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COMPANHI~ 

AS DE SANTOS 

IN8PECTORIA Ot:RAL 

SANTOS 

~ ..... 

IG-03.14-D/1570.38.-

POR'lARI _...._... ____ _. ____ ... -..-.....-

Havendo chegado ao conhec1mento desta Inspec

tor1a Geral,por co un.icação em carta T-<>3.14-IG/2088.38,

<le 15 do corrente mez,de que o ·snr.D1emant1no R1be1ro, tra

balhador de carga e descarga da turma 4l,da DiviSão do 'fr! 
!ego,es~ tàltando ao serv1C4o desde 15 de JUlho do corren

te anno,sem motivo just1!1cado,e constituindo esse racto 

ra.It grave, r 8 o 1 v o. de ccôrdo com o artigo 1a das 

Instrucçõ 8 baixadas pelo Conselho Hac1ona1 do 'rrabalho ,em 

portaria de 5 de Junho de 1933,des1gnar uma eomm1ssão com

posta de 3 (tres) membros para proceder o competente 1nqll!. 

rito adm1D1strativo,comm1ssão essa que t1ca assim const1-

tuid :- Presidente:- Ji llartins,Chete do Escriptorio do 

Trafego; Vice-Presidente:- Alexandre Pinder,tiél do arma-
' . 

zem n.xni; se etario:- Reynaldo l'ernandes Ribeiro ,esc.ril! . 
turar1o de la.class ,todos da Divisão do ratego desta com -
panh1a, devendo os amos se reunirem dentro dos prox1mos 

5 d~s,de contorm1dade com o arta 2° Instrucc;ões ~1ma 

c1tadas,para os rins de d1reito.---------
r. 

santos,23 e setembro de 1938.
/ 

l 

- (Levy castex) -



INQ.UERITO 
COMPANH · D·vu.~~.~ 

ACTA NO 1 OU INSTAIJAQ!O DOS TRABhLHOS 

Aos vinte e sete dias do mez de etembro de mil novecentos e trinta e oito, 
-1 as 9, nove horas, em uma das salas do edificio do ~sc r 'iptorio do 'l'rafego da 

Companhia Docas de santos, ~ praça Gand.ido Gaffrée, em ::i8-ntos, reuniram-se os 

cidadões snrs. José Martins, A exandre Pinder e eynaldo .l!'ernandes Ribeiro, 

pelo primeiro, na qualidade de Presidente da Commissão de !nquerito Adminis

trativo instaurado para apurar uma falta grave de abandono de serviço sem moti 

vo justificado, foi declarado estarem installados os tra blahos da commissâo e 

designado o dia 6 de outubro, neste mesmo local, para serem tomadas as decla

rações do accusado snr. DIAMANTINO R:ffiZ o, que deve ser regularmente intina

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

ou do advogado do syndicato a que pertencer. Determinou mais, que fossem arro

ladas como testeiilUilhas,para dePôrem no inquerito os snrs.Domingos Antonio, 

David Guedes e M:lnoel sant '.A.nna Nascimento, todos tra ba.lhadores da tnrma nu

mero 41, da Divisão do Trafego, e :fazerem prova de que o accusado está fal

tando ao serviço.-0 mesmo snr. Presidente determinou mais o seguinte:- que ao 

accusado fosse feita a necessaria intimação, na f6rma da lei, dando-se-lhe 

uma segunda via do respectivo 1n. trumento e exigindo-se-lhe a apposição do 

seu •sciente• na primeira via do respectivo instrumento;e que a c~a uma das 

testemunhas indicadas, fosse feita tambem a devida intimação, para comparece

rem neste masmo local, 'as 8 haras do dia 7 de outubro.-Nada mais havendo a 

tratar o snr. residente declarou encerrados os trabalhos de que eu, Reyna.l

do .l!'ernandes Ribei ro, secretario, lavrei a presente acta, que depoms de lida 

e achada conforme vae assignada pelos membros da Commissão.-.l!'eita e as signa.

da em uma das salas do aiificio do scriptorio do Trafego da uompanhia Docas 

de santos.-~antos, 27 de ~etembro de 1.938.-----------------

Presidente: __ ~~~~~~~~~~~~-~ 

Vice-Presidente·--~~~~--~~----~~~~A 



JUNTA D_ 

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

instrumentos de intimação expedidos pelo snr. Presidente ao aoousado e as 

testemunhas, documentos esses que ~assam a constituir as rolhas ns. 5,6 e 7, 

deste autos.--~--------------------------------------------------------------
~ntas, 27 de Setembro de 

~ 
Secretario-: ~ 

~~~----~~w-~--~~ 



INSTRUMENTO DE INTI ÇÃO 

INQUERITO ~J>~~-~~.t, 
0 A.NHIA ...,vt.H~ 

o cidadão nr. José M3.rtins, na qualidade de .Presidente da u 

1ng_ueirt9, nomeada pelo nr. l.DBpectcr Geral da uom.l)8.nhia ))Ocas de santos, 

faz saber, pelo :presente Instrumento de intimação, que o cidadão snr. DIAMAN

TINO RIBEIRO, fica intimado :para comparecer ás 8 horas do dia 6 de wtubro, 

numa das salas do terceiro amar do edif'icio do scriptorio da uom:panhia 

Docas de oantos, ~ :praça camido ua:f'ftée, nesta cidade de 'antas, nos termos 

do arta 3 e seguintes das lnstrucções a:p:provadas :pelo conselho .Nacional do 

1Tabalho, ]ara a instauração do inquerito administrativo de que trata o arta 

53 dos decretos numeras 20.465 de 1a de OUtubro de 1931 e 21.081 de 24 de 

J!'evereiro de 1932, para aud.iencia do inqueritlb adm1 ni strati vo, iniciado pela 

:portaria do nr. Ins:pector Geral da uom:panhia Docas de Santos e installado 

:pela ACJr na ll) um, que :passam a ser transcri:ptas :para dellas o intimado fi

car sciente da flta a apurar e da faculdade que o intimado temde fazer-se 

acompanhar do seu advo~o ou ser assistido :pelo advogado ou representante 

do yniicato a que :pertender.- :-Havendo chegado ao conhecime nto desta 

J.nspectoria Geral, :por conmunicação em carta 1:-03-14-lG/2088.38,-de 15 do 

corrente mez, de que o nr. ;sianantino Ribeiro trata.lbador de carga e desc 

~ da turma 41, da Divisão do 'J.'I'afego, está f'altando ao serviço desde 15 de 

Julho do corrente anno, sem motivo justificado, e constituindo esse fa-eto 

falta grave, r e s o 1 v o, de accordp com o artigo 1a das .Lnstrucçoes bai

xadas :pelo uonselho .Nacioml do ~Tabalho, em :portaria de 5 de Junho de 1933, 

designar uma commissão composta de 3 (tres) membros para proceder o co~etent 

inquerito aàm1nistrativo,,commissão essa que fica assim constlbtuida:•presi

dente:-Joáé Martins,Ohefe do Escriptorio do 1'I'afego; Vice-.l:Tesidente:-Ale

:xandre Pimer,fi~l do armazem XIII;secretario;-Reyna.ldo rnandes .td.beiro, 

escri:pturario de la. classe, todos da Divisão do Trafego desta companhia, 

devemo os JD3smos se reuinirem dentro dos :proximos 5 dias, de conformidade 

com o arta 2a das J.nstrucções acima citadas, :para os fins de direito.-----

santos,23 de detembro de 1.538.9assignado Levy oastex-J.nspector üeral •• ----

OTA Ng 1 OU A INSTALIAÇÃO DO '.CRA..r3t\.LHOO :- Aos vinte e sete dias do mez de 

Setembro de mil novecentos e :brinta e oito, ás 9, nove horas, em uma das sa

las do edificio do 'scriptorio do 1'rafego da ' Olll ..anhia Docas d e santos, 

:praça Uandido Gaffrée, em santos, reuniram-se os cidadões snrs. Jos Martins, 

Alexandre Pinder e Reynaldo Fernandes .dibeir o,pelo primeiro, na qualidade de 



!'Ji!esidente da oommís são de .Lnque:d to dm1 nistra ti v o inst~hara 
uma :falta gr-ave de aoondono de serviço sem motivo justi:fioa.d.o, :foi de 

estarem inHtallados os trabalhos da commissão e designado o dia 6 d 

neste mesmo local, para serem tomadas as declarações do accusado snr. DIAMAN

TINO RIBEIRO , que deve ser regularmente intimado, dando-se sciencia de que 

p6de apresentar-se acoDll)8.:nha.à.o de seu advogado ou do advogado do dyndicato a 

que pertencer. Determbnou nais, que :fossem arroladas como teste.munha.s, para 

deporem no inqueri to os snrs. Domingos Antonio, avid Guedes e llllanoel ant • .An

na Nascimento, todos trabalhadores da turma numero 41, da Divisão do 1'raf'ego, 

e fazerem prova de que o accusado está :faltando ao serviço.-o mesmo nr. Ere

sidente determinou mais o seguinte;-que ao acousado fosse feita a necessaria 

intimação, na f6rma. da lei, dando .. se3:1he uma segunda via do respectivo instu

mento e ex1gindo-se~lhe a apposição doseu sciente na primeira via do respe

ctivo instrumento; e que a cada uma das testemunhas indicadas, :fosse feita 

tambem a dev~da intimação, para comparecerem neste mesmo local, s 8 horas do 

dia 7 de outubro.-Nada mais havendo a tratar o snr. Presidente declarou encer

rados os trabalhos de que eu, Reynaldo Fernandês Ribeiro, secretario, lavrei 

a presente acta, que depois de lida e achada conforme vae assignada ~elos 

membros da Commissã~-Feita e ass gnada em uma das salas do aiifivim do ~scri

ptorio do Trafego da Companhia Docas de santos.-santos,27 de Setembro de 1938 

assignado Presidente: Joée Martins,Vice-Presidente;Alexandre Pinder,~ecreta

rio.Reynaldo Fernandes .Ribeiro.-E nan:lo que dito intimado lance o .. sciente"" 

em a primeira via deste Instrumento, sob a data e com assigra. tura e si o não 

fizer por não querer ou mo sa bar, ser isso certificado :pelo encarregado da 

diligencia.-Noti:fique-se a Gaixa de A:posentadoria e Pensões dos Fortuarios de 

ôantos, desta intimação. OUMPRÃ- ,santos, 7 de Setembro de 1.938.------------

Presidente: __ ~~~~~~~~~~~~~ 



INSTRUMENTO DE INTIMAÇÃO 

O cidadão Jos~ Martins, na qualidade de Presidente da uommissão de ~~ueti

to nomeada :pela lns:pectoria Beral da co~Dhia Docas de Santos , faz saber, :pe-

lo :presente que os cidadões snrs. Dol1l1n8os tonio, vid Guedes e Manoel Sant• 

.Anna Nascimento, todos trabalhadores da turma numero 41, da Divisão do ·~rafego, 

carga e descarga, ficam 1nt1mad.os a com:parecer no dia 7 de OUtubro, ás 8, oi to, 

horas da manhã, no edificio da Uom];anhia Docas de 3antos, é! :praça camido sar
trée, em santos , afim de serem interrogados e ouvidos, como testemunhas no 

1nquer1 to administrativo iniciacbo pela :portaria de 23 do corrente, da lns:pecoo

ria Geral da Companhia Docas de santos, em que o tra balbador da mesma turma 

Snr. DIA~NTINO RIB IRO, est faltando ao serviço desde 15 de Julho preteri to, 

sem motivo justificado.-Ma.ndo, :pois, que ditos intinados lancem o sem ttsciente• 

neste instrumento, sob a data e com assignatura e si não fizerem, :por não que

rerem ou não saberem, será isso certificado :pelo encarresado das diligencias. 

UMP -SE.-santos, 27 de .:aetembro de 

L/ Pr~sidente: 

~:uvé; -
-~flM,~ tJ.J/-ew-~ 9~ 
0/Wr~ ff-·~ 

UJ[U_~f --fa.u/~ dll dteu<<-L'-<~ 
2~~0-



INQ.UERITO fu.fr.""""~' 
CO.vlPAN.HIA u.u~>N 

commissão abaixo ssignaà.a, nomeada :pelo snr .. rns:pector Geral da uom,panhia 

Docas de ~ntos ,:pela :portaria de 23 de :-;etembro :preteri to,:para fazer :parte 

do rnquerito .Aam1n1 atrativo, :para apurar o motivo de :falta aos serviços desta 

OolJl.IBnhia, do trabalhador da turma num~o 4l,da J.)ivisáo do n-atego, snr. .DlA

MANTINO RIBEIRO, faz saber, :pela :presente, que apesar d.e tod.os os esforços 

empregados :pela Policia o.n.s.,o indiciado n!o foi encontrado, motivo que 

levou o Snr-Presidente da Oommiss~o,mandar q~e por editaes fosse intimado o 

accusado á comparecer no Escri:ptorio do Trafego da Companhia Docas de f:)a.ntos, 

no dia 7 de Noveml:ro de 19381 l!s 8 horas da manhã, e que dito editaes fosse 

publicado por traz (3) vezes, de accordo com a lei que rase os Lnqneritos 

Administrativos.-Para constar, eu, secretario,Reyna.ldo Fernandes ..l::d.beiro, 

lavrei a presente acta que depois de lida e achada conforme, vae assignada 

por tcxlos os 

secreta 



INQJIERITO ADmfJI~Tl 
COMPANHIA. DOCA~ 

Aos vinte e quatro dias do mez de Novembro de mil novecentos e trinta e oito, 

ás 9 horas mais ou menos, nesta c~de de tantos, numa das salas do edificio do 

Escri:ptorio da compaohia Docas de santos, ~ Praça candido aaff'rée, em santos, 

local designado para se proceder o Inq_uerito Administrativo, :presente os cida

dões snr s. J os~ Martins, Alexandre Pinder e Reyna.ldo Fernandes R1 beiro, sendo 

presidente o primeiro, vice-presidente o segundo e secretario o ultimo, pelo 

primeiro foi dito que se reeiniciassem os trabalhos interrompidos em 6 de outu

bro preterito, e apregoasse o secretario o accusado e as testemunhas arroladas, 

deixando de com,parecer o indiciado snr. Di amantino Ribeiro, que não attend.eu aos 

editaes publicados no jornal a T.R~BUNA, que fazem parte desse processo.Mandou a 

seguir o snr.Presidente que, em separado, se tomassem por assentada o depoimen

to das testelll\.Ulha.s. -Nada mais tendo havido, eu, Reynaldo Ferna.nies Ribeiro, la

vrei o presente termo que lido e achado conrorme, vae assignado pelos membros 

da Commissão.-santos, 

Presidente:~~~~~~~~~~~ 

secreta 



~NGtUERI~O ~MINI&~i±vo 
OOMPANHIA DOCAS Dt7''f.S~f0t> 

ASSENT illA 

Aos vinte e quatro dias do mez de Novembro de mil nqvecentos e trinta e 

oito, em uma das salas do terceiro andar do aiificio do Esoriptorio do 'l'I'a

fego da companhia Docas de santos, onde se acl::la.vam :presentes os membros da 

~ommissão nomeada :para o presente inquerito, deu-se inicio ao 1nterrogatario 

das testemunhas indicadas neste :precesso, conforme a seguir se discrimina.Bu 

Reyna.ldo JI'ernanies Ribeiro, secretario, o a.actylo~a:phei. 

la. testelilU!'lha 

MANOEL SANT' ANNA DO NASCIMENTO, com trinta e tries annos de idade, brasileiro, 

natural de Natal (Rio Grame do Norte), casado, trabalbador da turln3. 41, da 

Di viãão do Trafego da Companhia Docas de santos, com cinco a nnos de serviços, 

residente a Avenida as!hington Luiz nQ 224, sabemo assigm.ro seu nome. Res

:ponlendo a via digo varias :perguntas do snr. Presidente, o depoente :prestou 

as seguintes declarações:Que estava disposto a só uzar da verdade em todo o 

decorrer do seu depoimento; iiX,lueri<to :pelo snr. Presidente, o depoente disse 

que trabalha msta turma a trais annos mais ou menos, e que nesta data~ já 

trabalhava nesta turma o snr. Dimnantino Ribeiro, Q.ue' ~ra uma trabalhador 

assiduo ao serviço, inia@'iidO se sabia ou tinha ouvido fall.ar dos motivos 

:pelos quaes esta f'altanà.o ao serviço o irulic:i.ado, res:pond.eu que o ii:dicia-

do retirou uma licenz;a na companhia :para tratamento de sáÚde em :pessôa de 

sua familia e qua não n:ais voltou ao serviço, :perguntado se :Podia af'irma.r a 

quanto tempo faltava o indiciado ao serviço, respomeu não :pOdar preeisar o 

tempo. -Nada mais disse nem lhe f'oi I>erguntado, };)elo que, eu, Reynaldo ..trernan

des Ribeiro, encerrei o :presente termo, que, lido e achado conforme, vae 

assigna.do :por toãos os membros da Oommissão, :pela testemu.nha. •::>antos, 24 de 

Noveml:lro de 1. 938.------------------------------

ecret 

2a. testemunha 

DAVID GUEDES, com vinte e quqtro annos de idade, l:lrasileiro,natural de santos, 

Estrldo de Sã o Paulo, casado, trabaa:.gOO.or de carga e descarga, da Divisão do 



Traí'ego, aotualnente na turna )tlTI, com sei s annos de serviil,J.!...~siden 
a rua :Pedro ssa na us, sabemo assigna.r o seu mome • .aesl)ollndo a 

perguntas do Bnr. Presidente, o depoente prestou as seguintes 

Que estava disposto a s6 uzar da verdade em todo o decorrer do seu d poimen

to; inquerido pelo snr. Presidente, o depoente diss"ê\'d.il.rante treis annos, 

trabalh&u na turna numero 41, da la.secção, e que em 9 do corrente, foi trans

ferido para a turma J3L, e que durante tcxio este tempo tambem trabalhou na 

turma 41, o snr. Diamantino Ribeiro, que ára um trabalhador assiduo ao ser

viço, inda~o se sabia ou tinha ouvido f.allar dos motivos pelos quaes esta 

faltamo ao serviço o indiciado, respondeu saber que o mesmo tinha pedido uma 

licença para tra.tamnto de sáude em ~ssõa de sua f'amilia e que mo mais voill.

tou ao serviço da turma; perguntado se podia afirn:a.r a quanto tempo í'alta.áta 

o indiciado ao serviço, respomeu que foi no mez de Junho que elle pediu a 

licença, nada mais sabemo dizer a respeito do indiciado.-Nada zmis disse 

nem lhe foi perguntado, pelo que, eu, Heyna.l.do b'ernan<les .t:tibeiro, encerrei o 

presente termo, que, lido e. acba.do conforme, vae assignado par tcxios os mem

bros da uommissão,pela testemunha.-santo , 4 de »ovanbro de 1.~8.-----------

Presidente: __ ~~~~~~~~~~--

Secr~ o~~~~~~~~~~~~~ 
Testemunha.~~~~~--~ .. ~~~--

3a. testemunha 

DOMINGOS ANTONIO, com trinta e oito annos de idade, portuguez, natural de 

Leiri , Portugal, casado, traOO.lbador da Divisao Ç..o 'l'raí'ego, carga e descar

ga, com dez annos de serviços mais ou manos, residente a rua Amador HUeno 

nQ 343, sa bando assigna.r o seu nome. Respondemo a varias perguntas do ::-;nr. 

~esidente, o depoente prestou as seguintes declarações: QUe estava disposto 

a s6 uzar da verdade em todo o decorrer do seu d poimento; inquerido pelo 

S'nr. Presidente, disse que trabalha nesta turzm a varios armos, não se recor .. 

dando bem o tempo, e que tambem tra b:l.l.hava na meszm turzm a de numero 41, o 

snr. Diamantino Ri iro, que éra tm trabalh'ldor assiduo as o digo a o servi

ço, indagado se sabia ou tinha ouvido fallar dos motivos pelos quaes está 

faltando ao serviço o accusado, respondeu saber que o mesmo tinha requerido 

1.lm3. linença para tratamento de saÚde em pessea de sua familia e que não mais 

voltou ao serviço da turzm, perguntado se podia afirmar a quanto tempo o 

i~ioiado f'al tava a o serviço, re]ipond.eu não poder precisar o tempo. Nada 

nais disse nem lhe f'oi perguntado, pelo q_ue, eu, Reyna.ldo ..l!'ernan:les .tübeiro, 



secretario, encerrei o presente termo, que, lido 

assigw.do por todos os nem'tr os da Gommissão e pela 

de Novembro de 

Vice 

Presidente. 
----~~~~~~~~~~~~ 

Presidente: __ ~~--r~~~~~--~~~~-+ 

Secretar~.,~~~~==~~~~~~~~ 
Testemunha~=~~~~~~~~~~~~~& 



- !A TR.TRITN' A"_ ~ ....... ;.. ,,.f..... '7.10-100~ - P .a.a 

COMPANHIA DOCAS DE .SANTOS 
Aviso de chamada do sr. ~ J O 

no ,,.~~m~d~•A o~m T .~ ~.~,.,::.~a~ ~~~lho Naolml v r~ 3 
do Trabalho, para o Jnquerito Administrativo de que trata o 
art. 63, dos decretos na. 20.465 de 1.• de Outubro de 1931 e 
21 . 081 de 24 de Fevereiro de 1932, saibam quantos este edital 
virem que, o Sr. DIAMANTINO RIBEIRO, trabalhador da tur
ma. 1\umero 41, da Divisão do Trafego da Companhia. Docas ele 

, Santos está sendo chamado para sua audlencia no Inquerito 
Administrativo Instaurado em vll·tude de Portaria da Inepecto

l ria. Geral da rcferl(la Companhia, para apura~llo da falta grave 
1 de abandono do serviço, que lhe é attrlbulda. devendo o mesmo 

comparecer no dia 7 de Novembro proxlmo futuro . ás 8 horas, 
em a sala em que runcclona a respectiva Commiesão de lnque
rito, no pavimento terceiro do edJelclo no Escriptorio da Dlvisi\o 
do Trafego, á Praça Candldo O a f[rée, ou nos dias eubsequentes 
at~ o encerramento do inqnerlto, entre 13 e 18 horas, apresou· 

tando-se ao presidente da Commissão de Inquerlto. 
Estão Indicadas as seguintes testemunhas que dever!l.o d tor 

na tórma de direito, na reunião a ee realizar ás 8 horas de 8 de 
Novembro proxlmo tuturo: Domingos Antonio, residente á. rua. 
Amador ~u no n.• 343; David Ou dcs, reRidente á rua P dro 
Lessa n.• 118; Manoel Sant'Anna Nascimento, r s!deute á Ave
nida Waeh!ngton Luiz n.• 224; o lntere~sado poderã fa~:er ·~e 
acompanhar d advogado, ou ser Rlll!letldo pelo advogado ou re-

I 
presl'ntante do !'lynrllcllto d 11na clas!le. 

Eu, neynaldo Fernandr11 Rlhelro, !'lecr tarlo rlll omml!!!'llio 
cl"- Tnrnu•rlt" " •""""ravn '1:1'. li'"'1RNANDES RIBEIRO e 

l\. - Quinta-feira, 20-10-1938 - Pag. 11 

MPANHIA DOCAS DE 
I 

Aviso de chamada 
DIAMANTINO RIBEIRO 

De conformidade com as Instrueçlles do Conselho Nacional 
Trabalho, para o Inqu rito Administrativo de que trata o 

63, ctos decretos na. 20.466 de 1.• de Outubro de 1931 e 
081 de 21 de F ever lro ele 19 3 2, saibam quantos este edital 
m que, o Sr. DIAMANTINO RIBEIRO, trabalhador da tur
numero 41. da Divls!lo do Trafego da Companhia Docas ele 
tos, cstl\ sendo chamado para sua audlencla no Inquerlto 
Jnlslrntlvo Instaurado m virtude de Portaria da Inspecto
Geral da r ferida ompanhia, para apuracão da falta grave 
bandono do servl~o. que lhe 6 attribulda, devendo o mesmo 
parecer no dia 7 de Novembro proxlmo futuro, ll.s 8 horas, 
a snla em quo fnn cctona a resp ctiva ommlssl\o ele Inque

• no povlmento t reeiro do ediflclo no Escrlptorio da Divlsl\o 
Trafego, á Praça andldo Gaffrée, ou nos dias subsequentes 
o encanamento do lnquerito, ntre 13 e 18 horas, apreseu
n-se ao presidente da Commlssão de Inqu rito. 
Estão Indicadas ns seguintes testemunhas que deverllo detor 
órma de direito, na reunlao n se realizar ás 8 horas de 8 de 

embro proxlmo futuro: Domingo!! Antonio, residente 11 rua 
dor Bueno n.• 343; David Guedes, residente á. rua Pedro 
a n.• 118; 1\Janoel Snnt'Anna Nascimento, residente il. Ave-

Waablngton Lu!,.; n.• 2 21: o Interessado voderá fazer·lle 
pA.nhnr de advogrtdo, ou ser A.Rslstldo pelo advogado ou re· 
l'ntant~>. do !'lynr11cato dr 11na Iasse. 
Eu, Rc:>ynaldo F r1·nandes Rlh~lro, Rt>cretnrlo da CommlsRãO 

nquflrlto o suhscrevo REYNALDQ FERNANDES RIBEIRO e 
nsslgnada pelo Presldenl . 

Santos, 7 de Outubro de 1938. 

3G01-5j11 

J O FI Fl' ~~ A R T l N R 
Presidente clí1 Commlssão de Inquerllo 

- ..... -n T'O TTN' !\. Sabbado, 
._..,..~-

MPANHIA DOCAS DE SANTOS 

De con rormldade com ns Instrucc;ões do conselho Nacional 
do Trabalho, pat·a o Inquerlto Administrativo de que trata o 
art. 63, dos decretos ns. 20. 461í de 1.• de Outubro de 1931 e 
21.081 do 24 de F'evereiro de 1932, saibam quantos este edital 
virem que, o Sr. DIAMANTINO RlBElRO, trabalhador da tur~ 
nla numero 41, da Dlvl!!ão do Traf go da Companhia Docas de 
Santos, está sendo chamado para sua audlencta no Inquerlto 
Administrativo Instaurado em virtude de Portaria da. Inspocto
ria Geral da referida Companhia, para apuracão do. falta grave 
de abandono do serviço, que lhe é attrlbl\fda, devendo o mesmo 
comparecer no dia 7 de Novembro proximo futuro, ás 8 horas, 
em a sala. em que tuncc!ona a re~peetlva Commlssão de Inque
rlto, no pavimento terceiro do edlflclo no Eecrlptorto da Divisão 
do Trafego, á. Praça Candldo Gartrée, ou nos dias subsequent s 
até o encerramento do lnquerfto, entre 1 3 e 18 horas, apresen
tando-se ao presldent da Commlssão de Inquerito. 

Estão indlcada.e as seguintes testemunhas que deverll.o deror 
na fórma de dlrelto, na reunião a se realizar ás 8 horas de 8 de 
Novembro proximo futuro: Domingos Antonio, residente i rua 
Amador Bueno n.• 343; David Gtledes, residente á ruo. Pedro 
Lessa n.• 118; Manoel Snnt'Anna Nascimento, residente 6. Ave~ 
nlda WnRhington Luiz n.• 2 2 t; o Interessado poderá fazer-11e 
acompanhar de advogado, ou ser nl!slstldo pelo advogado ou re .. 
presentante do Syndlcato ele sna classe. 

Eu, Reyualdo F rnand e Ribeiro, Secretal'lo do. Commlss!l.() 
de Inqu rito o subscrevo REYNALDO FERNANDES RIBEIRO e 
vae a.sslgnada pelo Presidente. 

Santos, 7 de Outubro de 1!!38. 

JOFIF.' 1\t!RTTNA 
Presidente da Commlsa!io de Inquerlto 



, Re~ldo Fernandes ibeiro, secretario da Commissão de Inquerito Adminis

trativo, para os devidos effeito, certifico que neste acto juntei aos autos do 

presente Inquerito Administrativo, tre recortes do jorml A'lRI~, dos dias 

7 e 20 de outubro 5 de Novembro d~ corrente anno, os quaes estampam os 

ed.itaes nandados :publicar :pelo snr.Presidente da Connniss~o, :por não ter sido 

encontrado para a devida intimação o a ccusado snr. Diamantino Ribeiro. -Pra di

go, Para constar, eu, Reynaldo Eernames Ribeiro, secretario, lavrei o presen-

te termo de juntada, que vai por 

Secretario~~~~~~~~~~~~~~tr 

.. .. 

ibro de 1938.1 



r 

111m. • Dr. Ismael Coelho d ·ouza 

.D.Ins.peotor l C !AN S D 

Pres nte 

o ixo 

s. J)O par r 

\A.ül.lr..u.Lstr t 

do, qu~lid d d n oro rio 

e 23 d t; . o >rot i o, 

CC o!1.m 

n de aado, r 

D r tos o 20.46 1 d rutu~o 1931 21.081 de 2 d 

e 1932 , :p lo ;pr n req: r r 

o o · h o e.;p cific os e r 

Di ~o do e desc· 

) • carti o o te 

) - c t o o 

.s. :f'or n c to ~ 

1 o; 

tec en o 

:puniçõa , ç3es de serv1ço,l1c nças , 

r ç es.-

e outro o ti v o, s s da o;pportuni 

. s. 

-·:·0 

Santos, 24 de Novembro de 1938.-

41 

o elog1 

1 e xone-

a.pr sen r 



o 
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' JPNTA.DA. 

Certif'ico que nesta data, juntei aos presentes autos, por copia, um 

of'f'icio dirigido por mim ao snr. Dr.Ins:pector Geral da UO:rn.I:anhia .uocas de oax 

tos, solicitando o f'ornecimentp de um certificado do tempo de serviço do acm 

do e outro relativo a :folha de antecedentes do mesmo.-:Sara constar eu, ReynaJ 

Fernande s Ribeiro, secretario, lavrei o presente termo de juntada g_ue vae :po 

mim assignado. -santos, 24 de Novemb 

secretario~~~~~~~~~~~~~~ 



INQ,EURITO ADMINI 
COMPANHII DOCAS 

TmRMO DE ENCER.RA.MENTO DOO TRA.BiüROO DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 1% NOme 

OITO:- Pelo Presidente raram os trabalhos declarados encerrados ~s onze 

tendo sido tomad s por termo as decla rações da s testemunhas arroladas, deiD 

de prestar declarações o indiciado snr. Dian:antino Ribeiro, uue não attende\ 

aos editaes :publicados na A Tribuna, jornal que se edita ne sta cidade.-J.leteJ 

minou a seguir o snr. Presidente que o secretario requisitasse ao senhor nr4 
Inspector Gera l da Companhia Docas de antos, uma certi<Ião do tempo de servj 

do acqusRdo ssim como sua folha de antecedentes com todos os elogios e puru 

interrupções de ser'tDiço, licenças, :t'al tas e exonerações ... Fara constar eu l:te~ 

naldo ernandes Ribeiro, secretario. lavrei este termo ~ue lido e achado cor 

me vae assignado por todos os membros 

Presidente: __ ~~~~~~~~~~~ 

Vice-Presidente;~~~~~~~------._wn . ' 

·. 

Novembro 19 



t 

COMPANHIA 
DOCAS DE SANTOS 

'• INSP ECTORIA GERAL 

SANTOS 

CERTIFICADO 

CERTIFICO que o snr. Diamantino Ribeiro, é 

empregado desta Companhia, como trabalhador de carga 

e descarga da turma n°41, da Divisão do Trafego,tendo 

de casa até a presente data, 10 annos, 10 mezes e 21 

dias. 

Santos, 28 de Novembro de 1938 
l t I 

(ISMAEL DE SOUZA) 

L/N. -



'· 

COMPANHIA 
DOCAS DE SANTOS 

INSPECTORIA GERAL 

SANTOS 

CERTIFIC DO 

CERTIFICO que o snr. Diamantino Ribeiro, é 

empregado desta Companhia, estando assim discrim1nª 

dos os seus antecedentes: ~ 

ADMISSÃO:- Em 7 de Janeiro de 1928, adm1tt1do como 

trabalhador da turma n°41. 

SUSPENSÕES:- Em 16 de Novembro de 1932, suspenso 3 

dias por 1ndisc1p11na.. Em 26 de Maio de 1938,suspen 

so 1 dia por ind1scip11na. 

LICENÇAS:- Em 15 de Junho de 1938, 11cenc1ado por 

30 dias, a partir de hoje, sem vencimentos. 

VENCIMENTOS:- De 7-1-1928 a 7•1928, 9 600 d1ar1os 

de 8-1928 a 31-7·1934, 10 000 d1ar1os; de 1-8- 1934 

a 31-10-1936, 11 000 d1ar1os; de 1-11-1936 até a 

presente data, 1 200 d1ar1os. 

santos, 28 de Novembro de 1938 

. 
(ISMAEL DE SOUZA) 

L/N.-
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INQUERITO ADMINIS 
COMPANHIA DOCAS D 

Nesta data juntei aos presentes autos, em original, dois certificados 

fornecidos a Oommissão pelo Snr. lnspector Ge5al da Companhia Docas de 

Santos, sendo um relativo ao tempo de serviço e outro relativo a f'olha d, 

antecedentes do indicialfto snr. Diamantino Ribeiro, traoolhadar de carga 

descarga, tUI"ln3. numero 41, da Divisão do Traf'ego.- ates docum:tnto · pass8j 

a constituir as folhas na. 



TmMO DE ENCRR.RAMENTQ 

».!, Jos~ Martins, Presidente da uommissão de Inq_ueri to dm1n1strat1 v o nome 

ada pela Portaria de 23 de Setembro preterito, do snr. Inspector Geral da 

Com,panhia Docas de santos, msta data e J;Bra os devidos effeitos, declaro 

encerrados os tra l:alhos da Comm1ssão e, conclusos, como realmente j:! se 

acha.m , mando sejam os AUTOO do presente Inq_uerito Administrativo, remetM 

á Companhia Docas de santos, na pess&. do seu lnspector Geral, nesta oidaà 

para constar, lavran-se o presente termo de encerranento, q_ue vae ];)Or m1 

assigna.do e pelos danais nembr os da 

Presidente; __ ~~~~~~~~~~~~ 

Vice Presidente =~~~~-~,_,.-.r--.--"!!~~~-/ 

Seoret~o·~~~~~~~~~~~~~~ 



RELATOR IO 

'Sm obediencia a Portaria do Senhor Ins:peotor CJeral da Com:pa.nhia ])( 

de santos, datada de 23 de setembro de mil novecentos e trinta e oito, c 

commissão nella designada, composta dos Senhores Jos~ Martins, Presiden~ 

Alexar:dre Pir.der ,Vice-Presidente; e Reyna.ldo Fernames Ri beiro, secretar: 

:procedeu ao In.querito Administrativo, de conformidade com o arta 53 dos 

decretos na. 20.465 de ~g de outubro de 1931 e 21.081 de 24 de Fevereir' 

de 193a e de accordo com as instrucções baixadas pela Portaria de 5 de 

Junho de 1934 do uonselho Nacional do Tral:alho. 

o inquerito iniciado por aqUi3lla Portaria, teve por fim, apurar UI 

falta grave de abandono do serviço sem motivo justificado, desde 15 de 

Julho preterito, e que respoma o trabal.bador da turma numero 41, da Di, 

são do Trafego Snr. DIAMANTINO RIBEIRO; iniciados os trabalhos, dentro < 

cinco dias regulanentares e feito o instrumento de intima.ção para o ac01 

sado, não pouda este ser entregue, por não ter sido encontrédo o inàicic 

apesar de todos os esforços empregados pelo Chefe dos Agentes desta uom· 

panhia, nessa sentido; 'a vista disso, determinou o snr. Presidente da u1 

missão, de conformidade com o· arta 5g das já citadas instruoções, Q.Ue, 

pelo jornal de nainr circula -o da cidade, fosse :publicado um edital de 

intinação, o Q.Ue f'oi f'eito no jornal •A TRIIUNA• em suas edições de 7 e 

de Outubro e 5 de Novembro do corrente anno; mroada que estava, nesse 

edital a auiiencia para o dia 6 de Novembro preterito, não poude a .n:esm 

no entretanto ser realisada por não ter comparecido o accused.o; aguardo 

esta Commissão , mais dezoito dias, para a hypothese de que o mesmo ain 

comparecesse, o que Dão se deu; em vista disso, foram intimadas as traz 

testemunhas que já haviam sido arroladas anteriormnte, para q_ue viesse 

d91>or; das declarações por e lias :prestadas, ficou comprovado q_ue DIAMA.N 

RIBEIRO, vem faltamo ao serviço desde Julho p. passado, sem que ningue 

saiba do seu paradeiro e nem dos motivos determirantes dessa sua auseno 

e oom o não comparecimento do indiciado,perante esta uommissão de Inque 

to, estcí perf'eitamente caracterisada a falta grave de aba.mono ao servj 

sem motivo 

Vice-Preside • 
4~~~~~~~~~~~ 



QONOLUS O 

Eu, RKYNALDO FERNANDES RIB ~ r o, secretario da oormnissão de Inquerito 

Administrativo, para os devidos e:t'feitos, certifico que nesta data, faço 

remessa dos autos corres];)ondentes ao presente Inquerito Adm1nistr ·ltivo, 

Eompanhia Docas de uantos, nos t rmos da lei vigente .par constar lavrei 

presente termo de conclusão 

de Dezembro de 1.938.---

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

grado. -t>antos, 1 

~~~~~~~~~~~~W-Secretario:-----

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

.Kncerram-se nesta folha os AUTOS do esente lnquerito Administrativo 

que fica completo e composto de 2 vinte e trais), :folhas de papel sem 

pauta, dactylographados de todas ];)Or mim, 

R1eb1ro, secretario, devi~~ icadas.- ·antos,l 

de Dezembro de 1.938.---~~~~~~~~~~~~~~~,secretario:-----

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



CCUSADO:- DIAMANTINO RIBEIRO. 

CCUSAÇÃO: .. ABANDONO DE EMPREGO. 

UTUAQXO 

INQ.UERITO ADMI 
COMI? NHIA DO c 

Aos vinte e sete dias do mez de Setembro de mil novecentos e trinta 

oito, em uma das salas do tesceiro andar do eiificio do Escriptorio do ~af 

go da companhia Docas de Santos, ã praça Can:iido Ga.ffrée, an santos •looal 

designado para se effectua.rem os trabalhos do presente inquerito administra 

tivo - eu, Reynaldo ernanles Ribeiro, secretario da Commissão de Inquerit 

AUTúO a portaria de 23 de Setembro preterito, do snr. Inspector Geral da Cc 

panhia Docas de santos, que deu inicio ao inquerito, a acta ng 1, ou a inst 

lação dos trabalhos, documentos esses que passam a constituir as folhas ns 

3 deste autos. E ~ara constar lavro este termo. Eu, secretario, que o dacty 
I ) 

graphei.-Santos, 2? de ~etembro de 938.----- -----------~-----~---------

• 
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COMPANHIA DOCAS DE SÀ.NTOS ' 
D I RECTORIA - RIO DE JANE IRO 

Rlo de Janeiro , 12 de Dezembro de 1938. 

C - 35. 09 - G/147. 38 

Illmo. snr. Presidente do 

Conselho Nacional do Trabalho 

RIO DE JANEIRO 

COMPANHIA DOCAS DE S TOS, de acc.Ordo com 

o artigo 11, das Instruc~ões para o inquerito administrat!, 

vo de que trata o artigo 53, do Decreto n~ 20. 455, de 1~ 

de Outubro de H1.3l, approvado por esse Conselho, em Sessão 

de 25 de Maio de 1933, submette ~ apreciação e decisão de 

v.sa •• o incluso il'Xluento administrativo instaurado con

tra o Snr. DIAMANTINO RIB i RO, trabalhador de carga e des

carga da turma 41, que vem faltando ao serviço desde 15 de 

Julho do corrente anno, sem causa just 1ficada. 

P. deferimento . 

P LI\ COMPANHIA DOCAS DE SANTO 
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MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
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M . T. I, C.-CONSE:LHO NACIONAL DO TRABALHO 

11./A 

H.T 

Sr. Diamantino Rlbeiro 

h de setembro de 1929 

A/C da CAP dos Portuarios de santos 
,.. 

Rua Joao Otav1o,56 
SA TOS-S . ulo 

comun1co ,de ordem do s r.Presidente e na !orma da 
... promoçao da Procuradoria Geral dêste conselhofsei -vos-á !acul-

ta<la,nesta secretaria,pelo prazo de 15 <11as,"v1stan dos autos 

do inquerito administrativo a que respondeste ' perante a com-
.., 

panhia Docas de santos,a!1m de que apresenteis vossas razoes 

d.e dereza. 
,., 

Atenciosas saudaçoes 

Diretor Geral d.a secretaria 
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CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS PORTUARIOS DE SANTOS 
RUA .JOÃO OCT AVIO N . 56 

TEL . 7415 

CAIXA POSTAL, 898 

SAN TOS 

ec bido n 

, to w1) aneiro 

Ill o .-.Jnr . 
Diretor ral a ~ ereta i 

do C n .. el o c i 1 ..., .rabalho 

1940 

Ru parlc o org 
Rio de a e · ro 

ac o d Tr ba ho 

__ ... .... ~ ... _ ---

Cocun ·co f . c: . que , o oficio de ... 

- 704/3.,, r:g do g,O n.r . D nt i no Rlb 
~ecr t. t 

iro,ac 
ri n 

cuid do ... 

desta cd · . 
.., 

foi 
... 

, n.._o entres e , o r n o h ver cor. pare c 1 o o 

referr o a!.s oc 1 ado 1 es .. r de c · voe de 

pren a 1 cal. 
Devo! vendo junto· o pre ente , o 

or desconhecer o doJic 1 o o oci 

o en .. ej , par a a rc entar a J •• , 
tenclê)sa" 

,, .. 
.... 

.. ,, 
. l 

exo: 1 o leio 
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, ,., 
tre"' vez s pel m-

o f (l aci a citado 1 
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ti v· • 
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M INIST~RIO DO TRABALHO, INDlJSTRIA E COM~RCIO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

R IO DE JANEIRO. D . F . 



• M/ A 
H.T MINIST~RIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COM~RCIO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

RIO DE .JANEI R O, O . F . 

.. ......... 1 ... ) 1- () '-1/39-18. 884/'38 b de setembro de l9ze 

sr. Diamantino Ribeiro 
r A/C da CAP dos Portuarios de Santos 

IV ~ 
Rua Joao Otav1o ,56 

SANTOS•S. aulo 

comunico ,de ordem do sr. Presidente e na forma da 
IV 

promoçao da Procuradoria Geral dêste Conselho,ser -vos-á facul-

tada,nesta secretaria,pelo prazo de 15 dias,"vistan dos autos 
I do inquerito administrativo a que respondeste6 perante a Com-

,., 
panhia Docas de Santos,afim de que apresenteis vossas razoes 

de defeza . 

Atenciosas saudações 

Diretor Geral da secretaria 
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COMPANHIA DOCAS DE SANTOS 
DIRECTORIA - RIO DE .JANEIRO 

·Rio de Janeiro , 12 de br11 de 1940 . 

Lv/ 3.14 - GF/ 6140 

Ilmo . nr . reside1te do 

Conselho ~ticional do rabalho 

cusamos recebido o of i cio de v.~ ., de 30 de 

~rço Último , sob n~ i - 6 6 .40, solicitando proViaênciQs 

no sentido de serem fornecidos a sse onselho, den ro 

do pr zo de 2 dias , contados d ct~ta do recebimento do 

ofici o [..Cusado ,· os exemplures dos jornais que b1icar 
.., 

os editais de intima ao ut Dl.OJuau ino beiro , de vez e 

os recortes const ntes do mencionado inquérito, podem sus-
; .., 

citur duVidas ou rec1run~ oes t s . 

S tisr zendo o pedido de V .-:>a., unto enViamos 

três exemp1Lres do jornal " r1bun " , de antes , de 7 e 20 

de uutubro e 5 de overnbro d 1938 , deVid.w ente mu.rc:::..dos 
N 

ver. elho , c ntendo us public'çoes desejCJ.uu.s . 

Uswnos da oporttmia pu u vos reiterar nossos 
,., 

protestos e esti 1t e considere.. ~ao distintt ... . 



7 - :q&turno, 
Itatlnga.. 
Aatro. 
flUI Paulista., 

I - CaJitornla 
9- Jtntpava. 

Tljúca. 
10- RRhtlrl. 

Atlanta. 
11- Santos. 
U- Donhéur. 
12-A- Wlnha. 

1 18 - Sta. Ct'U?- Olra
go.) , 

u-
1&- Ltpart. 

- Monte Ollvlo.. 
17-
18 - Delpla.ta. 
10- Delrto. 
20 - Montferland. 
21- Als1c. 
22- Cometa.. 
23 - FJemlnnd. 

Plrlapolls. 
~:em 25 - Monte Pascltoal, 

Thetl1. 
St. Llndeay. 

I do corrente, forAm 
em • vaporu, t .OO! 

~)m caC6. 

·CÇÂO· 

SANTOS 
l!lt111nda VAra - l'lntn Offlr.Jo 

J!l6crlvlo: Alvaro Pinto 
R. 15 de Nov. n. 11 

AVISO 
DF. fiEOlTNDA PRA('A DB UI\IA 
CASt\, NUl\IF.RO 411, DA J>RAJA DO 

GUARUJA', IUJA nE SANTO 
Al\URO 

O Escrlvlo do sexto Oficio, desta 
comarca, Alvaro Pinto da Silva No
vala, abaixo assinado, avt.sa a todO& 
quantoa eete tntereMar PO&!'~· que o 
"Diarlo Oficial" do Estado. 8jlt6. pu· 
bllcando editais de eegunda praça 
de uma ca.ea, numero 45, da Praia 
do OuaruJA, proxlmo ao Recreio 
Asturlaa, Ilha de Santo Amaro, des
ta comarca, penhorada a Joio Ama• 
ro • sua mulher, no executivo fia
cal que lhes move a J"::l'lenda do 
!!:atado, A praça aol~a reallpr-ae-6 
no dia oito (8) de novembro, pro
xlmo vindouro, la 13 112 ttoraa, em 
frente ao l"orum local, 1\ Praça dOIS 
Andr11das. OUtroalm por este fica 
notificado o ar. Antonio Rodrigues 
da Silva, noo termos dO art. 1.()23, 
parar. unlco, do Ood. do Processo. 
como creaor por hipoteca do Imo· 
vel nclma. - SantO!!, 10 de outubro 
de 1038. - O EacrtvAo do 6.o Oficio, 
Alvaro Pinto da Silva Novae.. 

1~91-8!11 

NEUTRA 

SI T U A Ç A· 0 O A G U A R O A 
NOCTURNA 

em Santos, antes de 1930, uma guarda nocturna par
dirigida neto sr. Elldlo Leal, que fada o serviço com 
menos 30 homens, 

de ser l'lctorlosa a revoluc;:A.o de 30, o entlo delegado 
dr. Agufnaldo Góes, suggerlu a ldéa de ser a guarda 
regutamenta.da, entrando em acOrdo com o nosso coi
P'errelra Coelho, para tratar do assumpto. 
apresentou as bases para a organl~:açll.o da Guarda 
de Santos, compromettendo-se a fazer sua organlza

ento para o pessoal, lnstallação da séde, etc. 
Ido de Araujo Góes, depois de estudar o assum

que tudo estava em ordem, firmou contracto com o 
rerrelra Coelho, contracto esse que ainda nll.o foi res-

• de outubro de 1930, era a Guarda Nocturna de San
a, a~:resentando-se a corporação devidamente unt-

o que constituiu motivo de satlsfaçll.o pa.ra o povo 
visto que a guarda continuava a ser paga pela popu

tlo bem recebida a ~uarda, que o numero de assl
trepllcou, de maneira que o contratante procurou 

cada ves mais a COrtlOr&çll.o. Tambem foi reorganizada 
nocturna de Slo VIcente, que, naquelle temno, Unha 

O asslgnantes, e figura agora oom mais de 600. 
surpresa, porém, ha dias, appareceu uma publlcaçll.o 

dizendo que a Guarda Nocturna de Santos J)assava 
e admlnfstl'ada peta Policia, tendo sido no., 

dlrector, o ar. Miranda VIeira. 
1""'M"'••"te, nlo se conformando com o acto do delegado 

, recorreu ao Tribunal Superior. 
o aetual dlreetor da Guarda Nocturna, sr. Alta

fez uma declaraçlo, na qual dl~:: "As elrcula.res 
'P'OT outra guarda. se, por um lado, mostram que o 

dll sua l'lda estA no domlnfo de quem outróra mereeeu 
de aeus dlrectores, por outro mostram que a Guarda 
Santos vae realatlndo ao golpe co.on q.ue se pretende 

R lnstltulc;:ll.o utll". 
"Folha !!a Manhll.", do dia 4.) 

;15166-! 

Delegacia Regional de Policia - VIsto - Santos, 3 de 11 d& 
1!138 - Pedro de Alcantnra O. de Oliveira, Delegado Regional .~ '1. S 

SANTOS 
lo.fa - salas 8 e 4 

16109-1 J 

810 PAULO 
Praça da Sê n. 1<& - •obre
Roa 13 de Novembro D. 1M 

Formação dos Grupos 98.0 (de 20:0001800) 
e 99.0 (de 30:000$000) ~ 

De ordem do ar. Presidente, communlco ao publico em ger~l. 
que se acham abertas na séde desta Assoclaçll.o, A Rua 16 c!• 
NovemJ>ro, 194, e na secçllo de Silo Paulo e Santo ~nçJ~é i Pra~ 
ca da Sé, 14, sobre-loja, salas B e 4, lnscrlpc;:l!es para fÓrtnaclo 
dos grupos 98.• e 99 .•, de matriculas de 20:000$000 e , • , • 
30:0001000, res~;ectlvamente. · 

Os pretendentes poderão eftectuar as suas lnscrlpçl!es ••· 
slgnando no livro competente e pagando no acto a jota e a men
salidade exigidas pelo estatuto social. 

Santos, 81 de Outubro de 1938. 

Al\JANDO B. FERNANDES 
14703-2.• ord. 

SANTOS ATHLETIC CLUB . . 

A Directoria participa aos Srs. Socios que 
amanhã, Domingo, ás 14.30 horas, haverá uma 
exhibição de tennis nas quadras do Club, na 
qual tomarão parte, por especial deferencia, 
~estacados tennistas da Capital. 

69526-h 
------~--~~----~~--~~==~ 

COMPANHIA DOCAS DE SANTOS 
Aviso de chamada do 1 r. 

DIAMANTINO RIBEIRO 
De conformidade com as InstrucçOes do Conselho Nacional 

do Trabalho, para o Inquerlto Admlhlstratlvo de que trata o 
art. 63, dos decr~tos na. 20.466 de 1.• de Outubro de 1931 e 
21.081 do 2• de Fevereiro de 1932, saibam quantos este edital 
virem que, o Sr. DIAMANTINO RIBEIRO, trabalhador da tuto
ma numero 41, da Divisão do Trafego da Companhia Docas de 
Santos, esté. sendo chamado para sua audlencla no Inquerlto 
Administrativo Instaurado em virtude de Portaria da Inspecto
rla Geral da referida Companhia, para apuraçll.o da falta· gr&l'e 
de abandono do serviço, que lhe é attrlbt\lda, devendo o mestno 
comparecer no dia 7 de Novembro proxlmo futuro, é.s 8 horas, 
em a sala em que funcclona a respectiva Commlssll.o de Inque
rlto, no pavimento terceiro do edl!lclo no Escrlptorto da Dlvlallo 
do Trafego, é. Praça Candldo Gaffráe, ou nos dias aubsequentea 
até o encerramento do lnquerlto, entJ'e 13 e 18 horas, apreee11~ 
tando-se ao presidente da Commlssll.o de Inquer!to. 

Eatlo Indicadas as seguintes testemunhas que deverll.o de,ar 
na fórma de direito, na reunlll.o a se realizar é.s 8 horas de 8 de 
Novembro proxlmo futuro: Domingos Antonio, residente A ru• 
Amador Bueno n.• 343; David Guedes, residente é. rua Pedro 
Lessa n.• 118; Manoel Sant'Anna Nascimento, residente A Ave
nida WashlnRton Luiz n.• 22~; o Interessado poderá. fazer-se 
acompanhar de advogado, ou ser a!!slstldo pelo advogado ou re
presentante do Syndlcato de sua classe. 

Eu, Reynaldo Fernandes Ribeiro, secretario da CommiiiSIO 
de Inquerlto o subscrevo REYNALDO FERNANDES RIBEIRO • 
vae asslgnada pelo Presidente. 

Santos, 7 de Outubro de 1938. 

- illll-.1!1!! . 

J O R Fl' )f .l R T I N " 
Presidente da Com!Xlisall.o de Inquerlto • 

I 



MOVIMENTO DO PORTO 
D~ Penedo & eRcaln, entrou o va.· 

por naclona l "ltatl nga.", com oa a e· 
gulnlea paA~agrlroR: 
D~ l'CPPCIO - AIJüon CorrOa, Osmar 

Ca,·atcan\l· 
De :Be em - J o!lo A~s4mpç!lo. 

lll'oullCI A86UJnp<,;l1o, Paulo l!!mlllo 
SOtiS!Io Mourllo. 

ne lcctro - Cllotano Santl e ara. 
e 3 <1 3.• classe. 
· De ~tcrló - Ann!\ e .ronnrw Arou 
~o Llrnn. Mru·la 'l'h~re~a uat\do Re
go. Mnrja Vlc~oria Ç, Ucgo. 
~' Ara~ajtt' -· L.ld.t~trlo Sampaio 

e li de 3,a claJJe 
D11. Bahia - ,G .:Se 8.1 cln 31.', 

Do Virtorla - J l!n 3.• clnsee. 
D Illt~otl - 3 de 3 • ela ··o. 
De S. ~Pba,ll:h - ~ do 3." cl&SSII· 
'Jl;l'l\ tru~ lto. vo~:pu In 5 pn: anel· 

ros. 
- O vapor tr&• . r.~~ "MaP~Illn", cn

tral$o ~~ At~l"l~··~ a eHcala, trouxe 
o~ l'e;ulnt<'$ t>~ n~·noA: 33 p r~t 
o pQrto. a~n(\': l~ 1h la, 9 qo z.a 
~ 1 (\e 3.• 'lO.JS . 

Em \ron,llo, pasn.-~m !l35 pat~ a
fclroe . 

- ilntrpn .,~ :J'lt:•n 'I Aires o va· 
por !ranch •· il'1 •1'1•\.J, '. çc.m 11 paB&Il· 
~:dros pnra c t te s t 71l em trnn· 
sito. 

A. AuxUto aos Necessitados 
O movimento da rllarmacl11 iiP.sln 

ual)datl'!.o, Col, hontctu, o Regutnlc. 
Foram n\·lado~ e t'ftrt>;uel! 21i7 vl 

d,ro c!~ m~fllcnmentos homPopathkos 
Conmllll" - Aclt~ltps : rn11 cniino 

14 e ftnl 111 !11' 89: ml-nor~s: rna~cnll· 
J;!O 66 o e!mlnlno 73. - Total 189. 

HOSPITAES 
Sa~ta. Oa .. 

E-~oiMl m antn-honlem no hospital 
drt. ~anta. 'a~a. clll Mia l'icot·dla 62~ 
etlfermo ·, ~ntror~m hot1tem as, 811\· 
rnlh !!5, fnltrcPram 3 e cxiBtem cro 
tr ~amento 629. 

phannncta do ho3pit11l a1•\ou 
811 .tormulos, st.ndo: 318 pnrn o &ór
' I~ lnt 1 o e 493 pnr14 o externo. 

Foro m n ppltca(lo~ 37 pccJ u nos 
curativos a cntcrmos de !óra do hos
pi\111. 
~a Matçrnlclude, anncxa ao hospi-

tal, exlallam hontcrn 30 portut·l· 
ent,rs. 

1• oliecernm: Sylvlo P&Yctz, do 55 
~l]llO~. ht'lliiCO, V\1tVO, ilt1llf1110; Nult· 
da ~oncctçap, dó 10 11\lllOS, prctu, 
bras !I Ira e J ollO de 1'1\.tiiO, do 89 
aav1os, $olt ho, preto. brusllclro. 

- Na 111111\ ~o bauco foram altt'll· 
dlda.a 229 P•!ebOIIS, SClll\0: H7 lldUI· 
to, 8~ mrnun·~. 

- No Snlv.llorlo jle Campos do 
.Tortl o cxl:tlutn, \loulcm, Cth trnta· 
mcnto, 60 cu!crmoo. ' 

aoc. Ponuruesa 4e Bcnertcencla 
No hospital de la ~ocledudc cxi · 

Uam lO I •nrcnuos. cnlr~tram· 6, IIUI· 
ram 10 e t'XlSll•tn e111 tr·a[aii1Cnto 1p0 

- Na snla do banco !oràpt atlpll· 
dldos 206 enfermo.!. 

Cruz VernJCU'Ia Crasllclra 
O lllOI' ilncnto dos dl~pcuHUl'IOS pn· 

ro Ía·ophylnxlt\ o Ratti;UO!<Il lO (lo lm
pah dl~mo, vermlno9es, syphllls, mo· 
lcst as vencn·o~. 'las ul'luurlu!•, G'Y· 
nccóloglu c do 11crviço tlo u"KI~t<•ncftl 
o pr·ot~cçn.o 11 nmlhcr gr14vlcta <' 
rccem·na~cido!, durante o dia ac 
hont!'m, foi o seguinte: 

ressoas nttcntltdas c m dlcndnf' -
263. Rendo 40 homP~ c !!2a mulheres. 

'Posto do Impol\idlsn\O c IIns Vrr
mlnoMra - T'csR'lf\ll -t~tl ndl1ln.• 7~. 

Po11to <lu Sypl1lli c Moli'Ktrus V~· 
nN·ee~ - pcFHOI\B uttcndltlus 1~1 . 

Scr·vlço lle AHPISt nrln o PrOll'tQnp 
' Mulher Grnvlda - PCII~OOS aHctl· 
dldns 57. 

s~rvlço dn VIa~ Urlnnrll~ ~ C'lype· 
colol(ln - P~ARoos ntt~ n<lldn, H\. 

V•bomtot·lo de Anuly~eq Clh lrns 
- Pnrn o ~1wvlt;o do<o dt~pPnllul"lnR 
roram rr.ltoa neHio 11\))orutorlo 29 
N< IIY'~. ~rndo: 16 rto fr1. R. tl 11 
111\llrHO (sOro rP.ncç~o de Wu ~~~ I' 
m~nn),· 1 dl' urlnl\ fgouoc~ocl)) c l 
de ljdnn (1:4ualltatlvo). 

o De pc. a, em 17 • 1 

RECEITA ORÇAMlilNTARIA 

Anocaqp.do desde 1.•\ie Jauero (é Q<>~e .. l(i.7:!+:941SH8 

DlllSPElSA p.RÇA.~lllNT ARIA 

Dlependldo desde 1.• de· Janeiro até hoje 

CRI!JD{TOS ESPECIAES 

DESl' !llSAS ~SP.ECIAES 

lDITlL 
. . . 

38 

!l.!l83:24n$!l52 

ll . 881i:119$100 

3.7Ui::!IG$:l00 

PJlRE O J,tynl': • 'l'Rt\N l'fO ~.\S 
'fb • .:Un}Ulü\ 'C1AS - - -

-22 

Sa!1tos, 17 de Outubro de 1!J 

AI\ I:\ 

P.e Ol'flem dp sr. 'f'rercl~o Municipal roço 'JlUbllco nua ns 
an1bul nelas destiltadas ao l!filfVI!:o do l>ronto Sqtorro, pusslu·flo AHS~~l\.fBL ,,\ OJ.;H.\L 
a Ull81', d'oro.vaute, con,o sinal de l!VI~o •. slr~nca no lnvós de tlm· 
panos. a.Cim de ser evitado gue tjn1p~110S ldcntlj:os usaqos PPI' De act"lrqo com o Art. G7 do 
alguns boudes da Cla. Clty produz11m contus~o ocasionando nue srb. ron~eocio <'lU ptl'no E;ozo cloR 
motoristas e condutores de vclculos d lxem de dar livre tranBitO, lrOJIItlrem em Aal'mlll~a nernl E-xt 
comp lh a cumpre. é.s retprí4~~oa t~mbulanclas. ' rentt>, :'1 !lO horas, na s6de socla 

Tornada phb\lca a subamntçlio do sinal d~> aviso, est De- rar<:!m so r n ~; glllntc: 
parlamento faz cleute que sorlo 1\PI\fadas q. to~os qu em\lara-
ço.rem o llvre tra qslto das ambufáncla's \}11 san~õcs regula\nen- O R D lll M 
to.res. 

De~arle.menlo do Expediente, 10 d~ Outubro do 1038. 

B:tJ JQUFJ UA OS\ A OitVZ 
dhQte Interino 

ENYIAE 10 

CULTO DAS uo DE 
o donnfl o C:Ul JllC:IIlOrta do morto , o qu~n
Uns que j;~ ~lll'el em cor·ôn mor:tunl'lns lriio 
lJllll\t r o I>ocntc d~ Rnla CIJsa da Mlscrl· 

c:o••(lla 4e Sar tps 

São Faqlo Ra\lway 
CotnP~nY 
E DI T L 

A Ola. Alllança de Atmazcns Ge· 
rnes, avisou 6. S~q Paulo Rnllway 
Company, ~UI' se acham exkavlado~ 
cs conhecimentos orl!JIDae$ corrcs
pondt'ntes á, tacturn(l 144 e 145, 
C't•nslgnaçOes 321 o 323, 2616138, dO 
Yphanga a E!nntos·Dócns, para 111 
c- 23 scs. de cnré, da sérlo DNC 3!11311 
- Preferencial alsubstltulçllo, mor
ena "AA .99 - DNO 11:·88" e "AA.10l 
-· DNO P·SS", com 1.089 e 1.302 
kllCII. respectlvarnenlo. remettldoa 
p<·la Cln. Altl11nc~ <je Armazene Oo· 
roNI c consl~tnados ao Departamen
to Nllp\onal do CP!~ De acOrdp com 
<'~< Decretos 19.173, (l.c 1PI12j30; 
111 ,754, de 1813131. o 21.736, M 
1718!32, esta. Companl:\la ~orna pu· 
hllco C:\.le. ~ l'lló ho1.1ver nrotesto 
qoqrc 11o propriedade ou t:(enhor <1"11 
conhectmentps d1.1r nto 3 dtl\8 dcB· 
Fa PHbtlcacl\.q c rn~tta 2 diM 8e~uln· 
tcs. tnrá entrél!'a da mercadoria â 
rcoqJet~ento clt~da. mcdltjjlle termo 
<:fi' rP,QODI'Pbflld'\~ • 

Santos, 2P d11 oy~ubro de 11138. 

SpfEªIN1'ENPf::NPI4 
56802·2:1 

A V ISO 

DE PRI~It>lR fi\ {'.\ DE flt A. 
1'RflÇAS T'ARl'E. IH: l ~l n:RKR 
r-o r.p t sp nM('.\,, ' I\ Pl('t 

. ~A. pg, llll' ., frlO \W o.
El('â.O DE lTA. Jl.ll::l\1 

O ~scrlv4o do Sexto O!lcto desta 
cc-marca, Alvaro Pint0 dn Silva No
valo, 1\RáiXo !ISsln!lcto, aviei\ n todoo 
qua~tos es~e lntprcs.~nr possq, qu(• 
o "PlllfiP P!lclal" cto Es~qdo, cat 
pupllcafldO cdl~als de prlmolr~ praçn 
qe (lua11 te;ç~~S partes dp um ~prre· 
no com 50 braças, na Praia 0r11n· 
ele. Munlplplo de Concclçlo de Itll
nb!leQ\. penhoractos a Olymplo S. 
de l-Ima e eua mlllcr, cl . Octty LI· 
m11. nq executivo ttecol quo lhes 
move a Fazenda do Estado. 4 praça 
Qclma r~:allzar-sc-11. 110 dia eote (7) 
de l'jOVjlm\>rP proxlmq vlnMuro, âS 
13 ll:l hor~. em frente no 'Fot·um 
1~!\1· 11. Pr~9B dóiJ Andractp,a Outro· 
sllfl· fi y1s11 Q~jl $pllre o tmovel pcsl\ 
~lll" ~\po~f!la qa 011\. Snntl ta de 
Credll.o Pr~<lll!l. conrsmnc ccdiC\lo 
da 1. Plrp~mscrlçJo. - SantQS, 6 
de ete!DbÍO cto 11138 a ll:~crlvJo 
do 6.0 Qtlc Q. l\111\rQ l'lutp tla tiii\P 
'A"'~ 4~1·7111 

n l L~llura. cllacltl!s~o e atlJl 
b) C a m punha nró-Sócl e Pro 
c) Assu tiJ ptos qe In~ r~sse 

Santos, 19 de 

Presidente 
14307-21 

Do conformlda~e com na ~n 
do 'fralnlbo, 11ara. o Iuqq rito 
art. G3, dos decretos ns. 20 . 4G5 
:.11. O 1 elo 24 do I<'Ewer lro d~ 19 
virem quo, o Sr. lH MANTINO 
ma numero 41. da D11lsi\o do T1 
Santos, est" srnclo chl\mnc\o pu1 

dmiqistratlvo tnatunrndo !'m vi 
rla Gcrnl da rcteri!la Comranbfa, 
de abandono do serviço, flUE! lbe 
comparecer 110 nla 7 cl(l Novomh 
em o. sala em' nue runr.clona a r 
dto, no pnvh\,ento tere lro do ~dl 
po Trafego, á Prnj;a Cnn \!elo Cn 
:\té o eucerrqmonlo do l.,quorlto. 
tando-se ao preslclentCI <la cornmls 

Estão Indicadas as seguintes 
nq. tórma do direito, nn rcnulüo n 
Novembro proximo ruturo: Dom! 
Amador Bueno n.• 343; David 
Lessa n.• 118: Manoel Snnt'Àvm 
nlda Washln11:ton T.ulz n.• 2:!4: 
rtcompanhnr ele aclvo~ado, ou 11er 
prcsN11anfCI elo SYll'li~'nto rlo 111111 

Eu, lloynnldo T<'l't'nandnll n!l 
~e Tnl111t>1'11o o Rnhs'rr.v(l TIEYN'A 
vae asstgnad1l pelo Prosfdrnto. 

~anto11, 7 de Quhlhl'o ctc 1!l~ 

13901-5111 

:r o 
Pr !dente 



""" o ,., nh.,rm"~'" rl•~t'\ 
foi . hOnt•m . o ~•<n11'1t•: 

,·1•-lt•s ~ ~.,tr•vu~~ 1'>3 ,.1-
·o!lr~m•ntn~ h'>n'•npatlll· 
•• •on•nltAdas 117, aend1 
e 71 crl~nçM. 

OFICIO 

"' l ~1 .\ 
1111 

o dn Sr~to Ortclo d~ h 
.VARO PtN'l'O DA StT.o• 

lxo ~~~!nado . A VI
to. Pllte lnt•rr~•ar 
IARlO OF'IOIAL" 
pnb11 ~:> 11dC'I ertlt•l8 

IRA PRAÇA d~ UMA 
1'1'0 45. <19 PrAia do OUII• 

o ~o r ecrelo AsturiAs, 
to AmftTO. rt•sto I'On11\f· 
da 11 JOAO AMARO e 

E:'KECUTTVO FIS
m'lv~ 11 FAZENDA 

A nr11~11 aclm11 reall· 
dlt. DOZE (1~) de Ou· 

Imo vindouro. "' 13 e 
frente AO Forum lo· 

dOS An rlrndu, Outro-
t fie& notificado o sr. 
odrll"ne11 da Silva. n011 
rt. 1.023. psrt.~ . untco. 
Proce.8o~O . como credor 
do lmovel Mima. Slln-

etPmbro de 1938. - O 
e.o Oficio, AlrArn P ln · 

;\'OtRPI\. 1~973·18 \ 10 

10 00 2.0 OFf' IC' l O 

interessar 
dO parRct. 4 .~ . 11rtlgo 

o n. 8891 . de tn37. o 
~o OfCiclo desta co· 

xo ualgnacto. svll!A a 
u. que, no "Oiarlo Cf
todo, utf\ sendo pu
ttal ele ~ .· praça de 
t terrn~ . 16tf' n . um . 
ll'f's. mal, 011 menos. 

unlclplo dP Jtanhntm. 
. pennorPdR neh F'a· 
bdo de S PRUII'I, no 
nl rou• Y!'OVP contrl\ n 

tftl.orll AnnA Dlns 
ri\ IUJIAr no dht 21 dl' 

o. ,, 14 norAS. no 
1me. fronteiro 1\ por
o •111flcfn elA Oa:lela 
rldRd!l, i Prstra de>s 

ovt~l P~lma rf're
lla,.lo prla ouan IA 

ve• i nraoa em vlr
ot:T'Ito l"'O'Pl 'l"' 10 t;,., 

•• 11\;MOMOO. -
A " ' 1 Carn no•. 1'~-
0!' l3899-ll 

Eu, o Or . Clovis de Moraes Bar· 
roa. Jul~ de Direito da 1 .• Va
TI\ c1 sta com81ca de Santos. 

FAÇO SABER a011 que o presen· Santos, 7 d Outubro de lO:Jl 

ti' edital com 0 prazo de •senta (1\) '.~ ~ l"l'U \\'AJ,I) J.;:'\1.\ R :'iOG ' l!: llU Ofl'flZ 
cllns vlrl'm, ou d le conhectmen~o 
tiverem r1ue, atendendo ao que a .:1 ..:3..:9~0:..;n;__;,7 ______ _ _ _____ 2_.•~S-e~c-•_·e_t-:n:-J-'i=o:--'::"""':"':'":"::="-=-::~---,~;,4 
!.' te Jul~o foi requerido pelA Fa· s NTO 
~'>E'nda do Elltaclo de Silo Paulo. no COMPANHIA DOCAS DE A 
~~~~~:~~:~ ~~~t'a .q~~ ~~v:lft!;c:~~·~ 
& Filhos, pnra a C'lbrança da 
quantia de Ra . 366~000 ltrezentOI' 
e sl'~srnta e seis mil róis) de hn
pOIIto territorial corrl'spond~nte a011 
txerctclos rtt' 1932, 1933. 1934. 193() 
e 1936 I' r"terrntp a um lmmovcl 

chamada do sr. Aviso de 
DIAMANTINO RIBEIRO 

de sua proprtednde, 111t11aclo no lu· De onCormldade com n!l Insl rurc:ões do on11elho Narion:~l 
~~ r Mnomlnl\do Bogua!ISú, na do Trabal ho, para 0 ! nqu rllo Admtnlstrallvo de que trata o 
0 ratl\ Orande, munlolplo de S . VI- art. 63 . dos d eretos ns. !!0.465 de 1." de Outubro de 1931 e 
cent e 1.• ctrcumscrlpqio desta 21, O 1 do !!4 de l~everclro de 1932. saibam quantos ste edital 
romnrca, ... atAndo c11 executadOtl . virem que, 0 Sr. D I A!IIAN1'Jl'\O HlBEIRO, trabalhador da tur-
lll'gundo con~ a do. ~\1 os. em lu· 1 · o J 
s;ar Incerto e nllo santdo, pelo pre- ma num rn 41. lia Divisão do Trafego da o111pan11:1 oC'as • e 
,~nte edital 011 Intimo pnra. no Santos. está s ndo ·homarlo para sua audlencia no lnquerito 
pTRm de qunr!'nta e oito. se- Administrativo Instaurado 111 virtude de Portaria da Inspecto
~ulntes i !'Xlllra('tl.o do prazo ria Geral da r r rlda Companhia. parn npuração da falta lfrave 
""' ~",.....~ntq diM. l'(lle ~erll. contado de abandono do servtr.o. que lh e é attrlhnlda. devendo o nH'I!mO 
rtn prtmrlra publtcn,.l\o dc3te no comparece1• no dia 7 de Nov mhro proxtmo futuro, ás 8 hora s, 
"DIPrto Ot!ctl\1" cto ~t11clo . Pll!tll· em a sala em que run · tona a res pec tiva 'omml!isão ele Tnqu e
r"m .,.m rA•·torto 11 tmportanclo. act- rito, n o pavimento te1 cell·o do dlficio no fiJSCJ'\ptorlo da Dlvl11i\.o 
ma de 366~noo (trrzrntoll e sessPn· elo •r•·atego á Praça 'andldo Gaffrl'e, ou nos dias nbsequ ntt>s 
tn,. ~,.,,mil réi s \ e malll as ~ustRs . até o E'll e;·•·amento do lnquE'rlto, ntre 13 e 1 horas, opres 11• 
r'cPndo. de~d.. I n~:..,, <'Mo nlo rfe· 
tuem dfto J'lAI!I\mrnto, cltRI!o11 11 tanrlo-se ao pt'E'slelentE> da ommlssilo de Inqu e rlto. 
romnar~cerPm ' nrhnclrn a\ldll'ncta Estão Indicadas as segulnt s test munhas que deverã.o deror 
ordlnArl" r!"~, .. Jnfvo. "' ' ' se· na fórma de rlir ·lto, na reunião a se realiza1· ás 8 horas de <1e 
~ulr ti t ..:ttnr"Ail rto nr11v.o de o11a· Novembro Jli'Oximo futuro: Domingos Antonio, rc lclenle á rua 
r~nt~ , <>lt" hnrn~ . dlm l1f' ~"' lhe• Amado•· l~ueno n.• 343; David Gued R, res id ente á rua Pedro 
l'h ncusar ~ cltPI'Ilo. r:~nvcrter em Lessa n .• 118: Manoel Sant' nna Naschnento, resl tlentc á Ave-
'>Pnhc TA o ~Pct11~stro t~lto no Imo- , 
~el acimA ctiP.do. nronOr a compt· nlda Washlns:;ton Lul1. n.• 2H: o Inter s arlo poder!\ fa:t J ·"'e 
t~ntt 8 ,.i'ln e 8 ,Ftnar 0 nra:ro cln acoln pAnhar ele advogado, ou ser assistido pelo advogado ou re
'f'i narA c1rfe7n. pl'na d~ reveiiR . VI\• I pres ntante elo Rynl'licato de sua las11e. 
l~nd 0 a l'lta~lln Mr tod..,a 011 ter· Eu. Rey nalrlo Fl'rnandes Rlhl'lro. Rl'rrl'tl\l'lo rl:~ C:ommt~~ lío 
mo~ d'\ &I;~" o•& rtnal ltquldarllo: el e l n rp1erito o 1111hsrrcvo RF.JYNALDO I•'E11NANDI'..JS 11 1BEIRO e 
cutrootm. c'entffteo AO me~mos vae assignada p lo rresldenle. 
I'XI'CIItAdOtl cl~ q\IP lls a>111lenelas 
'lrdlnariR~ rt••te .T11lzo d'l dlldas 
4 ,, nufnt••·f~lra, , é~ tt'(>:ro horas, n'l 
Fnrum ll>nvlm,nt,., su•,•rtor ela Ca· 
ctcla Punlll'• ""•ta <'111nde ' Pra· 
·a r'ns 11 ,.,11r•dasl ,. n,., •11b•el'lUPn· 
t., dia u1fl . ~~~ mNimM horAs P 1\1-
"Ar, rouanrt.., f~rl•r!,., ou Impedido o 
rtla de quinta-feirA . E. para oue 
che~~:u. an ,..,nhenlmentn 1'1'1 tod'l8 
r'll1 JntPrPIW\1'1~ ~ ~~pcctnlmente 11M 
ex•rutrrl..._. mandei eJr"edlr o pre· 
•ente ~r1 1tP 1 pHa rrr ~fJx&do n~ lu· 
"!PT P"hllrn do r"'ltnme. pun'lrAdO 
,,,.1 ... 1Mnr""n~t~~ ln,..A.l e n" "Dtart 
Ortcl•l" dn ERt"""· nA fórm a tiA 
•~t. 0Pr11'1 e n•••n,ln nf'•ta cltl•dP 
r!• Sf'11troe. AO< ~ ,._ All"•to de HI3R 
'117u, JoM •'• Almf'(rlA Pl'•flro C:Am· 
"'"~· ... crtv~n ...... ~r·•vl . n Jut~ rlf' 
Olrettn IR) C' lo,.l• •1 " l\fnra•• ~1\r
ro' StlOtl e emolumento• -flnRl. 

' 11247·7·10 

~~f'l . A R A fÕES 
A' PRAÇA 

E CAnral k CIA. rlecle.ram a f'~tA 
e df'mals prllçe.s. q11e, n•st- data, 
•PN1tram An8 111'8, J. JOIIP & Car

VAlho. o ru ne~r~clo de bottqulm. 
J~lttlRdo nf'l!\1\ l'ldArte , no lnTI!o O • 
Theri'I'R hrlstlna n . 34. livre e 
drscmbarai'Pdo de t'lttRI' onrr onu~. 

Quem M jul~tar prtludlcado com a 
pr•Mnte t'lec1Rrsclío, ouelra &pre· 
!ll!ntnr suA~; contas que, estAndo 
certas. ertl.o pagas, 

Santos. ' de outubro de 1938. 

l':. f'abl'A l & l" ln . 
QOnCOTdP"'"" ; 

J. Ju~é &: Cnnafbo 
5396:1-7 

Santos, 7 de Outubro de l!l38. 

J O S E' l'1f ,<\ n 'I' T X FI 
!'J•estdente da Commisslio de Inquerito 

13901-5j11 

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS 
PROF ESS OR ! 

F.xtr•rtM o mngiRtrrlo nartlculnr ou pub11r" , 
TrAhR1hR11 nor c·on•n nl'C'Itll'ln nu 111' t11rcolros? 
T•'llln-t~"> an ~lndlrAIQ lio11 l'•·nfe•~ol'eA de l'lnn1o11 e llll ~l m 

pr~sttgl~tnl.s a tu;~. classe, digna do ampnro Qu a lei sindical 
promete. 

T.~ mhra-11', 11~ QllA R lnrllrl'rl'nrn to 11\0 nol'h'll nnnnto n n~llo 
neulrnlfznn• movlcln pi'IC'I s lniH~'MArlo~ na llr~<unl~o rln 1un r lRR~!'. 

T ne-le. P"'"· nos que. jll. rm l!l'rlllllA numl'ro, Mlito rlecfdlilos a 
l'ongr~g•r ns pror II&Or"" d" Sanln~<, tlArr~ n dPrcsn rle IPUII rlh·PI· 
lo•. " Pl'ocurll A 1' 111\ l'lf'nRclor Feljl'l n. 3 4~ . C>u no>rle a qunlQu r 
runrlador a proposta parn Lua I nsc1·lçiio como so lo, 

Caixa de Liquidação 
SOC'Jim IOFJ A~ON\'M ,\ 

S A NT O S 
A embl~a Gcrn l Orll lnarla 

Nlo tendo sido r•nllrada. por mo
tll•o de fl'lrcn. mAIOr, R assemblén 
geral ordlnRrla convn<'nda para 22 
de ~g011to. silo OA Renhores acctonls· 
tAs novamtntl' convoc~dos a se reu
ntrPm pnra IMO, ' 11 14 horns, no 
oroxlmo dia 13 d& outnbr<>, not~. til· 
'"tntorl~ ,.. CATXA. no Pnl~elo da 
'Bolsa, nesta .:Idade de Santos 
•rtm de: 

11) - C"nher,rem • r1PIIberArl'm 
•obre n relAt."rlo. h11lonco e con· 
tA • c1A Olr,ctort~. rPlattvo. Ao •-·~or. 
rtcl<> flllrl'l ~m [l O fie tUnho Hlt!mo 
"· nem a•••m. 80br• n nal'!'cer do 
Cnn<:elbn .,.t•r•l a l'l'l"""fto: e 

h ' - F,..,..,,..,e"' n n frt"t"rtq ~ n 
Cnn elbn '"'•"$1 ~ •""• ~npplentr~ 
,., .. .,.. n fi'X"'"""''"'" ~tm f'nr-n . 

SantOJI. 27 tfP •"h,..hrn -'• 1988. 
A. t'\TDW'r"'1 1f'\QTA 

13175-13110 

~~~11 -14 

Caixa de Liquidação 
OC' I F. O ,\ llF. A '\ONY;It ,\ 

SANTOS 

;\~•r n, hl ~B Orrnl ~~' t raorlll nor ... 
TERCEIRA CONVOCAQAO 

Silo convocad08 o• ~enhores ac• 
olonl3tll.<l 11. 5p rrnnlrPm nos escrt
ot'lriOII dA CATXA, no Pttlncto da 
l'lol sn., nt~tn. rldad,., n,... proxlmo dia 
13 c!P outubro. ]ocro cl('pols dn a..
,rmblrn IO'Crnt nrd•narta. col'vnrAdA. 
nara 11• 14 hOrA~ dP p 1'118. Rflm de. 
nm n~•rmbléa J!l'rnl rxtrn.ordln1rln, 
~nnnec,.rPm e c1rllh•rnrrm I\Obrt> 
nmA. nropOI!tll ,.. Olr('rt..,rla J'Ara 
"1rvarâo rtn ranltAI sOC'Inl 11 con· 
.,.,,..,,entp ,.,.formA. cln"' ~•tatut.o8 nA 
pP•t, relollvA. an ranttal. 

"'rnd,., NJtn. a t"r~"l•!\ P 11HI•,a 
""""OCI!.rftn, A a •~t'mh•An f>~ncrto
., •• ~ .. r1•11h•r•·~ validam nte com 
..,.,, ... lnPI'\l" ,..._,,t'\"'',.rn 

Santoll. 37 ri" . ,.,,.,hm ri~ 1088. 
A DIRECTORIA 

11177 13110 
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MINIST~RIO 00 TRABALHO. INDÚSTRIA E COM~RCIO 

DEPARTAMENTO NACIONAL CO TRABALHO 

(lC-351-LkO ) Proc , 18 . 88l.L!)8 . 

A c_Q R D O 1940 

ECM/ZM , 

/ 

I // 
;J 

VISTOS E RELATADOS os autos do processo em i 

que a Companhia Docas de Santos submete à apreciação dêste I 
Conselho o inquerito administrativo que fe z instaurar ~ontra I 
Di mantino Ribeiro , acusado como incurso nn letra :f do art . ·I 
54 , do dec . 20 .465 , de 12 de outubro de 1931; I 

CONSIDERANDO que pelos depoimentos prestados 1 
I 

I 
no presente inquerito se ach provada a falta grave imputada \ 

ao acusado pela portaria de fls . 2; 

CONSIDERANDO , outrossim, que convidado por 

editais a apresentar defeza , o acusado não atendeu a nenhuma 

dessas notificações, deixando , portanto , correr à revelia o 

processo , o que veiu demonetrar o seu desinteresse ; 

HESOLVE a rimeira Camara do Conselho Nacio-

nal do Trabalho jul~ar procedent e o inq erito e autorizar a 

demissão do acusado . 

Rio de Janeiro, 13 de maio de 1940 . 

Proc . Geral 

I Publicado Oficial em tJ/ 

c 
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MINIST~RIO DO TRABAL HO, INDÚSTRIA E COMI!:RCIO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

RIO CE .JANEIRO, O, F, 

/ J 19 

Sr. 

Transmito-vos, de ordem do Sr. Presidente, 

cópia, devidamente autenticada, do acórdão proferido pela 

~~~~-Câmara do Conselho Nacional do Trabalho, em sessão 

inquérito administrativo instaurado por essa Emprêsa, con-

tra Di 

Atenciosas saudações. 

Diretor Geral da 

r. In tor G r Dooaa de antoa. 



MINIS T IÕ RIO 00 TR ABALHO, INDÚSTRIA E COM!RCIO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

RIO DE .JANEIR01 O, F, 

'V d junho de 1940 

Sr. Di 

Comunico-vos, para os fins convenientes, que 

presente o inquérito administrativo contra vós instaurado 

----------------------------------------------- • resolveu, em 

--------- ---• pelas razões cons tantes do acórdão 

Atenciosas saudações . 

( Oawaldo Soar•• ) 
Diretor G r 1 da Secretaria 





ttd 
- Á .:.-:-----CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS PORTU RIOS DE SANTOS 

REFER~NCIA 

12o8-40/04.0l 

RUA JOÃO OCTAVIO N.o 56 

TEL. 7415 
CAIXA POSTAL, 898 

SANTOS 

Santos, 24 d julho de 1940 

lllmo.Snr. 
Diretor Geral da Secretaria 
do Conselho Nacional do Trabalho 
Rua Aparicio Borges-Palacio do Trabalho 
Rio de Janeiro 

• d0-( -4o 
Devolvemos,junto ao presente,em virtude de desco

nhecermos o domicilio dos associados em causa e, por não 
haverem oomparecido,apesar de convocados por diver as vê
zes pela ]nprensa local,os oficios abaixo citados: 

1-1189 - Manoel Costa; 
1-12o6 - 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 Lop~s; 
1-1370/40 - Diamantino Ribeiro. 

O oficio ni 1·1370/40,dirigido ao Snr.Diamantino 
Ribeiro,foi aberto por · engano,motivo pelo qual vai em 
envelope. 

Servimo-nos do ensejo,para apre entar a V.S., 
Atenciosas SaudaçÕes. 

Presidente da Junta Administrativa . 

Anéxo:7 oficios 

• • 

\ I 



MINISTIÕRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COM~RCIO 

CONSEL.HO NACIONAL. 00 TRABALHO 

R I O Q I! .J A N I! I R 0 1 O, pr, 

... 1 . 88 /38- / o junho o 1 o 

Sr. t o ib i a 

Comunico-vos, para os fins convenientes, que 

presente o inquérito administrativo contra vós instaurado 

----------------------------------------------- • resolveu, em 

____________________ , pelas razões constantes do acórdão 

publicado no cDiário Oficial» o 

Atenciosas saudações. 

Dir ta~ or 1 d w cr tari 



MINIST~RIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COM~RCIO 

OEPART AMENTO NACIONAL 00 TRAB AHLO 

' 

:- :::: _:: :;:.:;;;;;~~~:~ ~~~~ 
, ... ~/ · ····~~ .... ~L? _ _.4..;;;;:; :. ..!:~ _:_~ --



::~ ~~ 
--d/_,.... __ - L"~~, .T ........................................................................................................................... .p:::= ........ ~ ................................. ""?""""''"" 

.L, / ,. • ~ 
_ ................. ~ ........... .6.7~................................................ . ...... .... .. . .. ~ ..... / ~ ....... ./. ............ Y:::.º . _ ..... -.. 

........... ....... ....... .......... "TJ ............... : ....................... A ................... ~......... . ... . ..... fr . . 4 .• • w ... 

~ \~ ~- dE ti): ~~ " 
........ f..(k .. :... ................... .. . .. .. .. ................... ................................ / fí.w .. l . ~ ~~ .. :S .. ~_Q ............ . 

•·• m•••••••••••• ••• •••~~~ · 

1 



M INISTERIO 00 TRABALHO, IN OÚSTRIA E COM E RCIO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

c a 

z.~ ......... -:. ................. ·········· ····· ····· 

A./.~~ .... ~ ... '::!. ... . =~ ................. . 
.... .... ........................................................................... ... ........................ • ____ ....... ,., .. ., ... :-:-: .. 7:: ... ::0: .. ~ ... ~ ........... ... .. ............................................................................. . 


	Capa
	Portaria
	Ata
	Juntada de Documentos

	Intimação
	Intimação
	Ata
	Ata
	Assentada
	Presta Informação
	Juntada de Documentos
	Presta Informação
	Juntada de Documentos
	Termo
	Certidão
	Certidão
	Juntada de Documentos
	Termo
	Relatório)
	Conclusão
	Autuação
	Ofício
	Presta Informação
	Ofício
	Juntada de Documentos

	Ofício
	Ofício
	Presta Informação
	Ofício
	Juntada de Documentos

	Ofício
	Presta Informação
	Presta Informação

	Capa
	Acórdão
	Ofício
	Ofício
	Juntada de Documentos

	Ofício
	Ofício
	Presta Informação


