Mes

cle instalação daquela alta quita da Costa, ministro Ge-
Corte de Justiça Trabalhista raldo Be~erra de Meneses. 
cuja reestruturação e anexa- presidente do TribunrJ Su
ção ao poder judiciario foi I perior do Trabalho, ministro 
ato do seu governo. O chefe 1 da Fazenda, sr. Guilherme 
do governo chegou ao editi- da Silveira, ·ministro do Tra
cio do Ministério do Traba- balho, sr. Honorio rviontciro 
lho, ás 15 horas, acompa- procurador qeral da Repu~ 
nhado dd capitão E~ulo lor blica, sr. Plínio Travasse~ . 

[ ge de Melo, sendo .recebido, o representante do Presiden
l ao cheqar, pelo ministro Ge- te do Tribunal Federal de 
raldo Bezerra de Menese!>, Recursos, presidente do Tri-
presidente daquele tribunal bunal de Justiça, e o pro

e uma comissão de juizes da curéldor ·Geral do Trabalho, 
mesma Corte. No nonó an dr. Jair Tovar. Viam-se pre 
dà'r, S. Excia. foi conduzi- sentes o ~ ministro Barros 
do ao gabinete da presiden- Barreto, o senador Sá Tino
cia dali passando ao Salão co, o presidente do · Institu
Nobre onde se realizou a (Continua na 4.a página) 

O presidente Dutra visitou. 
(Conünuação ela 3.• Página) que assegurou a CODlwUlda

to dos Comerciários. s~nhor I de, a independencia e me~ 
Remi Arche.r, pre~idente do llhores meios · de atuação da 
IAPETEC, sr. H1lton San~ 1 Justiça do Trabalho, adap
tas e outras au~o:ida~es e j tando-a como orgão do p::>
memb.ros do ~mmsténo pu- der judiciario. 
blico. A seguir, foi dada a pala-

Abrindo a sessão. o ml- Yra ao orador oficial, minis
nistro Geraldo Bezerra de tro Delfim Moreira Junior. 
l\rleneses agradeceu a visita que pronunciou importante 
presidencial e fez uma sin- discurso. Em nome do presi
tese das atividades e da re.; dente da Republica. agrade
forma por que passou a Jus- cendo a saudação que lhe foi 
tiça do Trabalho no atu31 feita, discursou o ministro 
governo, referindo-se espcci· Adroaldo Costa, titular da 
almente ao decreto n. 9. 797Í pasta da Justiça .• 

. .. , ........ 



Conforme estava anuncia- 1 
<ln. reuniu-se, ontem. á tarde, 

1 
...,m l!essão ordinarla, o Trl
bltHal Superior do Trabalho, j' 
rrara julgn.r, em gráu de re-

' 

.-. ' 

. "" 

LI RIOS TRIZ lO S NO FIM .DESTE ME 
curso, o dissídio- coletivo dos 1 uso da palavra os aui'L . .. J.J,;~ -~---~-~------'--==----. -----=..---
comerciarias, para aumento Í dos orgãos patronais a1ct•·a- : 
ele salarios. 

1 
<1istas e 1·arejistas, srs. t::iilvio 

Precisamente á.s 13.30 !lo- i Uuradu e Almeida Raposn. 
ra.s, J!..J,Uinistro G·eraldo De- rc::;pectil'amente, que te~Prlmt 
zerra de Menezes, tlresidente !tmgas ccusideraçues. no lu-
do T. J., abrindo os t.:·a- tultv d que não fosse conr.·e-

... ..,.l ........ .,. ..;~ ..... _ .. ~ :..al~v.1u ao ~-...,,·c110-ro a..u_nl.en_to lelteado 

------



tJonforme esta\·a anuncla
<ln . reuniu-se, ontem, á tarde, 
.,;n l!essão ordiuarla, o Trl
hltHal Superior do Trabalho, 
par a julgar , em gráu de re-

curso. o dissídio coletivo dds 
comerciarios, para aumento 
de salarios. 

Precisamente á.s 13.30 llo-

1

1 ras, ,9.,.J11,inistro Geraldo Ue
zerra de Menezes; presidente 
do T. . T ., abriud(J os t:·a-
balhos, deu a pallivl·a ao m! 
nistro-relator, Toste l\f alta 
que leu o seu parec:er duran 
te 3 horas consecutivas, tPr 
miuando por opinar pela ma· 
nutenção da tabela do ~'ritlu
ual Regional do Trabalho. 

Logo em sbguida, fizeram. 

S' .. oL. 

TRIZ I NO FI 
uso da palavra os aul'< ....• ..:,;~ .J---------------~~-=-"-.'-=~=-=:----
dos orgãos patronais aLa•·a-

' <listas e varejistas, srs. Silvio 
Curadc ~ Almeida Raposn. 
rc~pecti1•amente, qu e t e!'erarrt 
tougas ccnsideraçües. no lu· 
tultv d que não fosse conc:e· 
d~~o o aumento pleiteado. 

.Dada a palavra ao sr. One-
1 te de l'~igueiredo . ad,·ogadt> 

ao Sindicato dos f;lmpr çga
c!os no Colll.ercio dG Rir> :•e 
Janeiro, foram Ue!'\truidas as 
alegaçõe~ do;~ advogauoa r-:·\-

\CUNL ·,Ui .V.4 ~ ~ liU 

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

.. . , - ' · 
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MINIS T EÕ:RIO D O T RABALHO, I N D ÚSTRIA E COM EÕ: R CIO 

.J . T . - CONSEL HO NACIONAL DO TRAB A LHO 

GASINETE DO PRESIDENTE 
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