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COMPANHIA DOCAS DE SANTOS 
DIRECTORIA - RIO DE .JANEIRO 

Rio d Janeiro, 9 de Agosto d 1939.-

EC/03.14 - GF/179.39 / Y )j.LL 

Ilmo. snr. esldente do 

Conselho clonal do Trabalho 

RIO DE JANEIRO 

DOC DE SANTOS, cl aoOrdo c 

// g f 

o artigo 11, das InstruQÕes para o inqu6rito ad.m1rtl.strat!. 

o d qu tr t o artigo 33, do D ereto nt 20.465, de 1 

de outubro de 1931, aprovado por êss conselho, em Sessão . .., ,.. 
de 25 de o de 1933, submete aprovaçao e declsao 

... 
v.s ., o incluso inqu6r1to adm1n1strativo instaurado arlm 

de apurar ralt grav. atribuída ao snr. MANUEL COSTA,tr;... 
~ .., 

baJhador d carga descarga d turma numero 6, na D1v1 

do Tráfego desta Canpanhl , acusado de hall r abandonado o 

ervl.ço, sem causa Justl!ieada, desde o d1 2 o.e Malo dl.

t1mo. 

est s tenno 

P. De!erimento 

la CO ~ DOCAS DE SANTOS.-

• 
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COMPANHIA 
f''JCAS DE SANTOS 

I 

ISPECTORIA GERAL 

SANTOS PORTARIA 

IG/03.14-DE/1045.39 

Havendo chegadó ao nosso conhecimento,por 

communicação constante da carta TR/03.14-IG/12"0.39,de .23 de 

Maio corrente,que o Snr.MA.NOEL COSTA, trabalhador de carga e 

descarga da turma n.6 da Divisão do Trafego desta comparu1ia, 

vem faltando ao serviço,sem causa justificada, desde o dia 2 

do and~1te, e constituindo isso falta grave em face da letra 

"f" do art .54 do Decreto num.20.465,de 1 de Outubro de 1931, 

R E S O L VEM O s, de accôrdo com o art .l0 das Instrucções 

baixadas pelo conselho nacional do Trabalho, por portaria de 

5 de Junho de 1933,designar uma comraissão de tres membros pa 

ra proceder a um inquerito administrativo,cow1issão essa que 

ficou assim constitui<la:Presidente:Francisco de Almeida,Che

fe da Secção de Escripturação dos Armazens Internos;Vice-Pre 

sidente: Bemvindo Estevarn de Mattos,conferente de la.classe; 

Secretario: Fernando Vaz Parada,escrevente de 2a.classe, to

dos da Divisão do Trafego ,devendo os mesmos se reunirem den

tro dos proximos cinco (5) dias , conforme preceitúa o art.2° 

das alludidas Instrucções,para os fins de direito .----------

Santos,29 de Maio de 1939. 

/ I . / 

(-Levy Castex-) 

VICE-INSPIOOTOR GERAL 

A/m.-



IN DERITO MINI TRATIVO l· 

PELA PORT .I DE 29' DE MAIO DE 1939 , DO 

NR . VICE- INSPECTOR GERAL D COMP JHIA DOe DE TOS 

rJO 1 OU 

Aos dois dias do mez de Junho de mil novecentos e trinta e ~ove, ás 

vinte horas, em uma sala do edifício do Escriptorio da Divisão do Tra

fego da Companhia Docas de Santos , no Paquetá, nesta cidade de antes, 

presentes os cidadãos Francisco de Almeida, Bemvindo Estevam de Mattos 

e Fernando vaz Parada, pelo primeiro, na qualidade de Presidente da ---

Commissão de Inquerito inistrativo, instaurado para apurar a falta 

grave de abandono de serviço sem motivo justificado, foi declarado es

tarem installados os trabalhos da Commissão e designado o dia 9 do cor

rente, ás 20 horas, neste mesmo local, para serem tomadas as declara

ções do accusado nr . Manoel Costa, que deve ser regularmente intima

do, dando-se-lhe sciencia de que p6de apresentar-se acompanhado do seu 

advogado, ou ser assistido pelo advogado ou representante do yndicato 

a que pertencer . eterminou tambem o Presidente que ao accusado f6sse 

dada c6pia do instrumento . de intimação, cabendo ao mesmo pôr, no acto 

do recebimento, o seu sciente no instrumento fornecido . eterminou ain

da, que fôssem arrolados como testemunhas, para deporem no inquerito, 

os nrs. Gumercindo Bouzas Fernandes, Antonio João Custodio, Gregorio 

Dynczuk e João 11ar1a Figueiredo, todos trabalhadores de carga e clescar

ga da turma no 6, da terceira Secção da Companhia ocas, Divisão do 

Trafego e fazerem prova de que o accusado está faltando ao serviço, de

vendo estas testem~has receberem a competente intimação para compare

cerem neste mesmo local, ás 20 horas do dia 9 do corrente mez . Nada -

mais havendo a tratar o ·nr . Presidente declarou encerrados os traba

lhos de que eu, Fernando Vaz Parada, ecretario, lavrei a presente cta, 

que dactylographei e tambem assigno com os demais membros da ConYnissão~ 

Em uma sala do edifício do scriptorio da ivisão do Trafego da Com~a

nhia Docas de antes . - antes, 2 de Junho de 1939 .---------------------· 





tiTO UI! ISTl TIVO 1 O IlJoJT 

OHT t 29 t 1 o l) t 1939, o 
NI • VIC •- DJ 'PE TOI \L D cor, n oc TO 

IJTU.AÇÃO - s dois dias do r1ez de Junho de mil novecentos e trinta e 

nove , nesta cidade de antos, em uma sala do edificio do Escriptorio 

da Divisão do Trafego da ompanhia Docas de antos , no Paquet , local 

designado para se proceder ao inquerito administrativo , de que trata 

a portaria de 29 de Uaio do corrente armo, do 'enllOr Vice-Inspector Ge

ral da Companhia ocas de antos, eu , Fernando Vaz Parada, secretario 

da ommissão nomeada pela citada portaria, aut ' o a portaria j mencio

nada e a acta numero um , ou de installação dos trabalhos . E para cons

tar lavro este termo , eu , Fernando vaz arada , secretario da Commissão , 

que ao final o assieno juntamente com o Presidente e com o Vice- Presi

dente da Commissão do Inquerito inistrativo .- POHT - IG/03 .14-

/1045 .39 . - Havendo chegado ao nosso conhecimento , por comunicação 

constante da carta TR/03 .14-IG/1230 . 39 , de 23 de I.laio corrente , que o 

Snr . I• ~O:CL c T , trabalhador de carga e descarga da tunna n. · da Di

visão do Trafego desta ompanhia, vem faltando ao serviço , sem causa 

justificada, desde o dia 2 do andante, e constituindo isso falta grave 

em face da letra "f" do art .54 do ecreto num .20 .465 , de 1 de Outubro 

de 1931 , o L V r o s, de accôrdo com o art . 1° das Instrucções 

baixadas pelo onselho acional do Trabalho , por portaria de 5 de Ju

nho de 1933 , designar uma commissão de tres nembros p ra proceder a um 

inquerito administrativo , commissão essa que ficou assim constituida : 

Presidente ; Francisco de Almeida , Chefe da ecção de scripturação dos 

azens Internos ; Vice-Presidente : Bemvindo stevam de J,iattos , confe

rente de la . classe ; ecretario : Fernando vaz arada , escrevente de 2a . 

classe , todos da ivisão do Trafego , devendo os mesmos se reunirem den

tro dos proximos cinco (5) dias , conforme preceit~a o art .2° das allu

didas InstrucçÕes , para os fins de direito .- 'antos , 29 de r,raio de 1939. 

(a ) Levy Castex- Vice- Inspector Geral . J T uo 1 ou 1 IN T 
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s dois dias do mez de Junho de mil novecentos e trinta e 

nove, s vinte horas, em uma sala do edificio do Escriptorio da Divisão 

do Trafego da Companhia ocas de antes, no Paquetá, nesta cidade de 

antes , presentes os cidadãos Francisco de meida , Bemvindo Estevam 

de attos e Fernando Vaz Parada, pelo primeiro , na qualidade de resi-
"' . dente da Commissao de Inquerito dministrativo , instaurado para apurar 

a falta grave de abandono de serviço se~ motivo justificado, foi decla

rado estarem installados os trabalhos da Coromissão e designado o dia 

9 do corrente, s 20 horas , neste mesmo local, para serem tomadas as 

declarações do accusado nr . Manoel Costa, que deve ser regula:nnente 

intimado, dando-se-lhe sciencia de que póde apresentar-se acompanhado 

do seu advogado , ou ser assistido pelo advo ado ou representante do 

Syndicato a que pertencer. eterminou tambem o Presidente q e ao accu

sado f ôsse dada cópia do instrumento de intimação, cabendo ao mesmo 

pôr, no acto do recebimento, o se sciente no inst1~ento fornecido . 

terminou ainda , que fôssem arrolados como testemunhas, para deporem 

no inquerito, os Snrs . Gumercindo Bouzas Fernandes, N1tonio João Custo

dia , Gregorio DynczUk e João taria Figueiredo , todos trabalhadores de 

carga e descarga da turma n°6, da terceira Secção da Companhia .Jecas , 

Divisão do Trafego e fazerem prova de que o accusado est~ faltando ao 

serviço, devendo estas testemunhas receberem a conpetente intimação pa

ra comparecerem neste mesmo local , s 20 horas do dia 9 do corrente mez 

tJada mais havendo a tratar o nr . Presidente declarou encerrados os --~ 

trabalhos de que eu , Fernando vaz Parada , ecretario, lavrei a presen

te ta, que dactylographei e tanbem assigno com os demais membros da 

ommissão.- Em uma sala do edificio do 1 Scriptorio da Divisão do Tra

fego da Companhia Docas de antes .- antes, 2 de Junho de 19~9. ssigns . 

Presidente : Francisco de ~ eida , Vice-Presidente : Bemvindo Estevam de 

1'attos , ecretario : Fernando az arada .- , ernando vaz Parada , se

cretario , lavrei o presente termo de autuação e o assigno com os demai~ 

1 39 . ------~--------------· 
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IN ITO MINI 'T TIVO I DJ O IN T m~ 

PELA PORT D 29 DE MAIO DE 1939 ,. DO 

NR. VICE-IN PE , TOTI G D C OI~ DOC 

O cidadão Francisco de Almeida, na qualidade de Presidente da Commis

são de Inquerito, nomeada pelo r . Levy Castex , Vice- Inspector Geral -

da Companhia ocas de antos , faz saber , pelo presente Instrumento de 
.... ,., 

Intimaçao, que o cidadao Manoel Costa fica intimado para comparecer s 

20 horas, do dia 9 de Junho corrente, em uma sala uo edificio do Es- -

criptorio da ivisão do Trafego da Companhia Docas de antos, no Paque

t , nesta cidade de antos, nos termos do art . 3 e ses~intes das Ins

trucções approvadas pelo Conselho Nacional do Trabalho, para a instau

ração do inquerito administrativo de que trata o art . 53 dos ecretos 

numeras 20 .465 de 1° de outubro de 1931 e 21 .081 de 24 de Fevereiro de 

1932 , para a.udiencia no inquerito administrativo, iniciado pela porta

ria do c:'lnr . Vice- Inspector Geral da Conpanhia ocas de Gantos e instal

lado pela ta n° (1) um que passam a ser transcriptas para dellas o 

intimado ficar sciente da falta a apurar e da faculdade que o intimado 

tem de fazer-se acompanhar do seu advogado, ou ser assistido pelo -----

advogado ou representante do S~1dicato a que pertencer: _PO_I_tT ____ - ----

Havendo chegado ao nosso conhecimento, por communicação constm1te da 

carta TR/03 .14-IG/1230 . 39, de 23 de Maio corrente, que o Snr . Ii 'JOEL 

co T , trabalhador de carga e descarga da turma n.6 da ivisão do Tra

te o desta Companhia, vem faltando ao serviço, sem causa justificada, 

desde o dia ~ do andante , e constituindo isso falta grave em face da 

letra "f tt do art .54 do ecreto num . 20 .465, de 1 de Outubro de 1931, -

R E S o L v E M O s, de accôrdo com o art . 1° das Instrucções baixadas 

pelo Conselho Nacional do Trabalho, por portaria de 5 de Junho de 1933 , 

designar wna commissão de tres membros para proceder a um inquerito 

administrativo , cormnissão essa que ficou assim constituida: Presidente : 

JPrancisco' de 1. eida, Chefe da ecção de 1 scripturação dos J.mnazens - 

Internos ; Vice-Preoidente : Eemvindo 1 Stevam de Hattos, conferente de 

la . classe; ecretario : Fernando Vaz -)arada , escrevente de 2a . classe , 



., 
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todos da ivisão do Trafego, devendo os rnes os se reunirem 

proximos cinco (5) dias, conforme preceitúa o art . 2° das 

s 

Instrucções, para os fins de direito . - antos, 29 de Maio de 1939 .----

(a ) Levy castex- Vice-Inspector Geral. rl 0 1 ou INSTALLAÇ o os -
TRABALHO - s dois dias do rnez de Junho de mil novecentos e trinta e 

nove, s vinte horas, em uma sala do edificio do Escriptorio da Divisão 

do Trafego da Companhia Docas de antes, no Paquetá, nesta cidade de 

antas, presentes os cidadãos Francisco de eida, Bemvindo Estevam 

de Mattos e Fernando Vaz Parada, pelo primeiro , na qualidade de Presi

dente da Commissão de Inquerito inistrativo, instaurado para apurar 

a falta grave de abandono de serviço sem motivo justificado, foi decla

rado estarem installados os trabalhos da Commissão e designado o dia 

9 do corrente, ás 20 horas, neste mesmo local, para serem tomadas as 

declarações do accusado Snr. }ftanoel Costa, que deve ser regularmente 

intimado, dando-se-lhe scienc1a de que p6de apresentar-se acompanhado 

do seu advogado, ou ser assistido pelo advogado ou representante do 

yndicato a que pertencer. tenninou t ambem o Presidente que ao accu

sado fôsse dada cópia do instnTinento de intimação, cabendo ao mesmo 

p8r, no acto do recebimento, o seu sciente no instnTincnto fornecido. -

Beterminou ainda, que f6s~em arrolados cono testemunhas, para deporem 

no inquerito, os nrs. Gumercindo Bouzas Fernandes, .l tonio João Custo

dio, Gregorio DynczUk e João Maria Figueiredo, todos trabalhadores de 

carga e descarga da turma n°6, da terceira ecção da Companhia Docas, 

Divisão do Trafego e fazerem prova de que o accusado est faltando ao 

serviço, devendo estas testemunhas receberem a competente intimação pa

ra corflparecerem neste mesmo local, ás 20 horas do dia 9 do corrente me :z 

Nada mais havendo a tratar o Snr . Presidente declarou encerrados os 

trabalhos de que eu, Fernando Vaz Parada, ·ecretario , lavrei a presen

te Acta, que dactylographei e tambem assigno com os demais membros da 

Commissão.- Em uma sala do edifício do Escriptorio da Divisão do Tra

feeo da Companhia ocas de antes .- antes, 2 de Junho de 1939 . ssigns. 

Presidente: Francisco de .Almeida , Vice-Presidente: Bemvindo stevam de 

Mattos, Secretario : Fernando Vaz Parada. - E mando que dito intimado 



• p 

lance o "sciente" .em a primeira via deste 
,, , 

a data e 

com assignatura e si o não fizer por não querer ou não saber, ser is-
IN so certificado pelo encarregado da diligencia, no·tificando-se entao 

Caixa de posentadorias e Pensões dos Portuarios de antos, desta in-

e 1939 .----------------------

----- ----



.. 
IN IIUEHITO ~ :INI TIVO r ID O IN T 

29 DE Y.. O 

l • VI - TI PECTOR G:rnAL D 

1939, DO 

DOC DE TTO 

O cidadão Francisco de Almeida, na qualidade de Presidente da Commis

são de Inquerito nomeada pelo Exmo . nr . Vice-Inspector Geral da Com

panhia Docas de wantos, faz saber, pelo presente que os cidadãos rs . 

Gumercindo Bouzas Fernandes, tonio João custodio, Grego rio DyncZUk e 

João ~ aria Figueiredo, todos trabalhadores de carga e descarga da tur

ma n°6, da terceira ~ecção da Companhia Docas , ivisão do Trafego , fi

cam intimados a co parecerem no dia 9 de Junho corrente, âs 20 horas , 

em uma sala do edificio do scriptorio da Divisão do Trafego da Compa

nhia ocas de wantos, no Paq et , nesta cidade de 'antos, afim de se

rem interrogados e ouvidos, co o testemunhas no inquerito administra

tivo iniciado pela portaria de 29 de ~aio de 1939, do Snr . Vice-Inspee

tor Geral da Companhia ocas de antos, em que o trabalhador de carga 

e descarga da mesma tunna nr . ..a.noel Costa, est faltando ao serviço 

desde o dia 2 de .1aio ultimo , sem causa justificada.- l ando , pois, que 

di tos intimados lancem o seu "sciente ' neste instrur1ento, sob a data 

e com assignatura, e si o não fizerem, por não quererem ou não saberem, 

ser isso certificado pelo encarregado das diligencias . - cu -::, .-
antos , 3 d~39.-----

Presidente : e4 ~ 



IN lmRITO .UNI Tl' TIVO D O INST UI 

PELA PORT O E 1939, DO 

BNI • VIC - II 'PETOR G IL D OHP lii C~ DE TO 

J u 

Certifico que nesta data, juntei aos presentes autos , em original, os 

instrumentos de intimação expedidos pelo ~nr. Presidente ao acusado, 

e as testemunhas, documentos esses que passam a constituir as folhas 

ns.6,7,8 e9 , deste processo . - antos, 5 e Junho de 1939 .-------------

ecretário ~~~&~::e:~~~~~~~~~~-

) 



o 

DE 29 DE ~f 'JO l 1929, DO 

SUH. VICE-IIJ PECTOR Qi DA COI\ JEI DOC ' ' DE JTO 

ommissão abaixo assignada, nomeada pelo nr . ~r . Levy Castex, Vice

Inspector Geral da Companhia Docas de antos , para fazer parte do In

querito ~drninistrativo, para apurar o motivo de falta aos serviços des

ta Companhia, do trabalhador de carga e descarga da turma n°6, Snr . --

Manoel Costa, faz saber, pela presente, que apezar de todos os esfor

ços empregados pela Policia C.D.s . , o indiciado não foi encontrado, mo

tivo que levou o nr . Presidente da Commissão, mandar que por editaes 

fossem intimado o accusado e as testemunhas !.>nrs . Gumercindo Bouzas 

Fernandes , · tonio João Custodio, Gregorio .JynczUk e João Maria Figuei

redo, todos trabalhadores de carga e descarga da turna n°6, da tercei

ra ~ecção da Companhi' ocas, ivisão do Trafego, a comparecerem no 

edificio do Escriptorio da ivisão do Trafego da Companhia Docas de 

antos , no aquetá, no dia 14 de Julho proximo , s 20 horas e que di

tos editaes fossem -publicados por tres (3) vezes , de accordo com a lei 

que rege os Inqueritos dministrativos . Para constar, eu, Fernando Vaz 

Parada , secretario , lavrei a presente ta que depois de lida e achada 

confonne , vae assignada por todos os membros da omMissão . - Santos, 9 

de Junho de 193~Gwove de Junho~e/~r-n vecentos e trinta e nove) .---

Presidente : -~LO~ ..... ~~.L- ::/ 
~cé.~~..::;.-.1!' 

ecretari 

' 
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IN UERITO MINI TIVO ~ DADO INST 

PELA PORTARIA DE 29 E lJAIO DE 1939, DO 

SNR . VICE-INSPETOR GERAL D COMP IIIA: D CAS DE TO 

Aos quartoze dias do mez de Julho de mil novecentos e trinta e nove, 

ás vinte horas, em uma sala do ed1f1cio do Escritório da Divisão do -

Tráfego da Companhia Docas de antes, no Paquetá, nesta cidade de an- , 

tos, local designado para se proceder ao Inquérito dministrativo, de 

que trata a .Portaria de vinte e nove de Maio do corrente ano, presen

tes os cidadãos Francisco de Almeida, Bemvindo Estevam de Mattos e Fer

nando vaz Parada , sendo Presidente o primeiro , Vice-Presidente o segun

do e ecretário o ultimo, pelo primeiro foi dito que se proseguissem 

os trabalhos interrompidos em nove de Junho preterito , e que fôssem --

apregoados pelo Secretário o acusado nr. Manoel esta, assim como as 

testemunhas arroladas nrs. Gumercindo Bouzas Fernandes, tonio João 

ustodio, Gregorio Dynczuk e João Maria Figueiredo, o que foi feito .---:

pregoados compareceram s6mente as testemunhas, dei~ando de comparecer 

o indiciado, que não atendeu aos editaes publicados no jornal "A Tribu

na", que fazem parte deste processo. Pelo enhor Presidente foi manda

do que se tomassem em separado as declarações das testemunhas, cada uma 

de per si.Para constar, lavrei a presente ta que lida e achada confor

me vae assináda pelos membros da Comissão. Eu, Fernando vaz Parada, a 

datilografei e s 14 de Julho de 1939.-------------

Pre si dente =......::::~~~~r~~-;;--;=,~~~7\::::;;;:z::_ 
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n ·QUERITO ADMINIST TIVO MAND O IN T 

PELA PORTARIA DE 29 DE MAIO DE 1939 , DO 

SrJR. VIC - INSPETOI1 GERAL DA CO?AP JHIA DOC c- DE 

SE N T 

TO 

.Aos quartoze dias do mez de Julho de mil novecentos e trinta e nove , -

ás vinte (20) horas, em uma sala do edificio do Escrit6rio da ivisão 

do Tráfego da Companhia ocas de 'antos, no Paquetá, nesta cidade de 

antes, local designado para se proceder ao Inquérito Administrativo ,

onde se achavam presentes os membros da Comissão de Inquérito, em vir

tude do acusado não ter sido encontrado e nem atendido os editaes pu

blicados no jornal " Tribuna" , que fazem parte deste inquérito, deu-se 

inicio ao interrogatorio das testemunhas indicadas neste processo con

forme a seguir se discrimina.- Eu , Fernando Vaz arada, secretário , o 

datilografei .----------------------------------------------------------

la . 

Gl~CINDO BOU ~ FERNAND• , com trinta e quatro anos de idade, hespa

nhol , natural de rJovaz , Provincia de Orense, casado , trabalhador da tur 

ma n. 6, da Divisão do Tráfego da Companhia Docas de antas, com treze 

anos de serviços, residente á rua Uruguay n . 20, sabendo ler e escrever 

Respondendo as varias perguntas do Snr . Presidente, o depoente prestou 

as seguintes declarações: ue estava disposto a s6 usar da verdade em 

t odo o decorrer do seu depoimento;Perguntado pelo nr . Presidente se 

conhecia pessôalmente o acusado Snr. Manoel Costa, respondeu afirmati

vamente, adiantando mais que trabalha com o acusado na turma n . 6 ha -

maiS ou menos seis anos; interrogado se sabe que o acusado está faltan

do ao serviço e quaes os motivos dessa falta, respondeu que sabe de -

ciência propria que o acusado está faltando ao trabalho desde o dia 2 

de Maio último, quando terminou a licença em que o acusado se encontra

va; declarou ainda que jamais viu ou encontrou o acusado na cidade ou 
. "' outro qualquer legar depois da sua ausencia , e que o acusado nao obst~ 

te essas faltas vem sendo chamado ao ponto; perguntado ainda se sabia 



o 

que o acusado havia se ausentado do Paiz , respondeu afirmativament , - 

escl arecendo que o acusado seguira para Portugal . rlada mais disse e --

nem lhe foi perguntado , pelo o que , eu , Fernando Vaz Parada , secretário, 

encerrei o presente termo , que lido e achado conforme , vae assinádo por 

todos os membros da Comissão e pela testemunha . antos , 14 de Julho de 

1939 . - - --------

2a. 

~TONIO JOÃO Ju TODIO , com vinte e sete anos de idade , portuguez , na

tural Vagos , Distrito de Aveiros , casado , trabalhador da turma n . 6 

da Divisão do Tráfego da Companhia Docas de antes , com dez anos de ser 

viços , residente á rua da Constituição n . 205, sabendo ler e escrever.

Respondendo as varias perguntas do snr . Presidente, o depoente prestou 

as seguintes declarações : e estava disposto a s6 usar da verdade em 

t odo o decorrer do seu depoimento; Perguntado pelo bnr . Presidente se 

conhecia pessôalmente o acusado nr . Hanoel Costa, respondeu afirmati

vamente, adiantando mais que trabalha com acusado na turma n . 6 ha dois 

anos mais ou menos; interrogado se sabe que o acusado estâ faltando ao 

serviço e quaes os motivos dessa falta, re~pondeu que sabe de ciência 

propria que o acusado está faltando ao trabalho desde o dia 2 de Maio 

(lltimo , quando terminou a licença em que o acusado se encontrava;· de

clarou ainda que jamais viu ou encontrou o acusado na cidade ou outro 

qualquer legar depois da sua ausencia, e que o acusado não obstante - 

essas faltas vem sendo chamado ao ponto; perguntado ainda se sabia que 

o acusado havia se ausentado do Paiz, res ondeu afirmativamente, escla

recendo que o acusado seguira para Portugal . Nada m is disse e nem lhe 

foi perguntado , pelo o que , eu, Fernando Vaz Parada, secretario , encer

rei o presente termo, que lido e achado conforme, vae assinádo por to

dos os membros da Comissão e pela testemunha. Santos, 14 de Julho de 

1939 . - - ----------------------

Presidente ! ~.<.c 4 
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Vice-Presidente : 
~~~------~--~~~------~~----

Secretário .~~~~~~~~~~~~~~~~~-----
Testemunha :~~~~~~~~--~~~~~-----------

3a. 

GREGORI YNC~UK, com trinta e cinco anos de idade, polonez, natural 

de ies Zolobk, Distrito de KXemenec, solteiro, trabalhador d turma 

n. 6, da Divisão do Trá!ego da Companhia Docas de antos, com seis anos 

de serviços, residente á rua João Pessôa n . 384, sabendo ler e escrever. 

Respondendo as varias perguntas do nr . Presidente, o depoente prestou 

as seguintes declarações: e estava disposto a s6 usar da verdade em 

todo o decorrer do seu depoimento;Perguntado pelo Snr , Presidente se 

conhecia pessôalmente o acusado ~nr. Manoel Costa, respondeu atirmati

vamente, adiantando mais que trabalha com acusado na turma n. 6 ha se

is anos; interrogado se sabe que o acusado está !altando ao serviço e 

quaes os motivos dessa !alta, respondeu que s be de ciência ro ria -

que o acusado está faltando ao trabalho desde o dia 2 de aio último,

quando terminou a licença em que o acusado se encontrava; declarou ain

da que jamais viu ou encontrou o acusado na cidade ou outro qualquer -

logar depois da sua ausencia, e que o acusado não obstante essas fal

tas vem sendo chamado ao ponto; perguntado ainda se sabia que o acusado 

havia se ausentado do Paiz, respondeu afirmativamente, escl~ecendo que 

o acusado seguira para Portugal . Nada mais disse e nem lhe !oi pergun

tado, pelo o que, eu, Fernando Vaz Parada, secretario, encerrei o pre-

sente que lido e achado conrorme, vae assinádo por todos os mem-

14 de Julho de 1939 .------

ecretário 

Testemunha : ____ ~~~~~----~~~~~~------
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JOÃO 1 IA FIGUEI r o, com cincoenta anos de idade, portuguez, natural 

de Prova Distrito da Guarda, Conselho de Mêda , casado, trabalhador da 

turma n . 6, da Divisão do Tráfego da Companhia Docas de Santos, com --

doze anos de serviços, residente na Avenida Campos alles n. 18, saben

do ler e escrever. Respondendo as varias perguntas do nr. Presidente, 

o depoente prestou as seguintes declarações: e estava disposto a s6 

usar da verdade em todo o decorrer do seu depoimento;Perguntado pelo 

snr. Presidente se conhecia pessôalmente o acusado snr. Manoel Costa, ~ 

respondeu afirmativamente, adiantando mais que trabalha com o acusado 

na turma n. 6 ha cinco anos mais ou menos; interrogado se sabe que o 

acusado estâ faltando ao serviço e quaes os motivos dessa falta, respon 

deu que sabe de ci~ncia propria que o acusado está faltando ao trabalho 

desde o dia 2 de Maio ú:J,timo, quando terminou a licença em que o acusa

do se encontrava; declarou ainda que jamais viu ou encontrou o acusado 

na cidade ou outro qualquer logar depois da sua ausenc1a, e que o acu

sado não obstante essas faltas vem sendo chamado ao ponto ; perguntado 

ainda se sabia que o acusado havia se ausentado do Paiz, respondeu afii 

mativamente, esclarecendo que o acusado seguira para Portugal.Nada mais 

disse e nem lhe foi perguntado, pelo o que, eu, Fernando Vaz Parada, sf 

cretário, encerrei o presente termo, que lido e achado conforme, vae 

assinádo por todos os membros da Comissão e pela testemunha. antas, 

14 de Julho de ---------------------------

Presidente :_.:::~~~~~~~T7i-T~~~:::::::;;;;z:::_ 

Sedretâr1o ~~~~~~~~~~~~~;;;:~~~~ 
Testemunha:~~~~~~~~~~~~~~~-------
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IN :lmRITO J 1\ITNI T TIVO DADO IN T 

PELA PORT IA E 29 O DE 1939 , DO 

SN • VIC - INSPETOR G DA COMP. ~HI ~C '\S DE S lTO 

TER!. O DE ENC iliHOS DO DIA 14 llE JULIIO DE 1939 ( QU -

TO E D JULHO DE lUL NOVECENTO ' NOVE ) :-

Pelo Snr. Presidente fôram os trabalhos declarados encerrados ás vinte 

e duas e quarenta e cinco horas , tendo sido tomadas por termo as decla

rações das testemunhas arroladas, deixando de prestar declarações o -

indiciado nr . Manoel Costa , que não atendeu aos editaes publicados na 

''A Tribuna" , jornal que se edita nesta cidade de antos . Det erminou a 

seguir o Senhor Presidente que o nr . Secretário requisitasse ao Senhor 

Inspetor Geral da Companhia Docas de antos, uma certidão do tempo de 

serviço do acusado, assim como , a sua folha de antecedentes com todos 

os elogios e puniçÕes, interrupções de serviço, licenças , faltas e exo

nerações . Para constar eu, Fernando Vaz Parada, secretario , lavrei es

te termo que lido e achado conforme vae assinádo por todos os membros 

... . 

3~. -----------------------------
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Ilmo. Snr. Inspetor Geral da Companhia 

N'ESTA 

nJ 
êas de Santos 

/ 

o abaixo ass1nádo, Seoretãrio da r.om1ssão de Inquêr1to 

Administrativo, nomeada por v. sa., por Portaria de 29 de a1o 

óltimo, para o rim de se apurar uma !alta gráve de abandono dos 

serviços desta Companhia sem mottvo just1!1cado, na t6nna do que 

detennina o art. 11, das Instruções par o Inquêr1 to Administra

tivo, de que trata o art. 53 dos Decrêtos n eros 20.465 de l 0 de 

outubro de 1931 e 21.081 de 24 de Fevereiro de 1932, pelo presen -
te vem requerer a v. sa., o fornecimento â esta comissão dos da

dos abaixo espec1!1eados e referentes ao trabalhador de carga e 

descarga da turma n. 6, da Divisão do TrAfego, Snr. Manoel Costa: 

a) - certidão do tempq de serviço; 

b) - certidão da tôlha de antecedentes com todos os 

elogios e punições, 1nteiTUpçÕes de serv1ço,l1cen 

ças, faltas e exoneroções.-

Sem outro motivo, serve-se da oportunidade para apre

senta a v. Sa. , mu1 

RESPEITOSAS SAUDAÇÕES 

Santos, 15 de Julho de 1939.-
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PARTE OFFICl DOCAS 

P·refeitura Municipal de 
Expediente despachado em 

1e 1939 

Pelo sr. l'retelto: 

sa do sr. José Roorigues Lope$ 

de com as lnstrucçõ do Con elho Na
para o Jnquet·ito Administrativo de que 
I e retos ns. 20. -40:>, de 1.• de Outubro de 

1 O de Je Fevereiro de 1932, saibam quantos este 
r. José Rodrigues Lope5, trnhalhodor ele 
turma n. 33, ela Divisão do Trafego da 
Santo , esta scnrlo chamado para sua au
Admlnistratlvo instaurado em virtude de 

ria Geral da rc.>fcrlcla Companhia, para 
ve de abandono de serviço, que lhe é at· 

BAI ·A DE L NÇAMENT - 5. 963, Mastrangetesmo comparecrr no dia 3 de Julho pro-
Sim, por cquidade. :>rall. em a sala em que funcciona A rcs· 

OLOCAÇÃO DE ANU •ciO LUl\JINOSO ~e lnqu rl.to, no edifício da Divisão do 
• • J 

1 
• - j ou no dtas ubs quentes até o encerra-

ro Fel!pe. - Sun, pagos os emolumrntos c tmposlentre 13 0 18 horas, apresentando-se ao 
precarJO • ssiio de I nquerito. 

CANCELAi\JENT DE l\1 LTA: _ 6.600, Fra• as eguint~s testemunhas que deverão 
mão. - ím, pagos os molumcntos. irei to, na r união a se realizar ns 20 h o-

) proximo futuro: Antonio Rodril{ues, rc· 
LTCE 'Ç.\S - 7 .443, H innldo Dias Borda. - ?enha Ligação n. 22; Antonio Dias Ri

• João Ago. linho de Fr·eitas.- Sim, por cqu idade. 1 Fr i ,anccn n. 20; Rat!l Alves Moraes, 
HESTIT ' f ÃO: - 5.1!l!l, Compan hi a 1\Iong irldo Cruz n. 383: e An tomo Costa Ramos, 
im. rim Tavot·a n. 518; o inter·essado pod rá 

de n!lvoJ:!Mlo, ou ser ossi~;tido pelo ad,•o
VTSTORTA DE MOTOH:- 7.187, Empr sa de<.> do Syn<li nto n que pc.>rlencrr. 

tos Ltda. - Sim, pagos os molumcnlos. Vnz Pnradu, Srcreta r·to da Commlssão de 

PORTARIA 
o. Fernando Vaz Parado, c Yac assignada 

'• 180 - Efetivnndo o 
4.• c~rriturario da Divisão f! 

sr. Cordovi l Ponna r.raio de 1930. 
Obrns Pari icnlarcs, 1 

d bt·n . FRAN I~ O DE ALMElDA 
'r·c idcnte da Commissúo de Tnquerito 

P lo Ch fe de Div. de Obra Publica Pa 

PI ' TUTIA, C IAÇÃO E PEQ ·NOS REPARO 
7:ínoi91J!l2, Alberto João l\fariani; 7498, AntonioO 
7 .562, 'riaco Gonzalez. - omo requer. Pr·oc. Predial de Santos 

-----l-
Cnsimro Magalhães Mexas Santo . . - Dê-se baixa 
Proc. 7421. Alcino Pereira de Can'olho; 7598, Jt 
rle Brits; 7GOO, ranocl l\farlinho. - Sim, pago~\ GEJRAL EXTlli\ORDJNAR1A 
mcn tos. 

OBRAS DE ACRECrMO: 
monr. - .Tuntc pl:.1n ta de 
terreno. 

Presidente e de acOrd com o arUro U 
- Proc. 73i9. Antontuloe. roovtdo os srs. asRoclados a 11e reu· 
itu :J~·íio com indicaçõgeral extraord!narla, sabba do. 24 do cor

nJ nossa. sédo social, á. Rua 15 de Novem-
' dlscutlrelU e votarem um projeeto de 

TIEPAROS E PINTliRA DE CIL\L~ DE ~I estatutos onfecc!onado vela dlrectorla. 
Proc. 6867, Jo é Guimarães . - lndcfcr td o. tbo de 1930. 

,ONSTRUÇÃO DE PREDIO: - Proc . 6680, A ~fAXD 
- Deferido,, pagos os emol umentos. 

B. VF.RNA ' DlCS 
Secretario 

O 'STR ÇÃO DE J\1 RO: - Pro . 7312, C 
f~~~~., ,ft~~~o Ltda.; 7213, .José Jl ermida. - Sim, pa'AHDADF. DE N. S. BOM JESUS 

DOS PASSOS CONSTR ÇÃO DE PASSEIO: - Pr·or. 7:í9:i. j 

Mnriani; pt·ocs. 7594193, Albet·Lo João Mnriani; 
Julio Fcrr oni JTerrrros. - Sim, pagos os cmolunrROCISSAO DE CORPU CHRISTI 

CONVITES: ~ or<iPm do nono c·arleelmo lrm!lo l'rovednr 
uleacendo no honroso con,·tt que noa foi c\1-

, S - d E d' 1 p~lll enora\'l•l Jrmn.ndl\de do San tlealmo 
, eçuo o ·x pc len c: mente, ela Cnti\Pchnl, tenho a. aulllda honra 

P '"'503 Ab 1 G d F 't nvldar os d d lrm os e exmas. lrmlla para. roc. I , e onçalvcs e •ret as; proc. on lstorlo,· ciomlugo, dlrt 11 elo corrente, •• 
cisco zevedo; proc. 69iü, Casa Barucl Lida. ~ suas tnsl;-nlaa (bnlandraus o murç a), afim 

Ir m Tlllrll a. C'llthrllrR.l, para. tomar parte na. 
A' Di v. de Ooras Particul ares: de conPu::; CH msTr. 

mnnllndo de N. ::1. 11om Joeua doe Puaoa, em 
Proc. 6762. José Pclhon; 7132. Romeu E~ te· 1 ~::o. 

5 03, Ciriaco Gonzalcr.; 6345, Polydoro O. Ditte1 TAltlO l'A n1'lCO 
1.• se retarlo 

A' Div . de Plano da C. O. e Projct 

Pt·oc. 5151, Ciriac,o Conznlcz; G424, Eduar lo H. S. dO ROSARIO APPARE(IDA· 

Diretoria l'le Serviços PubJicos: A ORO lll A Ulol .•• 'TO ) 

EXPEDIENTE DO sn. DIRETOR: • O e OHI'll 

eo lrm/1(0 n•mrrlto rrovador, con,·ldo todoa 
])ia 9 • 6-39. tra comtlo.rccer"m !'m noll8o Conslstorlo, do• 

d 
(lgreJn C'athrdrnl), pelas H llot·a , nveall· 

EX ?I IE E !\JATnTC 'LA DE .MOTO.RNEIR uraata, a.rlm rl 1 marem porte OI\ majutoaa 
7408, Manorl Femnndcs Matla. Expeça-se n cat 'hrlstl, nue aalrn <laquell& IgreJa .. 
emo l umento~ 1 tratlvo. P )lf'rn o " mpa.reclmonto do maior 

· • 1rn, d~&lll\ fórmn, n<'ceclH no con,·fte telto a 
!\toaa .Aclmfnl~lro.llva <IA. lrmandad 11 do S.S. r lo r. hefc dn Ulvl. âo dn Hcc ltn: nos honaenagcm n. JPIIUS Sncram~ntado. 
·manrlndo <1" Nona. Sonllorn. tl o noearlo Ap· 

TRAN FERE. 'CIA DE Fin~L\: - 76 14, Arm Santos, aos s ile Junho de toso. 
clr· .Iensen . - Sim. pago os cmolumrntQ-1· n ,_. "'""r~t";rlo 

LI ,ENÇA PAI\ AGENCIADi.l.)t DE H9TEL: A tnnH.no I \R1' 
1onio Manoel de !:lousa. - Sim, pago: s Jmpost 

Dlretor·ln tlc Ser·,·l~os J'ubll o 1\funlclpnls:~ E de S A O 8 E H E D I ( T O 
• O RI' CllRJ Tl 

EXPORTAtA 
OAR' DllSl'AOJLUIO 

Jhrporta4orea que d~ 
hoatem, aa .. ctbo4ort. 4• 

lbport&401' .. 

Pelo npor ~Airorab", 
para Rotterd&m: 
U. lA Domu.a • Cla. .. .. 
Thoodor Wllle e Cla. Ltd ... 
Junquelra Melt·ellet • Cla. .. 

~ B. Gonçalvea e Cla. Ltd, •• 
Soe. Aaaumpçlo Ltd, . • • . 

Pelo vapor "Mar dei PlataM 
nara Antuerpla: 
Theodor Wllle e Cla. Ltd ... 
Naumann Gepp • Cla, Lt • 
S. A. Leon larael Cla. • . , • 
Martins 01· rory • Cla. Ltd. 
Junquolra Melr llea • Cla . .. 
Soe. Ed. Nloac Ltd, .. 
AIVCI ]l.lbelro e Cla. Lld. 
J. M. llatera • Cla. Ltd. .. 
n. Gonçalves e Cla. Ltd. 
liard Jto.nd • Cla. .. .. 
Sampaio Bu no e Cla, 

Pa1a Strnasburio: 
'Jl'ranco So rcs o C la. • . . • 
•aumann Ocpp e Cta. Ltd. 
unquelra Melrell a e Cla. .. 

t'heodor Wllle e Cla. Ltd. . • 
p lb vapor "L& Coruna", 

uu:a Halllburco: 
.ula ll'errotra Cla. .. .. 
l Johnston e Cla. Ltd. .. 
&mpalo Bueno e Cla. 
la. Prado Cha.v a • • • • • 
JC, Mo~;yo.~ Exp. Lld:, .. 
;pelo vapo •KerJUelen • 
ra o Havr : 
voa Ribeiro e Cla. Lld. •• 
Ptlo vapor "Braall", 
'ra Nova York: 

E. Rowl&nd Cla. Ltd ... 
. :E'aulleta de E:cporta~llo 

oac o C la. Lld. · · • · • • 
tp. CaC6 Brasil Ltd. • • .. 
U'd Rand e Cla. .. .. .. 
,brlel de Paul e Cla, Lld. 
Pelo vapor "D laud", 
ra Nova Orleana: 
rnpalc Bueno e Cla. 
dlfl:&.l Prado e Cla. .. •• 
Pelo vapor "Aurvald", 
"'a Nova York: 

La Domua e Cla. .. 
Pelo vapor •weatland", 
\ra Amsterdam: 

A.. Leon Israel Cla. .. • • 
rd Rand e la. .. " 

Pelo vapor "Ervlkcn", 
tra EoHion: 

A. I.!"on rarael Cla. .. .. 
,rd Rand e Cl&. ...... 
Pelo vapor •suttan Star•, 
ra "Burnos Alrea: 
brlel do Ppula e Cla. Ltd. 
1. Prado Chavr• . . . . . . ~ 
•elo vl\por "IIlrh. Brlgo.<le 
a Londr<'s: 
.odor Wflle e Cla.. Ltd ..• 
'ara conau,mo do boa·do: 
·~raoa ............ .. 

I 
Totol .......... .. 

·.~ Oll'l DO C&rD' ~~~m~ 
• 'TO DIA & DO COSlLll 

triadorta 

val'or noruerub 
"Vald": 
, l>omus e Cl11. 
1 Rnnd e Cla ....... 
naun Gl'pp e Cla. Ltll. 
. Francllsco l3o~tl . • . . 

vapor nacional 
6": 
Naclon 1 do Caf6 .. 

Ed. Nloac Ltd. . . . . . • 
rohn ton e Cta. Ltd . 
,c e Cla. Ltd. . . . . 
. Mnrquu Frrr~1rR. .. 
L~on Israel '"'· · · · · \-.ann Grpp e 11\, Ltd. 

'ern!Uidee e Cla. Ltd. . . 
1a~1 Saml)alo A C la. ~. 
• NOJtU Ira e CIIL , • • • 
1lra Freire e Clll. Ltd. 

,.ai'Or dlnamuquts 
1ada": 
~me Ferreira . . . . . . 

·os Jtello e Cla. Ltd. 
llon e Cla. ........ 
a Domua o Cla. . . . . 
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PA RTE OFFICIAL 

P·refeitura Municipal de Santos 
Expediente despachado em I O de Junho 

·1e 1939 

Pelo sr. l'retdto: 

BAIXA DE LA'KÇ :I lENTO - 5. 063, 'Maslrangelo c Cia. -
Sim, por cquidadc. 

COLOCAÇÃO DE ANUNCIO LUMINOSO - 7 .218, Alva
ro Felipe. - Sim, pagos os emolumentos c imposto~. a titulo 
precario. 

CANCELAl\TENT DE l\1 LTA: - 6 .000, Francisco Gus-
mão. - im, pnsos o molumcntos. 

LTCE ' Ç.\S- 7.443, R inaldo Dias Borda. - Sim. 7.491, 
João Agostinho de Freitas. - Sim, por equidad . 

rm TlT ' ! -o: - 5. 19!), Companhia fon g irn 1'\acionnl. 
' im. 

VISTORIA DE lOTOH: - 7. 187. Empresa de Pesca San
tos Llda. - Sim, pnsos os molumenlo 

PORTARIA: 

K• 180 - E fetivando o sr. Cordo,·il Ponna no 
4.• e~criturnrio da Divi 5o d Obrns Pat·ticnlares, na 
de bt·as. 

P To Chefe de Div. de Obra Publica 

Pl ' TURA. C IAÇ O E PEQUENOS REPARO : - Pro . 
7:í.00 '91 J!l2, Alberto João !ariani ; 7498, Antonio Franei co; 
7.562, 'rla o Gonzalez. - omo requer. Proc.5292. Oscar 
f:a imro fasalhães !cxn. Santos. - Dê-se baixa da li .ençn. 
Pro . 7421, Alcino Per ira d Carvalho; 7598, João l\fathias 
de Brils; 7600, :Manoel farlinho. - Sim, pagos os · emolu
men to . 

OBRAS DE ACRECfMO: - Pt·o . 7379. Antonio . ousa Si-
monr. - Junte planta d itua~·ão rom indicaçü ex:~ta do 
l rreno. 

REPAROS E PINT HA DE CHALE' D · :lfADErRA: 
Pro . 0867, José Guimarães. - Indeferido. 

CONSTRUÇÃO DE PREDTO: - Proc. 6680, Antonio Dias. 
- Deferido, pagos os emolumentos. 

CO 'STRUÇÃO DE lU,R : -. P1·oc. ~3 12, Casa Donvn
~ues Pinto Ltda.; 7213, .Jose llermtda. - Sun, pagos os emo
lum ntos. 

COI'\STRUÇÃO DE PASSEIO: - Pt·or. 7505. Albrrto João 
J\ !ariani; pt·o s. 7594193, lbc1·Lo João J\loriani; pt·o . 7:>79 
Julio Ferroni JTetTeros. - im, pagos os emolumentos. 

CONVITES: 

' Secção do Expediente: 

Proc. 7563, Abel Gonçalves de Freitas; proc. 8333, Fran 
cis o zevcdo; proc. 6976, Casa Baruel Ltda. 

A' Div. de Otims Pnrticularcs: 

Proc. 6762, José Pclhon · 7132. Romeu Estcves Martins; 
5803, Ciriaco Gonzalez; 6345, Polydoro O. llittcn ourl. 

A' Di v. de Plano da C. O. e Projetos : 

Pro . 5151, Ciriacp Conzalez; 0424, Euuardo de Sou a. 

Diretoria l!e Servlto• Publfcos: 

EXPEDIENTE DO sn. DinETOR: 

Dia 0-0-39. 

E " A~IE E J\!ATniC ' LA DE 1\IOTO.Rl'\EIRO : - Pro . 
7408, Manoel Fcrnnncle Malta. Exprça-sc n carta, pagos os 
emolumento~. 

J> ln sr. ll r cl11 Olvl~íio d11 ltc~clta: 

TRANSFERE. 'C IA DE Flf\~1.\: - 7614, Amnldo Alexan
dre .lt•nsen. - . im, pagos os emolumento . 

L!CE1\ÇA PAH AGE ' CIAD'\H DE HOTEL: 7227, An· 
tonió tanoel de Sousa. - Sim, pagos s impostos. 

Dh•etol'la !lc Sl'l'\'l~os Jlubllro Municipal : 

ED ITAL 
Edital de aegomla praça, com o 
praeo de dez (10) diM, dos ben s 
penhorad~ • Dona Adellna 1\lez
zall&ppa aartoletta e seu marido 
l.orenzzo pa.rtoletta, no executivo 

llypothccarlo que lhes move 
Jo é cantei. 

' COMARCA DE SANTOS 

Cartorio do 5.0 Oficio 

Escrivão: Edmundo de :tend<>nça 

Eu, o Doutor Euclydes de 
Campos, Juiz de Direito da. 
2. • Vara. Ctvel e Comercial 
de& ia. Comarca do Santos, 
Estado d~ S1!.o Pauto, etc. 

FAÇO SABeR aos que o l)re• 
sente edita.! virem, dele conheci
mento U1•erem e Inter esa.r possa., 
Que no dia H de Julho, p1·oxlmo 
vindouro, lts 13,80 h()ra.s. em 
frente ao edlflclo do forum e 
Cadela. Publica. local, á. lrnça 
dos ndradas, o porteiro dos 

udltorlos Julio dos Santos, ou 
quem sua.s Ye'tt"s fi:Wr, levar(~ a 
publico pregü.o de segunda (2 .*) 
praça, 1•enda. e &l'l'cma.la.ção. a 
quem mais clér e maior lance 
oferecer, nclma. da. respeilva 
a.valla.ção que é do valor de 
60:000$000 (sessenta. contos de 
réis), que com o desconto lego! 
de dez por cento (10%), fica. 
red uzlda a 54: 000$000 ( cl nccen t 
e qnntro contos de rlils), os b ns 
que seguem descritos, penhora
dos a. Dona. Adellna. :Mezza.copa. 
Bartoletta e seu marido Lor nzzo 
Da.rtoleltn, no oxecullvo h IJO• 
tecar!o que lhes move J osé a.n· 
tel. cujos bens eüo os seguintes 
n. saber : DUAS CASAR A rua 
Ma.rc!llo Dias sob numero lO, 
nula cidade, sendo uma. na. 
f r·enle e outro. nos fundo!!, eeto. 
n!lsobradada. e do conslrucçlio 
recente, me<llndo o terreno sete 
m tros de frente, por trinta e 
seis metro~!~ da !rente aos fundo~< , 
a. !ntestar com propriedade de 
F'ernando Rodrigues Gil, com 
muros vroprloe na frente, dos 
lados e nos fundos. confinando 
do lado da. praia com Mlgonel 
Ga.tll, do lado da cidade com 
Joli.o Csrlos natto e nos fundos 
com qut1m de !llrt"lto. Eslc11 Imo
vele estilo 111tuaclos no prlmt>lro 
dl~t rlcto e s.• \l·runl!rrlç!lo hy
potheca.rla. cl l'! l a ComnrQa. !=<obre 
os bens descrllos e rontronta<lM 
não ~sam outros onu'!, o 111° 
ser o exequendo. conrornH• os 
documentos juntos aos re~ne t!l•os 
11 utos. E. para que chegue ao 
conhecimento d todos o~ Inte-
ressados, é expedido o presente 
edital que ser(t A.tlxa.do no 1o~or 
publico do <'O&tume. puhllcndo 
l?t-la. lmTJl't>MA. lo<'a.l e "Diarlo 
Oflrlal dn y, ta.do ~e Rl.\o 'Pnuln". 
Rs~tos. 1 O de Junho de 1939. E"!J. 
nenedlcto de Camargo. srrlntn 
Interino. que n subscre,•\. O J uiz 
de Direito da ~.· Vo.rn.: (a.) 
Euclydes de Campos. (T.cgo.l· 
mente 11 lnAo). 

'19ú9·14 

~ TRmUN.A ~ Domin~ 

SERVIÇO REGIONAL 
EM SÃO PAULO 

l!lDlTAL N. e/Uoll 

De ordem ao ar. cnet• i.l[lODIU 
de conformidade com oa 11 L • • :4. 
do ar. H do decreto n, •.tO$, de "' 
de !everelrt. de 18tlll, 118 taz pubU.; 
para conheclmentQ <101 lntereJ~eado 
que, tendo o• bere1olr, do JOA 
ANTUNES 001:1 SAN'l'Ol:l, occupl.ll• 
tes de um terreno de marinha altu• 
do no IOCIII denominado ·santa Ma 
ria", Munlclplo de l:lantOI, neste E~ 
tado, com 400 metros de frente, apt"O 
J:lmadamente. confrontllldo ao NOl' 
te com o caminho novo para 1:1. VI 
cenle, ao Sul e O~ete com terren 
alodlal de sua proprtee1ade • a tst 
com o Caminho Velho para l:l. Vi~ 
cente, requerido o aforamento c!. 
mesmo, silo pelo presente convidado 
oo que porventura tenham quaeaque 
opposlçio ou reclamac;lo a fazer, 
epr sentarell)-n'u a ea•· Servt~ 
Regional . déntro do prazo de llO dia 
a contar da pre~~ente data. afim d 
nilo Incorrerem na perda de prefe 
rencla garantida pelo ttrt. 18 do cl 
todo decreto. Flcarlo, para odos o 
rr llo~ . reeelvadOI os direitos da Pre 
feitura Municipal de Santos, quant 
b arena destinadas a togrndour 
pubtt~o . naquPlle Inca!. 

Outroslm, eo declara que ele licOr 
do com a Circular n 28, ele 18 d 
Abril de 1912. tal aforamtnlo ficar 
eam nenhum efeito. t~m quatque 
tempo, e se verificar no terreno 
ulstencla de arelu monultlcas o 
ml'lols pl'eCIOIIOIJ, 

t:lervlço Regional do Uomlnto Q 
Unllo. em E (\ auto. 14 de març 

Keroulan.o de PMltH I'WIO 
.l!lscrlvlo 

6599-:.!016 

Recebedor1a úe Rendas 
de Santos 

EDITAL .• 8 

De ordem do enbol' Admi
nlslt'ndot·, faço publico no :;rs. 
t•onll'ibuintcs do Tmposto de In- 1' 
dustrias e Profissões qu<:, de G 
co nrormidlllle com o qu e de- 1o' 
tcl'lltina a Portada n. 596, do A 
Drpartamento da n ccita. pu· : 
hlicada no "Dinrio Oficial", cl c 
hontcm, o prazo para o paga- F 
mento com o de conto de 20 % 
do Imposto :;uprn citado, de· 
Yido pelos contribuintes u.ios c 
pl'cnomes tenham como inicial 
uma das letras de "F" a "L" N 
foi prorrogado até o d ia 12 d o R 
co r'rente mê. . A 

He ebNloria de hcndas de A 
Snntos, 2.' S ·~ão. no O de Ju- E 
nho de 1!!39. t 

NERO SERRA A 
7889-11 Chefe ela Secção ~ 

A 

c 
A 
F 
It 
o 
~1 
S' . 

ALFANDEGA DE SANTOS 

.A 
1!' 
A 
M 
\' 
T 
SI 
T 
Ji 
R 
c 
G 

AV ISO 
CONCORREN IA DMI. ISTRATJV A PERl\1.\ E. •1'E • .• 2 c 



COMPANHIA DOCAS DE SANTOS COMPANHIA DOCAS 
Aviso de chamada do sr. Manoel Costa 

De conformidade. com as Jnstrucções do Cons lho Nacional 
do Trabalho, para o Inquerlto Administrativo de que trato. o 
art. 63, doa decretos ns. 20.465 de 1.• de Outubro de 1031 e 
21.081 de 24 de Fevereiro de 1932, saibam quantos este edl· 
tal Ylrern que, o Sr. Manoel Costa, trabalho.dor ele carga e des· 
cari& da turma. n.• 6, da Dlvlslio do Trafego da Companhia 
Doeu de Santos, eat:'l. sendo chamado para eua audl nela no In
quedto Administrativo Instaurado em virtude de Portaria da 
Inspectorla Geral da referida Companhia, para apuração da 
falta cra.,ve de abandono de serviço, que lhe é attrlbulda, de
vendo o mesmo comparecer n•J dia 14 de Julho proxlmo futuro, 
te JO horas, em a sala em que funeclona a respectiva. Commls
a5.o de Jnquerlto, no edlflclo do Escrlptorlo da Divisão do Tra
fe~o. no Paquet.'\, ou nos dias subs quente até o ncerramento 
do lnquerlto, entre 13 e l 8 horas, npresentando- e ao presidente 
da Commlssl.o de Inquerlto. 

Estll.o Indicadas as segulnt s tesl munhus qu deverão de
pOr na fórma de direito, na reunião a se realizar ãs 20 horas 
do dia U de Julho pro:dmo futuro: Gnm rclndo Bouzn.s F r
nan4es, re !dente é. rua. Uruguo.y n.• 20; Antonio Joii.o ustodfo, 
r aldente á rua da ConsUtulçii.o n.• 206; Oregorlo Dynczulc, re· 
si dente á rua Joll.o Pl!ssOa n.• 3 84: e Joli.o Marta l<~ fsu lredo. re
sidente a\ Avenida Campos Sanes n.• 18; o Inter ssado poderá 
fazer-se acompanhar de advogado, ou ser a~~slstldo peJo ndvo~ta· 
do ou representante do Syndlcato a. que p rtencer. 

En, Fernando Vaz Parada, Secretario dn. Commfsll5.o de 
Inqterllo o subscrevo Fernando ''az Parada e vne asslgnada 
pelo Presidente. 

Santcs, 11 de Junho de 108!1. 

'FRA. ·ors O Dl<: AL~mn :\ 
Presidente da 'ommfsslio de TIH]uerito 

.79.'15-917 
I 

f lLENCIA DE BENTO DE SOUSA & C IA. 
Quadro geral dos credores admittidos nesta 

fa llenc ia pelo M.M. J uiz da 1.a Vara, 
a saber: 

viso de chamada do sr. José Rlldrigues Lopes 

De Conformidudc com as lnstrucçõ s 110 Con elho Na
ional do Trabalho, para o lnqul'rlto Aclminl tratiYo do que 

tl·atn o art. 53, dos decr tos ns. 20.405, de l .• de Outubro de 
1931, e 21.081, de 24 de Fev reiro de 1932, saibam quantos este 
edllol virem que o sr. José nodrigues Lopes, trabalhador ele 
ar~a c eles a1·ga da turma n. 33, da Divisão do Trafego da 
.ompanl1in Docas de • anlos, está enrlo cbamndo para sua au

diencln no Tnqucrito Administrativo instaurado em virtude de 
Portaria do. Tnspcctoria l'rnl da referida Companhia, para 
npura~ão da falta gra,·e d abandono de serviço, qu lhe é at
lribuicln, devendo o mesmo ompore l'r no dia 3 d Julho pro- , 
:imo futuro, fis 20 horas. em a ala em que funcciona R rcs
>cclivn ommissão de Inqucrilo, no dificio da Divisão do 
rrar go, no Paquctá, ou no dias subsequcntes até o encerra
nento do inquerilo. entre 13 e 18 horas, apresentando-se ao 
>rcsidcniP dn Commissiio de lnqucrito. 

E tiío indicada as cguínt s testemunhas que deverão 
tl pôr na fórma de direito, nn r união a s r allzar ás 20 ho
ras do dia 3 de Julho proximo fuluro: Ant nio Rodril{ues, rc· 
sid nt no Morro da :> nha Lig:~ção n. 22: Antonio Dias Ri
beiro, r slden\e h run F r i Caneca n. 20; Raul Alvrs Mor aes, 
'1?. iclcntr i1 1·un Oswaldo Cruz n. 383: e Antonio Costa Ramos, 
resid nle i• •·un Joaquim Tavora n. 518; o infere sndo pod rá 
fnzer-. c acompanhar de nclvo~ndo, ou ser assistido pelo advo
gado ou repn•sentnnll' elo Syndi nto o qup prrtencl'r. 

Eu, Fcrnan•lo Ynz ParadA, ScC'rl.'lni'IO do Commlssão lfe 
lnquC'rito. o . ub. ercvo, FC'rnando Vnz Pat'adn, YOC assignada 
p lo Prc ldcnlc. 

Sanlo. , ~8 de :\Joio de 1930. 
I FR N~I. O DE ALl\IElnA 

Pre iclente c], Commlssão de Tnquerito 
69!)" 2i 6 

Associacão Predial de Santos 
----1-

Fl~ffiLÉ.\ GERAL E. TltAOHDINARTA 

De ordem do sr Presidente e de acOrd com o arti&'O 8& 
§§ ].• e 2.•, dos sta.tutos. I'Oovldo os ers. aaaneiRdos a se reu
nirem em as cmuléa gernl e;o;traordlnarla, sabbado. 24 do cor
rente, ós 15 bnras, em nos11a séde social, â Rua 15 de Novem· 
bro n.• 194. afim dl.' discutir 1u votarem um projeeto de 
rc!órma. parcial dos esta lu tos, I'On recclonado pela. dlreetoria. 

a.ntos, 9 de Junho de 193!1. 
A.\JJ\XD ll. l~FlRNAXD • S 

Secretario 
Xom .. DomloW~ Na.tureu Credttoa 7875-!H 

l'.UU.JIOIADOS 

GPm no dos S&ntos ........... , .. , 
Mano~ I da os ta. S nl os , ........ , 
Artllur Louzada , .•... , . , .......... . 
Fazeda elo Estado , ........ , , ..... , 
Jo'azeda do Estado , ........... , , .. , 
Cla,J d Seguro "Sagr s" ..•..•..• , 
.P'reaerlco Flc-uelredo Nelva , .. , , , , . 

CKDOG:aA.PliUSIOS 

Ranlo3 
Santos 
Silo Slmiio 
nnto~ 

"anl 3 
S. Paulo 
Santos 

Rnlarloa 
• alnrlo~ 
Orl .-li'éJ ias 
Impos OJ 
lmpostlls 
DPp silo 
lionorc.rlos 

26~S300 
496~00 
GIOSOUU 

76 :389$600 
1&7$600 

3 :8 2$701.1 
4 .381$000 

IRMAHDADf DE N. S. BOM. JESUS 
DOS PASSOS 

PROCISS O DE CORl'U CURI TI 

l"c orrl~m do n ono •· a rls lmll lr mll.o Provedor· 
~ acQuleacend!l ao honro o convite oue nos foi dl
rl&"•do ntla. Y"noranl Jrmnndllde <lo Santlulmo 

86 :212$400 ~ncram~nto, du. Coth~ll•·nl, tenho a aulllda bonr:" 

Manl<'l d Slh·& Cru71 Junior ....... Rnnfos 
Rkll'do Montlanl e Cla ............ , S. Slmll. 

lugu~la 
·, I'CdlfO 

lnd.·Ord.· 

· I d., con\'ldar Nl d .d. Jnn• oa xmns. Irmâa para 
.io r unlnm m 11(• 111 Cnn lstorlo, domlug , dia 11 do corrente, ta 
H homs, r vulldoa lle auas lnsl;nla (holnndraus 11 murç a), atlm 

16 :950$000 d • lnc-ornorndroa, a ,:>:ulr 111 T>RrR a ('RihNlrR.l, para. tomar parte na 

meti co Ribeiro Mnrttnro .... , .... Santos 
8 : ~60$000 solennl salma proclssAo de COnP R CHr.J TI. 

Consl~torlo (IA. 1rmnnf1ndc d N. !:!. Bom Joaua doa Paaaoa, em 

1 ~uno Jo'en Ira d Soue , , , ••• , , , 
'mlllo Garcia •. , , . , .............. .. 
o~ Antonio B \'OI'ino ... , ....... .. 
Am&Pl Ah·ee ......... , , , ... ; .... , • , 
lblao Francisco Curto .. , ........ , 
&noel orlno ......... , .......... , • 
lblno Dias de Sousa ....... , ..... . 

tonto Ladeira ................ , •• , 

ntonlo Botelho .................. , . 
anclrco Malta Cardoso ... , .. , . , •• 

ndwrtrta.s Reunldllll F. Mo.tarazzo., 
car ox .......................... . 
~1rd 'Soturi1o .............. , .... . 

A. Martlntlll ................... .. 
u lltayrlnk Vel&'& S/A. •••••• , ••• , , 
rthur l1 nriquo Socco d Carv~lho. 
rn o li, Sartl ~ 111. Ltda. . ..•••. , 
rmour nt Bro.all Corporatlon •. , , • , 
olnho PauiiAta Ltda. ............ . 
to llfutrandéa .............. ., .. .. 

he Natl!lnal Clty Bank , , , , , , , , , , , 
n1lo e Cla. ....................... . 
e Natlonn.J Clty Banlt .. , .•• , • , , • 
~ BPnto de Sousa ........ , ..... . 
flnsç6e~ de lllllho B1·a~l SI A. .. , 
ta P ll~arl .... . .............. . 

rmano Steln S/A ................. . 
1111m e Coelho 

!LA.-. 

Hanto., 
Santoe 
Santo~ 
SanlOij 
San 0 11 
Santos 
Santos 
Santos 

Santos 

F~ r laR 
lnd nlsuçiio 
J nd nl~açllo 
lndPnlsaçllo 
lnd nla~o 
1ndC'nisacrtu 
Ind.·Or<J. 
lnd.·Ord. 
lncl.·OI'fl.· 
F~riM 

Ind.·Ord.· 

:J :900$00U 
6: LZ $000 
~:401.1$000 
7: ~000 
!l :520:WOO 
3:360$000 

: 0$000 
3:6•111;00 

3:636$1100 

Santos. u do junho de H~9. 

7 8 15-11 
I Alt t O T' OWI'lCO 

t.• s ecretario 

·~----------------------------------

IRMANDADE de N. S. do ROSARIO APPARECIDA 
(J',\ DI\0 tn.\ Ul~ .\~TO ) 

l'ltO t ·'O de o ll t• onn1 Tt 
xr •·ta 38 : ~65$700 

Scmlos lnd.·Ord. 1:980$000 1 D" ord m do nosall lrmno U nPmPrlto rovedor. ccon\'ldo tcx'foa 
• anto llonorarl s 7 ::.'00$000

1 

r> ~ trmOn~ lrm 1 pnrn cnmpn.rc.:tr~m t'lll nono Conalstorlo, do• 
R ntos Ullllcat 'I 16 :923$000 mlngn, 11 do corr nt (fgr jn ('n.th<'drnll, 11 lo.a H llorl\ , nvel.ll· 
Santos onta. 4 :8 orooo doR <l e U08 1'1811 e muraaa. ntlm Oo> lomarem porte na maj ltOI& 
Santo, 'I orr~ntcM 3:713 700 procl~eD.o de 'orpu11 t'hrlafl, ou~ fto.lrh dn.qu lia. Igreja.. 
E> ntos upllcnta 6~$000 A M an. Aclmlnl•trnliYa pt'rn o " ompare lm ntó do maior 
R. Janeiro nollrnln l ::!OU$00() numt'ro d lrmltofl fiRrB, dt' saa fOrmn, nr ·e\! H nn con,·lte tefto & 
Santos /COITeuteK 4:t~6$HOU t•ftlrL lrmnndll(l l)'la :.lean dmlniRtratlva 11 lrtnandftd~t do 8 . 8. 
S. Paulo Jlupllc-lltn .930 000 • 1\Crnmrntn. ,. rendermos hllnt nl\gom o. JPBU ncramt'nto.do. 
S. Paulo Dupll ala ~ ó . Ot 00 ronHi'\'orln da h·mnnl!ndo dl'l ' OAM • l'lnl1orn. 110 r.osnrl~ Ap-

. Paulo Dupllcatu 8 · 'l73S900 1no 
S. Paulo C!Cor•·ento ., :õ97:s;;o narc-clda, l'z\droclrn !lo • nntos, aos 8 de Junho rte • 
Santo Duplicata ~, : 0~1$600 C\ 1.• .. ~rrctArto 
S . Paulo Dupncat118 8;14$0()0 nrnu.no '1\1\Tl'l'T' Enn' 
Santos Duplicata ú :816$200 
S. auto PromlsPOrlaM :!S: 1 $000 
S. Paulo Dupllcatns 18:700$000 
Sorocaba Duplicata 1:960$000 
.Toln\'111~ nupllt·ato a: 64 000 
R. P~~~~f>~P!Lic-_nl~--~ !!~~! 

I R M A N D A D E de S A O 8 E N E D I C T O 



v a- co Prior e Cla. 

nen-
obre 

t' 

Dlvlsiio de Flscau~atão e Scl'Vlços Publico~ 

'eraos1' JjjXPEDIENTE DO DIA 26 - 6 - 39. 

tda., OONVlTEJ: - A· comparece•· a esta Divisão (Secçli.o ~ato. Velculos) - Companhia Cervejaria Bra.bama, proc. ' 8176. 
obre 

Pelo sr. Dh•c(OJ' itc F'11zemln: 

I 011:111UliJBilp 
De ordem do e 'IIJOX:R 'A 

acOrdo COm O disp~XIl SO]UOWDO 
termlnanteinente pr~ ·walipo op 

llliW118WJdxa 
praias. o jogo, de ep ov!luznu.t 

A Prefeitura 8.1118t ep Jpqo 
Incidirem na transroap op sow 

de I 011 In. fractores e apr:''1!1BEm ll~UIIJP tu noaau11ú.1 
pratica daquelle es Ol opuo 'u:> 

ld lllUii\U'Ul'.l 
Diretoria Adml 0P llJtiW 1111 • 80• . 

avo-

ma-
REDUÇÃO DE VALOR LOCATIVO PREDIAL: - 8096, 

F'ernando Dias Leal. - Nilo pód& ser atendido. 6081, JoaJQuhn 
Lopes dos Santos. - Sim. em termos. 

)t.lod -.n.llu 11 
toe, em 23 de Junh t1JQu ap t~ 

IJUWOO 11lllllP 
;IlM lllUOPJU 
~~~ '11jJlll9J.l(! 
11. we '(IG.Il 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P oqunf ep 
- U 'I{OlJUOIU 
Dlanda Lopez e Cla. Ltda., so- I dldos para. os vaporeB Astro e Dlcklnson e Cta, 0°l!U'ar~ 

obre I bre armazenamento e embarque Saturno. embarque de 4 volUavs ep 11.11111. 
• de dlvel'BO!l volumes . I Paulo Tomuelll, sobre trans- Amel'lco Martins J 'JS ·owxa .. 

~tlata. Plerrl Sobrinho e Cta., sobre I porte para o armazem de Baga- J_.tda., sobre armaze)ll!lnocX 11 oz 
va- , embarque de varlos volumes. gem de 8 volumes. diversos volumes e e\l~o;~:;:~wg~ 

McFaden e Cla. Ltda., BObre I l~ranclsco Monteiro, sobre ea- varlos vapores. tJci vpJUlMV 
tlttata embarque de diversos volumes. tadla de vagões vara 0 vapor Antonio dos San\aOAJP111A ep 
1 va- j Cla. Anlllnae e Productoe Chl- I São Matheus. 10bre descarga para. W vseepuoo 

lrllcos do Brasil, sobre arinaze- C la, Brasileira. de Frutu s. A., mru:enamento de dh.0o,.x:&uv~~~ 
more 1 nameento de diversos volumes e sobre transferencla de dlveraoB md e embarque em ~nb ·waJaAn 

embarque em var!OB vapores. volumes. ree. nOJJA 11llJpa 
lnery Cla. Brasileira. de 'J!'rutaa S. A., Sociedade Exportadora e Mar!· Uenel'al Motore do &Q119 O:IIIJI 
ento sob1·e umazenamenlo de 140 vo· um'a Ltda., sobre transferencla sobre armazenament(nucr ovs 
rq\le lumes. de diversos volumes. volumes e embarq\ vo~uwoo 

1 Alberto aon!lglloll e ela., so- S. A. Moinho santlsta, sobre vavores. ~~~aztgr,n 
obre 1 bre armazenarnento e embarque embarque de 1 volume. Anderaon, Clayton J [i[ 
es e de diversos volumes. Alberto Bontlglloll e Cla., 80 • sobre armazenament;r IOJAJ.IOill 

1 Sociedade Algodoeira do Nor· bre emba.rque de vn.rlos volumes. aos volumeB e emba tOJiliVO 
so- ~ déste Brasileiro S. A., sobre ar- s. A. Frlgorltlco Anglo, sobre rios yapores. 

nos mazenamento de dlvereos votu- armazenamento e embarque de Cla. Vadrla San~OA 
em mes e embarque om varlos vapo- diversos volumes. sobre entrega de S'e.In~'e.N: 

t • ree. • Cla. VIdraria Santa Martna., Norbo S. A. e sobrt 
obre I V. Morei e Cla., sobre entreg·a sobre embarque de 80 volumes. de diversos volumes ,,~---

vara rua. de 2 volume!!, e.rmaze- s. A Martl~lll, sobre descarga Cla.. Unlilo doe ' ·.tolun.r VA 
tlu- namento de diversos volumes e para vgõee, pellldoB para 0 vapor sobre pertence de 4f.il 'O'IIAI.I:lll!il 

embarque em varloe vapores. Bury arma!l;enamento e embar- entrada no t nea de f.luowntOWG 
rs~.! Aaeoctaçllo Commerclal de Per- qup de diversos volumes. Algodoeira Bratac , 9P &1,401:> 

"e 1 nambuco sobre pagamento de b d 900 o,roso .zoru 
va.- ' Cyprla.no Marques, sobre ar- em arque e v IIOUII.Y: •n:a: 

taxa. mazenamento e embarque de dl· Brazlllan Wanant 1011 ·so~1l1lS 
80• 1 Frlgorltlco Wilson do Brasil, versos volumes. Flnancy Co., eol.>re e1d " opva 

sobre pagamento de ta;ta. Vluva J. R. Coelho, sobre em- 971 volumes no vaPno opv1a 
so

~es. 

,:rque 
I 
,em· 

Chargeurs Réunts, sobre forne- barquo no vapor Pará de 5 vo- Barreira de Alm• OP'BOJIQnd 
cimento de 2 fluctuantee. lumes Ltda., sobre armazePP oonqnd 

Atlantto Reflnlng . Co., ot Bra- · diversos volumes e enenb 111l1Pa 
11 IObr ca.rtA n. 9l. · . Cla, Antarctlca Paullela, sobre var!OB vapores. IIIIW •ussod 8 

' e embarque de vartos volumes. l~uawtoaqu 
S. A. Marllnellt, eobre arma· I Vaz Guimarães 8 Cla., sobre Cla. Segurança de ·ra: 'O'IlX!Uci 

zenamento e embarque de varloa embarctue em varloe va.poree. Geraes, sobre entreg\XIlUG:j. woo 
10- ~ volumes. C! b Irmllos e Cla. Ltda 10one WtlllS 

.J!I Lula Prloll, sobre armazena- C. Castro e a ., 80 re arma- mee. · 19: , líl:j.Uil:l 
~o . mento e embarque de diversos ze~amento e embarque de va.rtos I S A Frlgortrlco A~l o woo 

'rso; volumes. vo um e e. · dea~rga de 76 volt ZUl tunb 
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CARTORIO DO 2.• OFICIO 
aorlriot Jol6 de Almeida :Prado 

Campos 
11, o Dr. Clovle de Moraee Bnrroa, 

.Tulz de Direito da 1.• Vara da 
Comarca de Santos, Estado de 
SAo Paulo, 

tu 'ltO oe t.r un namaaa oe re r upo, a o q mu . nu~em parte 
as Séries E/F, G/ H ·e I/J, no valor de Jls. 240:000$000 accrcs
cida da importancia para a acquisiçiio do terreno ou augmen· 
to da construcçiio1 convidamos os Srs. Mutuados a compn.re· 
cer cm nesse d ia, as 20 horas, em nossa Séd e, á Rua 15 de No
vembro n . 167, para o fim supra citado . 

Outrosim, chamamos a attenção dos interessados que se 
ach am em atrazo e queiram gozar d as vantagens d a Votação 
e Chamada, a virem pagar as suas m ensalidades até á Yespera 
do referido dia . ' 

Santos, 17 d e Junho de 1939. 

F&ço saber aos quo o presente 
Utal virem. ou dêle conhecimento 
verem, quo por parto de Nina von 
lelander, proprletarla, !Ilha Jegl· 
ma de Conde .Jollo Slmonltch e 
ond011sa Maria Slmonltch, natural 
1 Vladlvostok, Rusela, residente ' EZEQUIEL RIBAS PAGtS 

QUALIDADE E E 

yenlda Prealdente Wll1on n. 167, irector-Secrctarlo 
munlclplo do SAo VIcente, de ~~;;:;.:.U.....:IIIIi~liiilili:ôlllllillilli•sus=::=~íiílii.i.iíMMiiíi.iliii-ií.---:~ 

marca, foi apresentada a eate .Tu!- ·• 

Como symbolo universal de au
xilio c protecçio, foi creado o 
emblema da Cruz Vermelha. 
Assim, tambem, como aymbolo 
de economia e protecçio para o 
automobilista, foi creado o oval 
&so. Elle distingue os pro
duetos de uma or&aniz-açiio con
sagrada, em todo o mundo, como 
a primeira em qualidade. Repre· 
senta recursos technicos, expe
riencia e prestigio inegualadoa . 
Onde vir o oval E:tso - azul, 
branco e vermelho - poderA ob· 
ter Essotube, o oleo qU'e propor
ciona maxima protecçlo e mi-

nimo c 
z-olina 
as graJ 
longari1 
c outr 
rios d · 
quer u 
pode o 

baixo 
qualid• 
Da prc 

a pcUçllo do teOr aegutnte: -
xmo. er. dr . .Juiz do DlrPlto da 
ra de Santo11. NINA VON NlE-' 

ER, ca1ada, filha le&IUma de 
nde .Jollo Slmonllcb o MBI'Ia Sl· 
nltch, nascida aos lS ttreze) 
junho de 1903 (mil novecentos e •>. em Vladlvoetok. Russla, pro

etarla, residente t. Av nlda Pro· 
nte Wilson, 167, em S. Vicente, 
ta comarca, entrada no Brasil em 

COMPANHIA DOCAS DE SANTOS 
Aviso de chamada do sr. Manoel Costa 

• 
de abril do 1925, conhecendo a · 
ua portuguOsa, aqui radicada De eon!or mtdad& com a, Inst r ueções do Conselho Nacional 
mo..la do treze ILDOI, pola velo dl· do T rabalho para 0 Inquerlto Admln1strativo ele qu e t rata o 

amente para a cld•ule do "'lrlrl ' t • ond t em proprJcdllilG e al p'!r- art. 63 , do11 d ecr os ns. 20 . 466 de 1, de <>utubro de 1931 e 
nccou at 1937 e 4ese& data em ' 21.081 de l!4 de Fevereiro de 103 2, saibam quantos este edl· 
nto neata Comarca, vem, noa ter- tal virem qu e o Sr. Manoel Costa tra balhador de carga e de&· 
e do decreto-lo! n. ~~~~. lle 25 de ' • i i ,. ' T f d c t rll do 1 , req 11trer a au 11 natu- carga da turma n. 6, da D v s .. o do r a 8iO a ompa.nh a 
lza~!lo de bra•llelra, renunciando Doca s de Sa ntos, estâ sendo cbamado para sua audlencla no In· 
prcssamente sua nBclonalldsde querllo Administrativo Instaurado em virtude de P ortaria da. 

origem. ~presentanclo os uo- Inspectorla Geral da referida Companhia para apuração da 
entoe exlg os pela lei, requer ' 
Excla. s sirva determinar fal t a grave de abandono de serviço, que lhe é attrlbutda, de-
lgna~o d um audiência. ePp - ven do o mesmo comparecer n~ dia 1• de Julho proxfmo futuro, 

I t lto 1oa artigos lS ás 20 hora• em a sala em que tu neolona a respectiva Commls• 
H do referido decreto, com lntl· a ' 1 1 11. ç11o do rcpresen•ante do Mmlste- Stt.O de Jnqu erlto, no ed !leio do Escr lptorlo da Dlv B o do Tra-

Publlco para •·~•lsll-ht, eentlo, !ego, no Paquet.o\, ou nos dtas eubsequentes até o encerramento 
tlo, ouvldu as testemunha. abat do lnquerlto, ntre 13 e 18 horae, apresentando-se ao presid ente 

arrolada•. que Jomparecerllo In da Com mlssllo de Inquerl to 
pendente de lnllm&l;l:t,, no dia, · 
ra e loiar deslgna<los para a jus· Esti\.o In dicadas as seguintes t estemunhal! que deverão de· 
flca.çllo . Pec!e <lue jul~rada por pOr na fórma de direito, na reunllo a se realizar lia 20 horas 
tença a jus\ltlcncAo. publicados do dia. 14 de Julho proxlnto futuro : Gumercindo Bouzas For-
editais pr vistos pola lei tlll ja o d ld t U • 2 0. J R c t dl cesoo cncamlnhudo ds hUtot·Jda- nan es, r ee on e 1\ rua. ru guay n . , Antonio o ... o us o o, 
competentes, par11 exame e des· residen te 1\ rua da Consti t uição n .• 205: Gregorlo Dynczuk, re· 

cho. P. Dec~;tm~nto. Sanl os1 31 sl dente 1\ r ua Jollo P essOa n .• 38 4; e .Tol o Maria Figueiredo, r e
Marc;o de 198U. Nina von Nle tan· si den te 1\ Aven ida Campos SaUes n • 1 8 · o lntere11sado noderl\ 

r. (Selada com três mil réis de · · "' mpllhos e taduniA) . _ R<' I de fazer -se acompanhar de advogado, ou ser assistido pelo advop:a-
temunhas : dr . Humberto Antu- do ou r presentante do Syndlcato a qu e pertencer. 

Gruber, advognlio, rua 15 do Eu. F erna ndo Vaz Parada Secretario da. Commlssl!.o de 
vembro n. 10, 2.• anllar. Santos. 1 lt b F d' v ulo F. de Gasgon, t~acr.vA' do nquer o o au screvo ernan o az Parada e vae aastgnada 
Cartorio Criminal de Rnntos. {A pe-lo Presidente. 
a da petlclon ria t"'tava reco-

eclda p lo 1.• Tat>etl.4' desl& cl· Santca, 11 de J unho de 1939. 
de. - Dlstrlbulçllo: A' 1.• "<nra 
2.• Otlclo. Santos, G ele 4 '!e 1!lS9. 
Distribuidor : P. C. Alvi'J. J>Pa-
ho: A. 6. C. Santo3, 1114!88. (a.) 7935_ n

17 111. Barros". Aaslrn , tendo em " 

FRANOISOO DE ALMEIDA 
P residente da Commlulo de Inquerlto 

ta as dlspodlçOes contldns no or· ~-:~!!"'!!!l!!--------••••••••a&:l:llll::IIIWi:llli:Wi!i::.o 16 do D creto·lel n. 889. de 25 i 
abril de 1988, !aço ciente a to· 
os lnter~ssado11, que, durante o 
esoo poderf. qualquer cldadllo 

esentar lmpugnaç!ll Cundamenla
que a<>rt junta aos autos com 

documPntos qu a o~.com!Janharetn, 
a os fina d direito E, para que 
gue ao ~onhechnento dG todos, 
nc!el exJll'dlr o presAnte edital 

ser afllrndo no lugar publico 

Associação Predial de Santos 
S ANTOS S.tO PAULO 

co3lume. nnbll~adl) pelll lmpNcl· Una 115 de Novembro u. 104 
local e •01arlo Oflrlnl'' do Ea-

Praça da S6 n. 14 - sobre
loja - salaa 3 e 4. 

o, na !órma da lei. D··,do e pas-
o nesta cidade ele Santos, aos 
de junho do tP:n . Eu, .Jooo de 
elda Prado (!nrnp(l!, <'RCrlvão, 
srrevl. O Juiz <le Direito. (11. ) 
18 de Moraea Barroa. {Legel-

nle selado). aosao-:.!7 

AÇÕES 

I de Santos 
XTHAORDI N A RIA 

sa., em vlrtudo da doll be_ra.
da diretoria, no senttdo d9 

proxlmo rutnro, âs 14 ho-
órma dos estatut os npresen
rtnnto , a nss mbléa. em ca

ressados poderão obter, pro
partir do dia 27 , um exem-

R S . 600 :000 $ 000 

De ordem do sr . presidente, comunico aos srs. assoctad011 
que, em sorteio hoje realizado, foram contemplados os seguintes : 

Grupo 25. • M. 3 Corlna. Fonte.; de Barros Pimentel 20 :000$000 
M. 7 Dr. Arlosto Gulmarles . . . • . . . . 20:000$000 
M. 13 Rodrtgo Plrea do R lo Fllho . . . . . . 20 :000$000 
M. 14 Dr. Ca.!o Ribeiro de Moraea e S ilva 20:000$000 
M. 16 Sylvfa Dlna Ragazzl . . . . . . . . . . 20:000$000 
M . 18 Abl!lo Augusto Anjo . . . . . . . . . . 20 :000$000 
M. 22 Coriolano Rarazzf • • . . . • . • . . 20:000$000 
M. 40 Mauricio e Paulo Ferrer dos Ba.ntos 

M . 
M . 
M. 
M· 

Grupo 26.• M. 
GliU!pO 31.• M. 
Grupo 62.• M. 
Grupo 54.• M. 
Grupo 55.• M 
Gr upo 56.• M. 
Grupo 65.• M. 

Oruz • • • . . • • • • • • • •• •• 
46 severlano Martinez • . • • 
47 LtlJs Rato .......... . . 
48 José Miguel de Ollvelra . • • , 
49 Elzlra Rlbelrll.o de Frelta.s • • 
16 Edebnlro Alvarez . . . . . . . . . • 
44 Eduaroo Aureo Vahia do Abreu 
46 Joaquim Gaspar . . • . . . . . . . 
8 Edua rdo Blerrenbach {S . P aulo> .. 

11 Francisco das Oha.ga.s Vuconcellos 
13 Oezarlna Pereira Guimarl.es . . 
t Santa Oasa da Mlserlcordla de 

Santos • • • . . . . • . . 

20 :000$000 
20:ooot000 
20:000$000 
20 :000$000 
20:000$000 
20:000SOOO 
20 :OO()SOOO 
20:000$000 
20:000$000 
20:0005000 
20:000$000 

l 
Grupo 66.• M. 
Grupo 73.• M· 

'0 0 R. I<"'F.HNA ·o ES 
Secretario Grupo 74.• M. 

10 Agostinho Ntcola . . . . . . 
22 Santa. Ollsa da Mtserlcordia de 

20:ooot000 
20:000$000 

Santos . . . • . . . . . . . • . . . . 30:()()()f000 
50 Theotonlo Corrêa . . . . . . . . . . 20 :000$000 

GrliiPO 75.• M. 

SENSE DE PEJROLEO I Grupo 76.• M. 

Grupo 79.• M. 
Grupo 100M. 

38 Santa. Oasa da Mlserlcordta de 
Santos . • • • • . . . • . • • • . . . 

50 Santa Oa.sa da Ml!erlcordla de 
sa.ntos . . . . . . . . . . . . . . . . 

16 José Rocha Abreu (S. Pruu~o) . . 
7 Francisco Lourenço Gomes . . . • 

30 :000$000 

20:000$000 
20:000$000 
30:000$000 o 

Mattogross nse de Petroleo . 
rtadorcs de ovçõea emi tidas 
provld!'nrlar para R regu la 
nflm cl nllo Rer llotermina· 
PferldM opçõe-s e transteren· 
s medidas SI' tornarão De-

dA n RrrPrnd11cáo do canltal 

Foram chamados, na. fónna do ar tigo 63, os seguintes as.so
~tados: 

~rupo 48.• M. 30 F.saú Silveira caru&rdanudo r esposta) 20:()(1()$00() 
0 rupo 49.• M. 30 Dr. Durvat de Andrade e Silva . . 80:000$000 

S ilo convidados os srs. 1-

SIANDARD OI 
·--------- ---

M. E. ROWLAND & CIA. 
COMUNICAM A TRANSFERENCIA 

ESCRITóRIO DA RUA DO COMÊRC·U 
PARA A RUA XV DE NOVEMBRO N, 

Santos, 24 de Junho de 1939, 

A ' PRAÇA 
Oeclara~ee a eata e demais pu.

ças que, JlOSta da.ta, vend&mCJe &06 
ara, Carvalho & Igreja, o nOIIIJo ne
gocio de botequim, 6. AW!nlda. Ber
nardino de Campos n . 448, livre e 
cleeemba.raçado de quaesquer onua 
ou responeablllt1ade. 

Quem ae Julgar credor. apreaen
te 11111111 conte. que sendo legaes 
aerAo Jlquldadea. 

Santos, 28 de junho de 1939. 

J\fllrtlns & Paredes 

Concordamos: 
l\fanoeJ Francl~o Il reJa 
Amerlco Rodrllfues Canalbo 

30918·29 

A' PRAÇA 
Declaro, para ee devidos fina, 

que vendi ao sr. Alberto Pannem
becker. o meu estabeleolmtnto 
commerclal, denominado "Bar 
Leio", alto 1\ Praça da Republlca, 
2. livre e detoembaraçado de quNea
quer onus. Quem se julgar prejudi
cado com a presentt- tran~~acç!o , 
apreaente &I sua, reclarnaçOes, den
tro do prazo da lei, que. sendo jus· 
taa, aerlo lmmedlat amente atten
CIICias. 

s antos, 23 de junho de 11139. 

Jl.fartlla Curtlt Kar~:"tl 
Oonoordo: Alb~rto Pnnncnbl'cker 
306H•27 

\ NN.UNCIOS 

PROPRIE 
- RESID 

Vendem-se optl 
vela resldenclas na. 
da.~ , R. Galef.o 011. 
t roe de frente, 715 
l'&do Sodré, em ter 
tros, 815 con toa: R. 
metroa, 715 contoe: 
de Oo.mp a, em Hl m 
tos: R. Floriano P 
metros, 130 contos: 
com 15 metroe, 100 
lentlno Jl'llguelrM, 
contos, e Av. Marech 
terreno de 18 me 
Dlvcreoe predlos 
oommerclal na cld 
grupa. de caeM, 
prata e bairros. Trat 
VANESE. t\ Praça 
Teleph. 11460. 

Garage para 
Desejo alugar uma, 

tloular. Trat ar d. Pr1 
SOb. 

Escriptorio ou 
Alugam-se ~ (dol8) 1 

Jodo OCtavlo, 48 e 1 
rua Jof.o OCtavlo, 64, 
nlst rador. 

Casa para te 
Aluga-se opt lma c 

com 5 dormltorloe, 
mala depenctenclns. a 
praia dO Emb11ré. Par 
julho em aeante. Tr 
glno. Phone 2269. RI 
d O, 27. 

CASA NA 
Vende-se opllma r~ 

General Francl~co G 
metros d& praia do 

onstrucl)lo recente, 
derno, fino acabamen 
quatro lados, em te1 
rnetroft, todo ajnrdlr 
05:000$000, sem lntl' ' 
rlllta-sc p&rte do p 
jUl'OS, Tr11tar COnl l 
do Com.tnerclo n ~ 
&ndar. 

RREUMATISJ\10 :, l PUJLlTICO 
.rolo cru1, de AracaJu'. 8~rJipe. CASA NA 

curou-se dum rheumatlamo A duu quadraa dl 
IJ'l)hllltlco, com o ee uma com tacUic 

li!T.TXTR de OJlUEI.R..A__ .man to. ' olacla. h 



O EMBLEMA DA 
CRUZ VERMELHA 

razões para se reabastecer 
~nde vir o emblema ESSO 

re~~erva. 

SERVIÇO • Acu• e u cr•· 
cloaamente. Servi,o e~~m .. 
r•dO c C:otte.a. Pcaoel cora
potente. Bnaruammto em 
multo. 1>011.01. 
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ITIMO PARTE 
\ Eacrlpturarlo 

'·Marques 
P&cheeo 
Outro 

• Ma.rquea 

~ Outro 
v. M'arquu 
R. M'arquea 
W. Marques 
W. Marques 
w. Marques 
A. outro 
H. Almeida 

( A. Outro j E. Outro 

I w. Marques 
W Marques 
w. Marques 
W. Marques 
w. Marquea 
w. Marques 
w. Marques 
W Marque• 
W Marquea 
w Marques 

I 
w. Marques 
w. Marquea 
A. outro 
H. Almeida 
1.;. Oulmarllea 

I 
H. Alm~lda 
H. Almeida I H. Almeida 

A PORES 

De1t1Do 

Buenos Alr115 
~outhampton 

i
obe • 
uenos Aires 
e.mburso 
lo c1e Janeiro 

C'rlnldll4 
laat& 
lo de Janeiro 

~uenoe Alrca 

f'loriAnOpOIJa 
)uenos Alrea 
.i.lo de Janeiro 
\Cobe 
l!uenoa Alrlll!l 

81A Martlne!U 
llla Real Ingleaa 

Wllaon soca co. 
A M. Telae1ra O . 

Mala Real Inglesa 
P. Martins 
J. Brelthaupt 
J. Brelthaupt 
X.. Flsuelrtdo e c. 
L. PJauelre<to e o. 
Soo. N v. Osaka 
Moore McOormacl 
As. Am. Vapores 
Lloyd Real Belaa 

Em. Int. Transp. 
qant• Anna e O, 
n. Al'>ea e o. 
o. Ewald 
Ola. Costeira 
SIA Martlnelll 
I.Jtl. Mar. ntlst• 
Pouallda e Irmll.o 
Ag. Am. Vapores 
Ola. Bru. Fruta 
M. Carneiro 
Cle.. l3raa. Frutu 
Lloyd Braallelro 
J. R. Wllllama 
Moore McCormac: 
Soo. Nav. Oaaka 
Standard 011 Co. 
Tll. Wllle I O. 

( C&rp 

VI. 81 
VI ga. 
VL ga. 
VI. 81. 
v. 11· 

transito 
VI. p. 
VL ga. 

traaalto 

trenslto 

"'· p. transito 
V&. p. 
Vl. 81. 
v 81 

Prefeitura Municipal de San 
Expediente despachado em Z6 de Ju 

de 1939 
Pelo sr. Prefeito: 

COLOCACl.O DE POSTES: - 7354, Oomp. Cfty. 
termos do parecer da Diretoria de Serviços Publlcos. 

ABERTURA DE ESTABELECIMENTO: - 7451, J 
~la. Magalh!l.es. - Sim, a titulo precarto, pagos os 1m 
emolumentos, para os fogos permitidos por lei. 

CERTIDÃO: - 7658, Sociedade Técnica Anbanguér 
- Sim, pagos os emolumentos. 

CANCELAMENTO DE MULTA: - 8557, Alberto 
de Souza. Santos. - Não póde ser atendido. 

8423 Olymplo Ruas Martins. - Sim, por equ1dad 
a primeira multa que é devedor. 

8424, Anna. Goldfarb. - Nilo ha. o que deferir. 
8526 Joll.o Agostinho. - Sim, por equldade. 
7899: Jacob Resumy e Cia.; 7862, G. Nunes; 65 

tor R. Abrantes. - Indeferido. 

FE'RIAS: - 8481, Hernanl Botto d Barros. 
de oportunidade, fazendo-se a necessarla alteraçll.o na e 

LICENÇA: - 8642, Horaclo Fonseca Leite. - Ap 
se á. Secção de Asslstenc1a para o exame medico. 

8158, Paulo Sllvlno Remedto. - Compareta ê. S 
Asslstencla. para o exame medico. 

PAGAMENTOS : - 8051, Mario M ndes, 1 : 830$000 
Anglo-M xlcan Petroleum Companhy Ltd., 2:400$000; 781 
Vlllela, 3:730$000; 7770, José Rodrigues, 600$000; 6 
Ribeiro e Cla. Ltda., 12:626 700; 7908, Idem, 8:6 ~ 
7979, Idem, 1:195$700; 7904, Idem, 14:818$600: 805~ 
1:800$000; 7691, Sylvlo Passarelll, 23:638$800; 7652, 
ra. Greco e Cla. Ltda., 2:260$000: 7!168, Idem, . 
26:284$000; 7994, E. Scbmidt e Cla., 670$00U; 7710 
dard 011 Company ot Brasil, 2:400$000; 7763, SJA. DI" 
merclal, 460$000; 7706, Corrêa da. Cunha. e Cla .• 6:28 
7972, M. Nascimento Junior e Cla. Ltda., 1 : 307$500 . . 

RESTITUIÇOES: - 8127, Schultz e Cla. Ltda., 2:00 
8181, Irmllos Corrêa, 4 : 000$000. 

RETIFICAÇÃO DE NOME: - 6678, Miguel Carnell 
nalldes. - Indeferido. 

VISTORIA DE MOTOR:- 7780, Comp. Unlll.o de Ar 
Geraes SJA. - Sim, por equldade. 

l'elo n. Dlr tor AdmJnlslrnth•o: 

FE'RIAS: - 8566, Laureano Rodrigues Lamas. -

PORTARIA: 

Foi baixada a de n.• 207, nomeando D.• Carolina F 
lPORES ESPERADOS HOJE para exercer as tunçlíes de professora. da escola Isolada 

de Olaria. 

Acente !.um. Procedencla 

------
rg. Reunle 
c1 Brullelro 
Costeira 
Coetelre. 

alr Brull 

Wllle e o. 
ttnaon e O. 
tln.!!On e O. 
Mlrtlnell 
, Feder I 
11 ozende. 
tnson 11 O. 

. S. Amerlca 
Exp, Se.nt. 

aldcr Broa. 

20 Buenos Alrea 
7 Sul 
~ Norte 
5 Sul 

Va.l. Rio Janeiro 

Durban 
Bee.umont 
curaQ•o 
Buenos Aires 
Buenos Aires 
Roearlo 
üuenoa Aires 
Ftnlandla 
Hamburgo 
Buenoe Alrel 

AlfL'Mo Donoux, sobre embar-

P lo sr. Diretor de Ollra : 

REPAROS E PINTURA EM PREDIO: 8090, 
Martlnho. - Indeferido. Em desacOrdo com o § un1co 
4 8, do Codlgo de Construções. 

CIJANFRAMEN'fO DE GUIAS: - 6674, Joaquim 
Valia; 8201, Horonato Alves da Rocha; 8102, Canne 
seca. de Barros Faria. - Sim, pagos os emolumentos. 

Pelo rhcr de Dh· . de Obras Particulare : 

CONSTRUÇÃO DE PREDIO: - 14530J1j2J3J4J6, 
Graça. Nelva I'fnhPI o e outra. - Expeça-se a carta de 
il.o, pagos os on ntos por excesso d ])razo. 

CONSTRUÇ O Fl PASSEIO: - 8H2, Fernando Ro 
e Cla. - Sim, pagos os emol umentos. 

CONSTRUC O DE CHALE' DE MADEIRA: - 23 
ctor Hllarlo dos Santos. - Expeca.-se a. carta. de ha.bf 
ti tu I o preca.rlo, 

ue em v&rloa vaporu. MODIFICAÇÃO DE PLANO: - 7786, O. Ribeiro 
E. Fellcta.no Cta., sobre ar- · Ltda. - Sim, pagos os emolumentos, oba rvados as 
zena.m nto e embarque éle dt-

trsos volumes. PINTURA DE HECLAMEl: - 7511, 
Barcl e Cl ., aobre armazena.- lista. - Sim, pagos os emolum ntos. 
nto de 13 volumes. 

Deco.l, sobre armazenam nto e 
nbarque de dtveraoa volumes. 
Altr do H. Cbtmentl, sobre ar

zena.mento de dlveraoe •· -
1 e m vario. va-

CONVITES: 



• . 1Jnico _ 1-:m rn d l.'lnt t 1·o. a' ue~pf'MS rom a ron~f'M•acno 11 rom 1 tndo• pelo. ~ompanhla eerl\ reconhe· 
atnmpllhn ec~_ndunl, do \OI'r l ,.r n o.lllldntle <In Companhia~ 11• 11 OP"IO.t;O<'. , b n r los e r 'w!it lt!r wfr.v~· J•"' "~"IIU""•Jll'>\"'fli 

lo t"lncol'nta ~)1!1 ro'l8 - r~. 60,~~ mit~n" ,.' dPtC'rmlnllfl~ prlo valor dn prestnt!oa ' m~rcaclorl~, & tod '008$St w liOIOO.llllU ep epvpmq 
d": tu:a elf' Emo.lumento" ). a ~ l!qultltu; 0 Celta pPins omP• nhlns do donn; dos 1Hllnntamento·9 a .1110a wo:> •eroq •noq:>iJ opW:>JIIW lll 

IDII·~· 1Dioutllf06;.. nTfrtdlll\~lapdoarelAn f'Cm '~oe de So..:uro. tle 8CótdO com tiS ICS• rzm !rrjt S e MI;Udrns, O d'l.:lmJt W~ •li '11UVW88 '8p J~JJO:>Ilp OU OW(W;) 
u .. a. ar ., r 1 • • •• • 1 \li PuP~ P nro., nnnn o e" mp•·• 
dgu~. • Jolu. O. chlh tia V~Jg,.., . pl'ttlvas •~v ce~. lho tf'nham l.'h.lo r m tidas 1 
rthl'lli!.o lnt rlno o runfcd llub•·l Artigo •· - A Companhia nllo AA· SIJ!'THirilo t •p•aa 

;1)1'0 e a·••tno P.Ín publico e roto. lU til 1 ""JlOn~abllhln•ll' pt'la n:t.tur('"l.R, Arti.Ko. ~s. -. Nilo aerll~' epaaa 
l!:m t temunho (~lnul publiCOJ •tu lldRd"• ('Un!II<;Oes e P · 0 ~1 P"l Comp:nl\11 r~cl!lma•·tlt;. 8 W:i 

n \'e~dnd~. (aq,lnatlo): O. chOu. mercn<lorles confiada•• ' ~ua guu ~ ,-a~ i ·qus ntld . tle, peso Óu ,. 
à Vclgl\, l1 • Tabelião Interino. qunndo 0 depositante th e r di&P"n de doa mer<'tldorlo.s tlepols d'! 

· s~elo a cont!lrenrla e p sarem das • · 

CESTID&O DA JVNTA 
OOKmi.OI.&L 

me~ma~ na aua l'e('ept;llo. 1 aldo el s l'etlradas dos &rma' 
A.rtl o e.• - A Companhia D!lo se ~uv o-: 

r~spon . ablllz por prejulzo~ decor· VI - Jlmlsdo, Olrcnlaçlo • L w:a: 
r<'ntrs ela falta do preatn~ão de r r· glo cloa Tituloa 

Junta Con
8
1:rctp3l 1CArmnsC dllttd"~.:tr·l ,· Iço~. guando cato fOr motl\'ada por . ... 1.,.0 2 ••• _ A Conlpanhl 

J'Ubllcal - ao au o. - cr ~o. casos de Corça maior ou fortulwa. OU"• • • 
- crtl!tco que a ompo.nhla Con• ttrt., quando 'llollcltada p~l" 1 
lnrntal d Armazena Gernls SI'\, m _ Beceblmento 4t llttrcadortu tnnt , • com os requisitos 

com séde em Santos, n s te Estado., Conhcclm"ntos ele Dcposltos f, '~~IP9JV 

f
rqul~ou ne~tu. repa1·llçil.o, aoiJ n. Artigo 10 .• _ A Companhia obrl- rnnts. Cada um desses titulo :p:aa 
• 7!.'!2, por despacho em IPUllo Je ga-ae a receber em deposito todas aa á ordl'm e contPr' a asslnat\ ~ 

0
V<I 

r n de junho de mil 110\'ecentos 11 mercadorias constantes d s suas Ta- dois Dlr tores da Companhia c f H 
rlnta e nove, a escrltur publica da rltns oCiclall, ex c pto: curadoru c~m poc.tert!l expre.

14 aua <'OnM.Itul~llo. ta nada naa notas a) 111 n 0 houver esp ço para a I Artigo :17. - A Companhia li W"' 
lo 11.• Tnbellilo dl'ata Capital, em aua acomodaç 0 . ponaavel para com tercelrosll I "' 
liez de junho p. p., n& qual vfom b) ai rnrem de racll deterlora~lo; trregularlclad~ e lnexatldO!-s _ 

t
r&nwcrl os os ~ ua estatuto so- c) si j6. e&tl\'erem d~>terloradu; tr. das nos tltulos que emitir .••• 
tais "' df'mals documentos de cons- d) ai, em virtude das condlçOu U\am~nte a quantidade, nlllu 
ltulc; o. Dou fé ~ccrl'ta.rla da J,un- m que ae acharem, puderem danl· _. ---1 

ln. Comercll\1 do I•.~ tarlo de S. l a_u- ficar as l' depoaltadu; , 
to, dezP s te de junho de mil no.e- a) 11 nlo conferirem com a dia· 
t: nlos e trinta e nove. l!;u. L r- crlmlna<'llo constante da propoata. COXPAlnlU. 00zn'mJ,

1
a.t. 

ullna de Castro Pealra, e. rlturá- .A.rti~Ó 11.• - As mercadorlu ae-
rla, a cscrP\'1, confPrl e ·~~lno: 1\.t, rllo re•· bldu e depo itadas poln :l'4i011 

1:Tnnllna. de Outro :Part.lJ'&. Eu, ordem do auo chl'l:&da ao11 allllll<l"llll, 

~
aulo Barr ro, <'Mfe da tlf'C<;Ilo do nllo ~f'ndo con~ dldo direito de pre· 
rqul\'0 e DlbllOtf!ca, a aubsrr vo e cetlenélo. a ro.,or de depoaltautc ai· 
s~l no: :P. BIU'l'tlro. - <Estn,•a.m co- gum 
da :- duu ~at8Jilpllhas eatadua.ls A.rÍlgo 12.• - A ntra.da de mer-
o 'ntor total de l$200; e uma t',. dorla noa arma:.t:ens da t:ompanhl:t. 
ampllha federal de ri'. $200, da ta· ró poder& operar-.!<e mediante apre· 
a "Educ:1ç à" - Inutilizada., com ltntllçllo ao fiel do uma proposta 
ol.t slnnls elo carimbo da Junta Co-~· crll • d tnda e aulnaela por quem 
1 rclal). pr ten<..l r r o.llzar o deposito e de

,·ldam nte visada pelo DIJ·etor Su
l>erlntendente ou ~eu aubatltuto le· 

OKPANKU. OOKTilfJ:N'l'AL DJl gal, 1~ ~a proposta &er6. {elt~ em 
AlUUZENS GDUS S/ A llurrnuta•los 1'01 necldoe pela Compa· 

nhla e devcrtl cont r a dlacrlmlnüç·1u 
unh, Oomerotal do J:atado 4e Slo l completa d m rcodorla e de •eus 

:Paulo UI'Oitorlos, bem como ctpcciflrnr a. 

CERTIDA.O 
llaturrta uoa •ca-vlços aollcltadoa 

I 
pelo d~110 ltante. 

Artigo 13.• - Dtpol.t de entraria. 
A Junt• Comercial do l'Jstado de e contE r Ida & mercadorls, o fiel 110 

ilo Paulo. de conrorml.,adA com o Mmaz~rn pl.\~~nr recibo da mP.ttiiO. 
at, 1.•, I 1.• do decrrto n . 1. tO:!, na t'C~ IJ ctl\'U proposta, que ~er en
e 21 de novembro de 1903. !11:.: 11 o dPI'OII Hla ao dcpoPitame t>lu a 
ubllco qu a " OMPANRIA CON· rer trocndu. no crlplol'io centaAI 
INENTAT~ DE ARlltAZENS Gl!:- ~ tia ComDBnhla, p lu documento• du· 
1\l S/A", com .!<eõe m Santos, unlth·o . 
rqulnl11 ncMta rtpartlçAo. wob n. ArtJro 14.• - No caso do duvldt1 
34, por' dc~po.cho rm eeulo de tobr a e. alld!l.o das dednraçOca re• 

rlnta de junho do mil IIO\•ecentos e llltl,·oa ao cunteOdo de qualquer vu· 
rlnta. nove, ., ftU drclo.raçOes, 1 lume, o fiel do annazem tem o dl· 
r~gulnmenlo lntrrno e tarifas que a ,.I to de cxlrlr a aberture dod t>n-

s~ 
Tabela. "4" - CaU do Intert1 ..........._ 

Compreendendo: 
Pagamento de rr~te • I 

que, fornecendo 3 vlaa de anU. 
mesm11.1, burb ntl', marc~c;ão, 
o cobr nca dRS respftCtl\'aa ttwnsuo.:> 
por 4 mesNI tlxoa: 

Taxa ...... 
''tl!.IIPIA 

A~ lntu fo rneddas •o,.topo.;q.r. 
devolvida. á Coanpan.ltla e ei tlliS ws 

•N 'OOS 
T&Mla ''B" - Dtpótlto St.mr~~ ~~ 

Nlo Incluindo earrêto r;::w VIS 
.Arlltt\Zilnl'l&'em primeiro :uJ ~ ~ 
lJepols de cobJ ado o p01vdut1lS 

Ct•tnO ICI{UII: aa .t111:1 
1~11Qd1J'l1 1 aeman • • .. .. .. .. •aowv1{ 

!l aemiU\lls • • • • • ; • • • ·r OJp&d 
3 I 1111\11&1 .......... 8 ~liOJN 
4 aem&IIDI ... , .. .. "U'IIWn'IIN 

ao do teOr aellulnte: I 'óturros pua \'l'l'i flcaç o dP-ase con· 
t údo. N ~se cu~o. e. ahl'atura dus no 

DE LARACOES I (·nvólucroa ú pod ·ré. l'er reltR 111 

~ 'ou :w 
Tabala "C'' - ll•ruro contra t Oltltlll'l 

nv"' ·~w 
l'era coh!'rtura do café '1IOJ1J11.W 

prlmtlro m" , qup. nlo 6 \[ 'fil 'lll 
Depois de ~obrado o pro,.r SID'J 

t>rcsença. do J'IIUPrlct rio dt• mtrc • 
1 - A "Companhia Contlnentnl tloria ou do ~ u procurnllor, ••'nllo 

e Armuenl! Ccrals", aorl~dade ano- ttt&rcado dia o hut a p ra til I provi· 
lma, c m eéd e escrltórloa na 1- dencla. 

jade de Santos, Mate Estado, 11 rua 1 1.• - SI o Interessado ndo cc111· 
o Comercio n. 116. rol constlt11lda parecer, o fiel do armnzem Caril a. 
om o capital de dois mil contos do 'latorla nn p1 e. euça de duas te~tc· 
éla (2.000:000SUOOJ. conforme escrl· munhaa, la,·rando, em livro pruptlc, 

a a publica lauada nas not s do um têrnao do ctue encontrar. 
1.• T11bell o do São Paulo, livro 1 2.• - No caso de aer verlrtcarlo 
6, rolha~ 70 ,. no e e~sulntl'e. t'm fat~ld&de no~ declamçOes do d po:JI· 

d junho do t"OITent ano, e cujo tunte, a ompanlala pro.rnover• as 
n~tarl'l t"Ont,.ndo treo. cal~llo dos dlll,r~nctns ln<li"J)ensa\•els para tor
na E~tatnlo c mais doeum ntos 11111' r Uva a 1 sponeabllldade •JO 
l~:tdos prl lei, foi arquivado nrs-,nutor . 

Junta ob n. 3. 722, por de pa- .&rtlro 15.• - Das mercadorlu 
o tm '"Bl Ao d 13 do mtamo mês. ronrtadu i au cuarda, a Compa-
2 - O arm zem da Companhia, nhla p sear' almple Recibo de li · 

Pnomlnndo "Contlnrntal n. 1", fie posllo, ou emlttlr• conhe lmtnto c..IP 
tu11t10 na cldnd11 de Santo~. neste dcpo~llo e \\' rrant <tnando uslm 

~~lado. com trrntP• p11ra 11 rnR do ror aollcltndo ptlo depoatlante. 
om~rclo n". 1 H .. 118. 120, 126 e 132, Artlgo 16.• - A mercadoria quan-
ta oan~nd11tlor NPtto, ruR Tu.lutl, do depo ttada contra Conhecimento 
. 2, 6, 8, tO. 10. 18. 20. onde ocupa de Depo~lto e Warrant e~rt\ obrlrn
d a pa.rt t~rrea d11 dlverao!l torlamente conferida, medida ou pc
cdlos a.a~obradados, de sólida •ado.; no cn o de alanplee Recibo de 

N 'VU1J'J 
1 &Pnll\na .••••••••• 11;nbunr 
2 semanas .. .. .. .. • oN ·o ·r 
3 aemanns .......... 1:1' 'PJYIJ 
4 eemnnaa • . .. .. .. .. 1 11'1 'H 

(aJJq'80 
Tabela "D" - l"W~q • enlfiUJII.!J ·o 

'OOU1IJ!f 
Nilo Incluindo carreto, dllJlaJJa.ar 

tuo ·dxOJ. 
1.•- Retirando dentro âllllOf ·a
z.o- Retirando dentro di'Jd '111:) 
3.o- Hetlra11dQ dentro ~nvci '1110 

18'} '111:) 
no o1vo 

Ta bela "J!'' - Pllllaa a Kl.q,1 '110~J11tt 
t:IUOf) 'tr 

Nnllo Incluindo carr!to, Odwnny 
IV:>iJ8WV 

1. o- Reli r a neto dentro at 'liDA IV 
!!.•- J:ctlt·lltH.lo dentro cJVP I&WIV 
3.•- ~ti· Pn<l< !lcnti'O ri 
Os caré~ ll'roJao, quu e,

por eaca, ~ ·ndo arl'astado, nu 

n~trur,llo de pcdrll'll, cal, tijolos e Dep031to, eseu fonnalldadee aó e r!o tabela "l"'- :Pllhaa com e.pll 
~11, ~rntlo. n11 u p~rte n110 as~o· cunapl'ldo~ •I o deposltonte o f'XIgir . 
Rtl,.·ll\ rnh,rto ro'll ll'lha~ dft bar- Artigo 17.• - SrrAo. prrmltl•loll 
suportn<las por \'l.ramf'nto d"" ma- ao• lntrruaadn~ o exame "' a \'Prl

lr"; o 11~11 pt•o é todo asfaltado, ClcAçfto tlns "'~rca,rlqrla~ dPpo~ltatla 
• suAs lllvi tlel lntt"rno.s e~o 1l u P fl conft"rtncla das am0<1lans, ml'
olo:.. As fl'lrta Qll dllo ace1~0 ao diante autorlza~tlo P.scrlta <lo cs<:rl· 
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.ucco 
an": 
ado e Cta. 
flelrelles Cla. 1 · ,argo • Cla. .••• 
na Exp. Ltd. 
llle e Cfa . Ltd. 
1eno e <.: lu ••• 
Chave. •.•. 
e Clf\. .••• 

rs e Cla. Ltd. 
eira e Cla. 
ro e Cla. Ltd. 
1do e Cla. •• 
ns e Cla. Ltd. 

norucguta 

nus e Cla. 
lepp e Cla. Ltd. 

e Cla . ••• • 
llle e Cla. Ltd. 
llelra e Cla. 

americano 
r": 
Israel Cla, 

lll e e Cla. Ltd. 
·ado e <.:la .•• 
Chaves 

1111 Exp. Ltd. 
pttee Corp ••• 
L e Cla. • • • • 

elre lles e Cta. 
aula e Cla. Ltd. 

bollandtls 

le e Cla. Ltd ••• 
iio Ltd ..... 
havea •••• 

no e Cla ..... 
nnel Cla. 
'lry e Cla. Ltd. 

$ E! Cla.. Lld. 

norueguês 

Ido • Cla, 
)!acionai 

o Cla. Ltd, 
veraoa: 

900 
850 
750 
616 
1150 
871> 
31)() 
2{;0 
168 
160 
125 
126 
112 

6.710 

7.&00 
7.().11 

700 
800 
250 

15.791 

.2.997 
] .850 
l. 7b'7 

750 
624 
600 
&oO 
250 
198 

1 .125 
•oo 
280 
251 
:!30 
125 
50 

2.481 

225 

.A' VIS TA 
Oflioi&l Livre 

Londre. ..... 
!-'81'1& • • •• •• 
ttalla ...... 
Alleutanha (Rei· 

aema1·k) •••• 
Alleuumua (Rei· 

crirnarK) • • • 
Allemanna lVer· 

rechuungamark) 
Alle111auna \ U ll• 

teriLUeL~UUilol• 
mark) • . . •• 

I'OI'lUill.l •• ·• 
.detg1ca (ouro} 
tldlll ·CII. ( U)l81) 
:;u1ua ...... 
.L)JIUUIIIlrC& , •• 
Nova ~ork •.• 
.fcheCO~IOVUQUia 
l:luccla ...... 
.d. Ali'CS (ll~ O 

papel) ..... 
H<JIIUJIUa .• 
uanaelá. •..••. 
Jap o , .... 

~~~ 66:.1 
;ibJl 

6UOO 

19$9~\1 

OAMDIO LIVBD-ESPDOIAL 

Moedl\t 

Sober3nos .. 
Llbra.s .. .. 
IJO!IIl.l'eB •• ...... .. 
l!JIICUQO~ .. , • .... , • 
... urc:os t lnlandcsu 
Jllal'COM - prau. ,. ,. 
A!arcos - vapel • • • • 
~JIIIItnrs • • • • • • • • 
Vens .......... .. 
~oruaa dlnamarqueans 
Japu.o .......... .. 
~,;anaLIA .......... .. 
Alll>lOJI.Ilha <Relchm.) ••• 
.t'elo.s chLienua . . • , •• 
.t"ellcea co pro • . • • • • 
l.iUJ!Utlll twllandcaea • 
~·r·ancus trance 011 , , • 
Liras - praí.li .. .. 
.r·tollna ........ .. 
Zloty ........ .. 
V1D1t!'el ...... .. 
r-eeoe urue-uayos • , 
Dollarea cunaucuae1 
.t'eaeta.a papel . . • • 

102$000 
~~11UIJU 

$Gbu 
~·1w 

7$100 

11 t'e1etaa du p•·ata . • 
Stuplll-1 ...... .. 

J)ll MliB0AJ)01UA8 
DAS, KOlfTDM..L. NA 
O:&U J):C Bllft:uAS 

Alcrouo 

nacional "SIQueira Cam
lx5ee: 
Vo~orantlm, 187 tardo• 
1 r·ama, com 2~.077 kl· 
de 10tl:772$000. 
1111rl~a "l:lcoltl ch Mo· 
Shanl.(bal: 
Voto1·antlm, 691 tmrdl)ll 
m ruuta, com ll~ .66l 

de ll2b :70ll$000. 
allemllo • roct1·opolls". 

1 ord. Brullelro, 1.778 
JOd4o em ram11. com 
no valor de 1.106:860$. 
IPP e Cla. Ltd., 660 far· 
~ em rama. com 101.9l0 
r de 894 :427$000. 
.. 243 fartlos tle algo-
1A_!)Otu 44.91itl klloe, no 
)IJ0$000. 
:Paulleta de CM~. 849 
rod4o em ramaL com 
o valor de 262:6o2$. 
Chaves. 290 tardol de 
1ma, com 58 .607 kllos, 
;1'7:200$. 
1ra:o: 
t:haves. 605 tardo• de 
lna.. com 10&.643 klloa. 
\)'.!:551$. 
lllollandês "l'.llmbank", 

i.os e Cla. Lld., 595 
>d4o em rama, com 
no ulor de 340:651$. 

Cla, Ltd., 749 tardo• 
rama. com 14\).003 kl• 'e 527:100$000. 
1 C I:~. Lt<l.. l . 906 !ar· 
em rama, com 348.470 
de 1.022:U70$. 
americano "Mormae-

lton: 
Cla. Ltd.. 492 fardo• 
rama, com 93.168 kl· 

le 289:598$000. 
1gles "Liunwern", pa· 

1 Sul Ltd .. 1. 682 tttr· 
em rama, com ~.,.. 062 
de 076: 86$001' 

!l'ortaa 

allemlo ''Cor r lentes", 

~nra.zzo, 8. 8!14 a a ecos 
odtlo. com - U 010 kl· 
7l :938$000. 

lo uro a 

lland~a "A lphacca•, 

~n~rlo, 2.000 couros 
U. 7t2 kllos, no va-
100. 

i nglo. 1.000 couro• 
9. 9;!4 kllos, no valer 

r'OlOUIB .... .. .. 
reaua ar~eentlnoa • • 
Leia .......... 
b'ranco• auluoa .. 
Relacmu.rk •.•••• 
<.:orOII.ll lU caa •••••• 
lt'rancoa bcl~toa • • • , 

<lllequea 

Libras ...... .. 
J.>ollarea ...... .. 
blacudoa ........ .. 
M&I CO!i ..... .. . 
l!'lorlna ...... .. 
Llraa .. ........ .. 
J!'I'IIICOS bClitU ...... .. 
B'rauco• aul.sos .. .. 
Peaoa mJn ........ 
PliiOs uru~:uayoa .. .. 
CorOaa dlnnnlar·queaas 
Rolcbmark$ • • • . . . . • 
.b'ro.ncul franceses . • . • • • 

4$900 

$0VG 

12$vSU 
1$200 

$500 

CAMBIO 
(Commerclal T eletrram Bare:t.ta) 

l.IIOLATllnBA 

LONDRES, 8: 
IUIJ J't ; 

Abnt. J'ecb 

Nova York 4 .G8.1G 4.68.18 
Paris 176. 7:l 176.71 
Geno1•a 89.02 1/ll s~.o1 
Berlim 11.66 l!N 11.66 1/2 
Amaterl.lam 8.82 8 .81 7/8 
Berna 20.76 7/IJ 20.76 S/4 
Bruxellaa 27.55 1/4 27.55 
Llabon 110.18 110.18 
Ba.rcelon 42.~5 ~~.25 

tSTADOS UftlDOS 

NOVA YORK. S - Bolaa fechada. 

UllaOADO DJ: OAMBIO LlVaJJ 

Sa11to1, B-7-939 

O mercnilo de cambio livre !unc
clonou, hoje, eabbado, aomente at6 
á.s lt horas, estnvcl, Inalterado e 
deslitul<.lo de lntertijst para Jlego· 
clo•. 

O B11uco do Brusll, para os tra
banhos uo dia, nfflxou as seguintes 
taxas: 

Lti:RCADO OFFICIAL: - Com
pras. a 90 d/V., entrcglll a 80 diM, 
libras a 77$010 e dolla1·ca a 16$470: 
á vl.ata. entregns 30 dlo.a, libras 
a 77$210, dollaJ' s o. l G$500. fr·ancoa 
a Sl35. ~scul.los a $700, lln;s a $865, 
bel~rns a 2~800, !rancuo1 sulssos a 
3$710, pesos argentinos 11 8 820, pe· 
soa uruguByos a 6$8UO o florins hol· 
lnndcAca o. 8$750. Cabo: cntJ·cgaa • 
ao dias, lJ bms a 77$340 e uollnrea a 
19$520. 

h11!lRCADO LIVRE : - ComprM 
de marcos comp~nsal.lo.' a lí$660 e, 
vendas, á vista, entr'cgaa a 5 dlall, 
Ubraa a 98$530 e ilollarc1 a 19$980. 

Para compra de ou1·o fino. r.m 
gramma. n ba~~a de l. 000 por l. 000. 
to! novamente uftlxudu o preço de 
23$200. 

RIO, 8. (H.) - No dlsponlvel, 
toram as acJ,:ulntee as cotacOea do 
ILII4ll\:ur. por uO ldlos: 

<.:rystal tmmco, 5G$000 a 67~000, 
Ma.scavo, 38$000 a 40$000. 

Exls tencla 55.583 aaccos. entradas 
5. 066 e saldas li. 066 e a ecos. 

Merc<~.do - Suslcutado. 

Cotações de ti1ulos bra· 
sileiros em Ho·1a Yorh 

NOVA YOnl~. 7: 

Hoje A.Dt . 
Est. de F. Central 

do Braell, 7 % -
10;;2 .. .. .. .. .. n/e. n/c • 

Eh•t ·l lltlmo Brasi-
leiro. 6.5 <;'o, 1920· 
1957 .. .. • . .. .. 15,76 16,1~ 

ElnVI'e&tlrno Bras!· 
lelro. 6,5 o/o. 1927· 
1957 .......... 

Rio Urande do Sul 
G,5 o/o - 196S .. .. 

MuUJClplo Lle Sll.o 
Paulo - 6 o/o -
1U52 ........ .. 

Munlclplo do Rio de 
Juneho, 6,5 o/o -
1951 .......... 

Rio Grande do Sul 
s '7o - 1916 .... 

Tllulos Est. de Stlo 
.Paulo - 6.11 <:o -
1957 ..•.•.•.•• 

Tltulos Eat. de Silo 
Pnulo - 7 o/u -
1010 .......... 

l'ttuloa Ebt. dt São 
Paulo - 8 Ço -
195S .. ••••.. , • 

rtllllos Est, de São 
l'aulo - 7 ~;, -
1957 .......... 

BohUS 1\llnu.s Ge· 
raea - 6.5 'i'o -
1932 ...... .... 

Bouus MlnM Ge· 
raee - 6,!> o/o -
1\J5S ......... . 

Brú~ll Federal. 8 <;'., 
1911 •••••••... 

15.50 ll5,75 

n/ c. 10,72 

n/ c. n/c. 

8,:;o 9,00 

11/C. 11,25 

nto. n/ o. 

22,12 21,50 

10,00 9,97 

n/c. 9,62 

n/c. n/ O. 

n/ c. n/ c. 

18.50 19.50 

~ERCADO t)li!AifGEIRO 
liOLSA J):El NOVA 'I'O&Jr: 

Bo1n de Tltu1oa 

NOVA YOni<:, 8. (U. P.) -
A Bolsa de '!'Jtuloe abriu, hoje, 
estavel, apresentando os tltuloa com 
tendcncla lrre~tular. 

Al&'odlo 

BE.~ED11'0 DF. 01,1 \'t.:IIC\ { ,1;'11 
Concordamos: 

A. S. N EUUEH •'t VI.\. 
94 

Á PRAÇA 
T endo apparecldo, na GAZIDTA M ERCANTlL El 

TRTAL, tltulos protestados da firma J•'. MORAO, o aba! 
gnndo, pa ra que u1o baja malentendldos, de<·lara a est 
mate Jlrnço.s do pais, que nada tem nue ver coru eas 
não a conbecé, nem parentesco algum e:tlste. 

l •J , MO R A D (.ll~doardo l\loratl) 
Wstabolecldo com deposltos de casimiras em Santos. 

Frei Gaspar, 51. !13 

COMPANHIA DOCAS DE SAN 
Aviso de chamada do sr. Manoel Cos 

De conformidade com as 1nstrucções do Cl•nselbo N 
do Trabalho, para o lnQuerlto Administrativo de que 
art. 63, doa decretos ns. 20. H5 de 1.• de Outubro de 
21.081 de 24 de Fe:verelro de 1932, ulbam quantos e 
tal virem que, o Sr. Manoel Costa, trabalhador de car&a 
carga da turrn~~o n.• 6, da. Divido do TrafPgo da Com 
DocllS de Santo . está sendo chamado para. aua audlencla 
querlto .Administrativo lnstauratlo em virtude de Porta 
Inepectorfa Geral du referida Companhia, para apura 
falto. grave de abandono de eervlc;o. que lhe é attrlbul 
vendo o mesmo comparecer n'.l dia 14 dé Jnlbo prolllmo 
âs 20 bora.a. em a sala em que runcc!ona a respectiva C 
Rlio de Toquerlto, no edlflclo do Eacrlptorlo da Dlvlsll.o d 
fego, no Paquetfl, ou nos dlne subsequentea até o encerr 
do lnquerlto. entre 13 e 1 S boras. apresentando-se ao pre 
da Commlssii.o de lnquerlto. 

E11tllo Indicadas as seguintes testemunhas que deve 
pOr na fôrma de direito, na reuntlo a •• realizar !s 20 
do dta 14 éle .Julho proxlmo futuro: Gum,.~ctndo Bou1a 
nandes. r RldEinte á. rua tlruguay n.• 20: .Antonln João Cu 
relllfll'nte 1\ rn:~. da ConsUtulçll.o n.• 205: Grego•·lo nynoz 
atdente â rua Jo!o PP.siiOa n.• 384: e Joll.o !\farta l"lguelre 
sldeute A Avenldn Campo Salles n.• 18: o Interessado , 
fazer-se acompanhar de advogado. ou ser ftsslstldo pelo a 
do on representante do Syndlcato 11 Q\1& p~rtencer. 

l'Jn. Fernando Vaz Parada, Secretario dn Commfss1 
Tnquet•fto n snhscrevo Fernftndo Vaz Parada e 'flft a si 
pelo Presidente. 

Santcs, 11 de Junho de 1939. 

FR.~XOJSCO UE M ,:\ l tJW .\ 

NOVA YORK, 8. (U. P.) 7935 - 9j7 o rne1cado de algodlo abriu, hoje, 1-------.-------a.•-•..,.-•.,...m,..~:: 

Presidente da Connulsslo de Tuquertto 

~~;~~ul& a~~~~ a enll·e1a para julho A G R
4

4D EC 1M EN TO 
lloln de LoQI.drll 

LONDRES, 8. (U. P.) - O OU· 
ro rol vendido, hoJe, no Stock Ex· 
cbange, a 148 ahllllnga e 6 penca 
por onça.. tendo eldo realizadas 
u·ansac<;Oes na tmportancla total de 
181.000 eaterllnos. 

O dollar foi cotado a -4,68,18. 

Boln ele Parta 

PARIS, 8. (U. P.) - O dollar 
rol cotado, hoje, na llolsn, a 87 
francos e 74 centhnos o o eaterll• 
no a 176 !ranco.t a 'i:l centlmoe. 

qoLETIM UO TEMPIJ 
Prevtsao do tempo 1\t~ As 18 hotns 

de hOJe 

TEMPO - Bom, nevoeiro 

Vl!:NTOS - De eueete a nordeste, 
trcacos. 

TEMPERATURA - Eatavel, 

Secção Neutra 

TONICO NERVÉT 
O n1elhor fortificante 

da esféra sexual. O To· 
nico Nervét - que é re
:eita do dr. A. Tepedino 
- " ótimo remedlo para 
os fracos e para o esgo
tados de nervos. Deve 
ser usado antes das re· 
feições. 

Os abaixo ns. ignat.los vêm, ue publico, agr::tdccer á 
Ca~n <la Mlse•·lcordia, pelo lc.>mpo em que.> permaneceram 
nadc;>s no Pavilhão "Ot· . ~otc r · de Araujo"; ao tlr. Di1·ceu 
ra Snntos. secundado por· seus uisli nctos assistentes dr· 
ram Nogueira. Gome do Cunha e Haroldo amargo c 'pela 
ciaYel cit·urgiu do dr. Mar·ti Jio Dias Fcrru~: n abnega• 
trabalho dos rnfcrmciro. das r·evdmas. h·mãs de carid: 
demais nuxlliarrs, que, com Oeus c unidos á grande bo1 
dos sr11, Angc.>Jo Guerra, An ton io \\'('nceslau Canteiro 
Sion, Alvaro Augusto Peixoto c a VóYó. tuclo fazem pnr~l 
gnr o soffrimt'IÍto do<; doen tes dnquellc Pavilhão, <'mfun, a 
esse exercito tlc bcncmcrito a quem d vem a vida e Qli 
ri esse Pa Indo Bronco um retiro porn os que soffrcm sem 
ranl(as. qnrrcm trntluzir o se u immor·rerlouro agr·adccimc~: 

f~eorgina Passos - l&nacia Rocha - Alice Simii 
Guilhermina de Sousa - faria dali Neve - Ta mae To g, 
- Ermengnrdn Auer - Arino Freitas Mor11u ...- João Ma 
Hamos - nrlos Garcia - .Jo11é Leopoldo F iu za - Arman 
Almeida - 1\tanol'l Denfo J'i n to Vieira - An ton io da Sil 
Benedicto l.enntl rn - 1\tanotl Caetano - Egy d io Maria 
Lucas de Ar11ujo Arruda - Jo ó Ornor Garcia. 

Á PRAÇA 
A S/ A ASA PRATT te m o prazer de co mmunica 

seus presados amigos e cliente• que, a par tir de aman~ 
de Julho. encerrará seu expediente, p:tra a lmot;o, das ll, 
13,30 horas. 

Santo. 8 de J ulh o de 1939. 

9487 - !l 
, 

A 

/ A CASA PRATT 
LUIS lllERUNO 

(ie•·cnlr 

PRAGA 
~ 

A TYPOGRAPIIJA S. PAULO LTDA. , estabelecida 
In ridnde. á rua 1 j cJ Novembro. 163, <'Oinmunica a esta 
uemnis praças que e rrtirarnm da nossa casa os s1·s. t\ 
so Franco e Armt:'nlo Uias I.ea l . 

Outrosim, communico mais crur. em substituição ti 
les sr~·: ricmn O'> srs. Jorge Pcreil·a Pinto r ;\lnnoc-1 dn ' 
Lnr!ll:Uno" 



IN UERITO ADMINISTRATIVO MAND 

PELA PO TARJA DE 29 DE MAIO DE 1939 , 

SNR. VICE-IN 'PETOR GERAL D COMP. HU OOC.t c DE 

J U N T 

/ 

TO 

Eu, Fernando vaz Parada, secretário d Comissão de Inquérito Adminis

trativo, para os devidos efeitos , certifico que neste âto juntei aos 

autos do presente Inquérito ministrativo, três (3) paginas do jorn 1 

" Tribuna", dos dias 11 e 27 de Junho , e 9 de Julho do corrente ano , 

as quaes estampam os editaes mandados publicar pelo Snr. Presidente da 

omissão , por não ter sido encontrado para a devida intimação o acusado 

nr . Manoel Costa . - Para constar , lavrei o presente termo de juntada, 

que vae por mim assinâdo . - Julho de 1939 . ----------------· 

ecretâri ~- ~~~~~~~~~~~~~~~~ 



.. 

' o 

Til ITO UI NI TIVO Jt IDADO I N T. 

PELA PORTARIA DE 29 DE MAIO DE 1939 , DO 

riR. VICE- Ir SPETOR GERAL D COHP JHIA DOCI\S DE JTO 

JUNT 

certifico que nesta data, juntei aos presentes autos , por c6pia , um - 

oficio dirigido por mim, secretário , ao nr . Inspetor r~ral da Compa

nhia Docas de antos, solicitando o fornecimento de um certificado do 

tempo de serviço do acusado Snr . Manoel Costa e outro relativo a folha 

de antecedentes do mesmo acusado , passando ditos documentos a consti

tuir as folhas ns . 22 , 24 e 2~este processo . - ~antos , 15 de Julho de - --

1939 . ---~------------------------------ -----~------------------------



COMPANHIA 
• DOCAS DE SANTOS 

INSPECTORIA GERAL 

SANTOS 

.. 

CERTIFICADO 

CERTIFICO que c snr. Manoel Costa, á em

pregado desta Companhia, ha 10 anos, 4 mêses e 

11 dias, percebe a d1aria de 15 000 e exerce c 

cargo de trabalhador de carga e descarga da tur 

ma n° 6, ha Divisão do Trafego.-

---

L/N.-

santo~, 20 de Julho de 1939 

/ 

VICE-INSPETOR GERAL 

( LEVY CASTEX ) 



" 

COMPANHIA 
DOCAS DE SANTOS 

INSPECTORIA GERAL 

SANTOS 

CERTIFICO que o snr. Manoel Costa, é emp~ 

gado desta Companhia, estando assim discriminado c 

seu tempo de serviço. -"Admitido em 9 de Março do ano 

de 1929, como trabalhador da tunna VIII, com a dia

ria de 10$000. Em Junho de 1932, transferido para a 

turma I. !lln Setembro de 1933, transferido para a 

turma 6. m Agosto de 1934, passou a perceber a di~ 
ria de 11 ooo. :mn 1 de Novembro de 1936, elas ifica

do como trabalhador de carga e dcscarga,passando a 

perceber a diaria de 13 200. Em 19 de Abril do ano 

de 1939, licenciado por 4 mêses, sem venc:l.mentos e 

a partir de 1 de Janeiro do corrente ano, conforme 

comunicação T-5882. Em 1 de Junho de 1939,passou a 

perceber a diaria de 15$000". 

L/N.-

Sant~s, 20 de Julhoede 1939 

VICE-INSPETOR GERAL 

( LEVY CASTEX ) 



" 

.. 

TI UE ITO HI NI T TIVO 1 JD O lllST 

PE 

S R. VICE- INSPETO DE TOS 

resta data faço juntada dos certificados do tempo de serviço e da fô

lha de antecedentes , do trabalhador de carga e descarga da turma n°6, 

da Divisão do Trafego, Snr . Manoel Costa , documentos esses fornecidos 

pela Inspetoria Geral da ompanhia Docas de antos , em 20 de Julho cor

rente . , Fernando Vaz Parada , secretario , o datilografei e assino . - -

antos , 22 de -------------------------------

ecretário .~~~~2&~~~~~~~~~~~-----



• 

o 

rAitJI 'T TIVO ! D O ll Ti 

Pb:I.J D 29 1939, DO 

m. VICE-llJ TOR G• D H · DOC ' D ~ lTOS 

I O 

Comissão abaixo assin da, nomeada pela ortaria de 29· de r. aio • pas

sado, do nr . Vice-Inspetor Geral da Companhia ocas de antos e enca

minhada aos componentes da mesma pela Ordem de Serviço n.l50, de 30 do 

citado m~s de Uaio , da Divisão do Tráfep,o, para em Inquérito dminis

trativo apurar uma falta gráve de abandono de serviço sem causa justi

ficada, cometida pelo trabalhador de c rea e descarga da turma n°6, da 

ivisão do Tráfego , nr . Manoel Costa, que não comparece ao serviço 

desde o dia 2 de I~aio último , reuniu- se pela primeira v~s , para dar 

inicio aos trabalhos , em 2 ue Junho p oximo passado , dentro dos cinco 

dias estabelecidos por lei, em uma sala do edificio do Escritório da 

Divisão do Tr fego da companhia vocas de Jantes , no aquet , para o firr 

de notificar o acusado do inicio deste inquérito, assim como as teste

.munhas arroladas para provarem a ausencia do referido trabalhador aos 

serviços da ompanhia cas. Nessa reunião, foi deSif,!lado o dia 9 de 

Junho último, para serem ouvidos o acusado e as testemunhas ~nrs . Gu

mercindo Bouzas Fernandes , tonio João Justodio, Gregorio Dynczuk e 

João Haria Figueiredo , todos companheiros de serviço do indiciado .Dian

te da impossibilidade de ser encontrado o acusado, fôram publicados os 

editaes previstos em lei e pelo prazo da mesma, os quaes fôram publica

dos no jornal " Tribuna" dos dias 11 e 27 de Junho último e 9 de Ju

lho corrente , que fazem parte deste processo. ecorrido o prazo estabe

lecido nos e di taes, voltou a Jomissão a reunir-se er.1 14 do m~s corren

te , para tomar o depoimento do acusado e bem assim , o das testemunhas . 

Dada a ausencia do indiciado, que não atendeu aos chamados, tomou- se 

o depoimento das testemunhas , sendo as suas declarações uniformes , to

dos confirmando a ausencia do trabalhador Snr . ;anoel Costa, aos ser

viços da Compm1hia Docas, desde o dia 2 de taio p. passado, depois de 

haver terminado a licença em que o mesmo se encontrava, adiant ndo as 



(• 

testemunhas que o acusado seguira para Portugal, tanto assim quy, não 
J 

mais foi visto na cidade ou outro qualquer legar . Terminada as inquiri-

ções , lavrou-se a termo de encerramento dos trabalhos, sendo solicita

do á Companhia Docas de antos , a fÔlha de antecedentes e bem assim o 

certificado do tempo de serviço do acusado, que fazem parte deste pro

cesso . Verifica-se nos documentos fornecidos , que o ~nr. Manoel Costa, 

foi admitido aos serviços da Companhia ocas de antos, em 9 de Março 

de 1929, tendo 10 anos, 4 mêses e 11 dias de serviços e achando-se cla

ssificado como trabalhador de carga e descarga . Diz ainda a fÔlha de 

antecedentes , que o Snr. Manoel Costa, em 1° de Janeiro do corrente 

ano, foi licenciado por quatro m~ses , sem vencimentos, cuja licença 

deixou expirar sem renova-la, nem apresentando-se para o serviço . ----

CON LU o: Pelas provas colhidas no decorrer deste processo, a omis

são chegou a conclusão ao encerrar os seus trabalhos , que o snr . ta

noel Costa desinteressou-se completamente pelo legar que ocupa na Com

panhia Docas de antes, deixando correr tudo a revelia, o que prova --
• que o acusado se encontra f6ra do Paiz , sem licença da Empreza emprega-

dora, por tempo superior áquele que lhe ê facultado, estando, portanto , 

incurso nas penalidades da letra '1frt do artigo 54 do decrêto n°20 .465, 

1931 . d Julho de 1939.-----------------

ecretári 



IN ITO l.íiNIST TIVO !! D O IN Ti 

PE PORT Di 29 E J, IO ·1!.. 1939 , DO 

srm. VICE-IUSPETOI GEf D _,OMP HI DO T 

J U N T 

,ert1f1co que nesta data , juntei aos presentes autos , o TORIO da 

Comissão de Inquérito , nomeada pela Portaria de 29 de l.1aio de 1939 , do 

Jnr . Vice-Inspetor Geral da Companhia Docas de ' antos , constituindo es

se documento as folhas ns . 27 e 28, deste processo . - ~untos , 26 de Julho 

de 1939 .------------------------ -------
c?/ 



IN UEIUTO .1TI I T TIVO J ID O I STA 

O ·T IJ\ 29 l i' 1939 , DO 

N • VICE- IlJ ETO G 1.hL D OMP. ~ III DO .Ai.J 

T 

Lu, Francisco de meida , Presidente da omissão de Inqu ri to ~inis

trativo nomeada pela ortaria de 2 de !laio do corrente ano , do enhor 

Vice-Inspetor Geral da ompanhia Docas de wantos , nesta data e para os 

devidos efeitos , declaro encerrados os trabalhos da omissão e , conclu

sos , como realmente já se acham , mando sejam os DTOS , do presente In

qu rito dministrativo , remetidos á ~ompanhia ocas de antos , na pes

sôa do seu Inspetor r~ral nesta cidade , enhor outor Ismael Coelho de 

Souza . Para constar , lavra-se o presente terMo de encerramento , que vae 

por mim assin do e pelos demais membros da ~omissão . - Santos , 27 de Ju-



.... 
' 

o 

• •f .. 
v 

IN UERITO AD AINIST TIVO MANDADO ll ST 

PELA PO T IA DE 29 D l O DE 1939, DO 

r li' . VICE-IHS TO G • -<AL DA C01AP/il'HIIA DoCAS DE S ~TO 

CONCLU ÃO 

Eu, Fernando Vaz Parada, secretário da Comissão de Inquérito Administra

tivo, para os devidos efeitos, certifico que nesta data, faço a remessa 

dos DTO correspondentes ao presente inquérito administrativo, á Compa

nhia Docas de Santos, nos termos da lei vigente. Para constar lavrei o 

presente termo de conclusão e remessa que vae por mim assinádo . - antos, 

27 de Julho de 1939.-----------------------------------------------------

secretário<í,.~~ ~ ----------------------

-------------------------------------~-·--------------------------------

Encerram-se .com esta fÔlha os DTO do presente Inquérito Administrativo 

que fica compieto e composto de trinta e uma (31) fÔlhas de papel sem -

pauta , datilografadas de um s6 lado e todas por mim, Fernando Vaz Parada, 

secretário, devidamente númeradas a tinta e rubricadas . - Santos, 27 de 

Julho de 1939.--~--------------------------------------------------------

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



'; 
t 
I 

) 

C' ) 

antes , 27 de Jul ho de 1939 

Exmo . ·nr . Inspetor Geral da Companhia Docas de antes 

tJ é s t a 

Comissão abaixo assináda , nomeada pela Portaria datada de 

29 de rAaio do corrente ano, para proceder ao Inquérito ministrativo , 

que t eve por fim apurar um caso de falta gráve de abandono de serviço 

do trabalhador de carga e descarga da turma no 6, nr . Manoel .osta , -

dando cumprimento ao determinado na citada portaria, com o presente , 
,.., 

passa as maos de v. Excia ., os respectivos TOS, para os fins de 

direito . -

llliSPEITO J\S AUD õ 

~LO~~~ 
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M. T. I. C.- CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 
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MINISTERIO DO T RABALHO, INDÚST 
CONSELHO RIA E C OMERCIO 

N~CIONAL OO TR ABALHO 

.................................................................................................................................................................................................................. -~ ........ . .................. 



M. T. 1. c. - CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

liA/ F 

1- 178/1·0 P. 13. 722/39 31 e j i o e 19 • 

nr. ir ar c anhia D6cas de san~os. 

1o e Janeiro. 

A er.ida o B ·anco - Rio de Janeiro 

eaiden e e na f r.ma da 

o cur o e q e oon in-

quéri to instaurado por ess 

11e1to~ os as ecesa ri 

contr 1anoel Costa, so -
sentido dé a r of 

reei est Secretar! , dentro do prazo de 15 dias, rova 

de e o acusado seguiu para Port al. 

Atenciosas saudações 

Diretor r Secretaria. 



JUNTADA 

Nesta data, junto a fls. 40,41 e 42, dêstes 

autos, o docmnento protocolado sob o ~ 2. 897/40. 

Rio, 12/3/40 

-:V~tLt::ú~ 
Escriturário - classe "F" 



COMPANHIA DOCAS DE SANTOS 
DIRECTORIA - RIO DE JANEIRO 

Rio d Janeiro, 17 de ~ vere1ro de 1940.-

/03.14- GF/29.40 

Ilmo. Snr. l>resldente do 

Cons lho ~ o1onai. do Trabalho 

... 

Aausamos em nosso poder o oric1o de v.sa.~n~ 

1-178/40~ de 51 de Jane1 o .passado, qui r~ceb1do em 7 do 

corrente mês, e atend nào ao p d1do dele constant , junto 

temos o · l>razer <le enV1ar, no respectl vo or.tgl.nal., a c rt1-

dão da ..1:-'ol!cla Mar!ttma a.o Pôrto de Santos, cotnprobat6r1 
. 

do embarque, para Portugal, do sn:r. ,W\NUEL COSTA, que ~ acy_ 

sado de haver abandonado os servtços desta companhia, sem m~ 

t1 vo justlrtcacto. 

Anexamos mats, em ortg1nal., um certlflcaa.o do tem 

po de serviço do reterido s nhor~ passado pelo nosso repre

sentante, em santos. 

Usamos da oportunldade para vos apresentar nossos 

pro~estos de est1m con 1deração a1st1nta. 

Pela COMPANHlA DOCAS DE SANTOS.-

.., 
certlàao;or1g1nal.-

l cert1flcado;or1g1na1.-
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INSPETORIA DA POLICIA MARITIMA DO PORTO DE SA -----
~z!crtJ) .... +..9.. .. . r/e. ... .. .F f3Y..e.re.1.r.o ..................... -ele /.940 .... .. 

2. 378 Em cumprimento a um despacho do Senhor Inspetor 

da PoliCia aritima ,desta Cidade , n1 um requerimento da Com

panhia Docas de Santos , datado de onze do corrente mez, que -

fica arquivado nesta Inspetoria , certifico: que da lista de -

passageiros embarcados neste porto ,no dia vinte e oito de -

Abril de mil novecentos e trinta e nove, onsta , sob nume 
~ . -

r o sessenta ,da lista dO. vapor inglez HIGHLAND MONARJH,Manu-

el da Costa , de nacionalidade portu ueza , co.m trinta e sei s 
, 

anos de idade , casado, motorista ,via ando so, com destino a 

Lisbôa , am terceira classe , passaporte numero trinta e oito - - . 
mil cento e trinta , concedido em São Paulo , em vinte e dois 

.... ,. f 

do referido mez e ano , o que é verdade e dou fé . Eu Haroldo 
• I 

Zacrison, segundo escriturario da Inspetoria da PoliCia Ma-

ritima do Porto de Santos , a datilografei,conferi e assino , 

I 



COMPANHIA 
DOCAS DE SANTOS 

INSPECTORIA GERAL 

SANTOS 

B·G 29 

c j o 

"'1' .~.•'.~.. O uc o Snr • . 1n:...c1 L;C~ta tr(.~ti.llwdcr e cnrga 

Jo Dl.vis5c de 'rrt.. ·c5c , r:stovc 11-

ccmclodc por 4 mes~s r-em v ncim ntcr a contar 1c 1° de 

J ... n!::iro ;; 1 o de , rolo c l93J , fnl t·:tml c d c tC~ dut.. a 

guir, nt· a prccGntc , no rcrvi·o , sc11 couca justL.i·ndo . 

ante; , 13 de 'overclrc ao 19~-lo .
f 
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MINIST~RIO 00 TRABALHO. INDÚSTRIA E CCM~RCIO 

~tjbi., NACIONAL CO TRABALHO 

( lC-316/40) 

A C ó R D.!.. O: 

! ECM/HLM. 

Proc.l3.722/39 
1940 

VISTOS E RELATAOOS os autos do inquéri to admi-

istrati vo que a Companhia Docas de Santos fez ' instaurar a-fim-~ 

t de apurar a falta grave de abandono de serviço, sem causa jus-
1 

fificada; atribuida a ~~oel Costa: 

I CONSIDERANDO, preliminarmente, que o referido 

inquérito obedeceu as normas processuais em vigor1 

1
1 CONSI DERANDO que pelos depoimentos das teste-

1 

unhas ficou perfeitamente evidenciada a infração, por parte do 

+c usado , da alinea "f"' , do art. 54, do De c • 20. 465; 

CONSIDERANDO, outrossim, que, satisfazendo a di-

igência requerida por êste Conselho á f ls. 37, a Cia.Docas de 

tos remeteu a certidão de fls. 41, com a qual se evid~ncia 

e modo inequivoco a caracterisaç~o do abandono de emprêgo, a-
I 

posi tivada tamb~m por tudo o mais que dêstes autos com ta;! 

RESOLVE a Primeira Câmara do Conselho Nacional j 
: 

o Trabalho julgar procedente o citado inquérito, autorizando, ' 

onsequentemente, a demissão do acusado. 

Rio de Janeiro, 22 de abril de 1940 

~C?1~ 
~ 

~~ 
i presente ')-_/! ... ~..-1?~ ;/ti i'f ' · 

() 
noN 11Diário Oficial" 

Relator 

Proc.Geral 



M INIST~R IO DO TRABALHO, INDÚ S T RIA E COM~RCIO 

CONSE LHO NACIONAL 00 TRABALHO 

-- ~ ~ -[~~\i'::, 
I 

~ ~ , Direct r da 1. Secçãe • · 
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MINI S T !:: R IO 00 TR ABALHO, IN DÚSTRI A E COM~RCIO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

R I O O E .J A N E I R O, O, P', 

/ 'I 

Sr. • 

Transmito-vos, de ordem do Sr. Presidente, 

cópia, devidamente autenticada, do acórdão proferido pela 

A4~~~~Câmara do Conselho Nacional do Trabalho, em sessão 

inquérito administrativo instaurado por ess a Emprêsa , con-

Atenciosas saudações . 



MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMii!:RCIO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

RIO QE ,JANF.IR01 D, F, 

...... '/ .. I 'f 

Sr. 

c 

Comunico-vos, para os fins convenientes, que 

presente o inquérito administrativo contra vós instaurado 

--------------~------------------------------ • resolveu, em 

Atenciosas saudações. 
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M. T . I. C.- CON SELHO NACIO N AL DO TRABA LHO 

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS PORTU~RIOS DE SANTOS '"'' Jt 

Referência Código 15/11 

1208- 40/04. 01 

Santos, 24 de julho de 1940 

Illmo. Snr. 

Diretor Geral da Secretaria 

do Conselho Nacional do Trabalho 

Rua Aparicio Borges-Palacio do Trabalho 

Rio de Janeiro \.. . 

Devolvemos, junto ao presente , em virtude de desce-

nhecermos o domicilio dos associados em causa e , por não haverem 

comparec ido , apesar de convocados por diversas vêzes pela Impren-

sa local , os oficios abaixo citados : 

1- 1189 - Manoel costa; 

1-1206 - Siguete Ushi ; 

1- 783/40- Serafim Augusto; 

1- 611/40 -Francisco Alves de Souza ; 

1-1131/40 - José de Abreu; 

1- 1101/40 - José Rodrigues Lopes; 

l - 1370/40 - Diamantino Ribeiro. 

O oficio n~ ~-~370/40 irigido ao Snr. Diamantino 

Ribeiro , foi aberto por engano , m.oti vo pelo qual vai sem envelope. 

Servimo-nos do ensejo , para apresentar a v. s., 
Atenciosas Saudações • 

( . ) J . C. Mendonça . 

Presidente da Junta Administrativa. 

Anéxo : 7 ofícios . 

MO/.-



( ;?" 
\ 

"" a 



MINIST AIO 00 TAABAL.HO, INOÚSTAIA E COM~ACIO 
'01 ~ '\10 

ÓliP~R ii.Ji)fitN ZL NACIONAL DO TRABALHO 

RIO DE JANEIRO, D F 

1- 1/ f7 
1· . unoel Cost"' . 

--

( ' ... 'r· b! J '1 c1lr de c 1\,;a e descnrca clu i!Ul\a n . 6 , 
na Di vi.,;: o do 'rrt' 'ego ) 

/C dn C. J . 

!)ua ~Tofio Oti'vio, 56 

S ntoc - E~tado de São Paulo 

.... :. 

I ' 



M INISTe:RIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMI!RCIO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 
SP. 

RIO QE ,JANEIRO, O, F, 

cr~·.1..~3 . 722- 39/1- // ~1 En 1 '-1 de tT1.u1l1o de 1940 

Sr. ranoel Coota. 

/C do. C ixa de poBentadoria e Iensõco 

dos 1 ortu·~rioG de ntos. 

Rna ~~o 5o Otnvio, 56 

pantoo - Estado c.lc -o l'u1uo 

Comunico-vos, para os fins convenientes, que 

a .1: rit e·j Pe. Câmara do Conselho Nacional do Trabalho, tendo 

presente o inquérito administrativo contra v6s instaurado 

pela C:>t, anhia Doe o de Santos 

----------------------------------------------- • resolveu, em 

julgar procedente 

o dito inquérito, , utoriznnclo , conscouentementc , a vossa 

~c.l~e«<..l~1!...!. s~s:=..n~-~o _____________ , pelas razões constantes do acórdão 

publicado no c Diário Oficial :. de 21 de . .Lo :Cj.ndo . 

Atenciosas saudações. 

~~-r 
( Osw~ido Soares ) 

, ,, 
Diretor Ge~al do Soc~eturir . 



I 
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M INISTERIO 00 TRABALHO, IN D U STRIA E COMERCIO 
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