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dezembro, 1933.

CO EL

Ilmo. Sr. Dr. Diretor da
Secretaria do Conselho Nacional
Rio

~

Janeiro

Passo ás mãos de

v.s.

os autos do inquérito adminis-

trativo instaurado para apurar abandono de serviço praticado por
Manoel Lopes Rodrigues, Mestre de Linhas na Sétima Residência.
A falta grave capitulada á alinea ! do art. 54 do Decreto ng 20.465, de 1 de outubro de 1931, está devidamente provada.
A Comissão, no seu relatório, apreciou plenamente
todas as peças dos autos, julgando que o imputado incidiu na
pena de demissão, por haver cometido a falta grave
do

serviç~ ~

~

abandono

causa justificada.

Assim, na conformidade do § lQ do art. 53 do Decreto
nQ 20 . 465, de 1 de outubro de 1931, modificado pelo de nQ 21.081,
de 24 de fevereiro de 1932, aguarda esta Companhia seja deliberada por êsae Egregio Conselho a exoneração do indiciado.
Por oportuno, reitero a V.S. meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

1 anexo c/26 fls .
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Rio de Janeiro, 6 de novembro de 1933.

D.G.Oll,23-(RL)
-r.A.5·4 -

P O R T A R IA

Tendo em vista a correspondência trocada com a Chefia das
Linhas, segundo a qual ficou provado que o Mestre de Linhas na
7a. Residencia, Manoel Lopes Rodrigues, abandonou o serviço desta Companhia, determino se instaure o competente inquerito administrativo, de vez que o referido funcionaria tem mais de 10 anos
de serviço, observadas as instruçoãs baixadas pelo Conselho Nacional do Trabalho, afim de se apurar a falta atribuida ao aludido ferroviario, ouvindo-se as pessôas que do fato tenham conhecimento e as testemunhas: Dr. G.

w.

Rose e Felicio Berardi-

neli, respectivamente, Engenheiro Residente e Armazenista da 7a.
Residencia .

Nomeio para constituirem a Comissão de Inquérito os

senhores Oscar Pinheiro Werneck, funcionaria do Tráfego; Manoel
Cordeiro Muniz, funcionaria da Contadoria, e Manoel Augusto Vaz
Junior, funcionaria da Administração, que servirão, respectivamente, como Presidente, Vice-Presidente e Secretário, as~istindo
a todos os termos e atos do inquérito o Doutor João Pereira Netto, funcionaria da Administração e Representante da Companhia
junto á Comissão de Inquéritos Administrativos.

Dê-se-lhes ci-

encia, remetendo a presente Portaria, lavrada em quatro vias de
igual teôr, ao senhor Presidente acima designado, para os fins
convenientes, acompanhada da c6pia da correspondência do senhor
Engenheiro Chefe das Linhas, da folha de antecedentes e do certificado de tempo de serviço do ferroviario em causa.
Cumpra-se.
Diretor Gerente
A. Dê-se ciencia aos
missão .

instalação da Co-

LEOPOLDINA RAILWAY

M.c./

The Leopoldina Railway Company Ld.

Via Permanente

Rio de Janeiro, 8 - 2 - 1933.

• 7/671/1088- (L)
Sr. Diretor Gerente,
Presente.

..

PESSOAL ADMINISTRATIVO - Za.RESIDENCIA - MANOEL LOPES RODRIGUES
M.LINHA
D.G.Ol2,32 de 22/6/1932.
Manoel Lopes Rodrigues, a quem foram concedidos 3 mêses de
licença, em Maio do ano p.passado para ir a Portugal, até hoje ainda não se apresentou am serviço.
Não recebi, até esta data, nenhuma noticia de Lopes.

t

bem

posaivel que esteja doente e que tenha escrito e que, entretanto,
a carta, por qualquer circunetanoia, não tenha aqui chegado poia
ele, antes de partir, manifestou sempre vontade de regressar dentro do praso da licença.
Como entretanto não pode perdurar a situação de interinidade
do seu substituto, que é o feitor Antonio Conde da mesma Reeiden~ia,

eu propunha a

v.s.

efetiva-lo com o salario de 450$000.

Conde tem 55 anos de idade e cerca de 24 anos de serviço e
tem dado muito boa conta do cargo.
~unto

a formula G.516 no 3 para o obsequio da assinatura de

v .s ..
1 anexo c/2 fls.

(a)

R.

w.

n~o

J. Hutohinson

Chefe das Linhas.-

The Leopoldina Railway Company Ld.

P/L

Via Permanente

Rio de Janeiro, 14 Março de 1933

.z/671/lo88- (LJ
nr. Diretor Gerente .
Presente.
INQ,UERITO ADMINISTRATIVO - MESTRE DE LINRA
MANO L LOPES RODRIGUES
D.G.Ol2,32 de 10/2/1933
Passei o caso ao Preside nte da Comissão de Inqueritoa Admi-

LEOPOLDINA RAILWAY

nietra.tivoe.Em

respo~ta

recebi a carta cujo conteudo transcrevo para o

qual peço obsequio das providencias de

v.s.

"Fico ciente e, achando- e o empregado de nome acima. em lugar
incerto e não sabido, agradecerei providenciar junto . á Administração a publicação, no Diario Oficial, por três veses, de acOrdo com
a Lei, do edital de intimação, enviando a esta Comissão, em tempo
oportuno, os recortes referentes ao mesmo edital."
(a) P. G. Nottage
p.

•

ngo Chefe das Linhas.-

Copia ao Presidente da Comissão de
Inqueritoa Administrativos.

•

Presente.

The Leopoldina Railway Company,
Limited
dital de Intimação
Mestre de Linha Ma.noel Lopes
Rodrigues
The Leopoldina Railway Company, Limited, faz saber ao mestre
de linha Manoel Lopes Rodrigues, cujo paradeiro é ignorado, ou a
quem interessar

pos~a,

que, no Departamento do Trafego, na estação

Barão de Mauá , corre o inquerito administrativo por motivo de abandono de serviço, sem causa justificada (decreto n. 20.465, de 1 de ·
outubro de 1931, art. 54, letra !.) •
Pelo presente fica o referido Sr. Manoel Lopes Rodrigues intimado a comparecer perante a Comissão de Inqueritoa Administrativos, afim de depOr no inquerito e apresentar, no prazo de 30 dias,
a partir da data da primeira publicação dêate edital, a defesa que
tiver, sob pena de revelia.
Rio de Janeiro, 17 de março de 1933.-- C.

• Bayne, diretor-

gerente.

(cr--1.152--16-3-33--61$200--3 vezes)
( dital publicado no "Diário Oficial" doe dias 17/3/33, á página

LEOPOLDINA RAILWAY

na 5352; 24/1/33, á página no 5927; e 7/4/33, á página na 6292).
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•

Certifico e dou fé que dei oienaia aos senhores Membros da
Comia ão e ao Representante da crompanhia doa termos da Portaria
do senhor Diretor Gerente. Em 6 de novembro de

~933.

Eu, Manoel

Augusto Vaz Junior, Seoretário da Comissão, o certifiquei e suba
ctrevo

at

....._._...~ .
(

~~~k- ~ ~ ·

r;;tt/7 n.
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LEOPOLDINA RAILWAY

COMISS~O

DE

INS~ITOS

ATA DE

ADMINISTRATIVOS

INSTALÃÇ~O

Aos 6 dias do mêa de novembro de mil noveoentos e trinta e
tr a, em uma sala situada no primeiro andar do

Es~ritório

Centr 1,

m Barão de Mauá, á Avenida Francisco Bioalho, na Capital Federal,
reuniu-se a Comisaão de Inquérito Administrativo nomeada pela Portaria do senhor Diretor Gerente, datada. de 6 do oorrente m8 ,
oonstituida dos

in~ra.

assinados, Oeoar Pinheiro Werneck, oomo Pre-

eidente; Manoel crordeiro Muniz, oomo Vioe-Presidente; e Manoel Augusto Vaz Junior, oomo Secretário, em observanaia. ao artigo segundo das Instruçõea baixadas pelo senhor Presidente do Conselho Na<:tional do Trabalho e publicadas no

11

Diário Ofiaial" de 9 de junho

do fluente ano, com o fim de inetaura.r inquérito admini trativo
para apurar abandono de serviço pratioado por Manoel Lopes Rodrigue , Mestre de Linhas na 7a. Resid!noia, que, intimado por edi~ai• ~ublioados

no "Diário

Ofi~ial"

de

17

e 24 de março e

7

de

abril do oorrente ano, não oompareoeu. Tendo presentes o oertifioado de tempo de serviç
re~erido,

e a folha de a.nteoedentes do empregado

o senhor Presidente deolara instalada a Comissão, desi-

gnando o dia 8 do corrente m!e, em Caoboeiro do Itapemirim, para
aerem ouvidaa as testemunhas arroladas na Portaria, tudo oom a
asaist!noia do Representante da Companhia, o Doutor João Pereira
Netto, e ordena sejam expedidas as intimações neoesaarias.

D~

que, para oonstar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Seoretário da
Comiario,

datilogra~ei

suba <:trevo
pr sentante

esta ata em quatr

viaa- de igual

te~r,

que

LEOPOLD INA RAILWAY

•
.JUNTADA

Aos oito diag do

m~s

de novembro de mil novecentos e trinta e

tr~e, junto a ~ates autos as segundas vias das notificações devol-

vidas pelas testemunhas com os respectivos cientes, juntando tambem ás demais vias do processo as cÓpias do aludido instrumento.
Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz .runior, Secretário
da Comi são, servindo de escrivão, lavrei êste
vias de 1 ual teOr, que

aubscrevo,~~~
~
~~~~~~~z~~~~~~~~~~~

LEOPOLDINA RAILWAY

NOTIFICA CÃO
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LEOPOLDINA RAILWAY

ASSENTADA

Aoa

ite dia

• trea, n

do m48 da novembro de mil noveaent 8 e trinta

arre •alã

número quatronent

num desvio da eatação de Caahoeire d

8

e setenta e

trt~

A,

Itapemirim da Leopoldina

Railway, no Estado do Espirito Sant , achando-se reunida a Comi aão de Inquérito Adminietrativ

nomeada pela Portaria do senhor

Dir tor Gerente de fls., presente o Representante do referido senhor Diretor Gerente. o Doutor Xoão Pereira Netto, oom o fim de
apurar o abandono de serviço praticado por Manoel Lopes Rodrigues, ·Mestre de Linhas na 7a. Residê.Doia, foram ouvidas as tes.temunhae que adiante se seguem. Do que, para constar, eu, Manoel
.

Augusto Vaz Junior, Secretário da c·omissão, servindo de escrivão,
datilografei êste termo em quatro vias de igual teOr, que subaarevo e vai assinado por todos os Membros
•entante do senhor Diretor G

I

\.

PRIMEIRA TESTEMt.JNHA
Em

seguida, oompareoeu Godfrey

illiam

Ro~e,

inglêa, nasado,

Engenheiro da 7a. Residtnoia da Companhia Leopoldina, oom quarenta e dois anos de idade, residente em Argolas, na etidade de Vitória, Capital do Estado do Espiri to Santo, oom et:êrca d·e. quatorz:e
anos de aerviço na Estrada de Ferro Leopoldina, que, sob a promessa de só dizer a verdade do que souber e lhe fOr perguntado,
e sendo

inqueri~o,

diswe: que Manoel Lopes Rodrigues, Mestre de

Linhas da 7a. Resid$noia da Via Permanente da Companhia Leopoldina, trabalhou sob a chefia do depoente durante alguns anos

at~

o mês de maio de mil novecentos e trinta e dois, quando o mesmo
Manoel Lopes RodrigueS" ausentou-se para Portugal; que antes de
se ausentar, Manoel Lopes Rodrigues havia solicitado uma lio.ença

I

LEOPOLDINA RAIL W AY

uma l.icença de noventa dias para ir a Europa, sendo em respost
cientificado por carta do depoente, devidamente autorizado pela
Chefia

da~

Linhaa, de que apenas poderia ser concedida uma licen-

ça por trinta dias, de maneira que qualquer ausência superior a
sse prazo S"er!a oonsiãerad·a como abandono de emprêgo por parte
de Manoel Lopes Rodrigues.; que Manoel Lopes RodrigueS: acusou recebimento da carta que lhe foi dirigida, declarando ao mesmo tempo
que de qualquer fórma seguiria para a Europa, visto ter necessidade de liquidar, lá, negocios particulares; que um mês mais ou
menos após a partida de Manoel

Lope~

Rodrigues, tendo sido recon-

siderado o pedido de licença d4le, ficou resolvido que a Companhia
Leopoldina lhe concederia os noventa dias

pedido~,

sendo trinta

dias oomx vencimentos, não podendo, entretanto, ser avisado Manoel
LopeEt Rodriguea por s-er desconhec-ido aeu enderêço, no que foi aientifioada a Chefia das Linhas, no Rio de Janeiro; que em abril do
corrente ano, recebeu o depoente, datada de Laijos de Silgueiroa
em vinte e cinoo de março dêste mesmo ano, uma carta de Dona Balbina Lopes, espOsa de Manoel Lopes Rodrigues., em cuja carta ela
justificava a ausência do marido oom a impossibilidade de se apresentar até então em serviço; que o depoente apressou-se em remeter
essa carta ao Chefe das Linhas, que, logo depois, respondeu ao depoent

autorizando-o a comunicar a Manoel Lopes Rodrigues que lhe

era dado o prazo de seis semanaa para apreaentar-se; que em vinte
e três de maio do corrente ano, o depoente escreveu á senhora de
Manoel Lopes Rodrigues: dando conhecimento da resolução do Chefe

.
'

'

das Linhaa, sendo a carta remetida em duas via&, por via maritima
e por via aérea, não tendo, até a presente data, Manoel Lopes Rodrigues: se apresentado em S'erviço nem dado qualquer not!tti&., ignorando o depoente ae a

eep~aa

daquele empregado recebeu as cartas

que o depoente lhe dirigiu. Dada a palavra aos demais Membros da
cromtaaão e o e mesmos dela não faz·endo uso, mandou a Comiss-ão en~errar

o preaente depoimento, que, depois de lido e atthado con-

forme-, vai por todos asainado. E, para constar, eu, Manoel Augusto
Vaz Junior, Secretário da Comis·aão, servindo de esorivão, datilografei êste termo e.m quatro vialf de igual teOr, que subactre.vo e

1(
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que subscre.vo e

S~GUNDA

TESTEMUNHA

Em s.eguida, compareceu Felicio Berard inell.i, brasileiro, oa.-

sa.do, oom trinta e um anos de idade, Armazenista da 7a. Residência da Via Permanente da Companhia Leopoldina, residente em Argolas, em Vit6ria, Capital do Estado do Espirito Santo, oom de.zeset
anos de serviço na referida crompanhia, que, sob a promessa de s6
dizer a verdade do que souber e lhe fdr perguntado, e sendo inqui
rido,disae: que o depoente exerce ha dez anos o seu atual cargo,
na 7a. Residênaia da Via Permanente da Companhia Leopoldina; que
o Mestre de Linhas: Manoel Lopes Rodrigue.s trabalhou na aludida
Residência desde. o ano de mil novecentos e vinte e a:eis até maio
de mil novecentos e trinta e dois, época em que deixou o serviço,
ciente de que de uma lioença de noventa dias: que havia pedido
êle Manoel Lopes Rodrigues, só poderia obter trinta dias:, findos
os quais, · não se apresentando em serviço, serfa considerado como
se tivesse abandonado o emprêgo; que no Escritório da ?a. Resid!netia. existe documento, firmado por Manoel Lopes Rodrigues., no
qual, dec-larando-se ciente do que fOra resolvido sObre a lioença
pedida, !le aae.ntuava que de qualquer maneira partiria para a Eu' '

ropa, onde tinha negocioa a tratar; que de fato desde primeiro de.
junho de mil novecentos e trinta e doia, deixou Manoel Lopes Ro- driguee de comparecer ao serviço, onde até hoje não se apresentou
que depois que Manoel

L~es

Rodrigues se ausentou , a Chefia das

Li.nhaB', no Rio de J"aneiro, modifiaou a solução dada ao pedido de
licença do mesmo funcionario, comunicando então ao Engenheiro da
7a. Residência que os noventa dias de licença solicitados por
Manoel Lopes Rodrigues lhe poderiam ser aonoedidos sendo trinta
oom vencimentos; que dessa nova resolução não poude o Engenheiro

. '•
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o Engenheiro

Re~idente

aientificar Manoel Lopes

Rodrigue~

por des-

conhecer o enderêço do mesmo na ocasião; que em abril do ano corrente, sabe o depoente, por ter ao seu cargo todo o serviço de
correspond~ncia
Re~idente

do Escritório da 7a. Residência, que o Engenheiro

recebeu carta da senhora de Manoel Lopes Rodriguea, em

que ela procurava justificar a augência de seu marido, carta essa
'

.

que foi, logo depois, remetida ao Chefe das Linhas, no Rio de Saneiro, o qual, em resposta, determinou que fosse marcado um prazo
de seis aemanaR para qwe Manoel Lopes Rodrigues voltas e ao serviço da Companhia Leopoldina; que essa determinação do Chefe das
Linhaa foi comunicada por carta á. senhora de Manoel Lopes Rodrigues, carta escri.ta em duas viaEr e remetida por via aérea e por
via maritima am fins de maio do corrente ano com o enderêço indiaado pela

esp~sa

de Manoel Lopes Rodrigues na carta por ela diri-

gida ao Engenheiro Residente; que não tendo Manoel Lopes Rodrigues
ae apresentado até esta data em serviço ou dado mesmo qualquer not!oia, o depoente ignora se chegou ao conheaimento dêle Manoel Lapas Rodrigues o conteúdo da carta escrita pelo Engenheiro Residente á espOsa daquele funcionaria. Nada mai.s dizendo nem lhe sendo
perguntado,e não usando os demais Membros da

Comie~ão

da palavra,

foi mandado encerrar o presente depoimento, que, depois de lido e
aahado conforme, vai por todos assinado. E, para oonstar, eu,
Manoel Augwsto Vaz Junior, Secretário da cromis
orivão, datilografei êate termo em quatro vias
subeorevo e

as~ino

com todos o

•

)~
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TERMO DE ENCERRAMENTO
Aos oito dias do m!s de novembro de 1933, tendo sido ouvida
a Última testemunha indicada na Portaria de

fl~.,

do e no errar provisoriamente o proa seguilnento
Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz
~ervindo

da Comissão,

de eeorivão, lavrei

mandou a cromis-

d~ste

~unior,

~ate t~rmo

inquE!r i to.
Secretário
em quatro

vias de igual teOr, que subscrevo e assino oom
da

C~miesão

e o representante

CONCLUSA: O
Aos treze dias do m!s de novembro de 1931, faço !ates autos
aonolusos ao senhor Presidente da Comissão. Do que, para constar,
eu, Manoel Augusto Vaz

~uni o r,

Secretário da Comies·ã o, servindo

de ea~rivão, lavrei êste t&rmo ~quatro vias de igual te~r, que

~J.,. ~.

subeorevo,lt/---/

Tendo sido !ate oaso tratado pelo Chefe
da Secção Geral da Via Permanente, senhor Antonio d'e Oliveira
Denaoh Lima, determino se expeça notificação ao mesmo para, no
dia primeiro de dezembro, ás de.z horas, na sala da ComiS'são de
Inqu~ito,

digo, Inqu~rito Administrativo, d~Or sObre os fatos

oonetantee da

Portar~

de fle.

_!e Jane ~6 de
{/'~./

Rio

~

/

nove-mbro de 1933.

Certifiao que na data supra expedi a notificação ao funcionário Antonio de Oliveira Denaoh Lima, conforme segunda via que
adiante se v~, tendo juntado ás demais v.ias d!ate inquérito oópia~

da referida notificação. Do que, para constar, eu, Manoel

Augusto Vaz Junior, Secretário da ComisS'ão, servindo de escrivão,

LEOPOLDINA

RAILWAY.

•
··~rivão, lavrei este termo em qua~ias de igual te~r.

aubscrrevo,

~-~k

?

que

~.

JUNTADA

Aos dezea-eis dias· do m8s de novembro de 1933, junto a êsteS'
autotr a segunda via da notificação expedida ao a·enhor Antonio d'e
Oliveira Denaoh Lima, oom o aeu respeativo oiente, juntando ás
demais vias do proa aso aÓpiae daquela notificação. Do que, para
aonatar, eu, Manoel Augusto Vaz .Tunior, Sec-retário da C'omissão '·
servindo de esorivão, lavrei êste
teOr, que

de igual

aubsorevo,,~:L:~~~~~~~~~~--~~~~----~~~~
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ASSENT'ADA

p

Ao primeiro dia do m!Er de dezembro de 1933, na sala da Comiasão de Inquérito Administrativo, sita no primeiro andar do Eeoritó'rio Central da Companhia Leopoldina,. em Barão de Mautí / á. Avenida Francisco Bicalho, nesta Capital Federal, presentes todos os
membros da

Comia~ão

de Inquérito e o representante da Companhia,

com o fim de apurar o abandono de serviço praticado por Manoel

(

Lopes Rodrigues-, Mestre de LinhaEr da S.etima Resid8naia, foi ouvida a testemunha que adiante se segue. Do que, para constar, eu,
Manoel Augusto Vaz

~unior,

Secretário da ComdsErão, servindo de

esorivão, datilografei !ate t!rmo em quatro vias de igual teOr,
que subsarevo, indo assinado

epre-

s entante da Companhia •.:,?
:::l:::::~~~~...,..~~~:!aJ.Ll~~~~~~~~t::~
a

TERCEIRA TESTEMt.JNJ{A

Em seguida, oompareoeu Antonio de Oliveira Denaoh Lima, brasileiro, oaaado, Chefe da Seação Geral da Via Permanente, com quarenta e tr!s anos de idade, com vinte e dois anos de serviço nesta
crompa.~a,

sabendo ler e escrever, residente á Rua General Gali-

eni número quarenta e cinco, em Bomsuoes o, aos costumes disse nada, e, sob o compromisso de a.& dizer a verdade. do que souber e lhe
fOr perguntado

~Obre

o fato constante da Portaria de fls., respon-

deu: que ao aausado Manoel Lopes Rodrigues foram conaedidos noventa dias de lioença para -ir a Portugal, lioença em aujo gOao entro
~

no dia trinta e um de maio de mil novecentos e trinta e dois, devendo, portanto, voltar ao trabalho no dia vinte e oito de agosto
do mesmo ano, o que, entretanto, não f&z, não apresentando, tambem, qualquer justificação; que a Repartição a que pertenoe o depoente pediu, á vista disso, ao Diretor Gerente a abertura de um
inquérito administrativo para apurar o seu abandono de empr8go;
que o inquérito administrativo foi autorizado pelo Diretor Geren-

i

to/
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Gerente depois da publ.ioação dos editaiS' de intimação ao aousado,
uma vez que se achava em lugar incerto e não sabido; que
se devia

ini~iar

Vit~ria,

em ouja Sec~ão trabalhava o acuS'ado, recebeu uma ~arta

o referido

inqu~rito,

~uando

o Engenheiro Residente em

da eS'pOsa dêle, em cuja carta eram expostos os motivos pelos
quais o aouaado e sua familia não haviam podido
tugal; que

jul~dos

regres~r

de Por-

ra.zoaveiS' os motivos apresentadoS', a Adminis-

tração da Companhia, por propost.a d·o Chefe das Linhaa, concedeu
o prazo de S'eis semanas para que o aouS'ado Manoel Lopes RodrigueS'
se apresentass-e em serviço; que· tendo sido dada oiencia deaETa
conetess·ão ao Engenheiro Residente em Vi t&ria, sabe o depoente que
dito Engenheiro respondeu á carta da

esp~sa

do aouaado cientifi-

cando-a da solução dada e escrevendo-lhe por duas vezea, uma por
via aérea e ou.t ra por via mar i tima; que até agora o acuaado Manoel Lopes Rodriguea não se apresentou para trabalhar nem tãopouoo
deu qualquer not!~ia de ai •. Nada maiS' havendo nem lhe sendo perguntado, foi encerrado o presente depoimento, que, depois de lido e achado conforme, vai assinado por todos. Do que, para constar, eu, Manoel Auguato Vaz Junior, Secretário da Comi são,

e r)

vindo de

Rm seguida, não havendo mais testemunhaS' de acusação a serem
inqueridaS'", determinou a Comisaão que fosae encerrado o presente
inqu&rito. E, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secret~rio

da Comisaão, servindo de ssorivão, datilografei o pregente

t!rmo em quatro vias de igual teOr, que subscrevo e assino com os

~preaent~nte da Companhia,~~----._--~----~
ftl~~h- :r~ ~.
membros da ComiaETão e

r
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CONCLUSÃO
Em seguida, faço &ates autos aonalusos ao senhor Presidente

da Comisaão. Do que, para aonetar, eu,. Manoel Augusto Vaz· .runior,
Searetário da Comisuão, servindo de esorivão,
em quatro Tias de igual
\

I

te~r,

que

subeorevo,~~~~~~~~~~~~~
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junte-ae aoe autos o relatório da Comi aão de In-

}

quérito Administrativo.

DATA
Na mesma. data supra, foram-n1e entregues éate s auto • Do que, para constar, eu, Manoel

A~usto Vaz

Junior, Secretá-

rio da Comias:ão, servindo de escpvão, lavrei ! te t!r o, que eubsorevo,

/?/----/

Apt. 77;

7

~.

JUNTADA
m

~e guid a ,

junto a !ates autos o rela.t6rio da Co-

missão de Inquérito Administrativo, que adiante se segue. Do que,
para aonstar, eu, Manoel Augusto Vaz junior, Secretário da Comis:que subscrevo,
r

I

•

~

..
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COMISSÃO DE INQ~RITO ADMINISTRATIVO

Rio de

-I.A.54S~.

~aneiro,

18 de dezembro de 1933.

Diretor Gerente
Presente

INQ,mfRITO ADMINISTRATIVO/MANOEL LOPES RODRIGUES
MESTRE DE LINHAS NA za . RESID CIA
I

I'"

R

LATÓRIO

Cumprindo ao determinado pela Portaria do senhor Diretor Gerente, datada de 6 de novembro p.passado, a Comissão infra assinada instaurou inquérito admini trativo para apurar abandono de
erviço

prati~ado

pelo Mestre de Linhas da 7a. Reeid!naia, Manoel

Lopes Rodrigue , que, em maio de 1932, solicitou e obteve licença de
três

~ses

para ir a Portuial .
Findo o prazo da licença, não reireseou Manoel

Rodrigues ao exercicio do seu

ca~go

Lope~

e nem deu qualquer notícia até

8 de fevereiro do corrente ano, pelo que, como estivesse em lugar
incerto e não sabido, foi publicado 1tEdital de Intimação" no '"Diário Ofioial" dos dias~uando

as testemunhas

17 e 24 de março e 7 de abril do fluente ano.
a Comissão ia prosseguir o inquérito, ouvindo

aonheoedo~as

do fato, a Administração da Companhia

recebeu, por intermédio do Enienheiro Residente em Vitória, uma carta da espOsa de Lopes explicando os motivos pelos quai

deixára seu

marido de voltar ao seu emprêgo.
Em

virtude da missiva da mulher de Rodrigues, o senhor

Diretor Gerente concedeu-lha mais o prazo de seis semanas, entretanto, ainda assim não retornou êle ao exeroioio de suas funções.
No inquérito, foram ouvidas tr a testemunhas, que,
acordes, positivam a falta praticada pelo

impu~ado

Manoel Lopes Ro-

Foram fielmente cumpridas as instruções do Conselho
Nacional do Trabalho.
Assim, a Comissão julga que o indiciado cometeu a falta

rave prevista na letra .f. do art. 54 do Decreto nQ 20 . 465, de 1

•
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de outubro de 1931, alterado pelo Decreto na 21.081, de 24 de
vereiro de 1932,

tornando-~e,

por abandono _9.2. aervii.Q.

/
\

m.

pois, paasivel da

causa .iuatifioada.

flmS~~~------1

~o t- e~ct<-~ c/&.
VIOE.-PRES IDENTE

$~lfr~~·

••
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CONCLUSÃO
Na mesma. data de 18 de dezembro de 1933, faço êste.a autos
concluso

ao senhor Presidente da

Comâa~ão.

Do que, para constar,

eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secretário da Comissão, servindo de
esorivão, lavrei "•te

r'

tt,/~1,.
Remeta o

tê~

que

4

subsorevo,~

~-

??

enhor Secretário os auto

dêste inquérito ao se-

nhor Diretor

/
DATA

Na mesma data supra, foram-me entre ues êstes autos . Do que,
para constar, eu, Manoel Augusto Vaz
são,

~unior,

Secretário da Comia-

ervindo de esori~lavrei êste têrmo, que

lt/~ftrb
f

(I~-

subscrevo,~ -

REMESSA
m seguida, cumprindo o despacho do senhor Presidente da Comissão, faço remessa dêstee autos ao senhor Diretor Gerente da Companhia. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secreêate têrmo, que

INFORMAÇÃO

Consoante estabelece o art. 53 ,

1Q1 do Deo. nQ 20. 465,

de lQ de outubro de 1931 , modificado pelo de nQ 21 . 081, de 24
de fevereiro de 1932 , The Leopoldina Railway Com:Pany submete
ao :Pronunoiamneto deste E. Conselho o inquerito administrativo

o
.. .

.

instaurado ]ara apurar falta grave imputada ao Mestre de Linhas
da 7a . Residencia , Manuel Lopes Rodrigues , em virtude de haver ,
sem causa justa , abandonado o serviço.

o indiciado , segundo se de:Preende da leitura das peças

.... ,

e

de~oimentos

constantes dos autos , em maio do ano passado

SQ

licitou á Administração da Emprêsa uma licença de 3 mêses , D~

ra ir a Portugal .
Essa , entretanto , s6 f oi concedida por 30 dias , os quais
o

foram aceitos. Deoorrid~:PrBZo da linença , resolveu a Diretoria
reconsiderar a resolução , concedendo ao seu empregado os 90
dias pedidos , sendo

qMa

os 30 jrimeiro s com vencimentos. Como

não fosse conhecido o endereço do acusado , ao mesmo não foi
dado ciencia da decisão da Emprêsa .

Em abril deste ano , o Engenheiro da 7a . Residencia, onde
trabalhava o indiciado , recebeu da esposa desse uma carta justificando a ausencia do mesmo , que o impossibilitava de se

a:Pr~

sentar ao serviço.
Dessa comunicação teve ciencia o chefe de linhas , que
resoveu conceder ao acusado um prazo de 6 semanas para se apre"

sentar , concessão eesa transmitida em 23 de maio do corrente
~o .

Até a presente data , todavia , o acusado não voltou ao
traball).o , sendo por essa razão considerado como incurso na fal

ta grave previst a :Pelo alinea! do art , 54 do citado deo . 20 . 465.
Á averiguação da verdade, depuzeram tres testemunhas : o

Engenheiro da 7a. Residencia , fls . 16 , o .Armazenista,à.â! m sma

I•

•

(

Jl

-

Divisão, fl s. 18, e o Ohete da Secção ·G$ral da Via Permanente,
fls . 23.
Acordes, :po.sitiva.ram o falta grave que é imputada a Lopes

Rodrigues .
Esclarecido o objéto dos prQ&entes autos, cabe-me acen-

tuar q_ue:
a- as Instruções deste E. Conselho foram cumpridas

re~

larmente;
b- foiDO indiciado convidado, em virtude de ser o seu

endereço 1 desoonb.ecido, :por Edital :publicado no Di!
rio Oficial des dias 17 e 24 de março e 7 de abril
do fluente ano- fls . 7 e 8;
c- não constam dos autos, claramente es:plicados, os motivos que levaram o acusado a nãol se apresentar ao

...

serviço, nem t am :pouco a missiva da esposa do mesmo ,

...

onde, suponho, devem constar as razoes da sua JProlon
gada ausencia.
Assim, :pois, :penso , devePSe-ia solicitar da Em:prêsa a
messa em

'

origi~l

:por intermedio

~~

desse documento , e,

~~~

sw

~"111'~

bem

r~

assim, conhecendo-se

o endereço do acusado, em Port_

gal,. convidar- se o mesmo a oferecer as suas razões de defesa .
Bio de Janeiro, 2

•
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ADMINISTRAÇÃO

D.G.Oll,23-(RL)
-I.A.54-

Rio

~

Janeiro

..

Respondendo ao oficio de

v.s. ,

sob nQ 2-106 (P. 14. 539/

/33), de 22 do corrente mês, informo que a carta da espôsa de Manuel Lopes Rodrigues foi dirigida ao ar. Engenheiro da S tima Residência, em caráter particular.
Assim, não possue esta Administração aquele documento
e sim uma cÓpia autêntica do mesmo, da qual envio uma segunda via .
Como matéria pertinente ao caso, permita-me

v.s.

aditar

ao processo o que se segue, para melhor elucidação do assunto submetido ao julgamento dêsse Egregio Consêlho.
Os motivos invocados na carta da senhora de Rodrigues,
escrita
espôao
-~

~mêses depois~

voltar~

esgotado Q prazo

~

que

deveria~

serviço desta Companhia, não destróem a falta gra -

ve --abandono de serviço-- por êle praticada.
Isto porque:
lQ - Si causa justa houvesse, deveria ser alegada em tempo oportuno pelo imputado que, sendo um Mestre de Linhas, Chefe de serviço, conhecia seus deveres e obrigações , e nunca pela sua espôsa,

~

mêses depois

~

vencido 2 prazo de

~

licença;

2Q - a Revolução de que fala a missivista, estava circunscrita ao
Estado de São Paulo, e, o unico porto interditado era o de

, FEV. 1934 Santos, naquele Estado, quando seu desembarque seria no Rio
de Janeiro, onde poderia, livremente, ingressar no territorio
brasileiro;

3~

- tambem não

~

plausivel a falta de documentos

~ara

embarque doa

filhos, porque êstea partiram daqui em 1932 com seu Pai, que
levára a intenção de regressar ao Brasil, de vez que para essa
viagem pedira uma licença de 90 dias.
Ademais, por uma tolerancia, esta Companhia, depois de recebida aquela carta pelo Engenheiro Residente, concedeu ainda o
prazo de

~

semanas, que decorreu sem que o imputado dêle se apro-

veitasse ou désse qualquer notícia.
Isto

~osto,

não há a menor dúvida que o abandono de servi-

ço praticado por Manuel Lopes Rodrigues está perfeitamente caraterizado, havendo dêsae modo incidido na falta grave capitulada á a1inea f do art. 54 do Decreto

n~

20.465, de 1 de outubro de 1931, con-

forme já decidiu êase Colando Instituto no Processo N. 2-4.688/33,
que, com a devida venia, vai transcrito no anexo nQ 2.
Na crença de haver satisfeito o pedido de

v.s.,

sirvo-me

da oportunidade para renovar-lhe meus protestos de alta estima e
distinta consideração.

2 anexos.Dlretor Gerente
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Anexo NQ 1.

COP I A
SEGUNDA VIA

Laijos de Silgueiros - 25 - 3 - 933
Illmo Sr. Dotor Emginheiro da 7a. Residencia.
Victor ia
Saudações.
Venho Pur Meio desta Levar Au Conheçimento de

v.

Sa. que

Meu Marido Sendo Este u Manoel Lopes Rodrigurs nôo Se Apresento no
Prozo da Liçença Pur Mutivo da Revoluçôo que Estava hi quando Acabo
Arevoloçôo Estavomos para Em Barcar por Falta de Alguns Documentos
dos meus Filhos nôo Podemos Embarcar agora tendo Alguns destes Doco
mentes no Noço Poder Faltado-me so u de Compos que devem ser Arecebidos por Estes Dios.
Vinha Emcarreçidamente Pidir a Voça Sa. Se Voça Sa. hinda
lhe Podia conçeder u Logar i Voça Sa. Aroujar com Achefia i voça Sa
mos Responder Pur Carta que eu i meus Filhos nôo mos Demos a qui,
elle tens muito Vontade de Voltar i eu i meus Filhos hinda mais Pedia Avoça Sa. nos Escrever dando Algema Soloução nos que nôo Demore·
Desijando Voça Sa. boa Sauide Voça Enticia Família.(a) Balb1na Lopes.

Direçôo Manoel Lopes Rodrigues - Loreiro de Sima.

-

Laijós Silgueiros.

VISTO:

Diretor

Gerente

••
•

I

Anexo NQ 2.

Cd P I A
"CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO
Expediente da Segunda Secção
Dia 1 de dezembro de 1933
Processo n. 2-4.688, de 1933 --Vistos e relatados os autos do
processo em que a Companhia Paulista de Estradas de Ferro remete,
conforme o disposto no art. 53, § lQ, do decreto n. 20.465, de 1
de outubro de 1931, alterado pelo decreto n. 21.081, de 24 de fevereiro de 1932, cópia devidamente autenticada do inquérito administrativo instaurado contra o ferroviário Antônio Grilo , para
fins de demissão , em virtude de ter abandonado o emprego (decreto
n. 20.465 citado, art. 54, letra F):
Considerando que, tendo o acusado obtido uma licença de seis
mêses para ir a Portugal,
deixou de regressar ao exercício d e
suas funções na Estrada, apezar de haver decorrido mais de seis
mêses, sem qualquer noticia ou justificação, motivo por que foi
instaurado o presente inquérito administrativo, que correu á sua
inteira revelia, visto não ter atendido ás intimações feitas por
editais publicados na imprensa;
Considerando que, assim procedendo , como opina o Sr. procurador geral, Antônio Grilo cometeu a falta grave prevista na letra
f do art. 54 do decreto n. 20.465 citado, tornando-se, pois, passível da pena de demissão, por abandono do emprego ~causa justificada;
Resolvem os membros do Conselho Nacional do Trabalho, nos têrmos do art. 53, § lQ, do decreto n. 20.465, já referido, autorizar a demissão do feitor Antônio Grilo dos serviços da Companhia
Paulista de Estradas de Ferro, conforme pedido feito.
Rio de Janeiro, 12 de outubro de 1933.
Deodato Maia, presidente. -- Americo Ludolf, relator.

Fui

presente, J. Leonel de Rezende Alvim, procurador geral."

(Do "Diário Oficial" de 7 de dezembro de 1933 - Página
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CONSELHO NAC IONAL DO TQABALHO
Mlnlsterlo do Trabalho,
lnduatrla e Commerclo

C!>

A CCORDÃ OCh '- ~ -9J'

P. 14. 539/33

K/E
Secção

19.34
•

Vistos e relR.tA.dos os AUtos do processo em aue
a neopoldlna Rallway remette o inC!uerito adm1n1strativo a
oue !oi submettido o

ferrovi~rio

cusado de haver commet:t1do

A,

Manoel LOpes Rodrigues,

fA.l ta. grave prevista

nA.

~c

l ettra

f do Art . 53 do Dec . n° 20 . 465, de 1° de Outubro d 1931, modificado pelo Deo . no 21.081 . de 24 de Fevereiro de 1932:
considerando oue o 1nouerito !oi precedido á
revelia do accusado, não ~endo sido, assin) o~ide.s
N

R.S

con-

N

d1çoes preVistR.s nos Rrts. 3 e 6 das "Instrucçoes" bR1XR.dRs
por este Conselho em 5 de Junho de 1933;

cional do Trabalho annullRr o 1nauerito em apreço :

Resolvem os membros do 2R. CRmRra do conselho NaRlo de JR.reiro, 19 de outubro de 1934
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LEOPOLDINA
RAILWAV C, 0

vj/jpn
D.G.OlJ ,23-( RL)
-I.A.54-

Egregio Conselho

Nacion~

/'
•

HE LEOPOLDI A RAIV J!.:i CO'MPANY, LDU ED, com funda ento no
art. 70 do Decreto nº 20.465, de lQ de Outubro de 1931, impetre venia
para oppôr justos embargos ao accordão da 2a. Camnra desse Collendo Instituto, proferido no Processo nQ 14.539/33, de cujo teôr teve conheciJnento pelo officio nQ 1-80, de 18 de Janeiro p.findo, da Secretaria desse
Conselho.
A Ernbargante, com o officio D.G.Oll, 23- ( RL), de 20 de Dezembro de 1933, enviou o in ueri to administrativo instaurado para apurar
abandono de serviço praticado por

anoel Lopes Rodrigues, vlestre de Li-

nhas· na 7a . Residencia, de vez que o acto do accusado importa em falta
grave capitulada á alinea f do art. 54 do Decreto 20.465, de

1~

de Outu-

bro de 1931.
O venerando accordão e bargado decidiu annullar o inquerito sob o fm1damento de que o mesmo foi procedido á revelia do indiciado,
sem observancia das condições previstas nos arts. 3 e 6 das urnstrucções"
baixadas por esse Conselho em 5 de Junho de 1933.
Data venia, não procede "o argumento em

ue se estribou a

decisão da illustre 2a . Camara.
M:anoel Lopes Rodrigues solicitou uma licença de tres mezes
se ausentar do serviço, em viageln a Portugal, findo o prazo concenão mais voltou a procurar seu emprego, nem tãopouco apresentou
uer justificativa que o isentasse da falta grave

ue praticára .

Ante o occorrido, que constitue falta grave estatuida á
.l inca f do art. 54 do Decreto nQ 20 . 465, de

1~

de Outubro U.e 1931, para

a instauração do inqueri to administrativo, na fórma do art . 5Q das "Ins....

LEOPOLDINA
RAILWAY C. 0

vj/jpn

2

..
trucções" do Conselho I acional do Trabalho, publicadas no "Diario Official11 de 9 de Junho de 1933, foram baixados edi taes, cujas publicações
se deram no

11

Diario O.fficial" de 17 e 24 de viarço e 7 de Abril do allu-

dido anno de 1933, conforme copias fieis

ue se juntam.

uando se processou o inquerito, o Engenheiro da 7a. Residencia recebeu wna carta da esposa do accusado,
pelo
.
ainda o prazo de seis

para comparecer em serviço, entretanto,

se~anas

tal prazo se passou sem

ue

ue lhe foi dado

nnoel Lopes Rodrigues ass

isse o serviço

ou mesmo apresentasse wn motivo pelo qual o não fazia.
Isto posto, não ha duvida de
a

•

ue se cumpriu integralmente

exigencia das "Instrucções" desse Egregio Instituto, não colhendo na

especie as razões da 2a. Camara, pois que ausente o accusado, em logar
incerto, foram publicados os e di taes de intimação e o in ueri to teria de
correr á revelia do indiciado, que não compareceu nem constituiu bastante procurador para assistil-o.
Em vista do allcgado e do

ue provado está no inquerito

submettido á deliberação desse Conselho, agol"a corroborado com novos e ementos quaes sejam as copias fieis dos editaes, espera a Embargante
o Collendo

Consell~

receba os presentes embargos afim de

ue

ue reformado o

accor•dão recorrido, autorize a lo.Vl"ar a demissão do ferroviario Manoel
Lopes Rod rigues, por ser de inteira e perfeita

JUSTIÇ'\.
Annexos:-3-

Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 1935 .

,o a l

:1

Vl;u vil t V, Lei·

LEOPOLDINA
0
RAILWAY C.

Vj/c.

"Di rio Officia1 ''
de
17 de

~arço

de 1933.

Pag. NQ 5352.

The Leopo1dina Rail~ay Company,
Limited
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Mestre de Linha .Manoel Lopes
Rodrigues
The Leopoldina Railway Company, Limited, az saber ao mestre de 11ru1a Manoel Lopes Rodrigues, cujo paradeiro é
ignorado, ou a uem interessar possa,
que, no Departamento do Trafego, na estação Barão de ~auá, corre o inquerito
administrativo por motivo de abandono
de serviço, sem causa justificada (decreto n. 20.465, de 1 de outubro de 1931,
art . 54, letra f).
Pelo presente fica o referido Sr. Manoel Lopes Rodrigues intimado a comparecer perante a Comissão de In~ueritos
Administrativos, afim de depôr no in uerito e apresentar, no prazo de 30 dias,
a partir da data da -primeira publicação
dêste edital, a defesa que tiver, sob pena
de revelia.
Rio de Janeiro, 17 de março de 1933.-C. \f. Bayne, diretor-gerente.
(C--1.152--16-3-33--61" 200--3 vezes)

Copia f'iel

or:

(4/~,t,_
~ êí'fpturar
VISTO:

~irector

Gere t e

•

LEOPOLDINA
RAI L WAY C.0

Vj/c.

"Diario Official"
de
24 de I arço ele 1933.

•

Pag. NQ 5927.

The Leo-poldina Railway Company,
Limited

•

.J.DITAL DE INTIMAÇJto

Mestre de Linha :Manoel Lopes
Rodrigues

•

The Leopoldina Railway Company, Limited, faz saber ao· mestre de linha Manoel Lopes Roclrigues, cujo paradeiro
ignorado, ou a quem interessar -possa,
que, no Departamento do 'rafego, na estação Barão de Mauá, corre o in uerito
administrativo por motivo de abandono
de serviço, sem causa justificada (decreto n. 20.465, . de 1 de outubro de 1931,
art. 54, letra f).
Pelo presente fica o referido Sr. [anoel Lopes Rodrigues intimado a comparecer perante a Comissão de In ueritos
A<lministrativos, afim de depôr no inquerito e apresentar, no prazo de 30 dias,
a partir da data da primeira publicação
dêste edital, a defesa que tiver, sob pena
de revelia.
Rio de Janeiro, 17 de março de 1933.--- c. w. Bayne, diretor-gerente.
(C--1.152--16-3-33--61$200--3 vezes)

Copia fiel por:

/d~ff.g/:tuf:;~.
VISTO:

Director

Ge rente

LEOPOLDINA
RAILWAY C. 0

V j/c.

"Diario Official"
de
•

7 de Abril de 1933.
Pag.

N~

•

6292.

The Leopoldina Railway Company,
Limited

.

EDITAL DE INTil'viAÇÃO
estre de Linha anoel Lopes
Rodrigues

•

ho Leopoldina Ra±lway Company, Liited, faz saber ao mestre de linha Manoel Lopes Rodrigues, cujo paradeiro
ignorado, ou a uem interessar possa,
ue, no Departamento do Trafego, na estação Barão de Mauá, corre o inquerito
aillninistrativo por motivo de abandono
de serviço, sem causa justificada (decreto n. 20.465, de 1 de outubro de 1931,
art. 54, letra f).
Pelo presente fica o referido Sr. anoel Lopes Rodrigues intimado a comparecer perante a Comissão de In ueritos
Administrativos, afim de depôr no inquerito e apresentar, no prazo de 30 dias,
a partir da data da primeira publicação
dêste edital, a defesa ue tiver, sob pena
de revelia.

Rio de Janeiro, 17 de março de 1933.-c. w. Bayne, diretor-gerente.
(C--1.152--16-3-33--61~200--3

Copia fiel por:

VISTO:

Director

Gerente

vezes)

•
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CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO
Mlolslerlo do Trabalho,
lndaslria e Commerdo

ACCORDÃO

Proc . 14.539/33

...... ».~P.-.•. secção

•

19. . ;?..9.........
Vistos e
barg

rel~tados

te - The Leopoldina

R uil~

•

os üUtos do proces s o em que é emCompany; e embar ga.do - Manoel

Lopes Rodrigues:
CONSIDERhlffiO que a ..,e

nda Camora deste L:onselho, em

sessão de 19 de Outubro de 1934 - accardão

public~do

no

Di ~rio

Ot-

ficial de 16 de Janeiro ultimo - conhece do do inqueri·co que a referi
da

mpreza instaurou contra o empregado Manoel Lopes

odrigue , ac-

cusado de falta grave prevista na letra! do art. 53 do uecreto ng
20 .465, de lg de Outubro

do mesmo, por não terern

e 1931, aecidiu detenninar a annulação
~:> ido

observa.das as "Instrucçt5es" ba.i}..a.das

em 5 de Junl1o de 1933;
CON ' ID~

decisão, oppoz

•ntb

O que a

preza não se conformando com a

rgos ' á mesma, of . . erecendo co,? i a s dos edit es <;_ue

fez pu olic &.r, no Diario Official, intimando o accusado a defender- se;
C~~ ...> IDERAKDO, entretanto, q,ue ser. do di tos e di toes

riores á

instauraç~es

nte-

do inquerito contra o empregado, verifica-se

na.o terem sido cumprid,;,.S exatamente a s

"Instrucç~es"

em vigor;

Resolvem os membros do Conselho Nacional do Trabalho ,
reunidos em sessão plena,

acceit ~r,

de mandar instaurar novo inquerito ,
cç~es .

em parte, os embargos, para o fim
observ dd~ s

Rio de Janeiro, 13 de Junho

d~

1935

~~ //!_.-/; /-___

Fui

pre~.~~ ·

Public cdo no

Di ~rio

Officiul de

as referid .s Instru-

-

Presidente
Rela tor

-

Procurador ueral em
exercício

!1/
d '8ah'

~u·4~tu.. ~a.et'tkt:.

e?t

a.

~a.te< ~

/!~a ~ Em .......~lk..A.. ·-··· -···-····-····-d~ 198 ~
_ ____&f..~--~~:::~-·-~
Director da 1." Secção

o .a::ty.,.e -

·
•

t8
Pro c • 14.539)33
N, o t 1 f 1

c~

,.

ça o

EA

Sr. Dlrector da rrThe Leopoldlna Rallway Company

1-1.188

Ltd."

•

De ordem do vr. Presi dente, !lca essa
companhia norlflcada para, dentro

d~

prazo legal, dar

cumprimento ao decisão deste Cons elho proferida em accor,.,

dao de 13 de Junho do corrente anno, mandando instaurar novo
inquerito para àpurar as !altas graves praticadas por Manoel
...
Lopes Rodrigues, observadas as Instrucçoes, bai xadas em 5
de JUlho de 1933.
Para maiores esclarecimentos incluso vos
remett

copia devidamente authenticada da supra citada de-

""
cisao.
""
Saudaçoes

•

•

•

•
·,.,

.
'

.

~

I

AOMINI!ITRAçAo

i) •

•

011,25- RL)

•

-I. • 9 . -

Illmo.Sr.Dr.Director Geral da
Secretaria do Conselho Nacional
. io de Janeiro

o Trabalho

eferindo-me ao officlo de
9

~

de 12 de

etembro do

corren~e

v..

roc.l4. 59 53

sob nQ 1-1.188

anno, aqui recebido no uia 13 do

es o

mês, remetto com o presente o novo inqueri to administrativo instaurao.
para apurar a f'a1 ta grave de abandono do serviço sem causa justifica
attribuida ao mestre de linhas

es.

~anoe1

Conforme se vê de todo o processado, formn observadas as
lidades estabeleci as nas Instrucçõea re ula oras de 1nquer1toa administrativos e a ar uição parece cumpridamente provada com as testemunhas

e fls . 23 , 24 e 26, maiores de toda a exce ção, isto é, iuoneas

a to os os respeitos.
ssim, tendo incorrido o accusado

aU?el

falta grave definida no art. 54, alínea f) do
Outubro de 1931, torna-se

o es

oari

es na

ec. nQ 20. 465 , de 1 de

assivel de e oneração (Dec. cit., art. 53,

edificado pelo Dec. nQ 21.081, de 24 de Fevereiro de 1932), pelo que
esta Comnanhia seja a mesma lavra a pelo Egregio Conselho N ional do Trabalho .
para renovar a

v. .

meus prote toa

consi eração.

Annexo:-1 proc .c/33 fls.
Director Gerente

o n

c

-
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RE 1\..~TI~ O
·················~·················

DA

VIA

.

.._

PER-

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

:WlEllTE.

Data de começo ............................~.§.......~~ ......?.5!.?:.~~~9. ...... P.~...... ~~}~.~................................................... ..

.
23 DE DEZEMBRO DE 1935.
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LEOPOLDINA
RAILWAV C. 0

COMMISSXO

DE

~INISTRATIVO

INQUERITO

..

A cr cr U S A D 0:- MANOEL

LOPES

~ODRIGUES,

MESTRE DE LINHAS -

VIA

PERMANENTE.·

-----

AOS
ANNO
A
DO

VINTE
DE

VIL

PORTARIA
QUE,

E

---

...

SEIS

DIAS

NOVECENTOS
E

PARA

DO

E

MEZ

TRINTA

DE
E

DOCUMENTOS

QUE

ADEANTE

C"ONSTAR,

EU,

MANOEL

J'1JNIOR,

SEc-RETARIO

DA

CRIVJ:O,

DADTYLOGRAPHEI

a/~~4
(

4

COMMISSA:O,

OUTUBRO
<JINCO ,
SE

SUllSCREVO

AUTÚO
SEGUEM.

AUGUSTO

SERVINDO
ESTE

~-

DO

DE

VAZ
ES-

TERllO,

•
LEOPOLDINA RAILWAV

vj

D.G.Oll,23-(RL)
-I .A.96-

Rio de Janeiro, 23 de Outubro de 1935.
PORTARIA.

Tendo em vista a c:arta de 8 de Fevereiro de 1933, do senhor EngO Chefe das Linhas, segundo a qual ficou evidenc:iado
ter o Mestre de Linhas da 7a. Residencia, Manoel Lopes Rodr1
gue~,

4

..

abandonado o serviço desta Companhia, ao qual não se

apresentou até esta data, e considerando tambem a resolução
proferida pelo Conselho Nacional do Trabalho, n

sessão plena

de 13 de JUnho do corrente anno, mandando instaurar novo inquerito, observadas as Instrucções baixadas em 5 de Junho de

1933, da qual foi dado conhecimento a esta Estrada em officio
na l-1.188, de 12 de Setembro do fluente anno, da Secretaria

•

daquelle Conselho, recebido no dia 13, DETERMINO se instaure
novo inquerito administrativo afim de se apurar a falta attribuida ao alludido ferroviario, ouvindo-se as pessOas que do
facto tenham aaiencia e as testemunhas: Godfrey Willi m Rose
e Felicio Berardinelli, raspectivamente, Engenheiro Residente
e Armazenista da 7a. Residencia, residentes em Victoria, e
Antonio de Oliveira Denaoh Lima, Chefe da Seação Geral da Via
Permanente, reB'idente á rua General Gallieni na 45', em Bom
Suooea o, nesta Capital.

NOMEIO para constituirem a Commds-

são de Inquerito os senhores: Dr. João Pereira Netto, Manoel
Cordeiro Muniz e Manoel Augusto

Va~

Junior, o primeiro e o

teroeiro funooionarioa da Repartição Legal e o segundo da
Contadoria, os quaes servirão, respeotivamente, oomo Presidente, Vioe-Presidente e Secretario.

D4-se-lhee soienoia,

remattendo-ae a presente Portaria, lavrada em quatro via& de
egual teor, ao senhor Presidente da Commiaaão, para os fina
convenientes, acompanhada de copia da carta do senhor EngO
Chefe das Linhaa:, da folha de

anteced~ntee

e do certificado

de tempo de serviço do imputado.
CUMPRA-SE.

-----Direotor Gerente

LEOPOLDINA RAILWAV

M.c./

The Leopoldina Railway crompany Ld.

Via Permanente

~aneiro,

Rio de

8 - 2 - 1933.

E.Z/671/1088-(L)
Sr. Diretor Gerente,
Presente.
P:ESSOAL ADMINISTRATIVO

za.RESIDENCIA - MANOEL LOPES RODRIGUES -

D.G.Ol2,J~

M.LINHA

de 22/6/!932.

Manoel Lopea Rodrigues-, a quem foram

~oncedidos

3 mJses

de. liaenç,a, em Maio do ano p.pasa-ado para ir a Portugal, até
hoje ainda não se apresentou em serviço.
Não reaeb:t,

,
té esta ãata, nenhuma notiaia de Lopes. E

bem poaa-ivel que esteja doente e que tenha ea-arito e que,
entretanto, a aarta, por qualquEJr a:trounstanaia, não tenha
~

aqui ohegado pois ele, antea de partir, manifestou sempre
vontade de re.gre1nrar dentro ão pras·o da Ii.aença.
Como entretanto não pode perdurar a situação de interinidade do seu substituto, que é o feitor Antonio Conde da
mesma

Re~idenaia,

eu propunha a

v.s.

efe~iva-lo

aom o salario

de 450$000.
Conde t .em 55 annos de idade. e aeraa de. 24 anos de serviço e tem dado muito boa. oonta do cargo.
J"unto a formula G.516 no 3 para o obsequio da ass-inatura de V.s ..
1

anexo o/2 fls.

R.

(a)

w.

J. Hutohinson

Engo Chefe das Linhas.-

Copia fiel por:

VISTO:

Dire.ctor Gerente

G. 570

THE LEOPOLDINA RAILWAY COMPANY, LIMITED

L. R .

~;f-

FÔLHA DE AN TE CE DENTES

Vla...Permanente.
tRcparliçiw)

ERTIFI O que revendo o

as entamentos de ta Rcpartiçã

e a ficha individual do Snr. M..ANQE.L...L.OPE.S. ...RO.D.RI.GUES.•..-:-........................................................................

_

_........................................................................................... ........................ ' ..

dos mesm s con ta

lffiS' RE DE LI NHA
. ...........................................................................................
'
(Categoria)

seguinte:

DATA

j

Dia

:H:ISTÓRICO

Mc_:j Ano

l9 ..... lO.... j~-~- ..Nenhuma no ta ...c.ons ta de ... seus...ass.ent.Bllle.nt.os ,.....quer ....elo giosa., . . __ .
.... ~-- .. ~...... . ~.......... \ler . de.s.a.bonadora............... ~............. ..... ...... ... ........ .. - .. ....... ...... ............ ~................ ·-

:::::::::::I ::::::::::: ::::::::::. ::·--::::::::·:::::::::.::·::. :::::·_:::·_· ... · _·_-_:· ·_·:_·_·_·_·_·_·_·_-__ ::·:::·:::·:: :·::.::·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_· ·.: :.·.: :.·.:::.::... -_
-_-_:·.:..

!............,.......................................................................... ..................... .
================~====~================

1

ada mais con tando sobre os antecedente

d

referido cmpre-

gnd , eu, Antonio de Oli v eira . Denach .Lima. ........................ ~....................................~ ............ __ , passei
a presente certidão a qual dato c a sino.
Rio <.le Janeiro,

.W.. ~c Q]l~2l9.. ;rr · ~~
... : ... df:, r~- r- :v~ . . ..
. .....

CONFERE: (a)

VISTO : (a) ................ ..
T

l.Cl4J0.6-03 •

r nt •.

~·

biNA RAILWAY COMPANY, LIMITED
DADO DE TE::tv.:!:FO DE SERVIÇO

folhas

de

pagamento e assentamentos

desta Companhia,

• •• •~ .•• •• ..•~ ..•~ . •• •~ ..•~ . ~•. ~•.. ~•.. •~..•~........
f'oi seu emprega d o,
..•~ ..•~ . ~•..•~ . •~ . ~•.. •~. •~.. •• !.

contan d o,

dos
COM

mesmos

consta

INTERRUPÇÃO ,

(foi ou é)

-13-J.~:~.nnos, -2-..... mezes e -17 .. d'aas, con f orme d'ascnmmaç~:~.o
. .
IJt.
.
R UPT AMEN TE , ...............
a b aaxo.
I~ Vencimentos

Faltas

FORA

injustificadas

DO

SERVIÇO

DA

Vencimentos

COMPANHIA

P.--

-1----

j.--

-- --- --- ..
----- --- --- -- -- -- -- -- --- ---- -----.., ---

,. __
·-,. __
,.

.,

-8-4-

--~

_ ...

__
__

,. __

---

-1-

·--

---

-9-23-

~1-

~8-

9-

-----

~ --

---

----- ---

--~

--

--

---~--

-6-4-

...
___ 1· __ _

__ ___ ___ ___ ___

-- --_r--_4"':"'----~---"="3--~---~2~4------ -------- -- -- --- --- ----- -- -- -- -- -- --- --- - -- -----

---

--~--~---~-------·
--~----~---~--~---

400 000 por mez
45 ·ooo "
"
500~000 "
"

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

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

--- --- --- -- -- -- -- -- --- --- --- ---

r --

::~~g ~or h~ra
1

-1- -23-

-4-

1-4-

-

i

-3-

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

--~-------~----·-~

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

-24-

SERVAÇOES
· -------------Trabalhou nos_~eriodos acima como diarista, horarista e mensalista,
stre de linhas na 4a Divisao, 7a liesidencia. Licenças:-Teve, com vencimentos,l0,5,
,1926,1928 a 193 e 1932; e, sem vencimentos,9 e 58 dias, em 193 e 1932. Accidena 23 de Julho de 1931, percebendo metade dos vencimentos, de accordo com a lei, cu·
om v ncimentos". Consta nas rolhas de pagamento como noel Lopes.----------------·
~---~dmittido em l/6/1912.---~~---~--~-~------~------~---------------------~-~---
~--- eadmittido em l/5/1916.------------------------------------------------------~~~Readmittido em l/10/91?.------------------------------------------------------·
--~- eadmit tido em 2?/6/918.------------------------------------------------------~
~----------------~-~-~~~-~~~~~------------------------------------------~----------·

te

emittido.-------~------------~---~~--------~---------------------~---~---------1 1

~-----------------------------------------------------------------------------------11
·------- - ---------------------------------------------------------------~--------·~·

r----------------------------------------------------------------------------------·
~---------------------------referido, u, .....~9~~...~Zk!HRA .. PA ...$.IL.V.A................................................... ,
a ver

o, 18

ido di, tribuida, a

qual

dato

e

Chefe

da

ecção

de

Certificado.

a signo.

de .. Outubr..o ........................ de 1935.
VlT

ct r G rente.

i

5()9

THE LEOPOLI

L. R.
C

OERTIFIC
ORIA

NTA

Secção de Certificados
de tempo de serviço e
vencimentos.

CERTIFICO que,

revendo

as

OEL LOPES .........
OD.........
IGU18:::::::::::
que o Sr. ...........................
..
. .............. .
.. . ...-1- an nos, .-7- mezes e

-10- d.tas, e, IN INTER
.I

Tempo

PER IODOS
,

De

Até

Annos

·--~--~--~--~~--~
9 912
1
6 912 8
3 91'7
1
5 916 31
4 918
1 10 91'7 18
2'7
6 918 30
6 918
1
7 918 31 '7 918

1
1
5

15
1
1
1

8
1
2
3

918
919
919
919
6 919
8 919
10 919

SonlmA.: •

16
1

31

4

Sonbna.: •

1
1

3
5
'7
9
6

918
919
919
919
919
919
923

9
8

924 -1926 -~1-

8 929 31

2 931 28

7
1

8

---1-

·3---

-5- ---1- -2-1- -9-2- -13-

Horas

Licenças Cf Vencimentós

Licenças

Mezes

Mezes

Dias

Horas

__ ..,. _..

~

-2-

[

--- I ~~

---

.

I ---4-4-

-2-

---

-2-8-

---1-

-4-

·4-2-

-9-

-3- -12-10- ---8- -2-

929 -2931 -1932 ---

-10- -10.-3- -21·11- -23-

-

-

l1ersal-ista1
9 926 31

Dias

-3- -7-9- -16-6- -12·

-

6 923 30
10 924 31

Mezes

Trabalhado

-----------------------3-

12
2

14
31
31
30
15

Liquido

-4-

--- -----1· -----

·10-

-15-20-

---

-7-

---

-2-5-

--- I

--- I

4

~

---

--- ---

-1-

---

----

......
-1-

--~14- I

-9- -26-

-4-

-8-

I
i -27- I1 ---

SAHIDAS
Dia

I

Mez

I

-2-

I

o

Anno

Repartição:-Via Permanente .
NQ 1088.--------sendo a sua ultima categoria, em Agosto de 1932, m
10,5,60,15 e 60 dias, respectivamente, em 1923,192
-te no Trabalho:-Esteve accidentado de 17 de Abril
-Jo periodo se acha incluído na columna "lic·nças
8

9

1912

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

Retirou-se .-------------~~---~~~------~~--~------~

etirou-se em 31/3/1917.-------------------------Retirou-se em 18/4/1918.-------------------------~
Abandonou o serviço em 28/ 8/932.-----------------Este certificado annulla qualquer outro anteriorme
-~~-~--------~-------~-~-------------~-~---~-~----

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

de

t. mpo

CONFERE:
H. 2.000-8-935

Nada mats constando obre o tempo d
de
ervtço e vencimentos, pa sei a

...................~4c

rvlÇO

pr ente

d

empr gado actm.
certidã , p r me

ral.
ntador

Rio d

JantÚl

(a) ......

·~

LEOPOLDINA RAILWAY

fl~.,

A.

dl-se soienoia aos

a Commisaão nesta data.

demais membros, para ins

Outubro de 19.3.5.

Rio de

.

CERTIDA:O

Aos 26 dias do mez de Outubro de 19.35, oertifico e dou

fé que dei soienaia aos senhores membros da Commissão dos
termos da Portaria de fls. 2, do senhor Direotor Gerente,
datada d

2.3 do oorrente msz.

l!anoel Augusto Vaz

~unior,

Do que, para oonstar,

u,

Seoretario da Commissão, o oer-

t1fique1 • aubearno esta ,-rtidão,

w~

7h

w~l7e:!~ -j'"')'r·-7
d~,·.??< /'# · ~ .$d>f/t?/_/J'.J_<r

dbt::UI'c~~ Vo~c/~ ~~

-

LEOPOLDINA RAILWAV

c·oMMISS.I.O DE INQUERITO ADMINISTRATIVO
ACTA DE INSTALLAÇXO

Aos vinte e seis dias do maz de Outubro do anno de 1935,
em uma

sa~a

situada no primeiro andar do Escriptorio Oentral

da The Leopoldina Railway Company, Limited,

e~Barão

de Yauá,

á Avenida Francisco Bicalho, nesta Capital Federal, reuniuS"e a c·ommisS"ão de Inquerito Administrativo nomeada pela Portaria do senhor Director Gerente, datada de vinte e tres do
fluente mez, constituida dos infra-assignadoss Dr. JOão Pereira Netto, como Presidente; Manoel Cordeiro Muniz, como
Vioe-Preaidenta; e Manoel Augusto Vaz

~unior,

como Secreta-

rio, em obediencia. ás Instrucções do Conselho Nacional do
Trabalho, com o fim de instaurar novo inquerito

administra~

tiTo para .apurar a falta grave de abandono do sarviço attri-

1

buida ao Mes·tre de Linhas da 7a. Reaidencia, Manoel Lopes
Rodrigues·.

Tendo prewentes a copia da carta de 8 de Feverei-

ro de 1933, do senhor Engo cr.hefe daw Linhas, narrando o aocorrido com o alludido ferroviario, a sua folha de antecedentes- e o seu certificado de tempo de se.rviço, o senhor PreS'idente declara installada a CommiB'são e designa o dia sais de
Novembro p.futuro, ás dez

hora~

a.m., na sala desta Commis-

S"ão, para ser ouvido o acousado, por si ou assistido por seu
advogado ou pelo advogado ou repraaentante do syndica·t o da
clasB"e a que pertencer, e serem, tambem, ouvidas as testemunhas arroladas na Portaria de

f~s.

de todas as intimações neceásariaw.
eu, Manoel Augusto Vaz
ctylographei esta acta

2, ordenando a expedição
Do que, para constar,
CommiB"s-ão, daegual teor, que vae
membroEJ da Com-

LEOPOLDINA RAILWAY

CERTIDÃO
Aos 28 dias do mez de Outubro do anno de 1935, certifico
e dou fé que expedi intimação ao accusado e notificações ás
testemunhas para comparecerem perante a Commissão no dia 6
do mez de novembro p .futuro, ás 10 horas a.m., na. sala da
Commissão, .a.fim de prestarem suas declarações e seus depoimentos .

Do que, para constar, eu, Jlanoe1 Augusto Vaz Junior,

Secretario da Commissão, servindo de escrivão, dactylograteor, que subscrevo, w~

quatro vias

•
JUNT DA
Aos 6 dias do mez de

ovembro do anno de 1935, junto a

estes autos a primeira e a segunda vias da intimação e as segundas vias das notifica Ões dirigidas ao accusado e áe testemunhas, que adiante se
l'~'9.noe1

v~em.

Do que, para constar, eu,

Augusto Va.z Junior, Secretario da .. ommiasão, servindo

de escrivão, daotylographei este termo em quatro
egual teor, que

-

----

subsorevo, ~r&:

r ·

~de

LEOf»OLQINA RAIL W AV

COMMISSXO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO
INTDlA.ÇJ.O

Pelo presente instrumento, fica o senhor MANOEL LOPES RODRIGUES intimado, sob pena de revelia, a comparecer no dia 6
(seis) do mez de Novembro p.futuro, ás 10 (dez)

oras a.m.,

na sala desta Commissão, situaãa no primeiro andar do Escr1ptor1o Central da The Leopoldina Railway Company, Limited, em
Barão de Mauá, á Avenida Francisco Bioalho, nesta Capital Fe•
deral, podendo

aoompannar-~e

de seu advogado ou ser assistido

.

pelo advogado ou representante do syndicato da

ala~e

a que

pertencer, para, perante esta Commiserão, prestar deo.laraçÕeS'
no novo inquerito administrativo instaurado para apurar a falta grave de abandono do serviço que lhe é attribuida. Fiaando,
tambem, intimado, sob a comminação da mes-ma pena, para assistir, noer mesmos dia e loaal, aos depoimentos das testemunhaàa
Godfrey William Rose e Felioio Berardinell1, respectivamente, '•
Engenheiro Reisdente e

Arma~eni

ta da

7a. Residanaia, resi-

dentes em Viotoria, no Estado do Espirito Santo; e Antonio de
Oliveira Denaah Lima, Chefe da Seação Geral da Via Permanente,
reeridente á rua General Gallieni nR 45,
Capital.

Ficando, outroeim, citado para

em

Bom Suaesero, nesta

to~os

os termos e

actos até conclusão do inquerito, debaixo da pena comminada.
Lavrado em cinco vias de egual teor por mim, Manoel Augusto Vaz .Tunior, Secretario da Commisaão, que o subsarevo,
da Commisaão,

t:(;;C~

Certitioo
e deixou de ser entregue a presente
11-tinação ao aoousado Mifloel ~pes Rodrigues, por ser tlflorado o seu paradeiro, achsPdo•se em loge.r incerto e não sabido.

Vio;{:;p/J:/!'35
Ellg~~denoia
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CO

ISSXQ DE IN QUERITO ADMINISTRATIVO
NOTIFICAvlCO

Pelo pres nte in trumento,
nistrativo d

e Leopoldi

Commiss-o de Inquerito Admi-

R 11 a:y Comp ny, Limited, roga o

oomp reoimento do senhor FELICIO BERARDINELLI ás 10 (dez) ho•

ras

.m. do dia 6 (seis) do

ez de· ove bro p.futuro, n

desta Oommissão, s1tu da no pri
Central d

a la

tro and r do Esorlptorio

referida Companhia, em Barão de K uá, á Avenid

ranoisoo Bio lho, nesta C pit 1 Feder 1,

fim de,

bem d

verdade, prestar depoimento no novo inquerito administrativo
inat urado par

apurar

f

lta grave de ab ndono do serviço

ttribuida ao Mestre de Linh a da 7 . Reaidenoia, Manoel Lopes Rodrigues.
Lanado e

oinoo vi s de egu 1 teor por m1 ,

gueto Vaz Junior, Secretario d
indo

noel Au-

Comm1ss-o, que o subsorevo,
a·o,

?'4::::~
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LEOPOLOINA RAILWAV

CERTIDÃO
Na mesma data retro, certifico e dou fé que, conforme
foi certificado na primeira via da intimação, o acousado
Manoel Lopes Rodrigues não foi encontrado, achando-se em
logar incerto e não sabido.
Manoel

Do que, para constar, eu,

ugusto Vaz Junior, Secretario da Commdssão, servindo

de escrivão, dactylographei a presente em quatro vias de
egual

•

CONCLUSÃO

Em seguida, faço estes autos conclusos ao senhor Presi-

dente da Commissão.

Do que, para constar, eu, Manoel Augusto

Vaz Junior, Secretario da Commissão, servindo de escrivão,
dactylographei este termo em quatro

egual teor, que

Tendo em vista a certidão supra, do senhor Secretario da Commissão, publique-se edital de intimação do imputado, no "Diario Offioial", para comparecer perante a Commissão de rnquerito Administrativo, afim de prestar declarações, assistir ao mencionado inquerito ató final e apresentar
a defesa que tiver, sob pena de revelia, consoante estabelece

o art. 5a das Inetruoções do Conselho Nacional do Trabalho,
baixadas em

5 de

Junho de 1933, soientea os demais membros e

as tes temunhaa •
Rio de

de Novembro de 193,.

LEOPOLDINA RAILWAV

DATA
Na mesma data retro, foram-me entregues estes autos. Do
qu , par

constar, eu, M noel

ugusto Vaz Junior, Secretario

da Commissão, servindo de escrivão, dactylogr phei este termo em quatro viaa de

Cé/~

egu~eor,

?"'
1"1.1:
r

que aubaorevo,

I~ .

CERTID O
Em seguida, certifico e dou fé que foi dado cumprimento

ao despacho do senhor Presidente da Commissão, de 9 de
vembro de 1935.

Do que, para constar, eu, Manoel

o-

ugusto

Vaz Junior, Secretario da Commissão, servindo de escrivão,

r.

d otylographei esta em quatr ~i e de egual teor,

vo.

«k~;7-zk'

•

que suba ore-

CERTID O
Aos 26 dias do mez de Novembro do anno de 1935, certifico e dou fé que foi publicado o edital de intimação do accusado Manoel Lopes Rodrigues no "Diario Official" dos dias

11, 18 e 25 do corrente mez, respectivamente, nas paginas numeros 24868, 25250 e 25764, que adiante se vêem.

Do que,

p ra constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario da
Commisaão, servindo de escrivão, dactylographei esta em quatro vias de egual teor, CJ}Je eubeorevo, W~ ~

~4-r/ ~-

(

!I

7

n ·r. JH'e 11Jenle rnarllh peoc~der á
tlura do :11111\IIH'ÍO de cotl\Ot'.JCÜO, que ú
ou teor rguiut :
". fio cunvitJ.alu u senhores al,·i 111 i;J da C llliPallhia :'i:.~cionnl d
Cun tr·uc•;ü
CJ\ i ,. ll>dtaulica. t.
COillllill'''I'I'I'Qill l'lll
UU · l(j , á (l\'f;liÍda 1\odngu•• .\1\ ·~ n . 303-381,
IIU pro\ 11110 dia 8 <lo CO!T11ll( , á· 11
hor: da manl1ü, afim u
r·eunir n1 em a l'l11hl 1a ~wral . traot·uillar•,a, par lwntolugat· a c to pt·J! 1.
C'adn~
pela dn· ·ctoria, elo ac~:urJo
t"Uill ll j!UI'U • l}'' UO Ul'l. i• dO:> C tulutOS.
·HIO UI' Jan Íl'O. i de 110 muro uo
193:í. - A lJrrecltniu."
Em cguida, o. r. pro idente dá n palavra no dir·cctor-presidenlo da companhia, Ur. l?ou1i1~go de .'ouza Leite, que
e. põo
Jll ltftca
ao accioni ta·, docum~ntnclam nl •. um nova opPracão d •
11

COMPAN!IIA BANCARIA AUREA
.
DRASILI:IRA
.\J,A: C..:I::'I'J.:: E I ;; I !>I~ IJU I

\r:livu

Lclru t.k cuul.aJ 1
l.clt·a
f1 L'ltu a t't: 'JI>et· 1'111 cuhmnca uo
inl•tlOI' . . . . . . . . . . .
1-:tlliH't'~timu em cunl..a
CUl'l'l'lll<•. . . , • . . .••
'l'ttulo c fundo· pl't't•nCPlllt:; a Gornpaul11a.
ll) pullll!ea:; . . . . . ...
'at.\:t em uroctia cut·rente . . . . . . . . . . . .
Cat:a: nu H· nru do llral'tl e rrn div •r:.o:l
Bancos da . vr:u.;n. . .
lutunrio .....•..••
Brnpt'l' litllO!:i hyvuLhccm·io:. . • ...
l'cnhot• 111 •rcanl il . . . .

10':'100 000
1o::;: u!o.; uuu

ll.:J: Hl1 '500

íü:uuo.uoo

U3:U::il:l UiO
o\70:000'000
a.o~

i

:7uo ·wu

l.G:OOO 000
!) :

i..!0$000

2li7:liUU UUU
!:íOU l'llli[O~ uu t•'•i ·, }ll1!11li\'C I .. • . . . . . . . . .
:J!!tl : HJu :wu
ffccluaoa colll o Ha ncu do l;rn. il, uus IJI \'CI':;aS t.'Ull[U • . • • .'.
conrlíl'i")l
garantia e::;ltlluluda::; na l'tlcriptur·.t Jlllhlka ri trinta d1 oulu!Jt'u uiLimo, lu\'l'ada m nulns do Urricio Priv'lPa &Íl:O
tivo de Reg• tro!'i '\lal'itimo , no li ro lt•o
Captlal:
folhas dl'z, n 11ja IP.ilura inL JT:>.I pro~
500: OUC1$
ce<le, solicilanrlo seja a referida esorl- Hancn l'Ío.
plura r lifi ada p •lo enhol'es accion:.,. l>e penhot·Ps. 500: OOOS 1. 00\l: OUO 000
tas, homologando a sim o neto praticallo> l'undo dP re erva o outros. . . . . , . . . . • • • . 1. 326: 1 i~ 300
pela dírecloria.
D pcstlo em c.Jnla corA seg_uir, o r. pro i dente declara que
renlH • . .. .. .. .. ..
431:577$100
a re pe1to d te a umplo fóra ouvido o llcpo ito em conla corconselho fi a I da companhia, que omit·
rente lwlilada . . . . . .
156 ::.!08 900
l'Cdi(O, 110 \UlOI' d11

1

l!u o parec r que é lido
tarlo:

~elo

z•

sccr .. -

opo itos á prazo fi. o.. 1.:.176:291$000
Dcpo •'o rm r.onta, cobt·.\nca. do in m·tor •.•
"O conselho fi cal da Companhia
NaciOnal do t:onsl ruccõ 'S Civi e Vnl 1· • h:po(,h ·at'to ..
Hy:Jrauli as, a qu rn foi subm ttido, DIYCl'l!(l'! contas .•
por certidiio, o inteiro teOI' da. e cri·
tura. de ab rtura de ct·eclilo, celPbrada. p la me ma e o Banco do BrasiL
Rio de ,Ta nPÍl'O, P do no\ emlJro d
e lavrada m nota do Ofricio do 1 ti1935. - A urmsto CesM' d fJli1 ''irn Rolstros larilimo , om Lrint.a de ou· xo
Pilho, pr cld nl •. -Alberto .1/attos,
lulJJ'O pro>imo pa do, e lendo o aminado n razOes e circumstancias c<>nlndor.
(C- 6.1 t } - O-li-9'5- 57 100).
do a ::;umpto, resolvo rati!icar o
Lermo da me ma pa1·a os cl'foilo;;
JH'CVISlos nos o talulos sacia .
Rio do Janeiro, 3 do novembro de
1935. -Oswaldo \Vcrncclc.- Carto& Pa.ndici. B!·acumlot. tdn de Ypan·uyuir1·e."

Luis Hon-

O Sr. presid ntc, em conLinuaoão, declara que vae ublll t ler á ratificaci'io da
.1 seiJ)bléa o leot' dn ntenoionaua o'Cl'l•
l'lura, cone u ndo antes a palavra aoacoiont la quo d .jnrem manif lar...-,t;~
obr u a umrJto. 1 ingUI'Ill p diuclu a
palavra, o • r. Jli'P. id 11te suumctlc ú votação a ralifícacao alludida, v rificunuoe lct• síclu DI'Provada POI' uuanim1dada
de votu~.
1 ar! a ruais !ta\ cndo a tratar. o ·r·. pr •~rdnnl
a"t'a I
o •ompnt•ecimcul.o dus
pr nln o u.rwndo u. c· üo put• meia
hora p:~ra 1'1' lavt'tH.la a [H'l' · •nlu nela, a
qual, dPp 1.. d1• lid:t appt·ovada, · a.- tgnada a ··~<111' tH•lo nc~;iuni la. r•·e cnf~>.s. U.\lt•oldo dos 'auto.~ Jacintho. Luis llo11tun de Yput·rnottit-rr. - . \l{r '~"u
f'igUPirrr/n, Dia~ rlrr
L~te. -

r(Jrttl' Rorfln. -

AfV01'0

Domillyo., <il' • ou:a
Car/u' Pmuliá Dracomwt. Mauricio .Vnrantl. u woldo \Vcmccl•.
- AI aro de F<'nt·o Laoc.

l!uclw . -

(C. 6.185-- n-ti-193--- 7

~·oo)

SOCIEDADES CIVIS

rJ(I Jll':JlO f1. llo 110 :nl. :!l, . 6 e dará
1'111 1.11'
d,J l't' olw;.to da . \ ~ mblla. • l'rtl 1;\ ll'BUI'U itHJI'IH, Ull\'OC.1d:l. para tal
lu 1, di'YI'IHlo a H ICe ma a:;-;I'Jllblt;a indicar
u pru · • 'LI li" I" qual . r f:u·:í a d ~~ olu•·iiiJ .'' qual. o fitn du paLt·imonio
cial.
du·el'lut'l• ·•dual e lU lu. uu::o c lalulos.
\ JJirertorin.
(t..: fl.!.'SG- !J-11-3::i- 21 1.00)

UNIA.O PROGRESSISTA
DE VILLA-NOVA
t: 1.\TU 1'08

I :-T'R. \C I O DO'!

(flcforma)
Fnucbda nesta rapital, oud Lem sua
·~dl', ao. 11 dr> ,inuho de 1921, a durar
por l!•·a~o. indelcl'minndo, t'Slando em
con lt~lllc;ao o • cu funoo
ocial, tem
pot· ftn : t•), pugnnr p•los molhonn_rruto rlt.l Hcalcngo, pl'incipalmenle da
'll~a . uva; 2"), prop!wcionar ao seus
i'OCI(I
C Jli'S. flil
UC . Ull famiJi:l ben j.
l'io
t.lhf'l' iH'"·
,'et·á admini lrad
P~ll' llllla dii'C ·[ot•i
COlllpo·la. dP.: Protrft•JIIr·. (qnn
'1'{1 o
u r pt• • entanle
~'m .Tutto ou fót·a dPIIe, a •tiva e 'f'a
. "nm~nl.c); Yir.t'-pr id ·nt , 1•
2• t'iec

Cii'Pfnrw!l, thc~onrciro, procurador e
unta nmmi ·ão l!~l. cal d cio o memh:·o : 0~ SOCÍO!I nli.o r pond m ubsidtarlamenle PPia!l obrigacões ontrahi·
dn. em nome da Unilio.
Unilio nlio
podrrá ser dis•olvida ~Pm annu nela de
mnis dn metade dos socios quites pre ..
!'IP.nle rom A eemhlén Geral, e esp lalmPnfr> cnnvocadn. paro C5l fim, procedrnrlo nnnnnr.io por 10 dias cons cuti.
''0 "m .inrnae~ do grande circulação.
O .::aldo rost.nnt~. ~e houver, da Jlqulris·
r. fio, ~'l':Í 1'11. t r1hu 1dn pelo. !:OCios quiIr~ . prnporrionalmpnfe.
Os pro entes
P fnfulo
.::ó pnflpr·iin sor rt'formRdos ou
n1fet·ado , rlropnf~ de d corridos cinco
;~nno . nirP.rfnrirr.
(f'..--'6.':!88-9-11-935-2!5

00)

ANNUNCIOS
L p ldina nnil woy

• ITA.L
. A cornnli ·, ão de inqu rito admlnr tra.lt\'O da ,'rho Leopoldina R. ilway Com(L\.Tl\. t.I'O Ul:l !!: ''I' I'UrOSJ
~on\', LtmíiPrl, fn~ aber ao mestre d"
ftnhn. \lnnor>l L pes Rodt•igues por e
Pundauo Hl' La c. ptlal, sua séd
fõt·o. em 30 de oul uiJt·o d I!l:.l5, de <.lu- ~rhn~: em Jogar i.nc _rto lliio sabido, qu
r·ncão pot' ()0 annos o o palt•imonio n ·e 1 nu I.~''· r.! I': fot 1n ·taurndo inquerito
con.liluit·, ni1n t·e ponrlcndo o ·ooius, adntlltl. ft•altvo para apurar a. falta capl1b í!.li(wiamcnlt•, Jl lns ohrigaçõr>s so- 1uladn nn nrl. 51, loll!·a F do decreto
I de outubro d 1931
l'inc., u r. 1\1. ... u. (l'rn JllH' fina in- n. :!O. '105, d
vcsfigncão do ]Jhrnou1cno •spir·il· (m•- (nhnnd~llltJ d. rrvi .o). rirando, pelo prediunirl;.ule), . cí nl.irtcurnPnLo o n pt'ega- ,1'11[1', tnltmadf? a .P. apr• nfat·, rt nlro
r;ii dn t' . , Pt'l.i a dout.r·inll w flit·ma co- do pt·nw rll' tr·mt.a ciin~. o Pllt'Lir da dula
clificttda pot· , llan Kat·d.-c , n divulgal)li.u dn pt·imrit·, publi •a~,;iiu, 1 r nl a ror da· . ·ic•ncia" nm·utln por 11l i d l CUl'- r·tda rotnmí liiio. Jt.t csln.cã do ariio d
:'llaut'!, pl'imcirn anda•· n f.a .npilal F 0' 11Ul'llllll'~ dP, (.illaflo, ao. IIJCII!hl'U UU
tn ·1 ituH;;iu ,. a
ua pml it·a para fi11· det·al, at'irn ri! pt·r. lar' do laraçõ , n isf'llll';unrniP hnlll'tllililrio", r>lc ..\ i'lln di- l~t· il<l nH•nt·tonad inquerilo nlé final
r· ·tor·ia I' COIIIIHJ ln dro 11· ·~ 1111'11\ltt·u : ;qtt'c en la 1 a de f , qu tiver <Ob pcn1t
'
clir ctor-pt·e 1d •nlc (rprc rep. o Jnf;lil11ln do J'I•Yclia.
lli11 de .lauciro. 11 dn nuH•ntbr d
em juizo). d irr·ctut·- ·c •relu rio c clit· •clortu;; ... - Jutill l'r·rci,·n Netto, pre. id nl ,
fhr> mu·ciro.
:' t•a o nmi so" no·
fannel Curúr.iro ,lftmi:,
ice-prc ilul ut
·er:iu 1ro oh irlo' pr.ln .\ ~f'tllblro· Ci"l'· I To: lt·aorrlinnria, r brn!.lo a c: or- c! nlr•. - .lfallocl ,111(1Uato Va: Junior,
;.riío a tntelalr\'a ria rcf. rto m mo c'- ·roere la rio.
(r. (j. ( !1:1-!-l- 1l-:l~J --:l5 100-1
l:. )
lalufn . \ rli ~nlu.;iin do In litulo , nlr!
11\STITUTO DE METAPSYCHOLOGIA
E SCIENCIAS OCCULTAS

Segunctu-feira 11
laç§.o administrativa ou acç§.o judicial ou
extra-judicial.
U - A preferencia nesta concurreneia será dada ao autor da proposta mais
barata por minima quo seja a differenc.a ent~e alia e qualqurr outra. Verifícadl'l o preço mnts barato e npprovada a
Mncurrencia pelo Sr. ministro da Marinha, será convidado o resprdivo propouen!e a a . ignat• o c:onlracio dentro do
[lt'azo que lhe for ma1·catlo.
15 - No caso de igualuade de preco
rmlre dois ou mais proponentes procerler-~c-á de
accordo com o Codigo de
Cúnlabilidade da Pnião, para decidir-se
n auem r.allerá a nd.ltHiieru;ào.
i6 - O contracto que foi' r•l'lcbrn.do só
~P tornará effcclivo drpois fio nppr·ovudu pelo F.xmo .. ,., mini~Ll'o da Marinha
o l'Cgisll'ndn pPio Tribunal de Contas, não
e re::pon. ah i! iz~ndo o govrrno pot· inr!emnizacãn nlgumn si es ·c in!'liluto nc~rar o rrgi~fro ou
por prejnizo · cnjur;
~ .t u as sl'jarn dadas
pelo conlrnctnnte,
t·entlllciando n me ·u1o dcsd<: já o direi lo
de reclamar.
17 - A~ radura, rdrrenf!'s ao pagamento dcvrriio "Pr aprro;rntadas em Lr s
vi<t3, devidnrnr'JllC' lt-galizadas e ~rllada~.
rlentr·o rio pt·azo do :lo dias, cont:trlos da
data da entrcg. do rnrtrrinl, semi o pagamento effrrfundo na OirP.ctoria do Far.enda do Minis!Prio da Mal'inha, correndo
a de!'nrzn á eonta da \erba propria de·f.a Dirrcl.orin.
18- Flcn re.ervaclo ao JJ:xrno. St·.
minisll'O da \fnt·inha o Llirrito clr annulIar a orc&t!nlr roncnl'l'cncia, i a :1 irn o
.iul~ar ronwnicnte, ~Pm que aos proposwnte~ as,•i;;la o diretlo de qualquf'r rPrlamacão on indcmnizncão sob quatquer
titulo.
1!) - O mat r1al a ser fo1·nccitlo obedecerá :1 f'guinte esprci ficncão:
L:unhrim de 1rn.so dH altma, folhearfo
a. jacarandá violei a , obre compensados
de crdro dr• 25 milímetro· de espc. urn
do primPira qualidade, com rodapé de
jararandt\ do 18 por 2 renlimctros Mbreposto f' cimalha tamhem de .ia al'anrln com rrbai o c moldul'a tremida, m 'fro Iinrnr.
Lamhrim do !m.RO dr oltnrn. folh alio a imhnin rajada snlirf' c·omrwn. ados
rlc cedro elo :?5 milimrtros ele f'. pr sura,
dP primf'lra qnalidadr, con1 rmlaPP!! cll'
irnhuia do H! por 2 rrnt.mlrf.roll ~obt'l'
po&f.o r cimnlha tamlwrn folheada rom
I'Phtl.i'\0 sobrt'Jlt>sln, mrlro lirwnr.
DirPrtoria de AP!IOllaut.irn, em 7 de
noYPmllro dr 1935 . - li'lavío , 'anrlos,
capitão de ror·veta nviador navul, chefe
da

n. ,\ .
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SOCIEDADES ANONYMAS
fAZENDAS REUNIDAS DO GUAPY S. A.
(Em liquidaoão)
;....,'TA DA ASSEMBTA'lA OEnJ,L Jl:XTnAonniNA-

RIA, REALIZADA EM VIN'rg DE NoVEl\IBilU
DE MIL N~ECEI"TOS E TfUN'l'A E QUATflO
ÁS QUINZE 'HORAS

Aos vinte d1as do moz de novembro
de mil novPr. ntos c trinta e quatro,
nesta CapJtal, no pred1o numero sete da
praoa MauA, edifício de " Noite", oilavo andar, sala numero <>itocentos e

IJfAJ:HO

OFI~'ICIAL

oito, ás quinze horas desse dia, presentes os accionistas seguintes: Augusto de
Salles Pupo Junior, Antonio Alonso
Gon afez, Urquisa Saut'Anna, Agostinho
Flores, por si e como procurador dos
occionistas Ciriaco Gon al z; Ocluvio
Gonl!alez, l\1anoel Vai Quat·esma Junior,
Juan Cnlccrrada Fumero e Bemardo
Lopes Alonso, Miguel Calceri'ada l•'um t·o, rcpl'cscntado pm· seu pt·o urndor Antonio Alonso & Comp., .Jaym de Snllc•s Pupo, Alcides de Snllos Pupo, Odilon de nlles Pupo, Isidro Garcia, representado por seu procurndor Urquisa
Ranl'Anna; Alvaro José Pereira, doutor
ncnulo de Salles Pupo, Fausto de 'alles
J>upo, Luil'\n do Snlles Pupo. L ontino do
.'alies Pupo Fr·anco, Magdnleun Nufiez
F rnnndes, Paulino 1urriaga, João Alon:;;o Gonsa lez o Joiio Afonso Villalva, neste
(lclo reunido em a scmbl~n geral exlrnflrdinaria, o r. Antqnio Alonso Gonsalez, como liquidnnt da sociedade, pediu ao pre entes a mdicnçüo de um do
accioni las pura prc iúi1· á asse!llblcla.
l'rclindo a palavra, o St. Agostinho Fio·
1es indicou o Sr. Urquisa Haut'Anna
pnra presidil-a, sendo llJlfflrovada e sa
indicação, assumiu a presidoncia o senhor Urquisa 'ant'Annu, que convidou
para primeiro secretario a mim, Jayme
c} c Salles Pupo. P lo Sr. presidente foi
declarado que a presente reunião, BOnfos•me publicação feita no "Diario Offit.sal'' o no "Jornal do Commercio", LInha no fim , tomarem conhecimento da
prestação de contas, r latorio c balnnco
upre entados pelos Jiquidanl &, hem
como. parecer do Conselho Fiscal o fórmula pat·a pagumento ao · accioni Las do
dividendo final. Assim, lido pelo segundo secretario, a prestacã.o de contas. u
relatorio, o balanço, o parecer do Conselho Fiscal e a fórmula do pagamento
dos dividendo., foi unanimemente approvado. Em seguida. pede 1t palavra o
Sr. nlonio Afonso Gunsalcz o propõe
que. uma vez que .in el'ltavnm pagos toelos os credores da l'lociedncle, rrqut'rin
que fica~ ·e con~tando ria arln n fúrmula
de t>agamento do!' diviriPIHio~ no~ accio
1dstu . 'nbmetti<la n discu~sào, foi unnnimrnJ ntr approvada. E J>Ol' i:~o. passo
n desct·rve1·, quo JlUJ·a
pagamento nn,;
arcionic;tas: Ag() f inho FlorPs, Antonio
\lon. o nunsaiP!., Uiriaco Uomml •z, 1. iclm Oacia, .Juan Galcorrada l•' umel'o,João
,\Jonso <3onl'alrz, .João Afonso \'illalva,
Octavio Gon~alez, Miguel Ca lcerrarla Fum ro, :'.lanocl Vai Ouaro mr. Junior,
Be1·nardo Lopes Alrmso
,\!varo Joc;6
Pereira, represontnnrlo mil o eiscenfus
,. niff'nin nrc;ões, brm como, para pagamf1nlo do c:s·edilo do Sr . Antonio Alonl'O
uonsnll':t; c/ T.iquidacão. f1uavn o acttvo
rr~pre cnlarlo pelas
embarcações denurniuadaR "Magda. Praga", "Gunp.v 2",
"tl uapy 3", "Gunpy 8" o "Guapy 9", o
moveis e uton ilios que guarnrriam o
e~criJJtorio, uma maohina para fnllricacAo de esteiras e os dil·eito
ac~;õrs no
r1ompromísso de compra rias IArrag do
ronrle Modesto Loal e, qu , para pagan,eulo aos nccioni. La11 Augusto elo HallPS
Pnpo Junior, l'aulo l\1urs'iugu, 1\lntz:dalena Nunez Fernando.. .Ta:vmo dr f'nlf""
Pupo, Odilon de Snllcs Puro, Dr. RAnalo do alies Pupo, AlcidPs de Snll~"s
Pnpo, Luizn de alies Pupo, L onliuu
de Sallcs Pupo Franco, Fausto dp, ..,ali!'~
Pupo e Urquisa Sant'Anna, r presentando .mil trezentas e vinte accOes, bem

Noveml.lt•u de

iiJ~G

24867

como, para pagamento do predto do 110•
nhor Augusto de Sallcs Pupo J u01or;
c/ Liquidação, ficava o activo representado pelas emLo.rcac.õos denominado.'~! "Guapy i", "6uapy 4", "Guapy 7",
··uuapy 10", o saldo em cofre, e
u10 dh·eiLos e acçõcs no compromisso de compra de tet·ras de At'lhur
Uh ri ti ano L opoldo Mucllcr. Em seguida, o enhor AntoniO Alon o Gonsaloz requereu ao Sr. presidente, que,
consultada a assombléa, ficasse constando da nela quo, caso convie so ao rcqucront.o e mais nlgun dos accionistas, poderiam se organizar novamente, usando
do mesmo nome da extincla 'ociedodl'l
;\nonyma I•' azcnda · ncunidus do "Guapy.
Suhmcltido o requerimento do St·. n~
tonio Alonso Uonsalez, foi approvado.
Nada mais hav ndo a h·alar, o Sr. pro~
~idcntc der.la.rou oncorrada a us~emblt'lt
ordenando quo se paga e o sc,II dt>vido
sobre o dividendo, na imJHil lancia <lo
180:000$000 (conLo e oitcnla contos dr
l'~is), e, cu, primeiro
ecrctario, lavl'l'i
a presente acta dos seus trabalho , qur
foi lida e achada conforme pelos Pl''' ·
f'ntes e por lodos assignada. nto do Ja t.eiro, vinte de novembro do mil novc•contos fi lrinla e quatro ....... Urquis11
Sant'Anna. - .Tayme de Salles Pupo.Alonso de alles Pt!.po. - P, p. Isidl'"
Garcia, Urrtuisa Sant'Atma. - Odilott
fle Salles Pu.po. Auuusto de Saltes
l'v.po Junior. - Fausto de alles PVJI"
- Dr. Renato de Sallcs Pupo. - Alvaro J o.yé Pereira. - Antonio Alonso
Gonsalr.:. - P. p. de Miguel Caloen·arla
Furnero, Antonio Alonso á. - L ui: de
·aues flupo. - "Maudalena Ntti'ie: Fcrll(lnd,.:. - Lcontüut de Saltei Pttpn
l•'ranco. - .4oostinho Flores. - P. p.
C:irinco nonsaler., p. p. Octavlo Gonsulez, p. p. Manoel V. Quaresma JunioJ'.
p. p. J ofio Calcel'l'ncla Fumero, p , p.Bernardo T.ope:r., Auoslinlto F'lorcs . - Paufino lllurrinaa. - Jofío Alonso Gonsalc: .
-· João Alonso Víllalvn .

(C 11.180 -

!l-11-35 -

91$800)

CntPAN.tiiA NAC IONAL DE CONSTRu·
COES CI VIS E HYDRAULICAS
.\(.; 1.\ ll.\ A ~l·:.\1ltLJh Ul!:lt.\L EX'l'ROl\OLNAillA.
J:<l•:A IAZ \li\ • U DI.\ 8 UI> NOV!tMBI\0 IJt::
193~

Aos tJHu dia ' tlo mez tlo nqvcmbro tJ ,•
nul uovccl.'nlus o t!'inta e cinco, rountt·nm-sr L•s acc~wni lu.~ da liompuullia ·"aciona! tl1· CttnsLrucções Givis o IJy<.Jt·aultcas, un ~ufa da Llll'ccloria, á:; ouze lH'ras, á <l\!'lllda lluJI·igues AI\ es u. 3U3, uc~
accot·uu ,.,1111 a cunvucat~ão pul.llieatla no
"Diario Uffieial" dos dias 5, G e 7 de no' embro currenlc.
Verificando o Sr. l)l'f!iiltlente da um:lprmllia, pelns assJgnatura.; du liHo de
prc•scnr.a, llavcr nuuwro legal tlo acvlJni~Ln~, d clara ab(•l'la tL rounifw, ulL;~
Lantlo no · proocut.Ps que, tle ucoorúu COJll
OS !'SL:tLilfos ~OClaes, indicas ·em Clltl'O 0.3
prc~enlt•., aquellt: que
úe\O dil'igil' u.;
ll'nllaiiJo;; da asscntl.lléa.
Para Ps~:<e fim l'ui ac·lamtHlo o lJr. 0&'' nlrfo do Hanlos Jacintho. qur a· ·ummtlo a prcsidrncia, convidou pa'l'U t• o
2" secrP 1orios o acoioni las Dr. L Uill
HonLán d YP3l'l':lguii·re o D1·. Alfredo
l•'igueiredo, úunúo-se inicio aos trah;;.ll!os.
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'e unda-feira i8

ne te C!lSO, o saldo de fl"U paLrimonio Addre sographfca S. A. - Comp •
dondu n uma casa d cnridndn, u juizo da
flOnhia Nacional de Ma hina
u scmhléa. o. c I tntos foltí pari rão ct·
Conunerchl ~
r1 fortmu.Jo dct'Ol'l'!dos dois a unos do sua
appt·ovaçiio.
dit·cclorü acluul conslr!
o convidados os Srs. aooioni tas
dos l.•wlu . - .1 dil'eclorirt.
para . e rennirem em a emblét ~eral x(U 6.5.2ti-JG-1 l-35-20t400) traordinaria a se I'ealiz r no d1 .23 do
corrente mcz, ás 14 horas, na éd da ooiedade, á !'Ua t• de .Marco n. i5 afim
de rlelihorar sobre alleJ'acõea no ' e laLuto , e outros a ·sumptos do intere s·~
ocial.
rtio de Jttneiro, :f 5 de novembt·o tle
1935. - O dlrector gor·al, A . C. de Oli-

ANNUNCIOS

vei?·a 1llafra.

A' Praça
J. I. S. Gome. · Comp declara. á
praca que nesta data ndeu o seu negorio da eccos a molhado , ito á rua. Sll.()
.Tanua!'io n. 140, ao r. J o ó Clemente
uza, livre e d embatacarlo. Quem se
julgar cr dot, queira apresentar nas
('unta . no pra~o da lei.
R1o de Janetro, 7 de novembro de f935.
l. S. Gomes & Comp. - José
-

/.

Cleme,~te

M aa.

(C 6. 375-13 11-35-27e500--3 vezes)
1

Empresa Financiadot•a de Passagens
Jnternaclonaes S. A.
CHAN DA DE c,\'PIT L

De accórdo com o paragrapho unico do
art. • do f< t tu f o , f H' m pelo presente r.onvidado os ~r . accionistas á
JniPgl'almrdio dll!ll recõ s sub crivt.a~, nas
seguinles condJcõe :
20 % al 30 tle no\'embi'O rle 1935;
20 % alé 29 de janeiro de 1936;
20 % alê 29 dP. 1111!1'\iO de J93u;
20% ató.28 da mnío ele 1936.
llio do Janoh•o, 11 de novembro de
I935. - ,\. directoria..
(C 6.372-13-U-35-30 600-3 vezea)

(0 6. 518-11-11-35-30$600-3 vozes)

E. tr vio de r cibo
Clolhiidc Rodt'igues Moirclles, avó e
da menor ~larin. delaide 1PndP->~,
fJlha do DI', ~Jnrto Meneio·, já fallecido
torna publico qu e~tá t~em effoito ai~
gum o recibo n. 29, de 15 de janeiro de
J 921, d :l'is upolice ao portador numero 50. 9U2, 5ü. 93, 03.462, 4, O1O,
36.078
30.079, no docroto n. ·32 .032
d 5 de ja1wir tlP 1 17, dcpo ito.da::; n~
Estraua <.lo Feri'!> Cenl:- 1 do Drasll, que
e cxtt•avJon, vt :f o t .r do requer .r á
m.sma ~ . Lrada a l'O pec!iva c rtidão,
aflln du pt·ornovet· o levantamento dos t'P•
feridO.i titulo .
!tio de Jancu·o, 16 do novcmbt·o ri
I~JIOt•a

1935.

(C

Leopoldfna Jlailway

6.520--16~11-35---10$~00)

l!.DT AL

A commi • ão de inquerito adminl trallvo d11. Th Leopoldina Tlallway Company, LimílPrl, faz al'ltJr ao mestre de
Imita 1\lanoAl Lop A> Rodrigues, POl' se
aohar em Jogar ~nc .rlo e não abido, que
ontra elle fo1 tn taurado inf(uerito
administrnl.ivo para apurar a falta capitulada no art. 5<1, letfta F, do decr lo
n. 20. ~65, de i da outubro de Hl:Jf
( handono de P-rviço), fi•·ando, pelo pJ·cufe, intimado a se pr ent. r, dentro
do prazo rle trinta dias, a Th r! ir da dota
da. p1·inH~Il'<\ publicncao, perante a. ,. f1 ~
rida collltni uo, n "· lnt;fio dCl Bo1' o de
!\lauá, primetro anda!:, ne l<t Capital F'edPI'UI, n f in, rlo presla1· ti clararúP ·, a ·ts-

t.iJ' ao monoíonado iuqtH'I'ilo nfó final o
uprn,.;enlar a de f sa quo Li ver, ·o!J J) •n••
d revel! a..
Rio de ,Juneiro, H do nnvPmill'O de
t03ti. - .loíin Pe1·ci1•n Netto, PI'C!!idJ•nto.
_ tlftmoet Cm·rleirn .Mtttti;,
ir• ·~[JI'Olitdenl . - Manoel Auausto Vaz Juuiul',
secretario.
(G 6.193-U-11-35· 5 t00-3 veze)

Vendas por ui orá
O OOI'!' tor L11rrerio Fm·nande d
liveir~. :!ulorizodo por· alv· t'Ú do Dr. Juizo
dn dn·~Jfo da i• \iur. dA OrpMo., ·end •t·á
~'rn lcJl o n. I ol!lo. do dia li! do corrente, :lf! npolicos di ersne erm tl~a dP.
1:000,000. 5 %, port., prrf c11nt~ aos
1Wlt10I'(•~ llaroldn u
!!l'IHtrll.lo, filho dl>
fi11ndo ,\nfonio V1nnna 1\fn!'qtH' .
, PCrllf I'Ht dn CumAI'a 8 'nr cal t1n Rio
rfn .lnuri1·n, om R 11J rtOYf!Uthro d~> 19~i'i'í.
-

.11'1/ r/e .llmcit(u "' •'iftm, yndil'n.
(!l ti. 52!!-Hl-it 35 8 ~00)

r.omtlanhi

Srrlnnejn

, <HI c·n•wirlurlo · o 8r , nrciorn .f o 11 ~
1111
'!1df'! dn scw11 d:ttie ;; t•uà
.\far•inl< Vcil{a n. '8, "" andut· sn't;r 7 no
diu 22 do r.ori'Citll', ;í~ 11. Jwr;•s, ariu't dil
l'tlltiiÍI'!'III

tonHll'f'ln rnnlH•cirnmlf
13 cJrlihr.:•arPm
.;nlll'fl n ~uh.lli'Íil'Hn rln angnJPnt.o do c'anilal r. oulrn n nrnpto.
infllt' sse o-

rin

- • l'Íõl],
i0

n

C u punhi

l ·a rdinarià, a se realizar no dia 2:i do
orr nl mez, sls 16 hora • na. érle da
t•C'l •dad . á rua to de Marco n.
15,
lHn li • del!bel'Qr !'Obt•e as al (,ernr:õfls nos
e·talulns. cleit,iãn de um cliref'.lor e ou~
tros n umnto de inLere· e .. oc1al.
H1o tiro JunPiro, 15 de novPHJh•·o do
J!l:l~,. () rhrrclor geral, A. C. de Oli
,llrr{ro.
(C 6.5:17-l..i-11-:35-:W$600-3

l'Cil'tl

vez s)

Contudorin Central Ferr·ovinria
D•• nc ot•do ror11 o lermos do offido
JN'UI:JI· n. 4. r30, do ' '• do oorrenle, do
..,illilll('t'l0 da
Hu;ão e Obrns Publicas,
t'Om 1rlo o p1•a l iranlo dfl pt'irncit•a classe
IJI. ·n qnu rir• Ca1·vnllto 'l'cixeira u. compal't'l'l't, tl••llfi'O dn prnw d
oito dia , n.
t'lllllill' tia dnt.u rlit publit~n.çiíl) do presente
ed1f.al, {t Contacin:·i r:enlral FeiTOviaria,
l"''''lllt • u c·omrnis tio designada pata
r JIJ':It', "111 inqun!'ilo arlrninistrativo, flA
ri
nu tnl ·pnr.in, hn m:11s OI'! 30
'I lo
I

p Jljl rf,

fl'l

Rr

l'UI tr't

o

pt oro • u <Í

I I of.lllll l:l I.JP.llft'al FAl'lOVIaria, H dfl
• · r•mht'" dn I!!' Ir. Horfln'o Bapl.tslo
r/P. 1/nUI'n, 6ecretarto.
(C 6. 15-U-H-Sl).;;....(;6.iOO-a vezes)

ileil•l de ttubli idudo
S. A.

ASSEMI3LÉA OER L ORDINARIA

I!

~·

'1

ll

A.

u •Jdados os Sr111. accloni tas
liJ ... ..e r unü·nm em assembléa. geral
ltJ

Empr

D yton Internacional

Convidnm- e os Sr . IHlt·ioHisf.a;; a .e
·!'euniretn em a!'scmbl~. gPI'al ordinarJa,
no dia Hl do novembro proximo, ás 1-t
)toro , no fi cl'i pt.orio da empt·osn, á av nida. Rio Brnnro n. i17, ~ala ~12, afim
dQ lhos ~('r Rnhmettido o rclo!OI'lo 1h cti-

re ·lol'ia, contas e bnla.nço• retalho. ao
findo. so]lro O!l mr mos rtntiheril-

flllllO

1' m.

a rnl'sma as~H'Illbltln tiO offl.'ciuarú.
motnbt·o~ do cou ethu

a Pleil,;lío dos
fi"cal

Os p01·f :-~rlo:-cs d nrt;11t~S ilfwcriio rlopoflit.al-as co111 Ires rlins do antPc!•dN1Cia.
fiio elo JanPiro, 28 dP nululn·o dn 1!);33.
- ./OII(I(/rrr.~ ['e,•eim F'il/w, p1·nsidente.
(C o.it3-28-l U-35-3!!. 800 3 vez s)

Veudns pot• nlvnrá
•cio fo'cl'mttHlr'.~ dc
11vPil'a, Ollflll'll.lldu pm• Rl\lii'Ó 1111 Vr. j1111.

O r.orrPI OI' Lu c r

de cJirt•ilo tia Provedor In r. Jlt·:-tduus, '!'liderá <'lll lt•iliin n<t Roh:a rln dm :?0 do
rm·rrnlr, ~!'i 11 JO!ier>. unifoi'HIIt..tdfl.; rl~
I :OOlJ 000, :J '/c. prt'l•m·rntr :~v r pulw
dP (l. \•nrlin da Lur. IJntl·a.
.
Rrcr fana drt Cntnlll'ô ynrllf',ll In nln
r!Po .fíwr'l r o, Pil1 1 I d~ no rmh1·n dP- I(l:J'r .
I

-

Arv dr> Mmendrr

P.

Silna, l'l~ndteo.

(0 6.523--16-11-35--8 200)

rle .rn nl1it'('), I 6 rir. novP.mbro li!>
ll):lli.- A dim~tnrlrr.
(C: li.52'1-1ti-1 1-3fí-20 400-2 ' Z'

Sf'P.lllorr. Wnys do Rrn iJ
r;n 81'1

r u;; o

Spgunrla

nA f'!Ollll';OADI':

eonvormciio

'fio frmdo Clompf!rAI'irlo n11mero )Pgal.
nn rwirnni1·a ronvncaçiio mnrrndn pal'a "I

ri•~ 011llll1rn prn imo 'pa -~ndo,
llP 110\'HIIlf'lrff
aPÇÕilrl rlro~tn

fHI ~I'

convidan,-

. 11]1 Cl'Ípf.ll:'r ('jf) •
a ;tB t• unir~>m 110

fi''ÍPdilrlf'
pt'rJ ·i111n dia "7 do rnt'l'rnfP. :is 16 hot·a ,
na a\'Pnida Bio I'·IIH'O n. li4. para dt~
l'll~ ... fw do. r• l:dtllll n r.n11 lit.ui :io d
(1-

eil'rlndrl.

nw dr· .lanrim, I G rh-1 novembro de
W'Jfí. Pelo ÍI11'01'J'OJ'ndol'f'1S, Alfredo

Cnl'l'(:,,

Pinto .

(C: O.ri27--10-lt-3rt-28S000-2 vzes)~

nonynm
O nlmi.·n a ·1 nado, incorporad0t' da
".'ino , ,\. ·•. CIHI\ iria o. ,•.. . ·uh oriplol'l' · dr• lll'l'<iP, da tllr>. 111:1
ctrdnd·,
poPa a n.,sPJnltlt'•a "t'l'lll do L' n tituicAo,
:1 J'P:i\int.l'~ ,. lltl d a "l tio <·n ri.' )Ir, á
1 í hnl':t :1 fJJ'nt·a \htJ'Í n.
i •" 1 <'l •ímrnfo, :dn n. I. lr17.
(lÍn r!P. .l<l11Pll'0 1 [8 rJp flO\P 1f1r0 d
1 35. llnnorf Pinto l''tfho
(C 6.423--tB-11-35--8 200)

DIARIO OFFICIAL

Novembro de i935

25:..19

~~~------~~~=-~~~~~.=mr
EXTRAORDINA-Araujo, Adhemar de Ca tro 6 Senh~ra
DE NOVEMBRO Margarida rban. A QS em,bl~a flXOll
I DE MIL NLl • CENTOS TRINTA E CINCO, para a d!r ctoria, por unanrrn1da~e d~
, r SEGUNDA oNVOCACÃO.
voLos pl'l'.'. ntes, ·m consequenc1~ da
proposta do r. Dr. I\! ano I Jo~qu1m de
Ao oito tiin uo mez de noverr.bro de i\Ienuonca Martin , os hon~rarros me~
nul nov c<'nfo. 11 Lt•inta c cinco, ás quinTa
c do doi onto d l'h, para cad~ dlhora nesta culndl" rlu Rio ri~> ,Janeiro, nrl r ctnr. Eu.po .ada a nova dir"CIOl'IR, a
,!dp da C mrmnhia clfl Armaz.ens G rae11 n ·r>rn!Ma approvou tnd
o aclos tia·
Trapich 'I pit•an a, :i avemda Veue- arfrnini:lt·ar;õe· uul r·ror , ai~ a prf"•Pn~r>
zuel uumr r·os
z~'nto
c quarr.nt.a e data c um voto d louvor· ·~ dm• ·torta
quatro P rluzrlt
'IIll'Oo'nln. pre cnl • qnc terminou o 1'11 maudnto. O • r. Dr.
o. e 111111
accJOnl
Dr 1\luuro H.o
\hPinr·do da Cnnltn, n•drnrf 1 nnvamenlo
t I nlo, port dm· e qnalroccnta, • u pnla\'l'a, propü qu , como uma hom
h ·inl1 cço ; • . 1:1 o Mul·q.ue~. n~t, .- nu~ n: no fullrcido [UJH.lati<H' ti:~ Cornp:~
d r ri
n c accõ ·; nr. Ar1~t 11.. ..; I Cl- nhra do ArmazPn. Grrai'S 'l'l':l pH'll '\pteira B:\ t.o, como procurador do Dr. ranga, seja cslabell.lddu, lWio pr·.azo da
<Jht:onmr d' Cu. tr·n, pnl'lnrlor tle vinl
. ·islf'ncin cfcsln ultima companluu, c a
nr~tir> ; nr•. Luiz Rorlolphn t;av·ilcanti. do
partir d<'~la data, uma JIJ('~ada <I• t~'('.~\ lhuquerqu
Filho, pul·lndot· <In vtnLr 7.t•nL · lllil I'(' i :\ , 't•uhot•a \ltu•gnl'lll:t
n •r;õ ; Or•, .\l'i theo Teb:Pirn Bn . lo
tban, conl'orr11~ cnrtu lr·oc:Hin L'll~l'!. ·. • ·
pot•lnrlm· de riez : 'C'" : ~)r·. .rano 1_.Tua
r o Ur L11i1 Horlulpho C·l\·a!fonnlr ri" 1Quiru de ~lr>IHlnncn lartm •.. r. Lmz de UllCJIIt·rcrtH• Ftlho, em dnlu tlr> elr> . do
Antiradr .\t·aujo, l)flrlad~t· de dez n ções. ('Ol'I'PDII' cnrt, fliH~ cott.l.n tlu~ nrrhrvo·
r ada um: Dt·. \bel r do da Cunha, por! a- rJa Oln);anhia. 0 '-'l'. Jli'C idl'nll' piie I'IJ,
dor· dn rft•z art·õ~> : 'ladan.c 1\larg~rrdn di. CU. ~ÚO a prOptbl3, que r, t!ln ~"S:IIIrl3,
l'lran, portadora de lre;r,rnta o crnco- valada e appt·ovtHia pot· unnnr.mtdad"
Pnfa IICCt , ,. pr l'nlnndo um total dr dos votos pr (·~ nt.c .. Jt.. nada nHtl. haoilo<'l'!11a e uilcnla acri5e~. do qJlor no- vonuu a tratar·. o .'r. pre idr>nl dá por
rniunl d~ rr>trt mll réi earla uma; o ·r. rnct:orraclt•. o.' lmbnlh. o da lll'!'."r>nla n,;rlit'l'l'l.o r C:IPfo :\lat·qtre nht'P a !'~silo tl .·rntllléa r manda lnvt·ar r.ln n la, quP
PXflo o nrnl i\' o ela 'nn\ 11 acão dn prn- foi JlUI' milll rrdigitla c que, nn llllfllidrulf"
• Pnftl n r>nthftln, coO\ irl:1111ln p 1ra a ~e dr si' •r•clal'io, n 11h~<'l' 'o e m R d"n:at .
'crPlnl'inr o Dr·. Lniz Rorlolphn Cavnlrrtn!I orcionislas fll'l'~r·nlt•s. lti11 rli• .lan 11'0,
de lhiHJllerQur> Filho E', cnli! . lirln .
oiln rfo nuYt rubro rir> mil 1111\ •r.r.nlo c
:u lH rln a emhtr:a ~··ral or·!linnl'iu. l' a!I- tl'inln r cinco. (,\ ·. ignarlo ) llr·. lfauro
zarla tn tlrll'llO\ dP f'lrn.hro rio mil lloqul'ltr l'into. - r l', f ui- flmlrllp/10
ttO\'I'rPnlo: P lrint.a e cinro, t:o po. la r>lll Cot•fllcanli tle Allmrpt1'1'1111" f'ilhrJ,
rir cus fio, prdintl'l U pnln\ rn o Dr. IH•- ('/rto Mrn•qtte,, - Dr. r\I'ÍI/ltcn Tf'i tr.ira
htt·do rJn C:nnltll, CJU dr>clara f'J!IP nno c:,~ Tltt .,fo. _ nr. Mrnrot I .Tot!quim tlr• :1/rnnu qnnlirfnrl!' rir> accionll':ht, como na rlt
tlonra .1/artin .
lk.
\dlt•'llltll' cl,.
rvlvo~nolo c pr·ortJJ'óHIOT' rloc; hrrrlriro do
Ct1M1'o. IJt· . .\brlm·tlo rlrt t on/rrr, fallrl'irl fnntlnrl•r rln r.ompanhin de \t•- I . .1/rtrqaritla 'l'lmu. - l.lliz I orlrrttfr. rltJ
Titlllr•n~ G"I'aP
Trnpil•hr niran~u. r:~t. n i\1'01/,iU.
JICrfril a 111('111 o rio nrt·or·rlo rom. n l'<'rltlr16-11-ll:J::i - :wo 000 )
(C. 6.:.177
r·nrfio I'JIW. r>m I' silo tlr> drr.rnnvr• de !;0'frmlll'o ri mil novr>rrnlos e trinta e cinco,
foi fr>il.a. T'Pinlivnmrntr> no valor rln~
.TOSt MESTEI':MAN
:wo i'll• tlliP. fnl'arn nrlrruirirla~ ~rn nra ·r
pelo
nltnr lr!o Rt:o li r c po,(PI'ior:
C:::ECÇ.\.0 n.\. CART
tllf'tliP h"tn fPdrla a dlvf"rc:;o .. Ern r>jlllirla. o r. prr iolentP põe r.m rli ·c u ·ãu AAL.VCt::'rE EXl'n.\ TIII>O l':l\1 :J I ULC OUTl.:UllO
P.nvofo. llCt'P ·i nrnrnt,. neta e n riDE 1!'!35
r.Jnrn ãn do • r. Dr . Ahrlardo ria Cunha
CJII n in. fit•av regi lrntla nn pr . rnto
Scc~:ão hancnria
ndn, PIHIJ amha, ada ant.eriot• c n lJl''rontfl dr!'lat•at.;iio unnnin:rml'nto nnpro1\ctivo
' nrln ·. 1lf' at•rOJ'rlo com R cunvm·n~·fto, ó
lírio r> pn. lu Plll di cu. são o p1· .irclo dn r.ni:m ,. nancn<~ ..••••••
60:ROR!tli0
reforma do~ ns!ulnlo~ ria Compnnhin Hnnco CICollf'ancn • • •••
101 ~7&1 :.no
\rma/Cll' nr>rnrs Trapich
Yoir·nngn. MnvPis P TJII'n~illn~ .• . ,
f :ORO. 000
Nno havcnrlo quem sohr·r r t projcd o Oivf"r~n~ f:nnln<: (De<~pep<'di.
a palnvJ•n, é lle no. to rr: votncilo
11~ (lnraP~) . . ....•••
o, Prn . Pguidu, IIJHlllinienH•nlc apnrn'Varlo. Titulo Oe contado, • • •
n n. ~ignndn P~'lo· pr·c~eniPs. Pa . n-~r.
cntan, , cl~>i~,;a.) dn nova clir clO!'ilt, quP n PllSilo • • ••...•.•••
dnvr>rá funccionnr, na conformi•inrle rlo.
r t..ntuto que acabam d r>r approvndu ,
rim·nnl n o periorlo que dPcorro rJ 1 oi1.'l r! f'
Pnur'tJO
JlO\'c. 'bt·o rln mil nov~>cento'
fr·infn c
cineo n oito d novemlwo dn mil nnvr- C:npitnl •
. . . . . . ....
50:000~00(1
rPntos
tl'lnla o sei e. Foi, por propo. In. Dh·"l'"'n . Conf n~ (DPsdo r. rtir ctor Cl •f.o Mat'Qlll'i!, el ita pot
••onfo ' . •.•..••••.•
,mnnimirlarh do voto~ pro. entes, n o Titulo.
:1 C:ohrnnrn .••
guhtl dirA<'fOI'i : Pre id 'nto, Dt·. Mant•o .To,,~ 'l\frslr>rm11n C:!. npp,
RoqueltA Pinto; dlreclor gPrenll', Ht·.
cct•ilo do 1\fnd ir~ Cl or.
Cleto Marques; dtrertor seorefario, Dr.
Luiz Rodolpho Cavaloanti de Albuquerque Filho e membro effeotiv.os do eonaelbo fi cal, Brs. Dr. Manoel Joaquim
11~ .Janeiro, 3t rte outubrn d 1935.
de Mendonça Martins, Dr. Abelardo da - Rfn
JMé Jfe fPrmtrn. - Clodpaldo de
Cunha e Dr. Arlstheo Teixeira 'Basto, e Aravio,
contador.
aupplentee. os Sra. Luiz Andrade de
(C 6.525 - 16-H-:J!'í - 23$500)'.
'
ACTA

DA

Ae

EMBL'ÉA

RIA, 1\EAr.tZADA

GERAL

EM OITO

o

COMPANHIA BRASILEIRA DF. CREDITO
BYPOTBECARIO
(l.\LANCE'l'E !..M 31 DE OUTUBRO Dl!l i935
Activo
lmn1ovei •••••• •••• 1.249:0i t!tiOO
\ nlore~ In pothernt•io •• i.U8:1ô $1100
i. O 2:79 I 17
G:mu1lrn . . . . . .
Cn 1 a: er11 Hanco
2:308·300
Jli ver a contas
371:377$398

•

3.853:660 8:15

Pauivo
Copitnl ..••.•••.•••

llvpot hrrn~ • • • • • •••
t:onln s•.r·anlla .•••••
I:nnl a l'\JI'l'f'll t.r.
I >h ct· a eonlas ••••••

240:000$00U
1 • I í8 : I u

1100

1.053:021 IUU
1.13fl:tH 'OI
27 .... :835$iU,
8.853 :660$tll r,

tC -

u.:n

UNTt RA FOOT-BALL CLUB
g 1'11.\CTU tlUH t;SrATUT08
f tll1rlado nc. In Cnnital, en3 eéde A fOro
jul'ldit•o, pot• tmnpo indet~rmi Mdo d
duracão fl nurnrro ill imilarlo dn ocio ,
quP nt1o rr>. pollflf!ri'io ubsidinriamentP
prolo ohr·i~a··•iPs Mr.inr , t m por fim cul1iYn r n~ po:·t. nlh I Iico , inclusive o footh:tll. Sr>r'li acimini lratlo por utwt dlrccto.
t•ia t'oitiJHI In dr: flt't:o. idente (qun o o ·cu
:·rpt'l' f'tll.attle em Juizo ou ffttoo dl'liCJ .
vir.f'•lH'Csirlf'Tllf", lhl·SOlll'Cii'O, 1° C 2° ~C·
l'l't tnr·io~. olit·cf'!or de sports
dit•octor·
dr> rnnlt•r·inl. O pnlrimonio eon tilue-~
rlr• hPni'l mov i·
immoveis que vcnh·•
a pos uh·.
diAAoluçüo se dará quando
niio pudet• JWrenclwr seus fins. por· :·f' o·
lnriio dr n~ emhl~n geral c po ialmr•nl 0
ronvocnrla e devidamPnte conslituirlil.
t ndo, rw ·te ca. o, o aldo de seu pnlri'"onio de tino qu a mesma n ·semblth
designar. O c tatu to. pod rão sor :oeformrtdo nor nssembléa geral cspnclalmrnlo rouvocndn.
dit·ectoriR nctuu'
consta dos P lat.ulos . - A direc tol·ia .

(C

6.529--1 6-i t-35--20$~00)

CLUB ESPORTIVO UNI.\0
DE .JACARtPAGUA.
XTnACTO r>OS ESTATUTOS

Funrlndo ne~ta Cnpilnl, sua qédc c fOro
juridiro, por tempo, de duracão indclct··
rninarfo e illimllado numero d . ocio
que não e ponr!Pt';' o uh~ldiarinrnenk
pela ohr·igaçõr · <'Ciaes, tem por· fim
o e timulo no desporto, mo. imé no foolhall. roopPl'nndo parn o de. onvolvim~> nl .
phyl'ico de seu . ncios: Será ntlntitt it;frado por umn rlf:· etm·rn ·ompo. tu rJ c·
prP~itl nlr (que é o seu repl'l'.'r>nlrm le ('fi,
,Juizo), ''iCC-Jll'l'. itlPiliO, 1° O :! 0 I'CCI'Cfario, t• e 2• thr ourcir·os, ut•or.nr·n•lut
ommi . fio de ·nrJicancia e dirrctor d ·~
. port . O patrimonio con titun- o ti·'
bens moveis e immovei QU po . u vu
\'cnh a po ui r. A di lucilo · tlal'a
quando não puder Pl'eenrher· ~"U. f111 •
<'m a scmbléa gorn! c nccialnwnlc t'O!I·
voeada e devidamenl con::.titu ida, cu do

:.?5764

Segunda-feira 2.5

cargo de dircclor-thesourciro, até llll'l
o reuna a. as. embl~a geral ordhwr•n u•
ner10nl I n!l, occasiiio m quo
f<mí 1
Jll'eenchnnento d finitivo. omt o doufor ,Jo~é Pennlva nntos ~ membro do
on olho F I cal! para RUb htuil-o ~ ronvorado o upp nte, ~r. Jo t Ah~s ''
fotl • E las rP lu õe tivt•rnm n ap
pt·ovacão unanhne do. p1· s •nlrs.
nada mais havendo a t.rat.ar, u p ndou
a e s o para s r lavr da " la nd.a,
ignnda por
quo, lida e approvnda, v e
tndo os pr ent . Rio d Jarl!'iro, 19
d no· mbro de l93!'í, - lotiiJUim f't'!.
nalva Santo1. - A. F. d.a Co 111 Juniol'.
- /olt~ Penalva Santo8. - Praud.~cu
Jlanalva Santo1. - lo é Alve da lottn.

As. ocia -o portlva Automobilis·
tica nrasileh
A SE tnL :A 011:1\AL

ANNUNCIOS
' Proço

turio.

'(C-6.890-23-if-1035~12$(100.

SOGIEDADES CIVIS
.BXTI\AQTO DOS ESTATU'I'OS

cloria.

o 6.702--- 23-ii-35

R!.'I'Onhrço a ft

ltlo\

Antonio Pires , ·

tomp, I.td 1.
llto. !!3 cf,• no ·prniJro rir 10a5. l•!m lc frmnnlto (11 lnya n igual Jllthllc(l; rh
\ f'1'dad••. - /<' l'llmlrlu tft• ,\ :r•t•,•rlo Jfila111?:,

lahr>lliiio.

(C G.308-2:l-11-3fi-:lu 7110-2

oopr.rntivn do (.:onf-:n mo do An. i·
\'CZ

Companhia Indu ll'inl J,h•ahy
S
101,1'\ f,IJIAL ~ 'TI\ \flll!ll '.'\1\lA
• fio 1'011\ Hbdo o
'1·~. nt't'IOlll ta
pnr"t um a 'lllld6 gernl 11XIra·· .. fllHu·.a,
a !' ·a1Jzn1·-·o 110 dia :w dn t'lll'J Pllf•'. .\s
i fi hnra . n·t f'd( oa r.ump:lldtt:l. ü aY•:irh lt1n B1·anro ns. Gfl/7i, :1• :t11dnr, nf",.•
rl • prnr d'r- " , l'lcic;i'io flll1'il o ca1·go
,·ngo 11r1 dirrr !011 .
ll1o d .JanPir•l, 23 do llfiYPinuro d
Hl3,J. - A tlirt'clof'ia.
(O 6.307-23-11-3>--10 ~OG'

.__ 2!6400)

SOCIEDADE AUXILIADORA
BUL-AMERICANA

S. A. S.
'(ErmAO'ro DB BSTATU'I'OS)

undada nesl.a Capital, sua sédo e
fOro jurídico, em 20 de outubro do 1935,
de duraolo indeterminada e o pntrimonio a se con tltuir, não r pond ndo os
octos, ubsidiarinmente, pelas obriga.
clle sooiaes, ão fins da
ci d d Au·
iliadora ul-Amerioana, do envolv I' o
• L ma cooperativista em todo o Brasil
,. por quae quer meios hon sfo ; durar
o povo na o nfianca mutu , d p rlnnrl -lhe o habito da economia prorria;
proporcionar os membros d so i dnde
l1r· il Ira, pelo amparo coll clivo. um
JIC~ullo par
s nar difflculdnd s finnnr h·as; ou qualquer v ntagem que
nho
a s hlr deste s stema. A soei dad será
ori ntad por um dlr otor-pr ident ,
p rpetuo (que a r presentará em jui7o), que nomeará os outros oomponhoiI'O d dir toria e os demais funccionnno. , di p n !).do-os conform as convcnirmcins. Os presentes estatuto
6 por! r:ío s r r formados drpnis f!
prc rnt adío e vot cao na r união da di r c toria~ c o da di soluc o da Sociedade

Pra~·a
Ficam convocados todos aquelll'ls que
"8 .iulguPm rr dores da firma Snmpai ,
cabra < Comp. 11 apr!'. r.nL:trem- e ao
~r. Luiz
y1·e , á rua (';cnf'!t'al Camnr
n. 303, ri •ntro do oilo dlns.
Rio d .lnneiro, 20 de nov mbro de
1!!35. - [,ui: Avres.
(C 6.547-20-li-35-15 600-3 vezes)'

'

PROORBSSO ATHLECTICO CLUB
Fundado n ata Capital, sua s~do e
1'01'0 juridioo, por tempo de duraciio indeterminado e illimilado uumoro de socios que não r sponderão sub ·iclia1·ia·
mente p las obrigações socinn>~, tem J~or
fim a prntica do jogos athl Lico~. 1~1'1_ll
('Jpalm nt o ".Football". eró. adnurlls·
ll·udo por uma Directoria com)JO. la !I"
rH·e idente (quo é o seu rcpn~scnlanLe
•m juizo e fóra dei! ), vice-IH'!. id• nlc,
t• o 2• secretarios, 1• e 2• thesout·eu·o ,
t• o 2" procuradora , Commi ão Fiscal
ou Syndlc nto o Commi. ·iio d De. portos. A dis oluçi'io só se dm·n por mul1vo
elo difficuldnde in uperavel, por a~ l'mbléa geral especiahnente convocada o
ricvidamento con tituidn e, quo, 1\Cl'I!'~O
co o, dará o d slino qu lhe conviPr no
· patrimonlo ooial. O oal Luto podt•rão
or r formados por assembléa gfwal PsJie ialm nle convocada. A di1· clorJu
actual oonst.a dos estatuto • - A IJirc-

TRA ROIN RIA

D ordPm d dir toria, con ·1rlo :w!
gl . socro par a a. emblóa g• 1ai (' ...
frnnrdmarin,
rnnltzar-se no dia 1 o~
dl'zombro do co:-rnnte anno, á !!J Jw " ,
em no ~a eédo social,
rua dos Üt11'1 011
n. 55, 2• Mdar.
>rdcm rlo úia: Communkacão ao
nltorPs socio. ti r uunci. de um m 11h1·o rlu dircctoriu, a para oi 1cuo do car o
vago.
Em seguida, as. umpto do ínL~rP~!ié
gr.rnl. - Emílio Abrate, diroctor-ser.re ...

Vcnd s {)Or nl\'nrá
O corretor Jo ó • ·a cimento ArauJo,
au!ol'izn,1o por alvurá do Dr. j111z da 1•
7
ar. do Orphãn . vend rá em l~ 1 11io. na
Bolsa, no din 28 do corronl , quatro npolir s dn divida puhlirn, divc~. n cmJ:.·
õos, nom ., d i :000 000. 5 1o. num"ro. 2 1.118;'.!1, a\'l'rhndn em commum
no. nom
d C ;·m n. Plncirlo, O ·c;H·
Olind~. ,Tnli ta \Vnlrlemnr .To· . fnrtln ;
tr
d 1tn d n . 2 t.ttfi/17, nv hndl\~
In nome de Wnldrmar .Jo é Martins e
cujo. litnlo
tiio e [navtndo .
.
'c(' 1.11 t,· 11• 111 ela .omarn , vnrJ 1r. 9 1 no RIO
,
de .Jnn ii'O Pm 20 de novemhr, .r'•) i0:-15.
- A rv de Alm itlll SilL•a, S) nd1co.
(C 6. 701-23-11-35-1 O 200)
------------------

Compnnhin Armn1cn. Gerac
"1'rapi('hc Yph•tm!Ju"
Convidamo o
egu int . s nhores . n
cnmr I' (' r m. com m·g nr1a, nló. o d1
30 llo corrPnl , no 'J rnpiehe Yptr· t.!{a,
ufim d tr lnrem d
urnplo de mu~u?
imrnedi lo in L ri'! ': Julio
n 'hll'l,
.1o1·g O !erma, 'ad .lor ur, D c~cch~,
~ muel , trarhm m, llarold 11 1 , l•r~rie1'1CO 11 , Paulo E. )\llt!'t1Uu1xll., 'I ochilo ia e L on n rtnltJ.
z )
tn 6 .400--23-H-3 - 8 U0-3

linr . do Commercio e Indu. ·trlu
do Ura i1
... tlSEMBLt

Gf.l\AL EXTI\A ROINARIA

nrrflrdo rom o n. 35 do c.latuto e
o ~'""olvido prlo ronsr.lho ndrnini. ll':lll\ ll,
<•rn c::un rt•uniiio d 18 tio co1·rrnl
•7.,
conYoco todo!! o: quotic:tas, em plen~• go o
dos .Pu~ rlil'rilo., para n n s~>mt,lton ~fl1al
c ·1rnnrrlinn1·in. a . rPaliznr ás !!O hnrns ÜO dia 10 do okZPIIlill'O d! HJ3!1, Plll
Rnn . tlde, n "Uil
ão FrancLco Xane1•
n. 17 .
A~ nmpto :
turl, nca do rmaz m aci n. 1;
In tN'P
ociaes.
nio de J n iro, 22 de no mbro de
1 35. - lldebrcmdo auer Albc1·t, 60or·ntario gor l.
(C 6. 61-22-H-35-45$900--3 v lt:S)
D

Leopoldina Rnihvay
EDITAL
commissão de inquerito admini. trativo da Th Lt>opoldina Railway Compnn , Limlted, fali aht>r ao me lr de
linha
fnnoel Lopes Rodrigu , por e
to
b'd
achar em Jogar lncer e n 11 o a 1 o, quo
cont1·a . t elle
r1~
ti foi in tnurndo r inqu
ll
p
ndmiDis ra vo para apurar a a a ca 1tnlada no art. 154, I ttra F, do d cri'! o
n. 20.465, de f de outubro de Hl31
(ohandono de serviço). ficando, pelo prcsente, intimado a se apresenl'.'-r, d nlro
do prnzo d trlnt.n dias, a partir da dnln.
da primeira publicaçiio, perante a referida commissfio. na estacAo de Barão de
Jllaná, primeiro nnda!", ne ta Capilnl l•~e
d ral, afim d!.' pro t~r de ~araçõ s, .as 1st ir ao men ionado mqu nto té frnal o
apr cnt r a def a que tiver, sob p n:t.
d revelia.
Rio de Jl\n lro, i i d no · mhro ri
i03l'L - Joan Pereira l'ietto, pr:e ident~.
_
fanoeZ Cordeiro !uni:, vtc -pr . 1dent . anoel Auuu to VaJ Jt 1wr,
· cr tario.
{0 6.193-IMi-3~5 100-3

Segunda-feira 25
de Azercdo Coutinho q'(fe lavre estu acta
em dupucnta, uma no liV!'o e a outra em avulso. neabcrla o. sessão,
<lepois de lavrada esta acla e procedtda á. sua leitura é o seu teOr
appt·ovado, indo a presente assignada pela
mt~sa e por Lodos os acciouislas prosentca,
os quaos representam a totalidade das
accões em que está divididO o ca!lital da
soctedadc. - Alvaro Bra(]a lludl'il}ttes
Pires.- Stoessel de Azeredo CúU.lUI!to.José Gabriel de ,1;;erado l;otLlinlw.-(As-

Siguo.Lura lllegivel.) -

Novembro de !935

DIAnJO OFF'ICIAL

llenccticla Alct-

relles Mayallwes.-V,laldemar de Carvalho
Motta.-ililda J(op/te de Carvalho Motta.lJ'r. h:lyezfn• Montene(]7'0 Mayalhtias. Jacy Mo7tteneg7•o Maaafhãas. A-rthur
de .Siqueira Caualcauti. - Alvaro Braya

Rodriuues Pir·es.

AfJl'A DA Af:!SEMBLÉA OERAL EXTI\AOI\O!NAJUA, REALIZADA AOS SE'l'll: og MAI\Ço DB
MIL NOVECENTOS E THIN'l'A !li OUWO

Aos sete d as do mez de marco de mil
novecentos e trJUla e cinco, t'OU111llos,
no primeiro aadaJ do lJL'OdlO do lurgo
Josú t..Jo 1oute, auL1go uo H.o:.ano, uuJuuro VllllO O OilO, OS tlCClOIIH:Iltti:! da ''.b:difiCIO Gearó. ti. A.", constantes da hsla
de cautelas caucionadas e do cuutolus
depo:;itadas, adHml11 tt·a.nscl'ipta, foL,pulo
;:,r.director pre 'L dnuLe .da HociedúúP,doulor
Jurandyr Montenegro fllagnlhües, dPclarado, antf' · de se abrir :; '·são, que a
couv varão desta us::.embléa fura molJcunr.l.l da publicucão
vada, ~.;uu!orm
ir>lta no "LJiariu Offícil" do v1ul e :;ois
de iuvcr·eJro ultimo, vela renuncia quo
ullo o seu cumpunhcit·o do Dil•r.:: torJa,
o doutor Wa.ldcmat· de Car\a!llo 1\lollu,
tambem prusc11L , faziam do cus car~:;us,
pela cou oquonte proslacão de contas, o
pura. a cleit;ão do nova lJ il'oclol'la e dn
novo Con:wlllo J•'iscul, v1sLo il:.p;Pr- e
tarnbcm exonerado o .ouselhu Ji'J ·ca l,
d •i lo l'nl nrirn •iro uo ·c tcwlwo do mil
J;ov~cnl.os e trinta e qu ult' , conrormtj
a ca.l'la recebida vor cl'e, presium1Le,
quo a lou o cujo teOr é o e •g llllll : "1\io
d.e Jnncit·o, onze de fevereiro de mil 110Yecentos e trinta e cinco. ~enhores uirE<ctoJ•es da "Edifício Ceara S. A .• Saudações. Communicamos a vossa sonhol'irts que, por mot.ivos de ord m !Jarti-.
culnr e achando-nos dos in( eressados da
Vtda financf'ira. da sociedad'J - uonhuma razüo nuus nos assu::tr P<ll'n. cot tinuarmos nos cargos com (lUO rouws honrados e de quo, vor 111 iv desta o Jllll' IUtermedio de vo ·ns senhol'ia , pedimos
ó. sociednde quo nos c. ·o11ere 11a sua vrimeii'tt reuniào.
preJ:>cnlamos a vussn ·
senhorias os rprotostos do. nossa ma1s
elevada c Lima e co11sidor ,çuo. - IIJo 1tot• Elveser Montcneoro. -

Jnlienct Al-

ves de Moura. -- Carlos Rc~mus ralcnça." D !atou mais o bOnbor p!'esidente
da sociedade que. conforme constava dn
h~ta de noções depo itadas na. séde da
sociedade, com a. ant cadencia determinada nos estatutos, são aociouislns a.s
seguintes pessoas, todas presentes . Doutor Eduardo Duvivier, com duas mil
<JUinbentas e oitenta negões; Dr. 'fhcodoro Eduardo Duvív1er, <'Om quar nta
accões; doutor Theodoro Duvivl13r Ju
nior, com vinte ac,.ões: Ernani de Castro, com vinte ac(lões; Edilberto Ribeiro
de Castro, com vinte accôes; doutor Haroldo Cec1l Poland, rom ·inte accões, e doutor Armando Rodrtgu.~
Brandã.q, co~ vint acoões.
4

Accrescentou o senhor presidente da so~
ciodade, que, perfazendo esses ULulos
o numero de duas mil setecentas e vinte
nccões e com o das accõ s dos dois ad·
ministradores, ·auclonadns á socictlade,
em gal'antla da g slào dos mesmos - a
totalidade rio capital da companhia-estava a as mbléa legalmente conslitui·
da e apta a tratar dl3 qualquer a sumt.~lo. Reaffirmou, ainda, o senhor presid nle da socwdad , hav r· rn ello e o
tlC1ulm· \Vnlrlomur do Carvalho 1\Iolta reFolvido renunciar a s cargo· para que
haviam sido leitos, desejando am'bos,
uma voz approvndas as contas da Diror.toria, levantar a caução, que haviam
ft>i to, d quo.renta accões, cacln um. para
garanL1a de sua gestíw, afim ele poderem
livremente dispór desse, títulos. apresentando, pois, em !1Pll nome e no dn seu
companheiro do Diroctoria, o doutor
Walrtc>mar do Carvalho l\lalln, tnmhom
ll!'t>. nle, as suas r nunria~ do cargos,
resprcl ivnmcntn dl) diroclnr-prcsidcntfl e dir·Mlor-g rcnt , infor·rnon o Honllor presirlonlo rln !>nl'ir>datlc llllf' o hnlonco. contas t• rcs]WCliYos dncumrntos
se achnvnm sol1l'o a nwsa. á dispo ·içii.o
dos s
f•>i~:lS

nhorr~ aecinnt~fas
I'OtlfUS
POLI'Ill'

e qur, r!Pwnr!o
l'l/1

f!Íí':CW:UflO,

pAtlla á o t>mhlt•1J tJU•• eleges~~ o
sm.• pr•t·~rde..to. ,>or :~rdf1rnacão, ft•i
clr~ifn o J, uftlr 1 h•.'udorn lJ11vivrcr .Junior que · e::-urt, . 'l l•l'f', :tlcncia, con.
virL ndC' p.1. :J p: :" i l'o •o c l'!al'io o e:,enllo .' 'f nC'.•~cl 1.1 ~ Azr·rcdo Coutmho, o
pg;. ~ gu·JJ:, .:.: ret:.nu u ~enhor .Jn,;ó
G1L:·kl d• I.zcJi oo 'outn.ho, tambrm
pr .,_.pnle., ,,,., l.:l uc>.; accl'il.aram ' Inma:- rn o. ~t:· t:; ·l pares. J•'(•ra"' t•Jn :;c-

25763

solho Jisiln.l a p1•cva de con!iancn rece•
bw·1. pola imeslltC:ul'a con:erida e pro•
po.l qt•e .se LOnS'i'l' nSSP r.a act.a. um voLa
UI} ' '.t.:VOl' a D:rectoria rc-nuncialaria,
ptJiil. ~:1a grunde vi. ão dotando a cidade
cor.1 1'1!1 e.j:fLcio mnj rstoco, como o edi~
fit\i<' Ceará, pruv.• do de todoo os mais
n.odt t•nos sorvicJs e pelo zelo e esforce
O')lrl que ~l·vou n te rmo a sua consLruc~.io o aPJ'JT elh;•u.enlo, o que !oi unan•:nrmonta appr(,Yado. - Tlt eotlo1·o DuStoesul d~.: A:eredo
C'•Minho . ·- Jm.é Gabnet de Azer«rl'1
GJ'J.'i11ho . - J•t.'• and!ir .Vorllene(lro MagoJ..'It ;P.L - \Vat-:wmar de Carvalho Mut·•
t11 . - E1. ttúJ rlo D uviv iPr. Th.erutnr:J
E..it~'•"rlo D:wivtrr . J'heouoro Duvi·
Vi•! • ltmio•. E'rn ani de Castro. l~tl;ttwr t o fliiJeir o de Ca!/ro. llarolrlo
C •c11 1'ola1.t1 . - Anwl7ltlo Rodriaucs
Bn.••,rlüo .,
, .,

vit'"''' Juu·r.·r. -

D<'!HH'Iamenlo Nn<'ionnl da Jmlu"l•
tria e Commcrcio
(~l•nl·.;•crio

do

'J

'J 'rahnlho,

lnílu sll'i n

e

li nH•I'CÍC. )

C~·!'\'rJo~ÃO

C~:J·'.fico que, por dc~pncho <.lo son ll~r
d:rr·~'nr go .... í, dt> 18 do '01T!Jnlc, arcln
v:1 ·:ri)-. e lll!:.~a I•.l·arlic,:õu, sob nu me"

1.; 11 '7, os . cgun: L"s dot:Utm:nlos rel
C a !'á. b. A.'', a sab,•r:
genl orcJi.nariu, real iwtl.l r n 1 oc <-et.c:nb:-o ch· f034, que apJiiii\'OU n t.t nta da rl'l>edoria com o pare•' L' I t'O Gl·.t~l~i.1u !• i.·Lal, e elegeu novo
c·o•t~ .! !In fi.-t.1l o UPJ1leitles1 ll.CLa do us·'Jflllll '"l g. t·;,d L\it'<H•rrhnarJa r cn.l iza d~
g•iJda po. fp::. n: •ii Ull~;tO o buhn•;u e 1'1111 7 'JC' llltl:'i.-0 'J .~ .corr·eufe anno, que a p~
crml: ..~. C'.'t.H c. '::d1ida~ c aqucll
lt>- llt'L•\ n'.l a.~ ;:onl.u.. da dit ecto rl a e elegeu
VP.rtl:trJo ll d',"; p~r~tu·:~w rlc l:Oill.ls dn. JIU\ :t dn·e •Lulla, Co~r l ho F i cal e suppll'll'~'". Esla.vam nnn. ··os lres <iocumcnd!l r·::.tOL'ÍtL, CLlll :1 Sl'jo\ull'lll J lli'CCCL'
dO
I.Js J'l'i'c>rcnl··s a l'l..posiciio de sot•vicos do
C,''b'P!O h~cal . O
ai. ixo a .,lpn;~lo
fllc• .brnl-l d•l Cora,oll o l•'r~cal da "l.rlifi- cfn ... lnria e o" parec-er· s do Conselho
ci•• t; P.1t á •·. A.", li ndu f',JJJailu :•n•nn- F't.'•'al. hu, Lurt. AuguHo AlvPs F ito:.a,
lc ~.·:11ninaJ .t, contas 1.1 D!l·edoi'J'l ~o df• ·ia' d.r i" .'o PiiO dcst.e Depart aI•ro~enlo cer·tld üo . llio
DIH ••i:-. te
r•do ur J•·vor íro de nnl uo- lriPI•'•J. pa,;,, 1
vcc:·nlo-s
t11nL t 11 •• inro, ltew r. omo o rl•l .ian irn, ~1 .J; nov~mbro de 1935. ba h':'t'C lCYilula.J~· 11(•, r data e Pneon- Li• ·l 1yu ;lu , l l~~t·s Jo ci't sa, • offi clal
\ i lo. t :vstauc• A .o/t ·ho Bai ll11, dtre ..
íi'U~~·o Lu1:" .:m f•' ff'il.J o:<tt'm .. ~ 1 de pnrt·"ar q: ,. SPj<•l•1 LO.Il.:- conln.s e 11.1- eL'Jl rh 'cJvdO tio Gonuntrcio.
lar.:r~o~ ap_;L't'Yllcin~' Jtio Ô JfiUOÍ I 0, f) ri •
(C. G.5~t.--2Z-1 ~- 35--312f100.)
JW•:r·o do !Ilill'!:• de mtl I1l• I! JI los e
Lt••n[a f' cin ·: o. - U1· . F.l "~i.lr Monl'l··
nn~l'> 1\l<l~o,,a.,lilf •. Jt.lienPl Alvr: do
COMPANHIA DE VIAC!O 1\UB. · L
1\t.w ru. Vu·• •JE
Il1 1 H:J.~>
V 1tl PlW n".
Atn',
IJA 1\F.:'JNÜO DE DIREOTOTtiA E CONl
Nin~uHn uuoo..:d' u:z~u· dn palav ·n, o
l.hO 1-'lt; A.L, REALIZADA EM 19 DE NO~l'rti•Or nr ··~H lP.l l·· da <J eltlb! ·a
suh·
"Vr·;~IDilO DE 1015
n,,.ftr r a t :os o dilo 1:• u1,\iO P ~s ref~·rv:as ror,[:\.-.,
. 0111do a),[ll t.~vado por
o5 dez novo dias do mez rle nove)
nr.:urimidtUe, "''l!l t'xcr.pç;io • o \'oto. lH'O do mil uovecento, e tdnta e cin
q.•; flr·~. luran1l~ 1 . fonlent·gTo .Uaga- llD " criptorio da Companhia de Viação
lh:it· · <' 'V;;,dcmd'' tio Can·..tlho . lofLa , Hural. nr. La cidade, á r ua. Pr imeiro de
QLi! ..;o ai.>,l1\'t Wl! d
vtfnr. grn sugul- ~1. rço n. 110, 3° andar, ás quatorze hoda, nr~o .:::J'll•Ol' pJ·csidC'nle da A•,em- ra , r•r ;enLes· o presidente e os membros
b•é.t f··l nur unc':t,:a tt c1ewiio da nova rio Gonse.ho F i·cal, o Dr. Joaquim Pedirt-'lfl'ría t lle n o C·111Hl ho fi:;cal, pal'a nalv ~anlos declarou que tem o grand·l
o qt •' ,lQn1t'oll c.>~ r ll' inador • os proprios pezar de pac:-ticipar o subito falleoimensec.-f'l'l! w,~ do m:'~a. ltcPolllldu" os vo- lo do director-thesoureiro, Sr. Rayto;, vP.:•iftrr; -·n o .... guintC: result.ado· mundo 'l'ei:teira Mendes, occorrido ú
dn· •d·'l'-P"t!õtde.H.·. Dr. .Edu ar<! o Du vi- quinza bora.s do dia dezesete do correnviPr; di r L'l•·•-g· .-':lnl~. Dr. Theodoro te. O desappa.recimento do Sr. RaymunEr:1::m~o rt VÍV1vl.
Col"selho Íl:;Cal do foi uma perda inestimavel para a
E P:hr~rto !~1i•ei L de Ca.;tro, Ernani de Companhia. taes o serviços pelo mes ·
Ca~t ro D;·. A,.,.llllHlC' Rodt igues Brnnmo prestadC's, A Companhia resolveu
cJ;i,> ~tlOp;•mLe
do cuu:;t•lho: douto1 custear-lhe os funeraes, mandou depo~
1
1'hl•or~·ro J.1viv et· J"r.ior, Dr. HaroldJ s1tar uma corOa de !!ores e tomou luto
C3·'Jl Pohnd, Se• E>rirtro Junqueira de A: .. por tr·es dias. Usando d·is a lribuicões
dt·?..J•• O tlolttor b:cluardo Duvivter, pe- que lhe confere o art. 34 dos Estatudi7ldc l' obtJILtio 3 palavra, agrlldeceu, tn , o br. presidente indica o nome do
em. Mme d.., oova directorJ.a & do con- Sr. José Penalva Santos para exe.reer e
r·~.Jl.n. a •·Eu Jicv.
ad;. d~· af.:emblé;l

LEOPOLDINA RAILWAV

"'"a mee na. data retro, f
Presidente da Commiseão.

.o estes autos conclusos ao senhor
o que, para constar, eu, ~noel Au- 1

gueto Vaz Junior, Secretario da Co
v~o,

dactylographei este ter~o

que subscrevo,

zo de

7 r.

m qu•tr~ s de egual teor,

C?4.·----/ /~kEm virtude da

~ommiea-o,

rlse · o, servindo de escri-

certid~o

do senhor Secretario da

de 26 do fluente mez, aguarde-se o decurso do pra-

30 di s

e ignado no edit 1 para

do, convocando-se a

,o~~iseão

apreaenta~ão

para uma reunião no dia 11 de

ezembro p . futuro, ca.so o imputado nÃo comp re ·
ferido dia 11, para

do accuea-

antes do re-

uimento o inquerito administra-

ti vo.
de rovembro de

a mesma data supra, foram-me entregues
que, para constar , eu, Mano e l

1935 .

est~s

au t os .

Do

uguato Vaz Junior, :)ecret r i o

da Commiseão, servi ndo de escrivão, dactylo rqphei este termo
em

~uatro

vias de egua l

te~ ,

que subscrevo,

-ri~-

I

ú/~ ;Â:

-;

roc.l4.5 9/3'3

· / ;;,

1-876

6

J " lo

7

F.
•

Sr .

1

ctor d

" .~. he

Leo ol in

vosso c nhecl nto,

.......

e orde do

ns. 1 tto,

...
c1s o pro rl
or
r . r s1dente, co 1 ut ent1cu t
•
...
e te Co , olho , e 1 s s o d 8 de br11 o corr nte nno , nos
nh1 r ett 1n' uer to
uto do
mnlstr t1vo

"

s un o

no

s
ttenc1os:

dr1 es .
s ud "'o s

ldo o
1r ctor uer

a

s
uecr

t

rla

•

•

•

.•

•

•

ADMINISTRAÇAO

D.G.OlJ , 23-(RL)

•

-I. A. 96-

Illmo.sr.Dr. Director Geral da
Sec tari do Conselho Nacional do Trabalho
Rio de Janeiro

Accusando o recebimento de seu officio n g 1- 876 (P.
n.

14.539/ ~3

, de 7 do corrente mez, agradeço a remessa da copia

authenticada õ.a decisão proferida por esse Egree;io Conselho , em
s.e ssao de 8 de Abril do fluente anno, nos autos do process o de
inquer1to administrativo a que foi submettido Manoel Lopes Rodrigues .
Sirvo- me da opport unidade par a renovar a V. • os
rotestos de minha alta estima e distincta consideração.

LEOPOLDIN A RAILW AV

TERMO DE REUNIÃO
oA

1 dias do mez de Dezembro do anno de

1935, na sa.la

da Jommiseão de Inqueri to Administrativo da The J.Jeopold i na
Railway 'Jompany, Limit d, situada no primeiro andar do Escriptorio 0entral da referida ,ompanhia, em Barão de Mauá, á
venida Francisco Bicalho, nesta Ca.p i tal Federal., presentes
os membros da alludida 0ommissão, o senhor Presidente inforou que, segundo ae verifica dos autos, foi publicado o edital de intimação ao accusado Manoel Lopes Rodrigues, e, venendo-se 1ontem, dia 10, o prazo de

30 dias" no qual deveria

ora.parecer o imputado, sem que se apresentasse ou déese qualquer noticia, cabe á 0ommiseão resolver sobre dia, hora e loc 1 em que se

proseguir~

no inquerito.

O ue ouvido pela

•

0ommissão, foi designado o dia 14 do fluente mez, ás 10 horas, em Victoria, no Estado do Espírito Santo, par
vidae as t stemunhas qodf ey William Rose e Felicio

erardi

nelli, e o dia 20 tambem deste mez, na sala da. 0ommiesão,
10 horas, para ser ouvida a testemunha

Denach Lima.

ntonio de

ás

Oliveir~

Assim ficando rt:lBO vido, mandou o senhor Presi-

dente lavrar o presente termo de reunião, scientiflcudae as
te e te unhas.

Do que, para. aons tar, eu, Hanoe l Augusto Vaz

Junior, 8earetario da

de escrivão, daegual teor, que subscrevo

ctylographei este em quatr

l'"!ommissão,

-•

-

-4

U/1?--1c .

LEOftOLDINA RAILWAY

•

CZRTIDÃO

os

11 dias do mez de Dezembro do anno de 1935, certifi-

co e dou fé que dei cumprimento . o resolvido pela Commissão
no

eunião de eeual data.

Augusto Vaz Junior,
crivão,
que

Do que, para constar, eu, ] anoel

ecretario da Commiasão, servindo de es-

dactylo~raphei

esta em quatro viae

subscrevo, ~ ~k

(

~e

.,.

egual teor, •

7

~.

LEOPOLDINA RAILWAV

•

AS E:rTADA
Aos 14 dias do mez de Dezembro do
horas a •• , numa sala do
er

n nte, em

nno de

scriptorio d

rgollas, nesta cidade de

do Estado do J.spirito

935, ás 10

7 .Reeidenvia da

ia

ictori~, ~apital

a.nto, presentes os membros da ,ommis-

são de Inquerito Administrativo da. The Leopoldina Railway

•

. . ompany, Limited, mandou o senhor Presidente fosaem apregoadas ae testemunhas

odfrey , illiam Rose e Felicio Berardi-

nelli, o que feito, responderam ao pregão ditas testemunhas,
que passaram a prestar seus depoimentos na fÓrma que adiante
se vê.

Do

qu~,

Secretario da

para constar, eu, Mano 1

~omrnissão,

phei este termo em quatro
e

~Psigno

com oc demais

ugusto Vaz junior,

servindo de escrivão, dactylograe~ual

teor, que subscrevo

~ommiss-o, ~~~

LEOPOLDINA RAILWAY

PRIMEIRA TESTEMUNHA
Na mesma dat a re t ro, compareceu GODFREY "VILLIAM RO E,
inglez, com quarenta e quatro annos de edade, casado, reeidente nesta cidade de Victoria, Ca ital do Estad
to Santo, ferroviario, com cerca de dezeseis
~o

do Espiri-

nnos de servi-

na Companhia Leopoldina, sabendo ler e escrever, aos cos-

tumes disse nada, e, sob o compromisso de s6 dizer a verd
do que souber e lhe fOr perguntado a respeito dos factos
constantes da Portaria de fls. 2, que lh
deu:

foi lid ,

ue a testemunha exerce o cargo de Engenheiro d

sidenci

espon7a.Re-

a Companhia Leopoldina, com aéde nesta cidade de

Victoria; que o trecho da Residenaia da testemunha comprehende as linhas da Leopoldina de Victoria a

ante Eduardo, •

Itapemirim a Caatello e Itapemirim a Divisa; que 1 anoel Lop s
Rodrigues era Mestre de Linha na alludida Residencia, ser-

.

vindo na 4a.Divisão; que o accusado, em

aio de 1932, ausen-

tou-se, por interesses particulares, p ra Portugal; que para
essa ausencia solicitou o accusado uma licen a da Companhia,
entretanto, finda a licença, não maia compareceu para o servi o nem tãopouco se communicou officialmente com a Companhia; que assim, sem qualquer communicação official, ficou
anoel Lopes Rodrigues até o momento, praticando abandono de
servigo; que apezar disto, em Abril de 1933, a testemunharecebeu uma carta da mulher do accuaado e em virtude desta noticia, a testemunha conseguiu da

~hefia

quatro semanas para que o accruaado se

das Linhas o prazo de
presentasse em servi-

-sO; que mesmo com essa benevolencia da Companhia, llanoel Lo-

pes Rodrigues della não se aproveitou, deixando-se ficar em
ortugal, sem dar qualquer noticia sua; que deste modo parece á testemunha perfeitamente caracterisada a falta praticada
pelo accusado, tanto rnais que sendo elle um chefe de servi ·o,
conhecia sobejamente os seus deveres e sabia que o acto que
praticava importava em ab ndono de serviço; que a testemunha
rectifica o prazo ainda concedido· pela. 0ompanhia de quatro
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quatro semanas para o de seis semanas. Tada maia havendo nem
sendo dito, mandou o Presidente da Commiseão encerrar o presente depoimento, que, depois de lido e achado conforme, vae
assignado pela testemunha, membros da Commissão. Do que, para
constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario da Commiesão, servindo de escrivão, dactylographei
de egual teor,

TESTEMUmfA
Em seguida, compareceu

ELICIO BERARDI1ffiLLI, brasileiro,

com trinta e tres annos de edade, casado, ferroviario, com
dezenove annoa de serviço na Companhia Leopoldina, residente
nesta cidade de Victoria, 0apital do Estado do Espírito Santo, sabendo ler e escrever, aos costumes disse nada, e, sob
o compromisso de s6 dizer a verdade do que souber e lhe fOr
perguntado a respeito dos factos constantes da Portaria de
fls

~

2, que lhe foi lida., respondeu: que a testemunha exerce

as funcções de Ajudante Geral da 7a.Residenoia da Via Permanente da Companhia Leopoldina, cujo trecho oomprehende as
linhas da mesma Companhia entre as e e taçõee de iTictoria,
Santo Eduardo, Castello e Divisa; que trabalha na predita .Residencia ha doze annoe; que Manoel Lopes Rodrigues exercia
as funcçõea de Mestre de Linha na referida Residencia; que
no mez de Maio do a.nno de 1932, o acousado, para tratar de
interesses particulares, pediu uma licença para ir a Portugal; que antes mesmo de saber qual o prazo dessa licença, o
acousado deixou o serviço, fazendo sua viagem; que em segui. da á sahida de Manoel Lopes Rodrigues, a Companhia Leopoldina

t'~
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Leopoldina resolveu conceder-lhe noventa dias de licen a;
que findo o prazo de noventa dias da licen a concedida, Manoel Lopes Rodrigues nenhuma communioação official fez, nem
tãopouco se apresentou ao serviço; que em o mez de Abril de

1933, o Engenheiro Residente recebeu uma carta da senhora do
a.caueado, procurando justificar a ausencia do •marido; que
es s

carta era datada de

25 de Março de 1933 e procedia de

La.ijoa de Silgueiros, em Portugal; que apezar de não haver
l~noel

Lopes Rodrig•es se apresentado em

servi~o

nem ter

feito qual quer co1nmunioação offioial á Companhia, o Doutor
Rose se entendeu com a .. hefia das Linhas, a quem recommendou
o pedido da mulher do acoueado; que em virtude desse entendi·
mento do Doutor Rose, a Chefia das Linhas concedeu ma.ie o
prazo de seis semanas para que o aoO"usado comparecesse ao
servi~o;

que desta segunda resolução, a testemunha, por duas

vezes, para o endereço indicado pela esposa do aoousado, dirigiu cartas, sendo uma por via aerea e outra por via maritima; que apezar dessa diligencia da testemunha, nenhuma resposta foi dada pelo accusado; que assim, o accusado até hoje
não voltou ao seu servi o nem tãopouco se dirigiu officialmente á .-ompanhia, aonstata.ndo-se deste modo a falta gr ve
de abandono de serviço; que a testemunha não póde precisar
o logar em Portugal onde esteja o accusado, apenas indicou
Laijos de Silgueiros em virtude da carta de Março de

1933 da

mulher de Manoel Lopes Rodrigues. Nada mais havendo nem sendo dito, mandou o Presidente da Commissão encerrar o presente depoimento, que, depois de lido e achado conforme, vae ass ignado pela testemunha e membros da Commissão. Do que, p ra
constar, eu,

JUnior, Secretario da Commis
vias

de egual teor, que subs

LEOPOLDINA RA ILWAY

A9SIDT DA

Aos 20 dias do mez de Dezembro do anno de 1935, ás 10 hon~

ras a.m.,

e la da Commisaão de Inquerito

The Leopoldina Reilway

~ompany,

dministr tivo da

Limited, situada no primeiro

ndar do Escriptorio Central da referida Companhia, em
de

Mau~,

i

venida •rancisco

ioalho, nesta

~apital

ar-o

ederal,

presentes os membros da. mesma Commissão, mandou o Presidente
fosse apregoada a testemunha Antonio de Oliveira Denach Lima,
o

~u

feito, respondeu a mesma ao pregão, pass ndo a prestar

o eeu depoimento na fÓrrna que se segue.

.

Do que, . par

.

conetar,

eu, Ma noel Augusto Vaz Junior, "'ecreta.rio da Commiseão, sertermo em quatro yiae

vindo de escrivão,
de egual teor, que

membros

Em seguida, compareceu A ITONIO DE OLIVEIRA D • A'1H L
brasileiro, co n quarenta e cinco annos de edade, casado, residente á Rua General Gallieni numero 45, em Bom

uceeso,

nesta Capital Federal, ferrovtario, com vinte e quatro a.nnos
de servi o na Companhia Leo oldina, sabendo ler e escrever,
aos costumes disse nada, e, sob o compromisso de só dizer
verd de do que souber e lhe

f~r

perguntado a respeito doa

ia~

c tos constantes da Portaria de fla. 2, que lhe foi lida, respondeu: que a testemunha é Chefe da

... Pessoal

e a ~;ta

da 'fia.

'(}

Permanente, com séde no Eeoriptorio '1entral da Compa.nhi· Leooldina; que quanto ao facto da Portaria de fls. 2, p6de a
testemunha precisar que Manoel Lopes Rodrigues, em 1932, teve
90 dias de licen ·u

• ferida

licen~a

ara ir a Portugal, entrando em goso da re-

no dia 31 de Uaio de 1932; que tal lioen a

e--

t-r ~
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evia tcrtainar no dia 28 de
o ao usado catava

ob~igado

em que

gosto daquelle anno, dat
a se

presentar em serviyo, o que,

entanto, não fez, nem tãopouco deu qualquer justifica ão· que
Reparti~ão

em virtude disto,
ireotor rerente

da Via Permanent

instaur 'ão de inqu rit

eu

riu ao

admini tr ti o

p ra apurar o abandono de servi ·o praticado p le accucado;
que

o ee iniciar o inquerito pedido, o Engenheiro Residente

e. Victor· , e
u

cuja secção trabalhava o indigitado, recebeu

arta de sua ecposa, na qual juetificava a razã

de n "'o

ter Jodido regressar de Portugal; que ante tal c rta, a Adminio rasd:o

a Companhia, por proposta d

o deu uma

roroga9ão de seis semanas para que o a oousado,

entro de t 1

razo, se

onoes . . ão sabe

t este

a~resentasee

e

':!hef e das Linhas, c n-

servtço;

nha que o Engenheir

ctoria, respondendo á carta da esposa do
co~nica~ão,

por duas

ve~ e e,

ue dessa •

~eeidente

em

acusado, deu - lhe

uma por via aérea e outra por

via maritima; que apezar disto, o accusado l anoel Lo es
dri u a não se ,presentou para o

servi~o,

o-

new tãorouco deu

qualquer notici

de si, o que acontece até o momento. rada

mai

eendo dito, mand u o senhor

c

h vendo ne

rr~r

o

resente

de~o i mento,

conforme, vae aAeignado

...

sao.

Do que,

ecretario da

par~

i-

resident e en-

que, depois de lido e

ela teetemunha e

aonstar, eu, Manoel

membro~

gusto

d

chad o
~ownic-

z Jun i or,

de es rivão, dacty ograt or, que subscrevo, ~

.
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T;RMO DE
a m e · data retro, não havendo mais testemunhas a serc u1 ouvidas, mandou o senhor Pr sidente encerrar o present
in uerito administr tivo.

o que, para constar, eu, Janoel
Commissão, se vindo de es-

ugusto Vaz Junior,

qu tro vias de egual

crivão, dactylo raphei e

membros da Com-

teor, que

mis ão, Gd~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-

CONCLUSÃO
Em seguida, faço estes autos conclusos a
dente da

~ommissão.

Do que, para constar, eu, Manoel

guoto Vaz Junior, Secretario da
crivão,

reeiu-

ommissã.o, e ervindo de es-

actylographei e te termo em quatro

teor, que aubsc

senhor

evo. ~~k.

-f,r·
v~ e

de egual

LEO OLDINA RAILWAY

o relataria da Commiasão
de Inquerito Administra
Rio de

Dezembro de

1935.

•

DATA
Na mesma. data acima, for

. m-m~:::

entregues estes

~

utoa.

Do

que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario
da Jommiaaão, servindo de escrivão, dactylographei este termo em quatro vias de

ú!/a-.j

eg~l

teor, que subscrevo,

?vnk
ri
~.
(
l

á/~
•

JUNTADA
Em seguida, junto a estes autos o relataria da Oommiesão

de Inquerito Administrativo, que adiante se vê.

Do que, para

constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario da aommiaaã.o, servindo de escrivão,
tro vias de egual teor, q

--

------·- -----

.~
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COMl!ISSÃO DE IN C' ERITO ADMINISTRATIVO

-I. • 96-

Rio de .Janeiro,

2.1 de Dezembro de 1935.

Illmo.Sr.Direotor Gerente
Presente
NSOAL D

VIA P,J3;RM.ANENTE/MESTRE DE LINHA 1 NOEL LOPES RODRIGUE /IN .,UERITO ADl! INISTRATIVO
•LATORIO

•ate inqueri to foi instaurado em virtude da reQolu ão
proferida pelo ryonselho
de

~acional

do Trabalho na sessão plena

13 de .Junho do fluente anno.
A falta que se apura é attribuida a Manoel Lopee Rodri-

gues, mestre de linha na ?a.Reeidencia da Tia
em Maio de

ermanente, que,

1932., afim de tratar de interesses particulares,

obteve uma licen·a de 90 dias

ara ir a Portugal, não 1nais

dando noticia nem voltando ao gervi,o da Jompanhia.
obre predita falta foi instaurado e enviado ao Canselho Nacional do Trabalho o inquerito administrativo, no qual
s e .rovou exhubera.ntemente a falta praticada pelo imputado,
comtudo, aquelle Instituto, com o officio nQ 1-1.188 (Proo.

14.539/33) enviou copia do accordão de 13 de .Junho do corrent
a.nno, mandando se fizes a e novo inqueri to 1jorque os ed i taes de
intimação ao indigitado foram anteriores á instauração do inquerito.
As

instrucções do Conselho Nacional do Trabalho foram

devida e regularmente cumpridas, depois de exp didas a intima~ão

ao accusado e notificações ás testemunhas, e de haver sido

certifica.do que Manoel Lopes Rodrigues se achava em lagar incerto e não sabido, foi

ublicado edital de intimação pelo

prazo de 30 dias no "Diario Official" de 11, 18 e 25 de Novembro p.findo.
Terminado o rr zo de

30 dias, concedido na fÓrma do art.
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5a das InstrucçÕos de 5 de Junho de 1933, do

~onselho

Tacio-

nal do Trabalho, sem que o imputado comparecesse ou fizesse
apresentar qualquer mDtivo justificativo de sua ausencia,
proseguiu-se no inquerito, ouvindo-se tres testemunhas.
Excuaado será fazer-se aqui a analyae dos depoim ntoa
dessas tres testemunhas, porque todas ellaa, de mDdo claro,
affirt~ram

a falta grav

praticada pelo indiciado.

Deste modo:
~onsiderando

que

anoel Lop e Rodrigues obteve em 1932

uma licença de 90 dias para, por motivo de interesses yarticulares, ir a Portugal, no gozo da qual entrou em 31 de

aio

do J>red i to anno;

•

l"!onsiderando que, finda eeta licen a., o imputado não
se apresentou em servi o nem tãopouco deu qualquer justificação por que o não fizera;
Jonsiderando, entretanto, que mesmo assim, quando a
esposa do incriminado, em

bril de 1933, se communicou com

o Engenheiro Residente, a Jompanhia não teve duvida em conceder ao inculpado um prazo de seis semanas para se apreaentar em serviço;
.. onsiderando que sobre

asa nova reeolu :ão de Gompa-

nhia a segunda testemunha escreveu duas cartas para Laijos
de

ilgueiroe, endereço indicado na carta da esposa do in-

crepa.do;
~onsiderando

que, mesmo com esse novo prazo, e as di-

ligencias adaptadas pela segunda testemunha, então

rmaze-

nis ta da 7a .Res idencia, o accueado nenhuma providencia tomau;
.,onsiderando que não só a primeira licen a como o novo
prazo se esgotaram sem que o imputado, uma só vez, se dirigisse á

ompanhia, quando é certo tratar-se de um funociona-

rio de categoria, que não desconhece
,õee;

seu~

dev-res e obriga-

I

1
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~onsiderando

que as testemunhas, a una voce, positiva-

ram todos esses detalhes,
cumpridamente provada a falta

issão abaixo-assignada
ratioada pelo mestre de

linha 1!anoel Lopes Rodrigues.

~~,d(ÇH~~
VICE-PRESIDENTE

•

...
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Na mesma data retro, faço estes autos conclusos ao senhor
Pre i dente da Commissão.
Augusto Vaz

~unior,

Do que, para constar, eu, Uanoel

ecretario da

ommissão, servindo de ea-

orivão, daotylographei este termo em quatro
teor, que

subscrevo, ~ ?......,~

I

~Acretario

querito ao senhor Director

~ d·~ .

7

os a.utos deste in-

Companhia Leopoldina.

Rio de Jano

Dezembro

d~

1935.

•
DATA
Na mesma data supra, foram-me entregues estes autos.
que, para constar, eu, 'Manoel

Do

uguato Vaz Junior, Secretario

da Commissão, servindo de escrivão, dactylog raphei este termo

sub~ore.vo, ~

em quatro vias de e gual

REMESSA

Em seguida, fa ·o remessa destes autos ao seru1or Director
Gerente da Companhia Leopoldina.
Manoel

uguato V z

~unior,

Do que, para conat r, eu,

ecretario da Commissão, servindo

de escrivão, daotylographei este termo em quatro
egual teor, que

subscrevo, ~~~~
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VISTO-Ao Snr. fJ)r. Procurador Geral,
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o

djunto
_d 1 ~
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Secretario da Sessão
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