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s. G. 304/R 

Nictheroy, 28 de Maio de 

Illmos. Snrs. Presidente e demais Membros do 

CONSELHO NACIONAL DO TBABALRO 

na 1.• Secção 

~~~_.:..:;,_-~~ ,z m-
11-----11 r 

:::.· ~~ccr,t > 

3.• s r:cçi,) 
C.') I . A D ) . I \ 

n FlõCALIZAÇÃO 
5 11 -r--r-Ja-~-f-!H - ,1\ 

j 

cn E S r A TI ST k. 1\ - ;.; 
8 A R C H I V .) 

A Companhia Cantareira e Viagão Fluminense, na f6rma do que es

tabelece o artigo 53, do Decreto 20.465, de lR de Outubro de 193l,mo

dificado pelo de numero 21.081, de 24 de Fevereiro de 1932, vem sub -

metter ~ alta deliberação desse Egregio Qrgão, o Inquerito Administra

tivo instaurado para apurar a falta. grave attribuida ao seu anpregado 

Conservador Diamantino Silva, ex-vi da 1etra t gg, artigo §i, dos pre

ditos Decretos:• • aba.ndono Si. serviço sem causa .justif icada. u 

Em face õás conclusões a que chegou a Commissão do Inquerito apu

rando exhuberantemente a mencionada f'alta grave,. pede e espera esta 

Companhia que seja homologada por esse colando Orgão, a sua decisão 

dispensando o alludido empregado, como lhe faculta a l.ei. 

Attenciosas saudações. 

ANNEXO: 1 inquerito administrativo, 
com 30 fls. 

I · m ncnso 



OOMPANHI .AN~AREIRA E VIAÇitO FIDMINEN E 

IN QUER! TO AD IIHI TRA'f iVO IN::S 'l'AURADO PELA POR'l'.AHIA s . G. 

Oi, .UE 8 .UE ABRI!!_.DE 1936 , PARA COMPROVAÇÃO JJA FALTA 

GRAVE ''ABANDQ] O DO SERVI O EM CAU::)A JUSTIFICADA" ( HT. 

54, ALil\ EA l F" DOS DECRETOS NOS . i0.465 E 21 . 081) OOM

METTIDA PELO CONSERVADOR DA CASA DE OARROS , SENHOR 

DIAMANTD O SILVA 

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

Iniciado em 9 de Abril de 1936 . 

Terminado em a7 de ~!aio de 1936. 

• 



IRA E VL\.Ç O FLlJMINE E 

A C T A de installa o do inquerito administrativo mandado instal1ar 

pela portaria de 8 de Abril de de 1936, do Snr. Director Gerente da 

Companhia Cantareira e Viação Fluminense,-nos termos do Art. 53, do 

Decreto 20 .465, de 1 de Outubro de 1931, modificado pelo de numero 

21.081, de 24 de Fevereiro de 1932, respe tando-se bem e ielmente as 

Instrucç5es para Inquerito Administrativo approvadas pelo Conselho Na

cional do Trabalho, ~ sessão realisada em 25 de Maio de 1933 e expedi

das pelo Snr. Presidente da uelle Instituto a 5 de Junho de 1933,- afim 

de se comprovar devidamente a falta grave corrunetida pelo Conservador 

iama.ntino Silva, " abandono 9:$i s ervigo ~ causa .iust ifi cada •, na forrnn 

da letra f 1 do artigo 54, dos preci~ados Decretos. 

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

Aos nove dias de Abril de mil novecentos e trinta e seis, ás treze ho

ras , no edificio da Companhia Cantareira e Viação Fluminense, Ponte Cen

tral, Praga Martim Affonso, em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, nos 

escriptorios da Secção Carris, em sala independ~nte das demais, reuni -

r8J.l'1..se os Sm s. Dr. Al:f'redo Bahiense, Paulo Burlamaqui e Gladstone Ti -

noco, respectivamente Presidente, Vice-Pres i dente e Secretario, designa

dos pela Portaria supra referida para, em Commissão, comprovar a falta 

grave " abandono de serviço sem causa justificada ", commettida pelo em ... 

pregado da Casa de Carros, Con ervador Diamantino Silva, ausente do ser

viço desde 1 de Março de mil novecentos e trinta. e seis , data em que ter

minou a licença que lhe fôra con edida, conforme os termos da alludida 

Portariao Installados os trabalhos da commissão o Snr. Presidente, de

clara que a mesma funccionar sempre, até conclusão dos trabalhos , no lo

cal onde se installou e designou o dia vinte e dois de Maio de mil nove

centos e trinta e s eis para o interrogatorio das testemunhas de accusa

ção Snrs . Silv no da Rocha Coelho, Encarregado a Casa de Carros, Augus

to da Fons eca Rocha, Chefe das Officinas da Casa de Carros, Ramiro Jos~, 

Domingos Coota e Manoel Silva, todos tres cons ervadores dh Casa de Carros 

determinou is o Snr . Presidente que o Snr. Secretario se dirija ao Sr. 

Presidente da Caixa de Aposentadorias e Pensões para os empregados da C1 

panhia Cantareira e Viação Fluminense, so icitando-lhe o favor de dizer 
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se ser possível aquella Instituição , infor.mar a residencia ou qualquer 

local, onde, 
6
or acaso, poder ser encontrado o Snr. Diamantino Silva, 

em face da natureza àa falta a apurar e de accordo com o prece tuado no 

Artigo quinto das Instrucç es para inquerito administrativo, approvadas 

pe o Conselho Nn.cional do Trabalho. Ordenou ainda o snr. Presidente ue 

o Snr. Secretario intime as testemunhas de accusação acima nomeadas na 

f6rma do artigo segundo das referidas instrucções. Declara mais o Snr. 

Presidente que vista de estar junto á portaria a folha de tempo de se r 

viço e antecedentes do accusado fica dispensado o pedido desses docume~ 

tos ao Snr. Director Gerente àa Companhia Cantareira e Viação Fluminense. 

E nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião s trea e horas e cin

cont.a minutos. E Eu, Gladstone Tinoco, Secretario àa Commisaão, redigi 

e dactylographei esta ACT:.A que depois de lida e a.cha.àa conforme é appro

vnda e vae por amim assignada e pP-los Snrs. Presidente e Vice-Presidenteo 

SECRETARIO. 

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

esta data, nove de Abril de mil novecentos e trin a e seis , faço junta

da a este inquerito da portaria ào snr. Director Gerente, de oito de 

Abril de mil novecentos e trinta e seis, bem como da carta Uo 3 , de um 

do mesmo mez e das olhas de tempo de serviço e antecedentes do accusa

do ue vierem annexos á portaria o E, para constar, eu, Glaãstone Tinoco , 

ecretario da. Commissão, dactylographei este termo que assigno • •••• • • • oo 
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s. G. 304 

Nictheroy, 8 de Abril de 1936 

PORT 

Tendo em vista a communica.ção constante da carta. U.3, de ~ 

do co J ente mez., do Snr. Silvino da. Rocha Coelho, encarregado da 

Casa de Carros a esta SUperinte encia, inclusa em original, de 

que o Conservador Diamantino Silva, licenciado por trinta dias, a 

partir de 29 de Fevereiro de 1936, para tratar de assumptos de se 

interesse particular, até aquelle dia,-1 de Abril, - não compareceu 

ao serviço, nem é conhecido o seu paradeiro, resolvo determinar a 

abertura do competente querito administrativo-nos termos do Arti

go 53, do Decreto 20.465, de Q de Outubro cJe 193 , modificado pelo 

de numero 21.081, de 24 de Fevereiro de 1932, re8peit ndo-se bem e 

fielmente as instrucções para. Inquerito Administrat vo appr.ovadas 

pelo Conselho Nacional do Trabalho, em sessão real sada. a 25 de 

Maio de 1933 e expedidas pelo Snr. Presidente daquelle I nstituto, 

a 5 de Junho do mesmo anno, - nomeando a commissão de Inquerito 

Aàministrativo, que deverá ser composta do Dr. ~redo Bahiense, 

Paulo Burla.maqui e Gladstone Tinoco, respectivamente, Presidente, 

Vice-Presidente e Secretario, para que t enha immedia.to procedimen

to . Para depor perante essa Commis são indico como testemunhas de 

accusação os Snrs. Silvino da Rocha Coelho , Encarregado da Casa de 

Carros, Augusto da Fonseca Rocha, Chefe das Officinas, Ramiro Jos , 

Conservador, Domi os Costa, Conservador e Manoel Silva, Conserva

dor . 

• 



.. 
G. 503 

C .. C. V. F. 

U/3.-

LICENÇAS 

Con e-rva.dor,sr.Diamantino Sllva-G.520 ND 264. 

Rer.s.G.304.-

ra os devidos fins,leva.m.os ao conhecimento de v.s. que o 
' 

conserv dor acima,licenci~~o por 30 dias até 29 de Fevereiro p.pas 

sado,para tratar de aasumpto de seu interesae,até hoje não compare 

ceu ao a rviço,nem conhecemos o seu paradeiro. 

Es e empregado tem 3 entradas nesta Repartição,perfazendo 

o tot 1 de 16 annoa de se.rviço,e percebe,actualmente,1$250 por ho-

ra. 
... 

Pedimos o favor de suas inatrucçoea. 

1) 1.10. 917 2.5.921 .•.•.. 3 a.. 7rn. 2 d 

2)16. 1. 23 a. 28.5.92 ....• 1 a. <1m. 13d. 

3}21. 1.9' 5 a. 31.3.936 •••• 11 a. 2m. 10 d. 

• 16 a. lm. 25 d. 

~ 
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C. C. V. F. 
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Estado civil rdJ~~ ...... ..................................... lsó em se tratando de brasileiros natos> 
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CERTID O 

Certifico que, nesta data , nove de Abril de mil novecentos e trinta e seis 

~ em cumprimento ao dete:nninado pelo Snr. Pres dente na reunião de instal-

laÇião do presente inquerito , conforme consta da CTA, re. i e dactylogra-

phei as cartas de intimação ás testemunhas de accusação, Snrs. Silvino da 

Rocha Coelho, Encarregado da Casa de Carros , Augusto da Fonseca Rocha , 

Cn.efe das Ofí' cina.s , Ramiro Jos~, Domiq;oa Costa e Manoel Silva, todos 

Conservadores da Casa de Carros, que submettidas ass i gnatura do snr. 

Presidente foram mandadas entregar aos testemunhas de accusa ã.o , segundo 

determina o artigo segundo das instrucgões para Inquerito Administrat vo, 

do que , para constar, da.ctylograp 

de Secretario da Commissão. 

CERT O 

ei este termo , que assigno na. quo.l idade 

r~ 
Certif'ico que , nesta data , nove de Abril de mil novecentos e trinta e 

seis , em cumprimento ao determinado pelo Snr. Presidente na renni-o de 

installaçã.o do presente i !Xlueri to , conforme consta da ACT& , redigi e dac-

tylographei as cartas, digo , a car dirigi da ao nr. Presidente da Caixa 

de Aposentadoria e Pensões para os Empregados da Companhia Cantareira e 

Viação e luminense, solicitando-lhe informar a r idencia ou o paradei-

ro do Conservador Dirnantino Silva, na 

ções para o Inqueri to Administrat i vo . 

JUNTADA 

orma do artigo, quinto das instruc-

cf=~ 
esta data t dez de bril de mil novecentos e trinta seis, faço juntada 

nestes autos das cartas de int mação com tt sciente " apposto pelas tes

temunhas acima nomeadas; do que, :para const , d act lographei Aste termo 

que assigno como Secretario da -Commissão~ 

------------------------------
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, SILVINO D IDCHA COELHO 

Illmoo Snro Silvino da Rocha Coelho 
Encarregado da Casa de Carros. 

NI THEROY 

Fica por este instrumento Vo So scientificado que o Presidente da Co 

missão de Inquerito dministrativo desiunada por portaria de oito de 

Abril de mil novecentos e trinta e seis, do Snr, Director Gerente da 

Com nhia Cant eira e Viaç o Fluminense e composta dos Snrso Dro AJ..

fredo Bahiense , Paulo Burlamaqui e Gladstone Tinoco, dando inicio ao 

inquerito administrativo, designou o d i a vinte e do de io de mil 

novecentos e trinta e seis, s exta ... feira prorlma., s dezeseis horas ,no 

edi.f'icio da Companhia , Ponte Central de Nictheroy, Pra a Ivlartim M onao, 

Escriptorio da ec ão de Carris, para que o senhor seja ouvido, como 

testemunha, sobre a f alta g :ve " abandono de serviço sem causa .iustifi-

cada n, que attribuida ao Snr, Conservador Diamantino Silva, Peço, 

pois, o seu exacto comparecimento. 

SCIEN'TE 

• 



........ ,.,. • .Augusto da Fons eoa Roo~a 
Cb•~• dae Ottioimaa 

• .... t.ft 

• 8 •• 

••1•• • ••IDGtna • Al-
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............ • Ramiro Joe' 
Conservador da Casa de Carros 

• 

• 

• 
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!/ 

.....,....,. • DomiJ:Jgoa Costa 
Col'lServador da Caaa de carros 

• • 

-

• 



·- . 

........ JM.llO:&L SILVA 
ConservadOr da Caaa de Carro 

• 

I 



JUNT 

Nesta data, dez, de Abril de novecentos e trinta e sei , faço juntada 

nestes autos da carta de nove de ~ri re 1 novecentos e tr nta e ~e s, 

pe o Snr . Pres i dente da Commis são de In erito dirigida ao I llroo . Snr. 

Pr ide te da Cai..~a de posen do a e Pensõ es p-- ra os em regado~ da 

Companhia Cantareir e Viação Fluminense e da carta c. • P. 1 , de hoje 

data a ue , em resposta à primeira , o I l mo. Snr. Preco rlente da Ca xa de 

Apose-nta orie. e Pensões p ra o~ empregados da Compa.nhi Cantare ra e 

ia 5.o Cantare ' ra er:rlere o n.o I Jmo ..... nr. Pref idente da Comm ssão deste 

n 1uerito; do que, paro constar , dacty ogr~phe este tenno que as ... ,igno 

como Secre rio da dita ommdosão. 

.. 



!licth y, 9 de Abril 1936 

Illmo. snr. President. da 

CAIXA lE APOSENTADORIAS E P SOES PARA OS EMPREGADOS DA 

CO ANIIIA CANTAREIRA E VIAÇJO FL SE 

STA 

Na qualidade d Presidente da Commissão encarregada do lnquerito 

Administrativo aberto para comprovar a f'alta grave " ab dono do s rviço 

s causa justificada , a que responde o snr. Conservador Diamantino 

Silva, empregado na Ca Carros da Companhia Cantareira e Viação F1u-

, venho pedir-lhe o favor in f nnar s , a e :1 Instituição, ' 

possivel fornecer a esta Co ssão qualquer escl recimento sobre a residen

c1a ou poss ivel paradeiro daquelle empregado. 

Agradecido á urgencia com que s d 1gna.r a ttender ao 

com o mais al~o apreço, 

• 



~--ç~>- J~..O M I Nisrl?"~~ CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES PARA OS EMPRE 
~\) ::!; lv"'' - OA -

PRAÇA 1s DE NOVEMBRO, 27-Sob. Companhia Cantareíra e Viação Fluminense 

1000.1-36 

c·.A. P. l 

NICTHEROY, 10 de Abril e 1936 

Illmo. S r. Dr. Alfredo te 1re1ta Bahiense 
BESTA 

Presado senhor:-

I Em re sposta a sua oarta e hontem datadaf tenho o pezar de oom-

munioar-lhe que nenhuma informação a respeito do paradeiro do Conser

vador Diamantino Silva, pode forneoer esta Instttuição,porque ~ i gno

rada a sua r&sidenoia, ou qual quer outro endereço onde elle poee ser 

encontrado, não havendo aquelle Senhor~ té e sta data, promovido a sua 

ineor:Pção nesta Oatx • 

Saudações attenoioeae. 



C E R I D lt O 

Certifico que, nesta data , onze de Abril de mil novecentos e tr nta e seis 

em cumprimento oo · despa.c o do Illrnoo Snr . Presidente e an face da respos

ta do Snr . Presidente da Caixa de posentadoria e Pensões para os Empre -

gados da Companhi a Can~~ei e Viação luminense, junta a estes autos 

a folhas quinze , providenciei , a publicação nos Diarios Of'ficiaes do Es

tado do Rio de Jnn iro e no Diario Off'icial Federal, ~ Capital da Repu

blica, publica~ão de Editaes , na forma do art ro qui nto das Instrucç ões 

para nquerito Adm nistrativo , por tres vezes, pelo e pa~o de trinta dias , 

alem de uma publi cação no Correio da Manhã de vinte e dois de Abr:f 1 de 

mil novecentos e t rinta e seis e da a fixação de um Edital nas dependen

cias da Casa de Carros, oí'f'icinas onde trabalhava. o accusado, em local 

de t!'ansito constante e hab i tual. dos empregfldo~ da Companhia ; do ue , p -

r a c ns t ar , dacty ographei este t ermo que vo.e por mim assigne.do como Se-

cretario da Commissão.-

, 



5th 

JU 

Nesta data, quinze de tbio de mil novecentos e tr nta e seis , fa o jun

tada nestes autos das folhas numeras 7971, 8447, 10.010 ( sete mil nove

centos e setenta e um, oito m 1 1uatrocentos e quarenta e a ete e dez mil 

e dez) , do Di o Official Federal, de qu nze de Abril de m novecentos 

e tr nta e seis , v nte de bril de , digo v nte e õois de Abr 1 de mil 

novecentos e trinta e seis e quatorze de aio de miJ novecentos e trinta 

seis; Diario Of'icial do Est ado do Rio de Jane ro , folhas numeras dezoito 

(18), numero dez (lO), numero 23 (vinte e t r es), de qu~torze de Abr 1 de 

mil novecentos e trinta e seis , vinte e um de Abril de mil novecentos e 

trinta e seis e doze de ~io de mil novecentos e trinta e seis , e um re

corte do Coireio da ~~hã, de vinte e dois de Abril de mil novecentos e 

trinta e seis; do que, para constar , dactylographei este termo que vae por 

mim assignado, como Secretario da Commissão 

I 

{ 



Quarta-f ira i 5 

ANNUNCIOS 
Componhi abl'Jca de 

"Covilbã" 

Em urnpr1m nlo do arli. i H do de
r.rélo n. i3 i, d -i de julho d 1891 lia 
1 1 d s _ ociedad anon:rma , acham-' e d 
dl& o ·1çao do· s nhore:; acclon1õla.: na 
éde d companhia, á rua 'a:·ibalut' nu

meto J ~i, os documentos omprobnLorlo:~ 
do 'fnovtmento geral e refereuLt:t~ no auno 
pto:rimo fmdo. 

Fica su penso o movimento de l.ran -
ferenc1a. de acções até ao dia. d as nJ· 
bléa geral ordinaria. 

RJO de Janeiro, 14 d abril de 1936 
- directon'a. • 

(C !.480--1~-4-36~10$~00) 
I 

sarb dr s, 

O~ sPnhores acoionlslas ficam convida
dos a. compar cer á séd s0ci 1 na 
•Juinfa-feira, 30 de abnl d 193G, s 'ctuas 
hora da tnrd , afim de se 1 · umrern 
"m a embléa g ral ordina11 o assistir 
á leitura do parecer dos f1sca e xame, 
dJs u são e dehberação sob~·e ., balanço 
" as contas annuae dos' ndmi. lstt·ado
r , e bem a sim para I g r os dir -
rtorPs, pre6idente e secrelar1c-the ou
reiro. 

Rio de Janeiro, 10 de abril do i 936. 
-A du·ectorta. 

(C i. 484-1 4.-4-36--39$800--a vezes) 

ociedade Anonyma Du Pon" 
do Brasil 

Acham- e A dMpo icão do •enho:·o · 
ionist.as. na éde da socieda<le, á rua 

s Ourives o. 92, t• andar, Oi! Llocum n
tos referido no art. 147 do ue·~rcLo uu-

1 mero 434, de 18 1. 

Rio de Janeiro, 14 de abril dP 1936. 
- Edward M. Kno:r, director . - Alf onso 
Fanjul, direcLor. 

(0 1. 497---14-4-35--7$100) 

Perdeu-$e uma. ca::-Leira de ldenlidad , 
ttegistl'o Civil n . 289.911, de Alexandre 
Smilh de Va concellos. 

Entregar á rua i • de Março n. 4 , 
7• andar. 

(C L ~95-H-4-i$B--5 1 O 

Companhia Geremoabo S. A. 

ASSEM BLÉA GERAL ORDlNARl.~ 

São convidados os senhores accio is
tas a se reunirem, no dia 30 do corre te, 
ás ~ 4 horas, em sua séde soei~!, á ·u.l 
Iayrink Veiga n. ~8. 4" andar, ·ai 6, 

afim de tomart'm conbe tmcnto do ba.
lanco, con~as e actos da diret.iLuri no 
Pxerclcio encerrado em 193 e ele 1r;t.í d<J 
conSelho fi cal. 

RJO de Janeiro, J í de abr1l de 1 36. 
-A di7'ectoria., 

. (G i .. 6i Q-U-i46-9.$ 00) 

DIA RIO OFFICIA L 

" ompanhia Ctn•bonif~ •·a 
Rlo-Grondcn 

ABBEl'llBLÉA GERAL ROIN.Uil.\ 

São convld~dos os senhot'c, arclonts
t.as a 6 r un11·em, no dia 30 da aln•il u~ 
f i horas, na ~ de, a\' •nida filO Bra'uco 
n_. 108, 2• audal', aftm df' , reto: ubtnet
ttdos á ua nppro\acau r«'l.>lut'Ju da 
dJrerto:-Ja, IJUl' c r do CU I! Ih r ... •o I 
halanc o c nlas do xercicio UP 19 ,,: 
!J 01 orno pro' dl'l'l'Jn a el i c ao do cuu
s lho fitocal e dir •clorw. 

Rto 9e Jau iro, J 1 d ulml rJe 103 ·. 
- A. dtrectol'i11. 

( • 1. a:;s-1 .l - -Ju-10$~ ) 

ASSEMBLÉA G R.\L nDINA~lA 

São convid do., os s nhores ac iunJ:>la4 
se reunirem no pro.·imo dta 30 do cor

n:~nle, n séde Ja . Ol'i(darle, a rua do 
nosarJO n. f 1 í, lojJ, pa:·a ul'db rut·eu1 
obt·~ o balarw , conta da d1r •rlot'ID, re

lat9rto e 1 at•ccet• tln rou.elho fi , ai, rc
Jattvos ao .anuo pa aun, 1J 111 l'úlllO d gc~ 
rem d1re lrHJ. ,·ou 111 J1t. •ui, d 
a r reJo om "" eslnlnl•~c·. 

Hio rJ Jaw'lro, J i li abril d-3 1'JJG. 
dtl' rtorw. 

(U J. .JU-1\-l-~0-'J • 01 

Indu 'fria · R unida · 'uu co ·. 
São c nvi~auos o ~enhor & nci •oni.

t.as a ~e :· umrem m aí' cmblria g t•al or
dmana, em sua éd :,orial, ti. rua Unrlo 
'eidl n . 258, no dia 30 do cont:nll' 111 z~ 

f6 h o1·n~. JHtra lonHI!'P.Tll rouiH'tilllt'nlu 
do relato!'io e conlf~s ela din•t'lw •a, pu•···· 

r do cons lho f1.cnl p:·or,.dPI'Clll a 
el i~;ão du novo conselho fi ro l . 

nio ric Janeiro, 15 de obrtl 'c I!J;Jli . 
- A directul'ia 

(' I.' '1 - J l-í-aJ-tb .• ·'001 

Unn ·o .' ler ·nntil do Ri . t ~· Jaurirn 
Os ;.cuhore.:; ucciouihltt ~uo c Jll\ itladn 
., reunirem m a I'Jnhl ;a I?Jill ut·tlJ

naria, em ·O do corr niP, a 1 ltoJ'd 
da lnrde, ua édc cl te Banco, put·a d1·
cus ão do !' latorio ria tlirrdurJ:.t ' cou
t.as do anno ROcial ftnclo. el(ll ·iio do 
conselho fiscal o supp l nt s. 

Rio de Janeiro, H dr Ahril Ir I!~ :HL 
- Agen01· Barbosa, prt'sid nle. 

(C 1.4 8--1~-1-3~--8 200) 

Companhia Canf a1' ir " \'ia~õo 
Fluminen e 

CON 'ERVADOR DIAMA,''l'INU ;·ILVA 
EDITAL 0$ CONVOCAÇÃO 

E tando o con ervador acima nomeado, 
ausente do serviço em Ioga!' msurttdo. 
desde o dia 1 de março de 19?6, . em ll
cenca, ou justificação, fica o Ult?:<mo inti
mado a apre entar- e até o dia t3 ;rPZe) 
Jo me~: de maio de 1936, s n jo que !'li 
não o fiz t', nem pro, ar. por ati,.,!,,,.,,J 
de medico dtt compnn!lia, acl1ar- e duenl l:l 

impo -,bilifado de lt·abalhnr. 'tra de
miltido pot• nhandon rle ent(J~·~go . 

Rio de Jt~uei:-o, 1.$ d uuril ll 1036. 
- Justino Lisboa, diredor-get• nte. 

(C !.486-U - 6-36- 555100-3 vezes) 

MP. HI N. lONAL E SEGUnO 

ommunlcarnos ao senhores cc1ont 
la que, a paJ·IJr de IG do corr·~. Ir, e::-á. 
!JU' s quinta. -r ira , da . li áe lu ho
I'H • em no ·o esc! iptori , á uv•~.tit.IJ. Uio 
HJ•auro 11. 13 , \• anuat·, o 9'' OIVÍU ndo 
(I 00. OU tJOI' :wciioJ, r lalivo ao c. ,..rei
r to •u· r"au n1 31 d 1 doz ml>ro de 
I 35. 

n1 rJ .lan tro, H dt> abril d 193', 
-- 1 drrrcfol'ia . 

(, t :G 11J--ti-i-3ll-?7~500-3 ,.f'Z • ) 

. 
• 

SSE lBL \ GERAL E. TIUORDI AntA 

onvocaç 

Conv1dam- 1!1 os senhore. ar loDJslas :t 
P reun1 rPm' em a 11 mbl a g ral p. l.ra.• 

rrrrlluo t'i:t . rra f Jta t' no d H lô do I'Ol'• 
rrnlf', a dPz horns ih 111 nlla, ua F de 
.oew l. <i pl'ar.a l\ laua n. 7, to• and ·", 
rtfnn riA deiJ!JPJ'ólrem !;Obre o ugm nlo de 
I'OIIIllal rlíl ~01' 11 rJad>' 

111 d .TaneJro, t i d abr1l d 1936. 
~ J\ di1'crtoria. 

1 .. !8-14-4-36--0 200) 

Compa n h la F m•ne cdoras 
lle Mal r·iac 

n >-M de la colnpnnhJa, á tua l'"'rel 
( allr>t·o 11 ·. 35 a ::J!l, pagar-se-ri a parLir 
du dia :?O do c·ut·. wtc, do l3 t\ :15 
lloJ·a , C• w• dividendo, rcferol'l .3 no 2* 
~!'l llt'~lJ'o de I U:J:i, a razão de 1 O $'o ao 
UtliiO. uu :r,jaw I O OUO pur a ·~,ão. 

llío de .Taurdt·o, :11 de abril do 1936. 
11·t1t ur /Ja. loo, rlresl<.leule. 

(C I. \ôi'-i.i-1-3 ---8 200)) 

Co111 pnnhiu linn d 
do Jocull 

A 8KMULI::A OER.\L OkDINA!U.\ 

São convidados os senho::-e IIOCiom -
ta n se t· unit·em no dia. 30 de abril, 
á 15 hora., na étle, á avenida Rio 
Branco n. 708, 2• andar, afim de arem 
ubmelt idos á sua ap;.>rovação o relalono 

da direcloria, parec r do con ·lbo fh~ 
cal, balanco e contas do ex roicio de 103:>, 
bem corno proceder m á eleiçilu do con
selho fi:.cal. 

R1o d Janetro, 14 de abril de 1936. 
- A directoria 

(C 1 .639--14-4-36-10$200) 

Conhecimento extl'a ·iod~ 
l'ura o- fin de dit'cito decla.a-~e que 

e. e•·tr:n wram o conhecnnento u. ã79, 
de li à·· ou I nbro de 1 I O Jr> d ~po:;~ J no 
'l'ht>l>Ulll u 1' tlf• ral, da !lpOIH' ft -1•'1'31 llU• 
rnero 3t4.5i5. do 1 ·coo ·ooo. · .u ,, 1'\ltt
cão da fiant.:ll do . -l. :-ivü da \,oiiE.-

IOrin FNlernl de L:an nllo, Anlomo 
Jllal'Lin de \!cantara. 

(C i . 483-1 ~-4-36-7$100): 



7~73 Qum·la·J' 

.-\I:H!lC.tllBLéA IJILI\AL Ol\DIN.'\1\JA 

• .'u.l.l uonvldatlo5 os onho1· 5 tlCcionls 
las a e rounir m m ass •ml.Mu é\CI'al ut· 
di na ria, no dia 1 O <.1 abrH ue J ll;JO, ü. 
J4 horas, na Médo &ocial, á av .. uitla Riu 
Branco n . 87, afim d tomarom conheci~ 
manto u delii.Jol'al'em sobro o ,. :alo:·i o 
IJ• Junc npt·oson~ndos JJ la d IL'cclorh, 
n.co111punhndos do pnroc ·r do OQ ·cJlJil 
11 c" I , r foreoles !\ oporn<;õ&J. do :1nnu 
d 193 • 

llJsta !l!l rnbl. ll t.J VCL'á. pi'OC del' (Í li•i· 
(iÜO los rl1 rnbl'llfl do ('{)Ih lhO l'i~I'Ul f3 

UI 1l nl s rmj s rnuntlulos llndnrarll, 
bem nomo fixa:·, tln uc 'OI'cfo • 111 ( !11'
Llgo , IV d s estatuto , s 111111 1\.IJ:ios d>t 
direclOl'iU, para O UIIIIO COI'I'Onlu. . 

Fi am u p asas u l1·nn f•L·~·Wltl•' do 
ao~:.õ s al.ó após a u :cnJIJI ~a. 

n i (! Jtl.tl iro, 30 lo nHII'QO d HJ:JI.i. 
dir cl L'-58 rct l'io, A.rrl Lrmrl. 

( . 2 . 11l-30~3-36-4t'$ 00-:! v 'i. <>1 

'ompanbln de lfiaçiío 'J' cido 
'o•· ·ovodo 

3 nos DE " LHtaJ!iN'J Hl~b 

Nos dias H a Hí d oltt·il rot'\'1'11( , rlna 
13 f/2 ás 15 1/.., h ras, d t dt 111 
r11ant ás quinta - f iru, fl gur-. -no. nu 
esoripl.orio d La <·ompan!Jia, ú. L'Ua 'fh u 
ptulo Oll ni m1. :! 26, s .t 11 ot~ !I t•n 
r· o de 7 % ao anuo, da i • f) 2• b l'le, Llu, 
emp~·e timos em bt'Jgacii(l au pol'luuPl' 
(debrmhtre ) , cul'l' p uJool ~ nu -
mestre ve11 ido m 3l uu 1W1l'C LI t U:lú . 

Rio d Jnn lru, 4 d ubt· t l li I \13\l. 
di,.ectol'i«. 

(C 1.500-4·.'l-::JO-u:.i$0UO- ~ v '1.1! 1 

C mpcmhla Bra~lleh•n (Jorlumil'e ·u 
d ruranuuá ' 

A SEMBL. A !tAL E. lR.~URDJNARI.\ 

, o convidado s . nh rcs , edollista · 
a se reunir 01 em a ~embl óa t·nl .xll'a
ordlnaria, no pro.·imo di, 2 de. m~w, .' s 
16 hora , na éd da com!Hnllua, u ave~ 
nida nodrigue · lves ns. 303/:.l.H., Jl' la 
capital, afim d t!Plibcr:n· •m . u\'r urnn 
prop 1>LO de reform~ dos ··Lu tu os, bu1~1 
como sobto as rnet.hdO.ll cousoqu ul s da 
m $"ll1 reforma . . . 

Rio d Janéiro, 3 d alml o 19:16. 
- A á ire toria. 

(C 1. 377- 3-4.-30-301000-3 vez ) 

COJDl)anhia Bras il h•a ! ;t.\\'bonif l'tl 
de l'llranguu 

A88JIJMBLÉA GERAL OROlN 1\J,\ 

São convidados os s nlt oros a cionic
tas a se r unire~ em ~ sembl n. ~Pra.l r·; 
dlnaria, no proxuno d ta 2 d~ m~10, u l .' 
horas na. séde du r.ompnnh ra, a 1wenutu 
Rod!.'lgues Alves, ns. 303/331, nesta 'n
p ltnl afim de êl lib rat· m ohre o r la
torid da dírectorio., baiano , pare cr do 
conselho fiscal o d rno.is documentos, t' -
t Livoa aos exerci i os d11 1 O O , u 1 03 ''• 
b m como elegel'em íL no o. Llll'cclot'la 
para o Q\J!nqu nnio 10:Jll u JO\ 1, o u" 
membros do con olho l'i:!t'lli u r •:;pecll.vu :~ 
i:JUPVI ut s pu~·a eeVII't;lll llU •XCI'tiClO 

!'UITCOle. , , . 
I tio d~ .TaneiL•o, 3 de ullt•Jl üc I O.Jo. 

- ê\ clirectodu. 
.(0 1.:376-3- - 6-.\2$800-· vaze ) 

DlAHlO OFlflOlAL 

" Lm• IJ•·asilch•o" 
A~ ' Uf,\1),-) DL~ 011l!:Dl'1'C. 

H\ lU'l'llJWAH IU 

1\Sl:JJ..;I\tnLIÍ:.\ Gtm. r, OJIIJIN.\111 

l'l'illlllit'a COll\ cncã.o 
··uo convhJndos : 1:1 ·nlwl' • .lcrionJ·

ln · a,.,,, t•ltlllll'l'lll f'lll it~:.eu1!Jié.l cl'al Ol'
dinarlu, nu dia 30 de IJI'll l'Ul': •nl . áll 
Hi hon:<, lltl . t;u•• d ~;ut' i1•1lail;o, a r11a ú0 

11\'i ilo" 11. uo, 11 •:; lu 'upiln l, p•••·a IIHIIõl
l'I'Jtl f'Uilill'l'llll~'llln P rif'liiii'I'HI' ''" ultt·•· r1 

ap[II'0\'11t':io dus nlltl.t", b:tlalh,;n, uclos d.r 
dit'I'I'{Cll'lll t' ]Hll'('l'l'l't'~ d11 l'tlll "t lf111 CUII 
"ulli 11 _ do <"oll.;,•flto 1 i~t·:tl r"hd h 111> ,,o 
1 " t•~t·l'('ll'ill; l', dn l.ll'lll'l'l'll t"lll O Ul'-
1 il-\n \[í do>~ r.-1;11 l!l!l.', t'I"W'I't'l'' u;. lllf'lll
lll'O: d I'UIJ, t' lflll fi ('llf. 

Ili11 dr> .Jun•i"rt, J3 d• ullri l .c 1!1:10. 
- .\ cliN•r·loriu. 

(C J. lli 7-J 1-1 · :Jli- .,;,,,I uu- 'I 'rzcttl 

-~-- ---·---
!\. ·~o• · l u~·ii·u .. \ l f't'i<'eult uo.: ,·m pr 

fitH.lo: ,JoJ'Il tt l<• iJ'O. · Ih J(~. , ,,,;rw 
1\hll'll il'llll 

' 1;: 11[1; 1'111 1'111.\: lll l. \ 
1\, ~lH 

A.RH!o;!llllf,l •. \ ltl!;H 1, 1 •. 111.\ 111111 -'1111.\ 

l't' llllf'll'a Ull\ raç(w • 

IJ,. 1 rtl •111 d ••nll r pt·c ;,J ; 11l · c d,., 
' f'I'Ul'UII 1'11111 11 a•rl Í[l dos .J l:tllllll. 1', 
alltln llt• :u· ·ut•L!tJ 1'11111 ;r J•l'l'lld') iw du 
1 ~.\lllO . .'1·. dchJ!:iUtlu t.ll )}.Jle~o;ut'tt• du U · 
uow ~uuiul, CUII\ itl ludu. '"':tl•l' •:; u
llio q1u!P a l:-ll l'l'lllii!CIIl '''11 u. ''lt.lJica 
fl l'ilf UJ'l)ltli.L1'111 1 pl'illl•'ii 'LL t'Ull ' 'lll;l\u, II U 
pl'll\111111 rll,t ·o. H J 7 IIIJI 't l • • w. dt• 
·uciul. 

Onli ·Jll tlu dlu: J, 1tlii'H uu • •·lalni'IU e 
cl lt:üu 1111 •'fltltllli ii11 •h' • ,,IJIJI d·· 
•oultr::J, 

B.JQ lfp .IUII!'I"Il, 1:.1 dt· 11IH'tl de !\)'\i. 
- Juw1uim /'ere rl'fl d1~ 'ilnr, t• ~>e TU· 
t.al'io. 

(C l.tJM:J-13-\-:lU - Io uuu-~. veLn. ) 

Lavonda t•iu e np •••a ti ·a do llcspon-
sabilidadl imiloda d1 Ccnh:o 

nião dos PI'OJll'il•lol'io ' u · Hot 1 
las,'( s Ann . os ·• m.licnto 

PJ•of'i slonol) 
E\,·g,ll!r.L,\ lt'I{AL • X lll.\OltUINAI\1.'\ 

1J UI' lrJu tiO • t•lliJOt' jll'C!IÚ.il' IÜll Cll1 
bNlirnritt ao l'Cilolvidu p •la a~!l 'llthlt••t 

:era! tlf• '.!.7 de r vcrl'lt'O J)ro:ltno pas alio. 
cOLl\ i !I o sonlwres acclout•l...ts pnrOJ. 
con1paroc t't'lll á a.-·, mlll a gernl exlrtl
ol'rlinnrw, q11 s l'Nlllznrâ ós H 1\2 ho
I'U. elo dia 15 d • fll.rdl, na auln rio .. c ll· 
Lrn, á 1't1a t: IWt'al uamut'll n. 10 , o
brado, atitTI de drlib t'l\ram sonr u se
guinte otdem do di1.1.: 

rr) augmrnto 1.1 onpillll, fll'Op'J3lo na ul
tilna assrmbl~n; 

li) inter ·c· o·itH'!'. 

'l'l•ulaorlo- ·c dt• aR. unrplo d ;!lta l'clc
vancla, conlarno t·um a pt·e·,;cnr .... dt l tudu 
r s nho:·cs out:loniJ:;L· lL 

1\io d ,ltl!tcn·u. I de .dJI'Jl d1 tOJO. 
-José drt ''ilL•o Ccrw)ws J11111DI', !• ·c 'L'•

t1l'io. 
10 i. 76-13-4-36-36,700-:-2 vezes) 

Abril de 1036 

tn ·liulo . A. 
OONVUI Aç,\o [In; AOUIUNII:!TAS 

• 'it 'llll Ol'il!.IOS 0.' SCII )IU"C · !lC 'iOUI.S-
fas riu l11sLituLo f4t·it•utift · 'tto J l'gu 
H. \., pam ·o r 'llllll'f'ltt t'lll ubtl •tt)blt•a 
Kl:'l'al fll'UÍilUI'ÍU, U O 1' •ftli/.ill' IIU dia !;!ú 
dt afJ:•JI ÚU C'Ul'l'l'll{l illiiiU, i'ts i\ hOI'il:o, 
L'Iu l-lia , Ptll• o ·iat, á ruu ~~·HaJr,,. Dnuta. 
n. 111, 1" Ullth r·. nfim do JcillJ •liB IOllJ !>11· 
Íl'' íl (' 11111~ I' baluw; I t'UI'I'C•iJUllt.letLll''> 
au f'. t'lTit'io do 111111 tlt1 ll!::l.t c !Jl'ln 
11 Ílll, [UIIlal'l'l11 t•ottfH'\'ÍIIIf'lllO tÍU Jci:>Cll 
\'lih ÍIIIPlllo dudn pr•ln lll'luul t•diJ.tll lt'.t ~ 
,.,,P. ' I' tf;t ~~~ l'llllln., II!'IIHilt~ ·c lfa , 1'
l'l'f'lill'la du lll.l.lllllu, ú dJSflll'·it :H) dn 
1111111' '1->ll[llfll • 

llru .,, .• lriiWI"o 1' !lt• ulu·il d" l!l;j(i 
I i/il't'r 'f r.JI'ÍII •. ' 

C 1.!l'tü-Ji1-',-~l0- 1 !!$"UUJ 

(;on•puuh ja Ut·•·u l d• 4:umm ' 1'1 -
e lf'intuH.:u. · s : . 

Al'l:-õllMHI.I:' IJI,H.\1 ... t;X rnAOIIDJN.\IIIA 

llull\ idaw-se os. cnhrrrs ~te ·wnistaa ,, 
·f l't'lll II'Cnl r1n tL '" Ptnlll'ft g~··tl e ·l.l·a

tJI'tliuu:·w, 110 Ula l(l dll !'tH'I'IIIf.t, (ÍJ 1 ~ 
liOl'tt , lltt sédl' ll· 'lllllllflllhlíl. :1 L'll-'1 t·• 
dn 1\lal't,;lt 11. til. 't" andu1·, ofi:ll do u li· 
Jt"rat'~'nl l'bt' li I'Jiitlllll • ul'duu. tio dw: 
\ llt'I 'U\.'Ü U "" , l':,lututo . 

H lo rlc J· llf'il' 1, } de alJ!'Il i • 1036. 
- .I rlirer•frH'ill 

(': ,IJ'j-t!-·\-:JG-"1 000--fl \'el;e!) 

A~ ociu~:iío U•·u ... llril•u d lmpr n a 
lt.SHli't.lllLWA o.1 '11. 1, UOUH'f. \ JH 

Pl'irn ·b1 convucnção 
Hfio COIIVÍdUUUS lll> btliiiiUI' ::l lll:it'OCiad ~ 

11 ; 1 l' 'Uilil'l'lll elll Uió8('111lllé:l g•' I'Oi tJJ'dl 
Jana, nu di· 15 d bt'il I.'IJL'l' 'lle, as !W 

ltut•a:;, 11n tfe soc1al dcsltt :-t ::odaca,_ 
t·ua •\1\;11' Ah m1 11. 2\, l" nnrlul', afilll 

'do tom<\.:·em cunlledtneut.o da. c.onla 
dtl'!'C! l'ia, refcrenleb IW . 'l'Cicio 
Hl35 findo, do pat•ec r du con t>lho fi cai 
, bem a •iJu, prore ·crctH á alcicão do 

lro!'CU d {'Onselho d libcruLvo para 
1 O:Jti/0; do cous •lllo fi c I e tlos v cus b U -
plcmLcs. 

O ucoordo coru o o.rl. 48 tlos e ta~ 
ltllOs 6 poderão tl liberar, orn pl' irnctra 
·onvocaçno, a ut lade e u1a i um do ao
rio qulles de la Capital, (JUP devoriio 

!H' '""m!at· rt>t'I!Jo du 111 z · rr nte. 
!'li dl' .lancl!•o, 8 rJo abl'tl oe t936. 

- Llelio SiluCI, 1." s Ct' lal'i . 
(0 1.022-8-i-36-SG$700-4 eze·) 

Com)l nhia de 
e T tl'('Slrf's 

s~:n1<: ·o ,r., L: n 11' m~NEnAt- c 
N. 7J, SODll DO 

1\io dC' Jnn lro 
59• IJIVIOIDNIJO 

Jlnga- C t\Oh 'Cl1h0l' a<JCIOOI ltlS O 511" 
li\ íd •UdO de l(UUlOI'ZI' mil I' Ís [}OI' Ul'\)ÍI.U 
1 o o/o ·obt•c o Clt!lilal l'l.lallz~ulo). con-

furuw baluncu un '•l'l'nli 111 Jl tle de-
l.ctnbro d 1!.135 pt'oximo_ pa!' do, Louu 
u qui11ln -!' ira , dn" t:J a· n. lloru •. 

!lio rio ltwciru, 1 dt} ai 1'11 11 l 9:J • 
.. A di1·cctol'ia. • 

(C '1.3t8-i · -3S..33 70~3 vezes), 



Comjlllllhia ~'.liuas do llio t...urvi\u 
.t\SSttMBLÉA OERAú OROJ;-IAI\IA 

Convidnmo.s o senhores act}roui ·In a 
se ~·cuoil· ·m em o sembléa ge1·nl ot'uina
r·ia, 1ís 15 horn elo dia 20 de: :naio, na 
sédt• du contpat~h iu, á l'llll 1cuerul c .• -
nHll'll n. llli, 1" andat•, aJ'Jtn rto tuo~Hil'l'lll 
t•unlwcimellto elo l'elnlorio da t:i1eeluri;~, 
l.Hllnn~:o a parec ~· do Ollsclho r:tcal. re
Ja liYos no· excl·cicio de 19:~5. l;(..;x, ' • 111 
l'lng '1 1 '111 tL 110\'(1 dirl'c!Ol'Íll, :l.t!lllLI'US 
do l'OIISC)IJo fi;; •u) O :ili[Jp}OllltM , 

A l!;un- ·o u dispo.~it;üu elo.; l'!t!ICJJ'r.:; 
nedonislu~ CJ' dot'lllllPlllos ·n ·,uo ;:,0 ,.,,_ 
1'!'1'0 O lll'l, l't7 do l'Oglllflll\enlo •li'PI'IJ
\IIUP pelo dc~"'•lo n. '•:H, dt• 1 ou ,iullio 
de 18' t. 

Jlw rl1• ,lnJH'irn, JH tlc niJril dr1 1tJ:lli. 
- 1\ dil'f't·lul'iu. 

1.t:!:lU-IH-\-3li-:Hl IH! -:i \'Pil'') 

(:umpanhia (.m•houil'll'a 
de l 1 t'II.~~~~11Uil 

Af;Rit IIH.(: \ (llill \L OHD't-i.\1\1.'\ 

Hf1o t'!lltvidntl!ll> os sl•ll lltJI'P.S 'll:cioni!ll<t 
~ ... l'rnult•,•Jn "lll a~l;CIIIilit;<~ g,•rnl ot•di

nal'!a , nu dia '10 de tllaJU, a· l't hol'il!l, 
na 1 r1" da culllP<'nlttil, ú t•ua fi•·,wriJI Gn
mal'a n tlli, t• andar, ufit11 d' .telibe:·n-
1'!'111 solt!'P n l'clnlui'IU rln. dlt'fl,•lultn, ltn
lan•;u o pnl't'l'l'l' do con•elho ft.·t·al, t·cla
[lvos no c. •rl'ícío d•} IU~15, b• Ul a:. Im 
elt•g re111 a nnva dl:·cctorin, mcmlwo tlu 
cun !:'lho f1 cal ·upplcnl•s. 

r·ltam-so á. d1 no 11;an rio~ enhon·11 
iH 'IOtJisla OS ciOC\Hilt'lllo_; il ()U(:l .o 10-
ffll'O o tn•l • l '17 tlo regula lll uto 11 PPI'O
vnuo pelo dccrdo u. o\31, do 4 de ,julho 
de 1801. 

Ri rlt' ,JHnriro, ·18 de alJril de 1036. 
- t\ tiÍI'l'ritJI'Ífl, . 

(U I.H~II:!-1 -'t-:H:i-39 800-3 vez !!~) 

A' f't•aç· 
Líno ntonio t• t•cira, Jo F rnand~s 

llihcirn Ha-.tó~. Franri TO ue .\n1z,1 !llat.L 
P julma \z!"vl'd , odo;; con ponPIItt•,.> II:L 
fil'lita l'l!:lmJH \, U\STOS & umtP., csta
ltelrt:'tdn nc;;La praca c • m ~ilialllrl. [Jl'~C·l 
d1:1 l,alJo l!'rio, J~~ltLdo do R1o dn ~anot~·o~ 
rununun icum a c;;~u p:uca e á~ d t•llet'!Ul' 
e :tedot· que, Cllt daLa Lle ·14 do cor
rente tnez, de ligou-se da sociedade, POL' 
sua livt'H li A. ponlnntm ooLad , o .ocJC 
commandilario St•. Manoel de M gnlhiies 
Bn.to., ela. qual so retirou pago e sa
tisfeito dij eus haveres. assumm~o o,; 
dernn is a 1·~ ponsal.lilidnue do acl1vo ~;; 
pas·tvo da firma. 

(C J. 700-1 -i-3li-36 700-3 v zcs) 

Banco Dm•ges 
CAPI'T' L El RSURIP'l'O RÉIS 5.000:000 000 

r.rnn tdnrn-~n ns ~;ubscl'ilot"'il elo C•
ptlal dfl. ~or.iecl.td Anonytna, Bn•lco Dor-

P.~. a " 1 "llnll' .m em a SP.t~bl a ,g r• a I, 
pa1'H a fnntlnc;fio o cuiLll.lult,;ao, d •• ~· ·Jr
nrl't so trdadc, 1111 t ~ro ·uno •.1ii.1 .. ' th• 
abril eot'" uf P, a. I :l lJoru>'~, un lifJ, o prr 
dw rln. rur1 d ,\lf nrlroga n. 2\. 

Htn ri .IClllf31LU, n UP. nbnl Jc 1' "l(j, 
- Os inr.orp01·adore ·: Bnru~>s & lnntio. 
- Jnlro Ba.rúo.ça de ~!atto8. 

(0 1.687-17-A-36-20U00-2 vezes~ 

DIAH.lü 0[f'Fl0l/ L 

Comttanhia Cafcelt•u de Minas 
Ge1•nes, S. A . 

A SEMBLÉA OEnAL EXTnAOROINAIUA 

Primeira convocacrv' 
'J'et•minundo no dia trinta d·1 .iunhu 

de._tl' anuo o maudul•J ela :u·111,.1 rli!··ct(l
!'ia dn CompnntJin Curoeila d·· lllin11s (,e
t·.tcl! ~. A., cot.rvido os enh ,.,~~ uccio
nislus a so reunit·utll 1 uo dtn doze do 
uwio rroxirno, ils quinz l1ur•u..:, !lHo nl 
ilU IIOIIú UliiJUl' UO Pl'ClliO rln l'll \ \ ll!~u lld• 
Llf' lultaüma n. :.HJ, paru ll'g-t'l'tltl O$ di
I'L'clo:·cs que dcv t•fiu adt1Jini.~lt·:q· u sorie
llnrlo nu Ll'ie11niu quo :o inil.:ht·(, a pri
llloii'O de jullto dcslo llllllO. llu111 ~~emtu os 
IIIOIIIiJI'O· dO CClll CIIIU fí ·cal >CUS Sllfj 
plenlcs qur• lr!'tto c:cl'oit'io nu f•L'iuwit· 
Hlllln dn Lt·icunio. 

llto de Junr it·o, :J do ob~·il de 193 . 
...... l'ela Llii'Ct:lodu, Swlue J.'cl·f ~>ira r~ 
SOII:tr, BCCI'dlli'ÍO . ~ 

(G 1.5fJ!J-U-1-36-!WU$1U0-15 vezo· 

Rnnco do l:ommr••c•lo 
CII 1\lAO.\ lJE U Pl'l'AL 

R;IO rnnvirlarlos os sr nlwt·es r~ •.rionlsL .~ 
n lli'OC d rem á. qurn•lu eulr·ada do r z 
JJOI' ''"nltl (10 %) .ulJI' o npil.nl Sl -
~r·dplu elo L1oo:o.ouc.ouo, aLe o tli 
11 ma i o do cot•:·enl.o anno. 

1110 do Janeiro,' 7 de ni.Jt'il da Hl 
11. '1'. de Carvalho Hl'illa, p1•e ltl~>nt . 
(C i.5i0-7-i-36-7:J \00-8 veze) 

Banco do Couuuer ·lo 
88EMBL OEI\AL RU!NARIA 

Os Senhores accionistas são convidados 
A. e t'etmü•e111 em Hst:.owbl gnwl ordi
l!IU'ia, !10 dia ::tU da a}H'il I'.QlTUnle á<; 
15 Jl2 hora~. uo tli'flcio do 11:wco, á'l'ua 
ll-f'nm·al :rntta~· n. 8, IJlll'll •:time e jul
gUJIIPIILo das contas do otmo dt:. HJ35 a 
•lt•r~:üo do consrlho Iilwal e sut·pleules. 

l•'ir'am, por f'S ·o motivo, suspensa· as 
trardereuctas de au~;õc d sd o dia i 7 do 
cort·nnte aL a data UJ que tle ~·ealizar a 
ass mb I n geral. 

!tio de .T, nei!·o, 13 de abril de ~!J36. 
- I f. T. de Can>alho B1·itto, pr t!'idente. 

(C 1.580-13-4~36-79. 600-6 vezes) 

Banque Ft•ançai e & ltalienne pour 
1' Ameriquo du Sud 

ASE!EMBLÉAS OER.\ES EXTMOROlNARJA 
E ORDINARlA 

São convidados os scnhore:t nccionis
l:u da Banque Franca1se & Itali nue pour 
1'.\merique du , ud, para a rtssembléas 
geraes extraordinaria a ot•di naria, quo 
lorúo Jogar na sóde oenlral do mesmo 
:Uauco, cu1 Paris, rue lJ nlévy n. 12, no 
ditt 7 d maio proxuno futuro, ás i4 1/2 
hot·as, para deliberar ob1•e ~.; modifi
cucõl'S n serem feilaa "lOS arts. 1"1 q", 1•, 
t:~~ !:!!J, 38 e 39 dos estatutos e approva
~tiío do bulnnco do ex .r cicio de t935. 

a fórma. do arL. 34, ultima. rat·tel dos 
e lnlul 1 os· senhot•es accionioln que 
l't'!lidem neste pniz, 1 nrler!ín nvtnr OJ 
r\ts pod res p ra er~m ~·,,pr«=! enlndo.; 

Plll Ines assembléas, por trlegt• mma. ron
r!'rldo e expedido pOl' qunlquer SUCCUl'ãal 
(l\1 agnnci , em que tenham ffocluado o 
clero i! o de suas accões. 

Rio ria Janeiro, 17 de abril de 1036. 
- A directo1•ia. 

rn i .835-18·4-36-515$100-3 vezes) 

bril de 193Cl 'H7 

Banco Fhton lol N vo l\lumlo 
Silo coqvidndos os se11horco occlonis

~as do B_anco Financi, I NuYu 1\ltwdo pura 
se rcun11·em cnt m;:;emhltla g•'l r11 oxtra
Ol'clili!u·in, no din 21. do cor•t•,..••tc, ú:; 15 
hora • on <\elo .. oL·io.l, <1 l'llll qu 'armo 
n. 65 .. ele tn cidn·d,•. nfim dP luuwt·cm 
conh oJmenlo de I orlo· os IHltwi •• ,. ·lul1vos 
u_o augm >nlo do cnpil,ll já vot:1 1 ú t•ea
lltado, UCIII COillO P'II'U di.TIILÍI't:lll O VO· 
lUI'I'IIl n rct'm·uw rio arL. ·" dt,s u~lnLu
los. - A clirccl oi• ia. 

(C 1. 731-"0-'1-36--30$ü00- S votos) . 

Compnnhin (;nuhH·c· •·a t \'i H'tH 
11'111111Íllf'l1,'-t' ,, 

GIJ~ ,:Jt:II\,\DUI\ OIA~I.\1 'll!\11 SILV,\ 
!J.UITAL Ub C.ll \ Ul!.\1 •. ,\u 

E~lnndu o L'nn. cr\'udot• nf'i11w tiiJI!!eutlo1 
ansc·nl rlo ·r l'\'ir;u cr11 lflga:· illgurarJo, 
r!Psd o dia I de· 111(11 \.' de 1 O 'li, .~l'JII li· 
couca, ou j11. lil11 nl,'ão, Ji ·a u '" ' -111 iull· 
modo a llfll'r•:t'llllll'-sO nlé o ulil I'! (ll'~Ze) 
dn llii'Z do mniu d11 1\I:.Jri, SP II In lJUA1 el 
nnu n l'iz '1', 11 '111 pr ri\ <I!', lllll' nlll1.1t'l!lo 
de ·mcdh·o da l'UIIIJirllllnu, ud1nt- o do nt~ 
e itnpu~siltililudo tll' lr·nballtal', ·.:rc1. dtl
milltrlo pot• nl Hllllúllfl d•! t'lllfl' gu. 

lliu dr Janr 1:·o, J.! ele· ;d•r·:l rJ~ 1036. 
- Juslino Ll.~uoa, dir•cr·for-~un ute. · 

íU 1. 4 6-1 '•-l-:Ju-:i5 · JUU--:J v •z s) 

ntlr · ', '. A. 
Os seu!Juro:i 11ceionislus J:lcam convida.

«<o a cotupar·ecct· á séde r:tcial, na 
quinla-feH'tt, 30 de uiJril de 103U, ás duas 
horas da lard I nfim dll se reunirem 
ror asserniJléa get'lll urdimu·itL e asslstil' 
á lcilul'u do pnt· •cor· tlu,; fi;;;caes c e:ame, 
tliSf'U süo dcllbcrucãu .. o!J:oe ., lJalanoo 
11 n couLas unnua s elo· adtntnl&tt·ado-
1'1'~. e JJc1n a i111 pura eleger o dlre
clor·c-, pre id ulo e ecl'etut·Jc-llle·ou-
retru. ' 

fiio rle Janeiro, JU de abrJI ue 193d. 
- A tlii'I'CIVI'ÍII. 

(C I. ·íB '1-1 í-'l-36-30$800-3 ezes) 

ompnnhia ·de Seguros 
"Prev idonte" 

AS!:IE lBL~A GERAL ORD!Nh\IA 

Primeira convocacno 
l:3ão convidados os seol'toros occionistas 

a se reunir~>m Prn ussemhltla gorai ordi
na!.'tn, no dia. l!3 do corrente mcz, ás 15 
horas. no. . édo social, á t·ua Primorro de 
~IUL'(.'O n . .19, para tomarem conhecimento 
tio rclalorJO c nta ria ndlllin~ lt acão e 
elo parecer do con5:.olho fi ·cnl, relativos 
ao nnu findo em 31 do dezembro de 
1035, e pura pro c dcrl:!m ú · el ic;õ do 
dH·colorl para torlllinucllo elo biollnio, e 
rio cons~>lho fiscal c seus supplenles, para. 
o corrente ex ru1cio. 

Oulrosim, o:; eubor~s accioni tas, de 
Rrnol'tlo 1'()111 u nl'l,. ~., § ~ , dos esla
!lllOR1 cll"v riíu rlrlibet·ar· sobre uma Ill'O
TlO t, da rlrnini:lt•açüo a re peito da 
crr.ncfi o u mais 1101 Ioga r do di:-ecLor. 
_ Firam u~JlP.ll Hs 11 • tran ferPnciu de 
acoões al á rinla. d t•ealiza-.tão da assem
bf •• 

Ricr de ,Taneiro, 3 de abril de !9 6. 
- JolJ.o Alt>es Affomo Junior. presidente. 

(C J .369-3-~~36-55$100-3 vezes) 



I 

llTIJlO Segund11.-fetra lJ. 

Compnnhla de Viação Rural 

OONVOCACÁO 

Os aoclconistas desLa companhia sã? 
convidado 8 se reunh·cm em a .. semblóa. 
geral extrnordioaria, ás 14 hot'ú S do dia. 
J 6 do corrente, na. sé de da. me~ ua, á es
trada do Monteiro 11. 531, pnru lratar da 
entrega dos servi ço:; á Pref Ilura Muni
cipal. Deverão os se nho1· s accioni tas 
depositarem as uccüos no escnptot·lo 
desta oompanh ia no pt·azo dos esta
ttlt.os. 

Rio de Janw·o, de ma i o LI e J 93!>. 
- A directuJ·ia . 

(G ~.372-9-5- '' B-11. 200) 

-----------------------------
V ndns pot· ul nr;í 

O oorr tor ,Juoquim Augu !.o 'l'eb:el:• , 
nulori z.ado p r nlva rti do Dt. ,JUiz da I' 
Va1·a de 011)h1io;;, yentl l'fL em leilão, na 
Bolsa, no diu 12 do coJ•rent.r, 5~ obriga
cl'es flodoviorins de I :000 .. 000, v o/q, n -
minai, pert.onc utcs ao spulio cia finada 
Maria Lulza de Castro. 

SecT·et.nria ria Carnara Syndical do Rio 
de Janeiro, em 2 de maío cJ 1936. -
Artl de Almeidu e Silrw , synd i•·o. 

(O 2 . 271 --9-5-~6--8$200) 
------ - - ------ -
oc. Coop. d Rf' p. Ltdo . "0 CJ•e

dito Populai', em UttultloÇ"ii 
PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N. 4:?., s/40J 

PRlM.ElR.A OO"NVOOAÇÃu 

São convirladcs os senil O!' :1 ion islaa 
a se renirern otn as& .mhiÃa gl?tol e:dt·a
nrdinaria, no dia 25 do mez co:t nte, ás 
3 horas da tarde, ul'im d LomuJ·em o
nhecimento do esfado da. liquidação, no.; 
f Prmos do u rt. I 03 do d creLJ n. 434, 
rle 4 de julho d 189 f, h m co,110, pura 
pesolverem sobre as medidas :1 seren, 
adaptadas para :·emovel' n di ff:~uldade ~ 
qtJe retardam o cnc •rt·n m nlo da 1 iqui
rJaç!lo. 

R to de Janeil'o, O de maio t.le 1936. 
- () .~ /tquidrmt es. 

( 2.20\J- U-5- 36-<)" . 't00-2 ve~es ) 

Companhia Usinas Nn ionnes 
ASSEMBL.l!.A G~llAL E 'TI\AOHDIN'Afll.' 

ConYJdarll-!"e os !'lenhOJ'es acc.' onistas a 
·e reunirem m us~crn!JI a gel'al extra
nrrlnarw , 1w d HJ 2rt do co l'l'e:llr . ás 16 
ho:·a&, nn FPCJ,, do t' ,mpnnhtn . ,l t'u:J P .. 
dr o .\h'f'>- n :1 17 e 319, para a · l~>it •il o 
<In rargo d 'ICI'- Ill'eSIII ,..nl e. e illf crl'~&c;. 
or Ja e;.. O .:l'l ill orc a cclnl11 5l<~::. rl e\' t'nl 

dPpos!la r I! S su a ~ ncç · es no "'"'•Ti ptono 
rln w mponh io. 1"0111 untc•r ri Pnd a d tres 
1dn •. antes drt d:tl a dn a~se mbl r• 1 . 

TI1 o rl e .TnPll'u x tl e maio rl· IP3 1 
rli l'l'<' lfJrtO 

(C l 2135-0-:)-36-301B G00-3 \ f'Zes) 

--------------------
omp nhi l"elt'O!lOiil 1a 

RI \ \ QUITA'\' A , Jii 

Acham-s" a dJ :o pos tcão dos · e 11h ot·e~ 
fl.CCJOnt.!tl as des t.a companllla os rlocumen 
l!.'ls 8 que l'e refPrP o art I í7 du d cr("lo 
n . .i 4, de~ de julho de 1891 . 

R i o de .ranelro, de nUll'CJ d1:1 1936 . 
direr to ria 

(C .09-t-8-5-36-168 300-. veze ) 

1Jl.t\l'UU Ull'.l4'iCIA.t.. 

CompanhJa Internacional 
de Seguros 

Tendo o Sr. Max Hering deola do que 
se ext:-avJou a cautela n. 082, miLLida 
em seu nome e relativa a 48 a~.i es de ta 
companhia, do valor nomin.ol 500 00 
cada uma. e das quaes 40 ~'Q e acham 
retllizadoo, declaramos que si enLro do 
prazo de Ll'inta dias, a oonlat· :mLa data, 
denb uma opposioão for feit.a, rneceL·e
mos nova cautela em substi i.cão, fi
cando então sem effeito a pri iLiva. 

l1io de J'aneiro, H de maio d~ 1J36. 
- A directoria. 

(·O 2.184-9-5-36-79$600 

ociec.lade Nacional Radiocle 
(Sociedade Anonyma \ 

'âo convidados os senhores arcion La3 
da Soei uade Nacional Itadloel~trica p a. 
se reunir m de aoool'do com os t-sLat.u 
em vigor e com o que prooeilúa a lei dao 
80oi dadea anonymas, em assernbléa go
·ral rdinaria, ás 15 bora.s do dia 25 de 
maio de i936, na rua BetbeucourL da 
Si !v a n. 21, 2• andar, para, em p-rimeiro 
Jogar, tornat·em conhecimento ilo rela· 
lori da direcLol'ia, discutirem e del.tbe
raJ'ell obl'e o l.lalanco, contas, ele . , re
lativos ao x releio lindo em 31 de de
zembro de 1935, e loHura do p:uecer do 
conselho fis a i. Em seguida, \,>I oced r
l:l -á â I icão uo conselho fisca1 o seu5 
su ppleutes. 

Ri do .raneiro. 9 de maio do i93ti. 
- M. Auniar Mo1'cira, dire>ior-presi
ll 11Le. 

(G 2.259--8-5-30--42$800--3 vezes) 

C:om}Jnnltia Fabrica de Tecidos 
"Covilhã" 

ASSEMBLÉA GlllnAL. EXTRAORDINAR!A 

Silo convidados os senhore$ acoioms
la.s u s reunirem etn assem!Jléa get•al 
C'Xlt•aordinoria, no dia 20 do cotrenL , ús 
41Jil!OJ'Z e Jlleia horas. na. sédc dn. com
pnnlJin, ó. rua Garibnldi n. JJI, par.1 
l'()solv !' m obt•e a a !lera ·ão dus estalu
Los em refercncia ú diL· oLaria. 

Jlio de ;raneiro, 8 do maio de 1936. 
- .1\ direcla1'út, 

(O 2.189--9-5-3ô--10$200) 

Enltn·esn eptuno, Sociedade 
Anonymn 

AS SEMôLh.\ G&nAI. OROINARJA 

Sõo conndados os senhm•es accJoms
las a .;e reuu irem m assembléa gP.ra I 
ordma.na , a se t·ealn&r ua sà.·Ja social, 
á aYenida Rio Branco u. 4, o• andat, 
~;~ s 14 ho:·os do dia 6 de junho pro. in10 
vmdom·o. afun de tomarem conhill'lmonto 
do relataria da .dire toria, pu·cce1· do 
aonselho fiscal, balanço e co•1Las refe
r ntes ao exercic10 de Hl3 • 

ará parle da ordem do dnl. a eleu;ão 
dos membros do conselho ftsoal e seus 
tio UPTJiente~ . 11ara o conente exercício . 

Ficam á. disposit;lí.o dos senho: es accJo
nt · tns. na &éde ocial, os documcnLo~ d ' 
qur• !.!'ata o a 1'1 . 14 7 do dect'eto numero 
~31 , dP .\. de Julho de !891. 

R10 de Janeu·o, 6 de ma1o de iiJSô . 
- , du•ecto·ria , 

(fJ 2. 089--8-5-36-42$800- vezes) 

.Maio de 1 

Companhia Cantareira e Via1)Ao 
Fluminense 

CONSERVADOR DIAMANTINO SILVA 

EDl'l'AL Dl!l CONVOCAÇÁ( 

Estando o conservador acima nomeado, 
ausente do servico em Ioga~' lngorado, 
desde o dia 1 de marco de 19~6, sem li
oenca, ou justificac'!lo, fica o me~mo intl· 
mudo a apresentar-se até o dia 13 ttreze) 
do mez de mnio dE) i936, senjo que, si 
não o fizer, nem pt•ovar, por atl'1Jtr1•lo 
de medico da cOIIlJ>Clnhia, achar- e doente 
e imposs ibililado do trabalhar, era de
miLtido por abandono do omp:•e.go. 

Rio de Jum•i:-o, J:i d~ auril de 1936. 
- Jttstino Lisbon, direc lol'-gOt'P..nLo. 

(C 1.480-14-·1-3 --55,$100-:J vezes) 

Compnnhia CnreeiJ'n de !\Unos 
Gcraes, S. A. 

Pt•imeira eanvooacll.o 
Terminando no dia trinta d~ junbo 

deste anno o maodaLo da acLual directo
ria. da Companhia Cnfeeira d~ Minas C.e
raes S. A., convido os senhot'e'!' accio
nislas· a se reunirem, no dia doze de 
maio proximo, ás quinze hora~. ua. sala 
do nono andar do pt·edio da ru:t Visconde 
de lnhaúma n. 39, pata elegerE-m os t.li
reotm·es que de\let•ão administrar a socie
dade no lri nnio (JUO se inioiur~ u pri
meiro de julho de.s Le o.nno, bem como os 
membros do conselho fiscal e ~eus sup
plenles que terão a.xereicio no primeiro 
nnuo do Lriennio. 

Rio de Janeh·o, ~ de ab~·il de 1936. 
- Pela direcloria, Sadoc Fe1•reira de 
Souza, secretario. 

(0 1.559-9-4-36-260$100--15 vezes) 

Com pa n bia lleh•o11 o IHa na 

ASSI!:.M ULÉA GERAL OllD!N .UI!.\ 

Não tendo sido realizada a az:.sem 
bléa coovocudu pal'a o tliu. ~n uo cut 
t·eole mez, po:· se ·uào ter v ·n f1cado · 
publicaç(io dus o.nnuocios com a .!ti .. U." ~
dencia. de Hí dia ~, na ronfoWJil'll:lde do 
a!' l.. •o, n . L dos .;; lululos, f tt:om nova
Jncnte l~om· idado os senllore., at:cwms
tas a se t'eut1i t'elll em asseu1blea gera · 
nrdinaria , para os m -mos fin, d~ nu: 
l'lul' conYocacão, no pt'ei.hO da >ede . 
r.1ol • .a. L'U da QuJlamJa .n. !77, á!< 
liMa 1 do dia l .i de ma1o dr: co< .·eJ. 
auuo. 

As Lt·an sfet' o c ia - de accõ;•,;; ft ~..a n• sus~ 
pensas do dta ó do mez d\l ma •n do cor
rente anno. al · que &e realtz~ a a ~.,;c"m
bléa. ora convocada. 

As accões ao ortador para qu~ tenharr1 
rept•esenLação n mesma. assemvlea d~
ve:·ão ser depositadas no escrtp~l)o'lll d-'sl 'l 
companht • á t•ua da Qmt· nda·o . 177, ,•.o 
dia 27 do corrente n,ez até o oita 10 d~ 
mato do corr nt e anno. da" t -\ ac; it• 
horas. e:<:c.éplo aos s bbndo. pt •va.lec ndo 
os deposlfos J · f tto~ para os il ~ CTOOl I ?> 

que as!': im o rn nd rem. 
R lo de J nen o. 25 de ab1•il r! e 11135. 

- Antonio José Pinto Ol.ono lun~O!', h
il.'e ·I oL·-presld nt e . 

(0 1. 9- 2.! - .\- 36- 128 500-6 VtZI' ) 



18 - Abril de 1936 DIARIO 

votação proclama para membros effectivos do Con~elho 
Fiscal do exerclcio corrente, os quaes ficam logo empossa· 
dos, os srs. dr. !Léo d' Affonseca, Antonio Jonkóplngs de Carva
lho e Salvador Pastura, todos reeleitos; para supplentes do 
conselho Fiscal os srs. dr. Oswaldo L1ndembeq1,, Antonio 
José Pereira da Barcellos e Henrique Rodrigues Pereira Ml· 
lhomeris. o sr. presidente dá a palavra a quem queira 
pedil-a, pela ordem, solicita a palavra a sr. Salvador Pas
tura. e propõe que a. mesa que presidiu os nossos trabalhos 
seja autorizada em nome dos accionlstas presentes assignar 
a respectiva acta, o que foi approvado por acclamação. 
Nada mais havendo a tratar o sr. presidente suspende '\ 
S()ssão por trinta minutos para ser lavrada a presente acta, 
fe1tn. por mim Julio M. Outeiral, 1" secretario que a lavrei 
no livro proprio de actas, depois de lida e achado confor
me por todos os accionistas presentes va.e assignada pela 
mesa, sendo finalmente encerrada a sessão ás dezeseis ho
ras. - Antonio José Pereira de Barcellos, presidente; Julio 
M. Outeiral, 1° secretaria; Raul da Silva, 2° secrétarlo. 

(C. 10.277 - 86$000) (3.391) __________________ . ........_ .. -·--
COMARCA DE BARRA MANSA 

.~il l' ·j 'lf~Jl I f' 

ANNUNCIO 

Mamede Fróes de Andrade, escrivão do 1° Officio da co
marca d Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro . 
Annuncia que, o portelro dos auditorias desta comarca, 

por ordem do dr. juiz de direito, levará a publico prégão de 
primeira praça e arrematação, no dia 14 do corrente mez, 
ás 14 horas, á porta da sala das audienclas, no edificio da 
Prefeitura local, os bens inventariados por rnorte de Albino 
Alves de Souza, e que são os segiuntes: - Um predio assoa
lhado, coberto de telhas, em mau estado de conservaçã.o, 
situado nesta cidade, á rua S . Sebastião n. 131, e terreno an
ncxo, sendo um situado nesta cidade, á rua São Sebastião, 
medindo tres metros de frente por igual de !al·gura nos fun
dos, com 26 metros e 50 centimetros de comp1·imento de um e 
de outro lado e outro, constituído de uma faixa medindo 3 
metros de frente por 24 metros de fundos, cujos bens no seu 
todo confrontam por seus divetsos lados com d.Antonia Tei
xeira Ferraz, Francisco Calderaro, Flavio Gonçalves, Rua São 
Sebastião e cvom quem mais de direito, todo elles avaliados 
por rs. 4:000$000. Os interessados compareçam no local e hora 
designados para lançarem . Barra Mansa, 2 de Abril de 1936. 
Pelo escrivão do 10 Officlo, Norberto Fróes de Andrtde, es
crevente autorizado . 

OOMPANHIA CANTABIEIIM E VIAIÇ 

Conservador Diamantino Silva 

Edital de convocação 

Estando o conservador acima nomeado ausente do s.er~ 
viço em lugar ignorado, desde o dia 1 de Mlarço de 1936, 
sem llcença, ou justitíicação, fica o mesmo intimado a apre
sentar-se até o dio 13 (treze) do mez de Maio de 1936, 
sendo que, se o não fizer, nem provar, por attéstado e 
medico da companhia, achar-se doente e impossibilit 
de trabalhar, será demittido por abandono de empr 

Rio de Janeiro, 13 de Ma la de 1936. - (al Justino 
boa, director gerente. 

(C. 10.279 - 54$000) (3.397) 

Olt'FICIAL 

sidencia, declarou aberta a sessão e convidou os srs. accio
nistas para que. de, accordo com os estatutos indicassem 
um accionista para dirigir os trabalhos da presente asscm
bléa. Pediu a palavra o accionista sr. Manoel João Grillo 
Gonçalves e propoz que e acclamasse para presidir os tra
balhos, o presidente da sociedade sr. accionista Tarcisio 
d'tA.lmeida Miranda. Depois de acclamado para presidir os 
trabalhos o sr. Tarcisio d'Almeida Miranda, assumiu a pre
sidencia e convidou para secretario o accionlsta Euclydes 
Maciel da Sil a. Depois de aberta a sessão o sr. presidente 
declarou que a presente reunião tinha por fim de accordo 
com a convocação feita no "Dlario Officlal" do Estado e 
pela "A Folha do Commercio" desta cidade; a) exame, dis
cussão e deliberação sobre o balanço, contas, relataria da 
directoria e parecer do Conselho Fiscal referentes ao exer
cício de mil novecentos e trinta e cinco (1935) exerciclo 
social; b) eleição dos membros effectivos do Conselho Fis
cal e de seus supplentes, para. o excrcicio de 1936. Lidos 
pelo sr. secretario o relatorio da directoria, balanço e pa 
recer do Conselho Fiscal que foram publicados no jornal 
"A Filha do Commercio" desta cidade, de 29 de Março 
corrente, o sr. presidente poz em discussão e como 
nenhum dos srs. accionistas pedisse a palavra para 
discutir, o sr. presidente poz em votação cada um de 
per si e foram approvados por unanimidade, o relatorio, . 
parecer do Conselho Fiscal e o balanço e contas, tendo se 
abstido de tomar parte nas votações os membros da dire
toria e os membros do Conselho Fiscal que se achavam 
presentes. Em seguida o sr. presidente declarou que 19. pas
sar á segunda parte dos trabalhos que era a eleição do Con
selho FiScal e seus supplentes e convidou os srs. accionis
tas e se munirem das l'espectivas ceduhs. Procedendo-:;e 
em seguira a eleição para membros effectivos do Conselho 
Fisral e de seus supplentes para o ex releio de 1936, conforme 
-chamada pelo livro de presença, apurou-se onze cedulas 
com o seguinte resultado: para membros effectivos do Con
selho Fiscal: dr. Acrysio Maciel da Silva, mil quinhentos 
e quarenta e cinco votos (1.545); Arthur Nogueira, mil 
quinhentos e quarenta e quatro yotos (1.544) e Noemio 
Ferreira tA.zevedo, m11 quinhentos e quarenta e quatro vo
tos (1.544) e Oswaldo Pessanha Moreira, dois votos (2); 
para supplentes do ·Conselho Flscnl: Euclydes Maciel da 
Silva, mil quinhentos e quarenta e quatro votos C 1.544); 
José d'Alvareng~ Qrespo, mil quinhentqs e quarenta e 

quatro votos; Heitor Ferre)ra d'Ollveira, mil quinhentos e 
quarenta c quatro votos (1.'544) e Oswaldo Pessanha Mo- • 
reira, tres votos (3). Absteve-se de votar o accionista Wal
ter Mósso. O sr. presidente dclarou que não tendo havido 
nenhuma reclamação quanto á validade da eleição, pro
clamava eleitos os mais votados c dava posse immed.ata 

os mesmos, que são membros effectivos do Conselho Fls
al dr. Acrysio Maciel da Silva, Arthur Nogueira e Noemio 
errelro. Azevedo e supplentcs Euclydes Maciel da Silva, 
osé d'Alvarenga Crespo e Heitor Ferreira d'Ollveira. De
larou o sr. presidente que tendo sido tratados todos os 
ssumptos da convocação da presente o.ssembléa, suspendia 
sessão para ser lavrada esta acta. Reaberta a. sessão e 

eita a leitura nesta acta foi ello. posta em discussão e ap
rovada por unanimidade, encerrando em seguida o sr. 
residente os trabalhos, assignando esta juntamente com
iel dn. Silva, secretario, escreVi e assigno. - Euclydes Ma
lei a Sllvn., secretario, escrevi e asslgno.- Euclyes Maciel 
a Silva, secretario; Tarclsio d'Almelda Miranda, presidente; 
oemlo :Ferreira d'Azevcdo, Arthur Nogueira, José Men
es Lages, 'Manoel João Grillo Oonço.lves e como procurador de 

7\.ntonio Augusto da Paz e José Neves Sobrinho, Heitor For-,.. ... _____________ .,. _____ .. _ _.lllõ reire de Oliveira, Wo.lter Mósso, Oswaldo Pessanha Morelw 
ra, José d'Alvarenga Crespo. USINA CARAPEBU S S. A. 

Acta da ass mbléa get•al ordinaria. realizada m tljnta d 
Max· o de 1936 

Aos trinta dia do mcz de Março de mil nov·acentos 
e triRta e seis, nesta cidade de Campos, E Lado do Rio de 
Janeiro, na séde da socieC:a.de á rua Barão de Cotegipe 
n. 34, alLos, ás dezcsels horas, presentes doze accionistas 
1epresentando mil quinhentas e quarenta e eis acçõe , 
dcvldam nte nssiganas no livro de presença, convocados 
para (•RI.u. r.tS!:Pnlhl(•. ron ftll'lnf' p11hl .r:u·i'tn f ri I :t no jnrn:1l 
• ~ t 'olh:1 rl o:mmrr.,lo," . E'.~ I ~d'lnc, o Pi.' l" '1ll ntf' n~ om·· 
panhia ·sr. 'Tarcisio áe Alme d~ Mi.anda, assum u a pre-

(C. 10.283 - 82 000 I (3.416) 

FABRICA DE VIDROS S. DOMINGOS S. A. 

I Rectificação l 

Na nctfl. da SC'g~nda. assemblén geral extraordinaria. 
1 ealizn.dn em 27 cte Ma1·ço de 1936, e publ1c da neste "Dlarlo" 
na edição de ante-hontem, onde se lê se1s mil duz ntas e 
q·unl'f'l1t.. nrco s, lrin .'lt' ' s<'l'> n1il rln7.f'l tnr. r qn(ll'f'ntn. c 
110Vf' f 'UI' 

(lio a ctn P.cd cç; o). • 
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PUBLICAÇõES A PEDIDO 
COMPANHIA IMMOBILIARIA DE PETROPOLI 

RELATORIO DA DIRECTORIA 
De accordo com o preceito legal c disposição dos estatu 

tos a Dlrectoria submete á vossa apreciação o . 'latorl 
c 'ás contas rcf r ntes ao cxc1 <:!Cio ele 1035 . A a ividad 
social desenvolv u-se normalmente, comquanto 
dação proveniente de lauqemios a!nda não ~·epr 
indice revelador de franca expansao econom1ca, 
aferida pela elevação do valor da propriedade 
Ainda assim, ao passo que em 1934, a conta de 1 
montou a 'í'5: 579$200, em 1935, attingiu ja á som ma e .... 
J 14:1.\71 200, o que é um prognostico animador. A. 
La · ele f' ros de a' ngucrcs mantlv ram-s , nos dOIS 
cicios mais ou m nos qulllbradas. A renda, cl cluzid as 
despe~as de administração e os impostos, e feit~s as res ·
vas statutal'ias não deu margem para distrlbuiçao de gra 
des dividendos ;' c, tomando-se em consideração os dois di
videndos distribuidos verifica se que ell s represent~Jm 
o totf11 de 311: %, so re o ca;pltal social. 'l'enclo ·em 
vista a nec ssidacl c conv niencia do aterro do ··Bu
raco do Cunha", para m lhor aproveitamento do ter
n.no. a Dircctoria adquiriu o domínio util de varias 
prazos ali situados e está em vias de adquirir os 
re:stantes. Os contratos de promessa de aforamento 
d praz.os da rua D. Pedro I, estão qua~concluidos; pre
sentemente a Directoria está m negociaçoes para ultimar 
os poucos que ainda existem . O serviço de levantamento 
da planta cadastral dos terrenos da Companhia continuam 
entregues á proficiencla do engenheiro dr. Bruno Kozlo
wski, . já vae bem adeanLado. Só elogios Lêm a Directoria 
a fazer de Lodos os seus auxiliares. Findando este anno o 
sou mandato, a Dircctoria renova, senhores accionistas, os 
seus agradecimentos pela honra que lhe conferistes se 
r cci~J·a :'t v '5'>'1 rli p0s!ç'o nnra rlnr-vos 1 ut.ros ps lnl·rrl 
nwn os que jul~anles pr ciso . P Lropolis, 7 de Abril de 
1936 . Am rico Mendes de Oliveira Castro, pr siclentc. 
Alvaro de Oliveira, secretario. 

PARECER DO CONSELHO .t<'ISCAL 
Senhores Accionistas . - Os infra-asslgnados, membros 

do Conse1ho F'lscal da Companhia Immobiliaria de PeLro
polis, vem, na fórma d<\ !el c do3 estatutos, apresentar-vos 
o !leu parecer sobre o relatorio e contas da digna Directo
rla, relativamente ao xercicio en errado em 31 de Dezem
LH'O de 1935. Tém se havido com criteriosa prudencia a admi
nistração da Companhia e como paradigmas de seu lou
vavel procede1· citará o Conselho Fiscal a acquisição do 
ulgun lmmoveis, por preço vantajoso, situados no lugar 
t · n minado "B uraco do Cunha", e que facilitarão posteri
ormente a soluçã.o em conjuncto deste espinhoso problema, 
• , modiciclade dos dividendos distribuídos, com o conse
a ' nte fortalecimento das diversas verbas de providencia . 
Examinada a escripturação, foi ella achada rigorosamen~ 
te em dia . Assim, poli', é de parecer o Conselho Fiscal que 
rjam approva.dos o relatorio e as contas da. Directoria 
oncernentes ao exercicio de 1935. Petropolis, 7 de Abril de 

1935 . - Alfredo Thomé Torrec.; - José Duvivler Goulart -
Jonathas Castellar. 

(C. Pctropo'ls - 57$000) (3.617 

COMARCA DE V ALENÇA 
Fallencia de Lindolpho da Silva Dutra 

O dr Everardo Barreto de Andrade, juiz de dlr ito desta 
comarca de Valença, Estado do Rio de Janeiro. 
!Faço saber que pelo sr. dr. promotor publico fo i re JUe

rido o encerramento dn. fallcncla de Lindolpho da Silva 
,Dutra por in-exl.stencla de bens a arrecadar, ficando marcado 
o prazo de 10 dins, a contar da publicação deste edital, para 
os credor·es requererem o que fôr a bem de seus dire itos, na 
forma do Al't. 79 da Lei de Fallencias. E para constar mand l 
pa.5 ar o presente edital que vai por mim n.sr;ignado e subscri
''.llo por Cyro Medeiros, escrivão do 2° Officio de S. Ther·3za 
que o dactylogrnphou, data c assigna s bre sdlos do Estado 
do valor c\e 2$800, sendc 2 OO C, de emolumentos judlciacs. S. 
Thet..õza, 18 de Abril de 1936. - Cyro Medeiros. - Everardo 
Barretto de Andrade. 

W. Valcnça - 22$000) (3.613 

IA CAN'11AREIRA fE VIAÇAO FLU!l1N'EN 
Conservador iDla.mantino Silva 

Edital de convocação 
Estando o conse1·vador acima nomeado ausent.e do ser

viço em lugar ignorado, desde o dia 1 de ~arço de 1936, 
sem licença, ou justificação, flca o mesmo intimado a apre
sentar-'Se até o dia 13 (treze) do mez de Maio de 1936, 
sendo que, se o - não fizer, nem provar, por attestado de 
medico da companhia, achar-se doente e :impossibilitado 
de trabalhar, será demittido por abandono de emprego. 

Rio de .Janeiro, 13 de Maio de 1936. - (a Justino Lis
boa, director gerente. 

COMPANHI·A IMM.OBILIARIA DE 'PETROPOLI 
Convocam-se o senhores accionistas para :>c reuni

r m em ass mblóa geral ordlnarla no dia 22 do corl'enLe 
mez d·e Abril, ás 13 horas, na séde social, para conhecimen
to do relatorio o contas da directoria, approvação do pare-

do Conselho Fiscal e eleição deste e daquel~e . para o 
proximo triennio. 

Petropolis, 2 d Abril de 1 36. - A Directo la. 
(3 .152) 3--3 

1\lXA BENEFICENTE DOS FUNCCIONARIOS DE PORTA, 
RIA DA DMINI TRAÇAO FLUMINENSE 
Renovação da eleição de delegado-eleitor 

De accordo com a resolução do collendo Tribunal Regio
nal Eleitoral, em sessão de 16 do corrente, convoco os srs. se
cios que 'tomaram pa1'te na eleição do delegado-eleitor desta. 
Caixa realizada em 9 de Março ultimo, para se reunirem em 
a!lstom'bléa geral extraordinal'ia, no proximo dia 22, ás 17 112 
horas, no salão nobre da Escola Normal, afim de proceder á 
nnva eleição do delegado-eleiLor, na forma dos estatutos e de 
COJ.lformldade com as instrucções approvadas pelo Egregio 
Sup rior ' ribunal de Justiça Eleitoral. 

Niterói, 17 cir Abrlt dr 193~ . - Art.hur Lethicr Segundo, 
pn'.~id nL . 

(N . P.- 3-3 

A' PRAÇA 
A Companhia Salicola Fluminense S. A. communica, aos 

srs. accionistas e demais interessados que, transferiu a sua 
.!>éde da rua Coronel Gomes Machado n." 85, 1." andar, para á 
rua da Conceição n." 32, sobrado, nesta cidade de Niterói. 

(3.525- 3-3) 

A' P'RA:ÇA 
A firma Mello & Irmão, estabelecida à rua Dr. Nilo Pe

çanha 178 Baldeador nesta cidade, pelos seus socios, abaixo 
assignadc~, declara q~e se retirou cordialmente da sociedade 
o sacio Antidio Mello de Mendonça, pago e satisfeito de to
dc s os seus haveres sociaes, assumindo todo o activo e o 
passivo o socio Mario Mello de Mendcnça que, por sua vez, 
constituiu em successão a firma Mello Mendonça,. 

Niterói, 15 de Abril de 1936 - Mario Mello de Mendonça. 
- Antidlo Mello de Mendonça. 

(C. 10.327 - 28$000) (3.645) 2 - 1 

PROTES\l:'O DE PROMISSORIA 
Acham-se duas, no Cartorio do 8.• O.tticlo, de rs. 500$000, 

cada uma, emittidas por Oscar Gomes Pereira a favor de 
Antonio da Costa, para protesto por falta de pagamento, e 
eomo não é encontrado o dito emitiente Oscar Gomes Pereira 
iniimô=o a vir pa al-as ou dar as razões da recusa. - Nite
réll, 18 de Abril de 1936 - O offlcial de protesto , Domingos 
Cnndido P ixoto. 

(C . 10 .325- 11 000> 3.637) 

Acham-se, duas, no Cartorio dÇI 8·" Officio de rs. 630$700, 
c 578 600, para protesto por falta de pagamento, emittidas 
por Credito Move! e acceltas por J. Cardozo & Irmão, que, nã.o 
encontrados, ficam intimados a virem pagal-as, ou darem as 
ru ~.ôcs ele recusa. 

Niterói, 18 de Abril de 1936. - O off1c1al de protest,os, 
DGm ingos Candldo Peixoto· 

(C. 10.326 - 11 000) (3. 638) 

• 
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com seu amigo Luiz Camerano e que nesta praça girava sob 
a firma Ferreira & Camerano, ficando o activo e passivo a 
seu cargo e sob sua lnLelra responsabilidade e continuando 
com o mesmo ramo de negocio sob a firma individual J . c. 
Ferreira, reLlrando-se o soclo Luiz Camerano pago e sati'>
feito dos seus haveres e em perfeita parmonia, esperando 
contmuar a merecer a mesma preferencia dispensada á ex
tlncLa firma. Barra do Pirahy, 6 de Maio de 1936. ,; 
Candido Ferreira. 

Confirmo a. declaração supra. Barra do Plrahy, 6 d ~ 
? aio de 1936. - Luiz Camerano. 

( _ (C. B. do Plrahy - 12 000) 

COMPANHIA CANTAREIRA E 

·Con ervador Diamantino ilva 

Edital de convocação 

(4.197 

Estando o conservador acima nomeado ausente do ser
viço em lugar ignorado, desde o dia 1 de Março de 1936, 
sem licença, ou justificação, fica o mesmo intimado a apre
sentar-se até o dia 13 (treze) do mcz de Maio de 1936, 
sendo que, se o não fizer, nem provar, por attestado de 
medico da companhia, achar-se doente e :Impossibilitado 
de trabalhar, será demittido por abandono de emprego. 

Rio de Janeiro, 13 de Maio de 1936. - (a) Justino Lis
boa, director-gerente . 

(3. 397-3-3) 

Aos trinta (30) dias do mez de Mo.rço de mil nov cen
tos e trinta e seis (1936) , ás vinte ho1·a;,, reuniram-se ne~St 
C-idade de Itaperuna, Estado do Rio cJ.e Janeiro, n.a residcn
cla do Coronel Romualdo Monteiro de Banos, em vlrLude 
de convocação pessoal, especialmente feita para fudação da 
COMPANHIA DE ARMAZENS GERAES DE ITAPERUNA. os 
subscriptores - José Mansur & Cia., estabelecidos na Vtlla 
de Bom Jesus do Itabapoana, representados pelo socio José 
Mansur, dr . Cesar Fero~la, coronel João Ferreira Suares, 
dr . Abelardo do Nascimento Vascon·~ellos, coronel Luiz Fe
tolla, dr. Columbino Teixeira, todos res\dentes tambem na
quella citada villa; dr . AurcUo Gomes, residente no muni
cipio de São José do Calçado, no Estadú do Espírito Santo; 
Norberto Marques & C!a. , representados p lo socio Norber
to Marques, estabelecidos na Vi~la de Natividade do Cmau
golal Fróes & Irmão, representados pelo soclo Candido da 
SUva Fróes, Cesar Augusto Lemos, João Mello & Cla., repre
sentados pelo sacio João Carneiro de Campos Mello, todos 
estes estabelecidos nesta cidade; Coronel Adelino Garcie. 
Basto", fazendeiro no 3.0 distrlcto d0ste municipio; Freitas 
Garcia & Cia., representados pelo .;ocio José Maria Garcia 
de Freitas, estabelecidos no lugar d nominado Retiro, tam
bem deste município; Corone~ Romualdo Montf'iro de Bar
ros Orbilio Barreto Peixoto, dr . Edgard Pinheiro Dias, dr. 
José dos Santos Reis, dr . Aristides Pe!·eira Lima, Aristides 
Gomes de Amorlm, todos residentes nesta ldadP., e Carlos 
Pinto Filho, residente no 6.0 dlstricto clesLe município, cuns
tituindo os ditos subscriptores. ao toch:. 20 (vinte l pessoas, 
representando o capital total da COMPANHIA - 100 :000 000 
- ~em contos de réis, representados por quinhentas (500), 
a.cçoes do valor de 200 ~00 - duzentos mil réis, cada uma. 
Assumindo, por indicaçao dos demais, a presidcncia da As
scmblé.t o s~. coronel João Ferreira Soares, este, depois de 
on~idar AnsLidcs Gomes de Amorim pa1· secrctatio dz

cia,rou que sc,ndo o rim da reunião, a constlLulção da rér rl
d~ ompanhm, do q~e se < chavam todos inte ress:a.dos c per
fctt.amcntc scicntes, ta mandar proceder á lettura. elos dr•cu
meutos exigidos pelo Decreto 434, de 4. rle ,Tulha de 1891 
qual foi feita na ordem seguinte: - Primeiro - Lista lO . 
minativ.~ dos ubsr.riptorrs da acçõe. · 11cguncto ·- Estalu
l? · da Companhia de Armazens Gera~::; da 1t2.p~rum ", a~>
stgnados por todos subscriptores aclrn<. r •feridos, comprc
lwncl · ndo 7 (s L npltu1os e 32 trinltt dois) artigos· _ 
'1\r<: " iro - Rt-cibo n.0 um <1>. do deposito de lO :Ooo'ooo 
td~;: coutos rte r lsl, correspondentes ú dccima parte do ca
pital social, feito no. AgcnC'i. rln R· n ·o ct Br·n. n de Tto.r r-
, 111) I ,_. ,,_ ,1 J t.!l d '~ ( l " f "t_) l• t, ·~ f 'l! ... ri r P!:!t o r ,,, 

' tpt. r•• 1 • r ' ' h ., .,, y ' h! ·'( '·• 

as formalidades lega-es necessarln"l, declarava constituída a. 
COMPANHIA DE ARMAZENS GEHAES DE ITAPERUNA, 
eom s de na cidade deste nome, e, n s t.ermos dos Estatu
tos approvados, convidava os srs. acciontstas para procede
rem á eleição da primeira Directoria, de seus S\1pplentes, e 
do Conselho Fiscal e supplentes. Effectuada a elição, ve
tiflcou-se terem sido eleitos : Director presidente - Dr . 
Aristides Pereira Lima - Director secretario - Dr. Edgard 

'nheiro Dias; upp~ent s el a Di r ctol'l:t: l,O) Candido da 
Fr es, 2.0 ) Cesar Augusto Lemos, 3.0 1 oronel Ro-

Monteiro de B rros; Gon:wl1o Pi ·cal -- Coronel 
João 'l'eira Soares, coronel AdeHno Gar ia Bast s e Nor
bt·rto M ques, e supplentes deste::s - 1.0 Jos~ Man ur, 2.0 ) 

José Mari Garcia de Freitas 3. •) Coronel Luiz Ferolla . -
Nr.dd. mais havendo a tratar o 3C . pr sldente encerrou a 
AssE:mbléa, ndo ficado lnvestlc\os nos termos dos Estatu
to!", os drs . ristides Pereira Lima e Edgard Pinheiro I>ías, 
de poderes cessarias para pi.·ovidenclarem sobre o p~·ecn
<<lumento da demais formu.!idades exigidas por Lei, para. 
regular o fu ccionamento da COMPANHIA, Inclusive para 
transferir o eposito feito no Banco do Brasil, afim de ser 
o mesmo cre itado á COMPANHIA. Para todos os effeitos 
lavrou-se a · resente acta, em 3 (tresl vias de cgual teor, 
dactylograp das, todas rubricadas com a rubrica Pereira. 
Lima, que v assignadas por mim, secretario Aristides Go
mes de Am im e pelos demais accionistas ;>resentes. -
Itaperuna, de Março de 1936. - Aristides Pereira :Lima, 
(advogado) dr . Edgard Pinheiro Dias, (medico), Adellno 
Garcia Ba os, {fazendeiro), Norberto Marques Guimarães, 
(c<:1mmerc nLe> , Luiz Ferolla, (commerclante l , C\'>lumbi-
10 Teixei , (medico), José Mansur representando a firma 
José Mal m· & Cia., (commerciantes), Aurello G0mes, (ad
vogado) Cesar Ferol!a, (medico), Abelardo do Nascimento 
Vascon Uos, (medico), João Ferreira Soares, (Industrial), 
por Fr tas Garcia & Comp., José Maria Garcia. Freitas, 
(com rciantes), Aristides Gomes de An!orim, (guarda ll
vros) Carlos Pinto Filho, {fazendeiro), Cesar Augusto de 
Lemos, (commerciante), OrbEio Barreto Peixoto, (bancarlo), 
Romualdo Monteiro de Barros, (fazendeiro), josé dos San
tos Reis, (advogado , por João Mello & Cia., João Carneiro 
de Campos Mello, (commerciantes), por Fróes & Irmão, 
Candido da Silva Fróes, (commerclante). - Firmas reco
nhecidas pelo tabelllão José Flausino da Silva -- (Sellada 
devidamente) . 

CERTIDAO DE ARCHIVAMENTO NA JUNTA 
. COMMERCIAL 

2.o OFFIÇIO - ITAPERUNA 

Cumprindo o despacho do m. m . senhor dr . Juiz de 
direito, desta Comarca, de hoje datadQ, exarado em a peti
ção da Companhia de Armazens Geraes de Itaperuna, cer
tifico que nesta data deu entrada neste Cartorio, uma pe
tição da referida Companhia, com séde na cidade de Ita
peruna e fiUaes nos 3.o, s.o e 10.o districtos deste municlpio 
de Itaperuna e no districto de Bom Jesus d<1 Norte da Co 
marca de São José do Calçado, no Estado do Esplrlto Santo, 
acompanhada dos documentos infra-mencionados de con
formidade com o Decreto n . 4:t,4, de 4 de Junho (le 1891, a 
saber: - Acta da Assembléa da Organização da Cornpal}hla. 
dos Armazens Geraes de Itaperuna; Estatutos devidamen
te assignados e approvados; Recibo do deposito ua dE:ctma 
parte do capital social, feito na Agencia do Banco do Brasil, 
desta cidade; e lista de subscriptores da Companhia - o 
que foi archivado sob n . 960, por despacho do m. m. dr. 
juiz de direito desta Comarca, no dia de hoje. - E por ser 
verdade eu, José Flausino da Silva, serventuarlo do 2.0 Of
flcio, passei a presente que assigno. - Itaperuna, 18 cie 
Abrll de 1036 . - o Tabelllão, José Flaustno da Sth•a. -
(Scllado devidamente) . 

MP NHJ E RMAZEN OERAE DE l'.rAPERUNA 

.. 
p 11! 1 

E.STATUT ... . . 
CAPITULO I 

enominnção, séde, fins dUraçã.o 

l .. ,... ~ .. l, ~ L I.· t ' :._ 
'"' .. rnl:t_,_, -:; f Tt- r :~ e~ 

~ .. J(:f :; 
tma soc1.-dsdf. 



Di ri ti da Uva, e a..: 
dor d ~ e 
Vla.çAo 'lumlnenee, lide o dia 
1• de m roo do corrente anno, 
abandonou o empre•o. •em qual-/ 
quer lloe.uca ou .fUitlfloa.glo, au
llentando"'se Pai:'& IO(&r lanorado. 

AKOta, o dlrector-~rerente da
quella ~ompanhla, er. Ju•Uno , 
UebOa, tA Intimando, por edital, 
o retert4oO empl:'egado a ee a.pl:'e
llen tal:' a.tê o dia 18 de mato futu-
1:'0, 11ob pena 4e 4emlllllo por 
abandono de empfiii'O, cuo nAo 
compueça, nem prove com attes
tado medico da Companhia •e 
achar doente e lmpoe.lb.llltado de 
tl*balhar. 

• 



os v ' nte e dois diHa do mez de maio de mil novecentos e tr nta seis, 

s 16 hor"~a, neota cidade ele T c hera '• Estado do Rio de Je.neiro , no 

~dif ' cio da. ompunhia Cantareira e Viaçeo l lt.nninene,e, sito & raça r r 

tirL ./ ffonso, · em Sú.lo. indc:pendcnte das dcma.i a,. reuniram- se os rncr ros 

da C ommis ãaa. e com e. r e · ram o e S'nrs: A eu sto da Fonseca Roc'rla, C' i vi no 

da Rocha Coelho, miro José, JCanoel Silva e ominhos Josta, q e pe.a e.m 

a cer qualif oados e inqueridoa oonformé se seGue: 

la. Te a temunha.:.. Auc;uato ca li'onseca rocha, com 5S nnoe ele idade, bra-

sileiro, casado, residente a rua ~.s tacio de i.)IÍ nQ 65, lTictheroy, em-

prer.:,a o da ompanhia C~ntareira. e Viaça.Õ lum nenee aomo hefe dH.~ Of-
" 

f ' oina. da Repartição Casa de c~rros, com 6 annoa de serviço mais ou 

m. nos, d ' sse: - digo, promettendo diser a verdade, dis"'e;- Q.le sa.b q e 

Diamant i no Silva que t1·a.balho. na Pepa.rtiçf.:o Casa de Carros como onser

vu.dor, desde . bril do corrente anno, di go, desde Fevereiro do corrente 

anno, mez em que entrou em licença não mais oonwareoeu ao trabalho: que 

a inpressão do declarante que o mesmo haja abandonado o cerviço não 

s6 por ter termin~do a licença q e lhe foi concedida em 29 de Pevereiro 

do corrente anno como ro r ter sabido haver o seu Chefe haver esoripto 

. .., 1 ~e rintendencia Geral colil'llUn cando e occurrencia, como por avcr s i -

do a.ffixndo nas Offioinu.s um viso no di~- 13 de 'bril ul ti 10 afim e 

q c egassc eo con1eoimento do mesr.1o •. , de como nada mais diose nem 

lhe foi perg ntado , mandou o ~nr. residente encerrar es e n to, que , 

de' ois de 1 elo e achudo conforme vae aGsignado :pela Cor.lT'liE:.Õao c pelo 

declarante. 

2a. Testemunha: .mi ro Joo6, co 2~ annos de idade. brasileiro, casado, 

resid<;;ntc rua ndra e Teves nD 3, Nic eroy, cmpreg do duM om anhia 

r.antareira. e Ti c~o lurr:ine1 Eie como aon..,erv · dor, com 7 nno. de serv ço, 

mais ou menos, ~romettendo di zer a vcrd de, d ~ e: - nue sabe 1aver o ~ 1 

oollcga iamantino .... ilva entra.do e.M ·1a licença em Fevereiro do corrente 

anno e que devia se apresent r em serviço em princípios de 1r rço deste 



I 
..., 

deste anno e como 1ao se ho venoe prcsentado fo ffiX<'ÕO 

Of icinas, a i 1 de q e o egasse o.o conhecimento do ntere sa o, c umo.ndo 

ao trabalho; qle I te;; a presente date o seu aoll'l)!n.n eira Diament:ina Cilva 

n~a coQPareceu, nNa sabendo o decl rante onde CAide a reernmo e 'a ter vi~ 

tb mais de,ais desse f ato; que n~a t ve mas notici s de Di antino ·1-

va. ada mais di Pe nem lhe foi perg n &.do, !'elo que mando, o nr. Presi-

dente encerrar este ano, que, àe,Uois de li ·o e n.cho. o con.~."orme, o· no. 

oo o de sro.nte os cembro~ da Co 

a. Testemunha: omingos Costa, co 32 amos de dade, brasileiro , ~ 

sado, residente ~nua Coronel Gu -c;..l: "S s/n - ictheroJ, e~ reg o 
.., 

Co ~- u ia ,u.1 tar ire e · çao 1 nine )Se, como conoerve.dor da Re r i~ 
, 

ç~o e a de 0ar oo, r omettendo di ~om nte a verdade e declarando 

ter 12 aunos de serviço i o m nos, disse :- Que 6 oom anheiro de 

Diamantino Gilva. de q .em foi ajudant n Cn de ::! rro c dur nte 1 !1 an-

no; q e sabe ver Dirunant :'no s · 1 va entrado era licença em • e verei ro do 

coirente anno e que se devia apr sentar em começo de ·arço date res o 

a.nno; que depois que Diomantino. ilva recebeu o ultimo :pagamento em 5 

Fevereiro de te nno , ~o mais voltou ao tra alho:q e foi aff ' x~do na 

f· ic1na.a um vieo oham ndo -u.m n t no Si 1 va. ao 'tre,bul1o , na. o sa en o o 

d clf rante se c e o a.o conhecimento do mesmo :por interme ia de al,.. 

comp 
, . ... 

eiro de serviço; que e 1mpre ssao do decl r . te pelo que vem de 
, - , obccrv.8r e de que Di~ntino ü lva n o voltara rnaio o trabalho- E, de 

como nada mais disse n m lhe fo perguntúdo, mandou o ~nr. re idcntc 

encerrar ost auto, que, de:poia de lido e achado conforme, ssigna co 
.... 

o declarante os membros da ._. omm sao. 



4a. Teatemunha : 

Manoel da Silva, com 66 annos de idade, brasileiro, casado, 

residente em Pendotiba, nesta cidade, empregado da Companhia Cantareira. 

e Viação Fluminense como conservador, ter 34 annos de serviço, não sa

bendo l êr nem escrever, promettendo dizer s 6mente a verdo.de disse : 

Q,ue é companheiro de Diamantino Silva e pode informe,r que em Feverei1·o 
,... 

deste anno o mesmo pediu trrna licença e ao se findar a mesma nao compa-

receu ás Offioinas cmmo éra do seu dever; que foi affixado mn aviso nas 

Officinas chamando-o ao trabalho e mesmo nssim não foi attendido, pois 

Diamantino P. jlv continuou afas t a do do trabalho; que o declara nte penca 

q1e Diamantino Silva haja abandonado o trabal o pois ninguem sabe de seu 

paradeiro nem se teve mais noticias a eu respeito; que o Chefe da R6M 

partição communicou a direcção da Companhia o que se pas sava e deu va

rias providencia s no sentido de fazer vo l tar ao trabalho o referido em

pregado, o qÚe não conseg i o. :Bi nada maio dia se nem lhe foi ere;unt .do, 
,., 

razao ,porque o Snr. Presidente mandou encerrar este auto que, depois de 

l ido e achado conforme vae ass i gadrlo pelos membros da Commissao e pelo 

nr. Euclydes Rocha que assigna 

ía· Testemunha : Silvino da Rocha Coelho, com 53 annos, brasjleiro, cas~ 

do, Iesidente ~rua Alvares de Azevedo, 144, Nictheroy, empreg~do da om

panhia Cantareira e Viação Fluminense onde exerce o encargo de Encarrega

do da Casa de Carros, com 32 annos de serviços, rna is ou menos, prometten-

do dizer a verdade, disse.· 1'\'!,e r · · t · "'<~'"" con rrma rn erramente fl sua carta de 1 de 

bril ultimo ~ Superintendencia e que o ac9u~ado Di~aantino Silva licen-

-ciado at 29 de Fevereiro ultimo nao appareoe nas Offic i nas nem deu nenhUm 

signal d vida; que desconhece inteiramente o seu paradeiro e apezar de 

ter investigado det demente pe~ untando á varies compan.'heiros delle nada. 
• 

lhe foi pose vel a.pura:xr; que até hoje não sabe onde elle reside ott onde 

p6de ser enc ontrado; que se~undo oun· u de algem, · A ~ e CUJa pessoa naa pÓde 

pre i sar quem seja, parece que o Snr. Diamantino Silva montot um ate -

qt ':m no Rio de Ja.neiro; que entretanto nada pÓde precisar a. respeito 



/./~ 

~ y~~ 
porque nao possue nem consegui a el ementos para provar o faato; que foi 

a.ffixL~do um Edital nas Offioinas da Casa de Carr os e pediu mesmo a varies 

companhe · ros de iamentino ilva que ~e soubessem do destino delle o s i 

por acoaso o enoontr a.ssem lhe dessem noticia do inq1 crito e do. penna que 

est incorrendo; e , de como nada ma i s di sse nem lhe foi~ perguntado, nan

dou o c nr. residente encerrar este auto que , depois de lido e aohado co n

forme, vae ass ' gnado pelo decla rante e pelos membros da Commisãuo de I n• 

querito· 

Nesta data, vinte e treis d~ M io de mi l novecentoc c -trinta e se s, aço 

estas autos d inquerito conclusos ao Sar, pre~ dent da Commis ão, para os 

fins de di re i to; do que, par cons tar, u, Gladstone Tinoco, s cretario, 

dactylograpbe i este te r mo que a eeign o. 

,r:f;.~:h~ 
,"'f ~v~~ec reta r io 

DATA 

Nesta da ta, vinte e seis de Bdo de mdl noveaentoa e trinta e seis, reoe 

estes autos de inqueri to do :::>nr. Presidente oom o respectivo ' elatorio'' 

constante de duas f'lhaa daotylographadas; do que, para oonstar, eu, Gla-

detone Tinoao, daotylographei este termo que aJa no. 
a~ . 
~ ~eore ar~ 

JUNTADA 

esta data, vi te e seis de r aio de mil novecentos e trinta e seis, f aço 

juntada. a eatea autoa do ''Rela.tor1o't da oommiasão, oonata.nte de duas fls. 

daotylogr ph das/ E. para .oonatar, eu, Gladetone ~inoco, secretario da 

Oommis aão, daatylogr phei eat.e termo que assig.tlO·~· 
~ . 
~ecretar 



- R E L A T O R I O -

A Commiesão designada pela portaria .G. 304, de 8 de Abril de 

1936 da ·uperintendenoia Ger 1 desobrigou-se, .aealis ando no dia i rnmedia

to a ins t allaç ão dos trabalhos e tomando as providencias constantes da 

ACTA, tendo em vista o determinado no Decreto regulador do inquerito 

admi ni s t r ativo. 

A carta do snr. Chefe da Reparti ção uasa de carros que se encon

tra a fls. 5, communicando o bandono do emprego, por parte do operario 

conservador Diamantino ilva, ficou comprovada exhuber antemente com as 

provas que defluem deste inquerito. 

b'ori::ldll, consoante as cartas de intimação de fls. 8 a 12, intima

doe os Chefes e collegas de Diamantino Silva, p a prestarem esclareci

mentos sobre o paradeiro do mesmo operaria, e as fls. 25 e seguintes,quer 

os collegas como os chefes, em declarações !ormaes e precisas, a f firma

ram o abandono do legar, e a sua convicção de que Diamantino Silva não 

voltaria mais ás Off icinas. 

Al~m destas deolara.ç ões foi affixado nas Officinas um ''A viso 

chamando Di amantino ' ilva ao trabalho, bem como editaes pela imprensa

Diario Official e correio da anhã - Dooa. juntos de fls. 18,19 e 20 - e 

como se verificou, a nenhum des._es appelloa attendeu o opera.rio Diaman

tino Silva. 

Foram deat•arte satisfeitos as exigenoiaa contidas no Art. 53 

do Decreto 20.465, de 1 de Ou~1bro de 1931, modificado, em parte, pelo 

de numero 21.081, de 24 de Fevereiro de 1932, e exhuberantemente compro

vada falta grave ' Abandono de serviqo aern caus justifioadan de que 

trata o Art. 54, alinea f doa citados Decretos. 
• 

l/2 



Oommiseão pensa ter oumprido a mias-o que lhe foi imposta e 

entrega o ·nr. uperintendente Geral o presente inquerito, afim de 

que se lh d€ o desfeoho oonforme a lei e a 

JUSTIÇ • 

1 iotheroy, 26 de aio d 1936 • 

...... ~~ . ~ .... 
···~;~~idente / . 

.... f.~3~~······· vioe-Preaidente · T · · \ 

.. if:#.~ ........ . ~~v.v; eoretario. 

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

• 



E S S A -

Ne ta data , Vinte e sete de 1 aio de mil novecentos e trint e seis 

remet"to , por ordem do snr. Presidente da commd.ssão , estes autos de inque

ri to ao nr . 8u.:perintendente Geral, para os fine de direito; do que, pa

ra oonetar l avrei este termo que d otylographo e aseigno . 

QV~~ ............................. 
l:)ecr etario 

DECISAQ 

' Vista dos resultados a q~e chegou a Commissão de Inquerito e estando 

bem provada a ~alta grave em que incorreu o Conservador Snr. Diamanti

no Silvas " abandono gs servi.co !!!! causa ,justificada •, de accordo com 

a :l.!k:a t do artllgo 54 do Decreto 3).465, de 10 de OUtubro de 1931, mo

dificado pelo de numero 21.081, de 24 de Fevereiro de 1932, resolvo de-

mittil-o dos serviços desta Companhia, sujeitando, porem, esta minha de

cislo ! deliberação do F45regio Conselho lfacional do Trabalho, na :r~rma 

do que preceitua o § 11 do artigo 53 dos precitados Decretos,. 

RIO DE JIA.NEIR00 ;!8 de ' ~~ J/ ;1.93~. 

~~;f~-

L 

O PRESENTE AO CONSELHO NACIONAL 00 TBABALHO, PARA OS FINS 

RIO DE JANEmo, 2 de MaiO> de 1936. 

d-4-~k 

" 



Rec. em 2/6/ 936 . 

INFORMAÇÃQ -

o Superintendente da Oom~anhia Cantareira e Viação Fly 

minense, com o officio de fls . 2 , submette á apreciação deste Cqn 

selho o inquerito administrativo instaurado contra Diamantino Si! 

va, conservador da Casa de ' aarros daquella Empreza, accusado de h! 
ver abandonado o emprego, sem causa justificada. 

o r eferido inquerito , regularmente processado, obede-
, ... 

ceu as Instrucçoes baixadas por este Conselho , em 5 de Junho de -1933, para instauraçao dos inqueritos administrativos de que tra-

ta o art . 53 do Decret o na 20. 465 , de lg de outubro de 1931 , al

terado pelo de nQ 21 . 081 , de 24 de Fevereiro de 1932. 

A Commissão de Inquerito, em vista de i gnorar a Cai

xa de Aposentadoria e l?ensÕes dos Empregados da Cantareira, o en

dereço do accusado (officio de fls . 17), providenciou , de accôrdo 

com o art . sa das referidas Instrucções , a publicação de Editaes 

nos jornaes orriciaes do Estado do Rio e desta Capital , bem como 
#W _, -no "Correio da Manha" , alem da affixaçao de um Aviso no recinto 

da Companhia, dando conhecimento ao accusado da instauração do 

co~etente inquerito , ~ara apurar a falta que lhe é attribuida. 

Não obstante essas providencias, continuou ausente do 

serviço o accusado , sendo o seu paradeiro desconhecido pelos seus 

companheiros de trabalho , conforme se verifica dos depoimentos 

das testemunhas . 

AS mesmas testemunhas foram unanimes em declarar que, 

após gozar uma licença de 30 dias , que terminou em 29 de Feverei

ro ultimo, a qual lhe fôra concedida para tratar de assumpto de 

seu interesse , Diamantino Silva não mais compareceu ao serviço, - , :parecendo que nao mais reassumira o cargo que ocou:pava. na Cia.. 

Can~~eira , visto não, ter attendido aos diversos appelos feitos 

pela ~ommissão de Inquerito; 

Um dos depoentes (fls . 29/ 30), accrescenta mesmo que 



"ouviu dizer'' que o accusa.do se estabelecera com um botequim, 

nesta ca~ital, não ~odendo, entretanto, af~irmar seja verdadei

ra tal informação. 

Do estudo das diversas :peças do :presente inqueri to 
' , administrativo, quer ~arecer que esta ~lenamente caracterizada 

a ~alta grave atribuida a Diamantino Silva, a qual se enquadra 

na alinea ! do art. 54 do Decreto 20.465 já citado - abandono 

de serviço sem causa justificada. 

Melhor, no emtanto, dirá a douta Procuradoria Geral 
... 

-a cuja considaraçao proponho sejam submettidos os presentes au-

tos. 
... 

Ao Sr. Director desta Secçao, ~ara os devidos ~1ns. 

Retardado, ~or accumulo de serviço a meu cargo. 

. Rio,. lO /t~ Junho ,e(J93~ 
tr;().)Uo. (àUvtf{ l..fl! dt.. ~ ' .llt &Wtd ex_ 

\~~~c~ À~ ~\~~ 

.. 
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CONCLUSÃO 

JíJIIe thla ~ fkJÚó a-ui~; ,. ti' 
.(1'1 ( j/ r ,,..m i ~- Ir; 



,._.. -. ....,.~,;,; 

• 
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( SECÇAO) 

PROCESSO N.~ · ~ 1 ~ 

193 ~· 

ASSUNTO 

~ELATOR 

~q_ , 
DATA DA DISTRIBUIÇAO 

- rlc 

DATA DA SESSAO 

C . N . l. 18 



O. N. T.·25 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Minlaterlo do Trabalho, 
lndustrla e Commerclo 

roc . 6 . 373/ M 

ACCORDAO 
.. ... ~ª.L. Secç6 o 

I) • 

19~ .... § ........ . 

Vistos e rel .. t O.;. os uto ... elo prece so e.1 rue con -

ta 1rwuer1 to UIJ111 i~ trc tivo ino..Jt ur elo ·pel n Com) nhla cnnt reirc e 

Viação Flu inense contr o funccion rio Di· . n tino -..~1 1 v : 

C N ID O ue o c us do é attrtbuid'' ~ 1' 1 t ve c -

pitUl · d n letra t o art . 54 do ec . n. o 2 . 5 , de 1 31 ~ ·ban Q 

no e s rviço em c us j ti ic· a 

DO ue o inrue~ito , ou;_nto ( 1'0!)1' Jroce;.;,un.J. ,ob-

.... ervou regular t: te ... s 

1933; 

"" nst ·ucçoe,.. e te Con clho , e 5 de J lO 

CON I~~ D ue o a u.· o , umbora notific·uo por ive 

veze , e. e it· e publi.. · o no or ao o1'f1c1· 1 o .t..,t o o 1o e 

Janeiro e ;;.)t ·a ütt:l , deixou o p ·ocesuo cor r su~ r eve11i ; 

"" 

e 

c NSID• D 
' 

e r1 r laçao ·' ·i1put ção i ue J ovas -

prouuzi : s no o c -0 c r·cteriz er elt ent f l't · ve jus , -
t1ficanuo , .. s 'i 

' 
a ae !is~ o do , c S L.O , ~o o inc.; o n letrc. t -

o ·t . 54 c1 tado ; 

ebol vem o membl os da ~::~egu1 c CEJ 1 !l'a do consGlho Na 

cional do Trabalho , julgar procedente o inouer1to , p r utorlz a 
N 

uemissao cto empregado Diamantino Silva. 

Rio de Jane_iro, lO d.e Novembro e 1936. 

Presidente 

el:=tor 

1 . o juncto 
o rocur dor Ger 1 

• 

ublica o no "DI {[0 OFFICIAL" em ...f,, • ~ 
'1 'CJJ t ~ dJ ..-( CJ ~ ?-

. ) 



1-108/37-6.37~/36 

vSBF. 
27 J ne1ro 7 

sr. superint ndente Geral d 

Fluminense 

.. comp nhl. cuntt retr e Viço 

Praç ~ rtlm 1onso 

ORlO 

Tr sm1tto-vos , p r vosso cunh c1m nto e devi-

os !ins, copl uthentlc do ccor ~o 1ror ldo pel se-

:rund c r do cons lho N c1on 
N 

do Tr b lho, om ses~ o de 

10 de ~ovembro do anno p. !indo, now utos o processo e 

uo const 1nouer1to dm1n1str tivo 1nstaur do por es ~·a com· 

nhin contr o runcclo rto D1ru nt1no Gilv • 

,.. 
s açoes a ttenc1os s 

(OS l DO vO T:"J ) 

D1r ctor Ger d Secret r a 

• 
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