


- ... ·-
ESCRIPTORIO CENTRAL. 

CAIXA POSTAL. Nt G20 

S . PAULO 

o. lo'/, 1 J-

Il.Di • Sn7. 
Pre 1dent d.o 
Con•elko 1onàl do Trabalho 

IO Dl!4 JANEIRO.-

• 

~ contoTmldada ooa o 41~oato no art. '' doa »eoa. 
Da. 20465 de 11 de Outub~o de 19'~ - a 2108~, de 24 de Pavereiro 
de 19,2, eata aompanhia .andou prgceder a um 1nquer1to adm1n1a
txat1YO eontra o terroT1ar1o ar. ~neato ~pea, Y1g1a em S&o 
Jo&o da BO.a V1ata e que oontava maia de 10 anoa de aarv-iqo. 

J. Oom~~:l.aal.o de ~nqu rito ficou ampoata d a eapre-
1 a ara. ootao111o de oamargo, contador, Raul Augusto Silva, 
Ajudante do ~ratego e J.1exandre 4e !oledo, Chefe de Secçlo. 

O processo reapeõtivo obedeceu ·aa 1natru9dea ex
pedid a por esse conselho em data de 5 de Junho de 19''• estan
do ao ... mo lunta, á pag.45, oertldão ~o tempo de • ry19o ou 
té de o~1o1o do aouaado, ~· nAo atendeu á citaçao que lhe foi 
feita por edital, para deten4er-ae no re~er1do prooeaao. 

A. tal ta srave 1aputa4a ao te·rrov1ar1o ~e ato Lo
pea fioou plenamente provada, pelo que é ele ae eaparar ••3• o 
lnquer1~o. jo prooeaao ora env1amoa a v.Bxa., Julgado prooe• 
ente para o efeito 4a deaiaa&o 4aquele eaprega4o. 

Rei~ .. o, a T.Bxa. oe prote•to• 4e 
e tima e oonaide~açAo. 

~ 

a elaTacl.a 

Preaidente dai.D1retor1 • 

R c b\â 'nà t • ecção ·em 
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...,.fç..NHIA l"lOGY. 
cP'. oE . -11\r-1 

ESTRADAS ' DE FERRO 

INSPECTORTA GERAL 
CAIXA PO S TA L N. 2 7 

CAMPINAS 

C.T.5/ll9 

PORTARIA. NQ 2 

O Inspector Geral da Companhia Mogyana de Estradas de Ferro: 

Tendo examinado o processo incluso, em que o Snr.Chefe do 

Trafego offerece as informações abaixo transcriptas, referentes 

a furtos praticados por Ernesto Lopes, vigia em São João da BÔa 

Vista, o qual, eu1 consequencia da denuncia dada por sua mulher, 

fÔra preso pela Autoridade Policial daquella cidade, em vinte e 

treis de agosto de mil novecentos e trinta e quatro, resolve nQ 

mear uma commisaão composta de treis membros para apurar essa 

falta, obedecendo as inatrucções para inquerito administrativo 

de que trata o artigo cincoenta e treis doa Decretos ns.20.465 

de 1/10/31 e 2l.o8l,de 24/2/32. 

Farão parte dessa commiesão os senhores Octacilio de Camar

go, Contador; Raul AUésu sto Silva, Ajudante do Trafego; Reynaldo 

Prestes, Escripturario, respectivamente, Presidente, Vice-Presi 

dente e Secretario. 

Campinas, 22 de janeiro de 1935. c tyd 

Seguem as informações preetada2 pelo Trafego: 

"Ernesto Lopes, vigia em São João da Boa Vista,com 

mais de dez annos de serviço, foi preso pela Autoridade Policial 

de São João da Boa Vista a 23 de agosto tranaácto,em consequen

cia de denuncia que a mulher do vi~a fizera ao Chefe da estação, 

infonnando que o vigia servia-se de uma chave de vagões para a 

pratica de roubos nas estações onde servira, tendo a mulher,nee

sa occasião, feito entrega da referida chave, a qual se encontra 

jwtto ao processo. A Policia procedeu a busca na casa do vigia, l 



f~NHIA 1'10Gy 
c,Ot" DE -'it\t-1 

ESTRADAS DE FERRO 

INSi'ECTORIA GERAL 
CAIXA POSTAL N. 27 

CAMPINAS 

C.T.5/120 

arrecadando os volumes que c onstac1 da relação annexa. Con

fessou mais o vigia ter conmettido furtos em outras esta

ções. Ficou constatado o furto pelo mesmo commettido, de um 

rolo de sola do despacho n.l49 de 14 de julho de 1934, de 

lloc6ca a São João da Bôa Vista e que estava sob a responsabi

lidade do funccionario Alaor Corrêa, daquella mesma estação, 

de São João da Boa Vista. Este indemnizou o consignatario pe

lo prejuízo. O rolo de sola foi encontrado pela Policia em 

casa do vigia e entregue ao funccionario prejudicado. Condem

nado a treis meses de pris~ pelo Juiz da Comarca de São João 

da Boa Vista,foi solto a 24 de novembro,não se apresentando, 

ao Chefe da estação para conhecer da sua situação. O seu pa

radeiro é desconhecido." 



~"~NHIA MOG)': 
~0 DE ~~~ 

C.T.5/121 

ESTRADAS DE FERRO 

INSPBCTORIA GERAL 
CAIXA POSTAL N. 2 7 

CAMPINAS 
Campinas, 22 de janeiro de 1935. 

Illmo. Snr. Octacilio de Camargo 
DD. Contador. 

CAMPINAS. 

FURTOS PRATICADOS POR ERNESTO LOPES, VIGIA EM SÃO JOlO DA 

BOA VISTA ~ 

Communico-vos que fostes nomeado Presiden

te da Commissão que fará o inquerito administrativo para a

purar as faltas praticadas por Ernesto Lopes, vigia em São 

João da Bôa Vista. 

Farão parte dessa commissã6 como Vice-Pre

sidente e Secretario, respectivamente, os Snrs. Raul AQSUa

to Silva e Reynaldo Prestes, Escripturario da Inspectoria 

Geral. 

O inquerito deverá ser procedido de accor

do com as instrucções do Departamento Nacional do Trabalho, 

constante do art.53 do Decreto nQ 20.465 de ~10/31 e 21.081, 

de 24/2/32. 

Junto a portaria nQ 2 e o processo respecti

vo, para as devidas providencias. 

Saudações. 

RP/ 
r~--'-A . 
~~ Inepector Geral 



\' ~NH I A 1'10cy 
cPt/' oE -itV-1 

ES TRADA S DE FE RRO 

INSPECTOR!A GERAL 
CA I XA PO STAL N . 2 7 

CAM PINAS 

o . T.ó/122 

Cam~inas, 26 de janeiro de 1935 

Illm. Sr. Ootaoilio de Ca~rgo, 

IID. Contador 

EURL'QS PBATICADOS POR EBNEShO U>fES, VIGIA EM 
alo JOIQ DA BOA VISTA 

l41Dba C. T.5/121 de 22/1. 

CAMPINAS 

Em vista de se achar em férias o esoripturario Sr. 

Beynaldo Prestes, que fÔra nomeado secretario do oommissão que 

fará o inquerito administrativo para a~urar as faltas praticadas 

~or Ernesto Lopes, vigia em são João da Bôa Vista, fica sem errei

to aquella nomeação, sendo em seu lugar nomeado o Chefe de Secção 

dessa Contadoria Sr. Alexandre de Toledo • 

.. 
Saudaçoes 

k--. ,_. 9 --~zv T 

~ Inspeotor Geral 

O/A 



fç..NHIA 1"\0c,_, 
c.,ot- ~.E :..,J\r-1 

ES TRADAS · DE FERRO 

INSPECTORIA QERAL 
CAIXA POSTAL N , 27 

CAMPINAS 

O.T.5/ 123 

Oam:Pinas, 26 de janeiro de 1935 

Illm. Sr. Alexandre de To1edo, 
N 

DD. Chef'e de Seoçao da Contadoria 

FUm'Q§ PPAIIQA.PO§ l?O;R E;BNESTO I.OPEa, YIGIA EM 

aÃO aTeio DA BOA VISU 

Communivo-vos que fostes nomeado Secretario da Commis

aão que fará o 1nquerito administrativo para apurar aa faltas pra

ticadas :POr Ernesto Lopes, vigia em São João da B~a . Vista. 

Farão ~rte dessa commiasão como Presiãente e Vioe-Pre

sid.ente, respectivamente, os Sra. Ootac111o de Camargo, Contador e 

Pe.ul Augusto 611 va, Aj tdante do Trafego. 

O 1nquer1 to deverá ser procedido de aocord.o oom as ina

trucções do DeiBrtamento Nacional do Trabalho, constantes do art. 

5Z do Decreto Ng 20.465 de l/10/31 e 21.081 de 24/2/32. 

O/A 

,., 
SaudaçoPs 

/ 
~ 

~ Inspector Geral 

\ J, 





Companhia Mogiana de Estradas de Ferra 
0\ l) ,ELEGRAMA DESPACHADO -E. S. C. 
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cN. t.> Com par hia Mogiana de Estradas de Ferro 

Estaçdo de .................................................................................................................... de 193............ ~~:-:---' 
DMIA. fSTA M,lRCA 

·Memorandum ao limo. Snr .............................................................................................................................. _ 
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(N . ~O) I • 

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro R.!.J/3708 

caapiaae,12 de setembro de 1934. 

Illmo.Sr.Ch•te eatação 

•:SÃO JO.l'O :B.VIStl:-

Voaaa :B .v .lllV189, 7/9. • 

Responsabilidade do Tigia Ernesto LOpea: 

Oa volumes arrecadados deTea aer enviados ao 

deposito de Guaaaàara. 

Peço informeis. 
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(N. 20) 

Compt~nhia llfoglana de E~tradu de ferro R • '1' .l/37o8 

Campinas,2 de outubro de 1934. 
' I _) ___../ 

Il.llr> .sr .chefe e a tação /v;./ .; ,.. __ 

-:GUANAlJARA:• 

atlota ' 

• 





(N . !!O) 

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro 

1 RECLAMAÇÕES 

IBNESTO x.op~ - RQUBO DE MWCADQRI4S 

O arroz apprehendido ao vigja Ernesto 

Lopes, e que se acha em Guanabara, deve ser vendi· 

do a quem mais der. 

(Despacho do sr.Chefe Trafegp) 

Escript6rio, 5/10~. 

~ 



. ' 
n .~ .l/37o8 

C :unpinao ,5 ri outubro tl 1934 . 
I 

- : OUAN/ffiAM : -

Voas G.l0/;!53 , 27/9. 

Volu da guia SC . 9 , 14/9, de S-o :ro""o .. cl no Vist a a eao : 

A 1 t e o o oco rroz ,da guin ao i , de 

eer nclidoo la ior offer e a importanci 

a~uradn ,dovorá oonatar de voaoa eoc~ip ,infor-

ndo-mo . 

Bn.udnçõo • 

Bty/ 



( N. 20) 

Companhia Mogiantt de Estradas de Ferro 

Illmo.Sr.Chefe de estação 

,sio JO!o .~DA yrsTA 

ERNESTO L~ - nouao Di ME5CADQRI4S 

Logp que a Justiça sé manifeste a 

respeito do processo a que responde o tigia Er• 

nesto Lopes, peço dar·me aviso. 

SaudaçÕes. 



I o 

• 



(N . 20) 

Companhia Mvgiana de Estradas de ferro 

rampin~~ , 23 de novembro de 1934 . 

E NW'TO LQP. - ROUBO DE MERC\DOT' I A" 

Peço obt,érdcr uma cer t idão da senter~ 

da autoridade , pacundo o que :or n ccr~ario , com 

dinheirq à~ renda , enviando o recibo ao 8r . C~ixa 

e a rer idão da rcn·ençu a er,te ~Prriptorio • 
. -



(N. 20.) 

Companhia Mogiana de Estradas de ferro 

~ 

T.l21// ~ 
-Campinas, 4 de dezembro de 1934 • 

... 
Illmo.Sr. Chefe de estaçao 

SÃO,JQIQ DA BQA YISIA 

Informae se Ernesto Lopes, 

e ~vigia dessa, encontra-se nessa cidade e se é 

conhecida a sua reeidencia. 

r: 'sa ... 
açoes. 

Chefe do Trafego. 



.. .......... ............................. ................. ............ ........... .......................... ··'··········· ...................................................................... .. 



(N . t9) 

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro 

Campinas , 3 de Dezembro de 1934 

Illmo . Sr . 
Oscar de Moraes 
M. D. Secretario do Syndicato doa 
Ferroviarios da Companhia 
CAMPINAS 

, 
~ eç o infor.ma.r-me , ao p e desta, ai o funccio -

na.rio desta. Co mpanhia. •rnesto Lopes , vigia em s . João da Bôa Via -
, 

ta, aue devera responder a inauer ito administrativo por falta 

grave commettida no exercício do s eu cargo , pertence a este 8yn-

dicato . 

Sau daç Õ e a • 

~ .,ccqz, __ • __ _ t 
C T"KFF, IX) TRAJ;'EGO • 



(M. 20) 

Oompallbla lo&lana da lalradaa de rerro 
'RT. 2/2789/34 

Canu)inas , 13 de ' dezembro del934. 

O VI j' : • 

t___,;~T ~:L.~CJ .. __ _ 

Da oert~d o d sentença condenatori dQ 

vig1 , ~neato Lo ee, verificou e que 

fUrtado um couro,pelo qu foi o mesmo conden do 

ento . -Da rel çao de obj cctoa ar~ec d~-

d OS o me omo empree· do nã con t a o refe rido cou-

ro. Peço inform isr;~ com a im urg enci a po • 



<N. ' > CO~PAlUtiA JOGYANA DE ESTQRDAS DE fE~~O 

Memorandum ao Jl/mo. Snr ....... ~~º~~º---º~UTELA ______________ _ 
D. D. CHEFE. J)E ESTAÇAO 
NESTA 
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<N. '> COMPAfUHA taOGYANA DE EST~ADAS DE fE~~O 

Estaç/lo de·--------------·----------------·--···--·----·-········-······---------------de 19 -····-
4 ••ta marca 

Memorandum ao Jl/mo. Snr.·---·-·····················-······----------------------

.................................................................... ----··-···········-········ .. ················· .. ············ .. ······ .. ···············-··-······------·-··------
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<N. ' > COltlPAfUUA NOGYANA DE ESTQADAS DE fE~~O 

Estaç1J1 de .. ·-···--------------------------------------------------·-----------de 19 ~-----

Memorandum ao Jl/mo. Snr ................................. . ·------------------
......................................................................................................................................... ____________________________________ , __ 

Sam outro motivo firmo-ma nttenoiounmente • ............................................................................................................................. ;-------------------------·--··-····;----·--
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(111 AJitO D O P VJr..QI) 

o 

Illmo. 8~!"1. . 
u.A R CORREA 
N 1Ç S T 

c..Cfllemorandam 
======oooo===== 

1934. 
Junho-26- 1 Meio d sola com 8 ,1/2 kiloo fornecido .. 

a J OBO Primo la ••••••••••••••••.••••••• • RS. 

(Sellado oom 600 reis 

EVE 

34$400 

çéio e SO. ude ) 



-BO'MI .J.; 'ILV .. , esc ri v· o interino do j .1ry e annexos da c mar-

· c a de óio Jc- o da .JJÔ Vist , ..c.st·do deu- o P Jlo , .te • 

... · ..... ... 

seJ c .i:•go , os Jtos t res...,ada , QJe rEvêpdo em c rtorio , 

do proce o crime em Y.Je í'oi aJtol' 
, 

a J~stic;:· l->Jblic~ e reo 

~Fn sto Lo~es, dell ·s, ás fls . 5, ver if1c ~ const·r 

efJinte teôr : "T rmo d. 
N 

dE·cl"'r ç es . 'l'e.rmo 

""' de c nfiss qJ faz o indici do ~rn sto Lopes . ~os vinte e 

qJ· tro djas do mez de .rl. ·osto de mil novecentos e trint e 

Q.J tro n· st - ci uad de J- o Jo- ·a Bõa ViLt~, na Deleg cia 

de .Policia, ás tr ze horc:a. , onde s~ chava o Dr • . d.ntcnio dos 

::>antas ..c:~.breJ, .D l E.gado d l:-' licia, comrig , escriv""' o de seu 

carg , baixo nom ad ; hi comp rece~ :r.:rnbsto Lopes, de 45 

Termo d 
c~nf'is ... .. o 

nnos de i ..:.~de , Est ~ do civil c s do , ncitJral de Lençóes - Es 

t"do da Bahi , filho d .r.o.nt onio Lopes e Br igid . ··ria dos 

tintos, re iden t e em nesta cid dP , sa.bencí'o h ·r ec:c r ever 

sob o c . premissa lE.g 1 dec l r .1:. qJe ha qua.rent ann s .. 
""' side no Lst · do de oao Pa~1c , tendo per manec1Q, nas seg~i 

·~ . .... ~ 
' 1.. 

1oc lidades: ocóc e b""' o J o ~ d io P rdo;~ ~e ha doz. 

noo vem traba1h ndo na C mpanhia de ~st'r d· de ..I:!'E:rro t;yan· , .. . •. . 
tendo servido n s seg~intes ~st· çÕ S4J T' t ~c ~ , l.ontE-iro , Si1-

v ir Durval, Bibeirã 
N 

Pret , t1 J osé do Hio Pardo , GanA 

Pr t· s - o J oão .da Bôa Vi t ; QJe de de 1927 q~e vem fur t an-

d n ~ 1 t~are por ond~ tem 11 ~ ado c mo ru· :r: .~a.-noi te , p rt -

dor e pr t i c nte de manobr ; que em ~-o J oã d Bôa Vi~ta f~r

t J ~m tabôa , 1 fo lha de zi nc , 1 ~ ec o de «rroz , ar me e 

barbante e o mei co Jro; qJe de oão J cLé do Bio ..1:" ' rdo fu rtou 

m izen t ·e pe~a~ de brim e zephir o pac t~s de v 1 p r 

l mparina; g Je de l:li l veira. do V 1 o rolo ... de arame f rp d ; 

q_J ante DJmont, onde t rr.bem trab lh ' r fJrtou ~mallan t erna 

da E~t~~ão; Je de clantc~ DJmont t mbem fJr t oJ os s ec os va

sios; CJ~e t·mbem d.e oão J c é d Bio Pa rd f J rtoJ os garfo~;-



~ue nJnca vendeJ s object s fJrtàdO ; QJe fJrt v· apr v~i-

t~na o -~e do cargo a gJ' rd noite e ~J nd ncontrav alt;Jm 

w gon ·bcrto para c nrerenci ; QJe s:Ja companheira ~onti-

na n~nc lhe ac onselho•J a f Jrtar e, pelo c ontr ... r i o, dava-lhe -
b n c on::5elh s; q.1e o s J rev lver foi .t mado pelo Chefe a. 
E t açã ~ e te entregou a b' r gento •J · o t..)Jb-Dele f~- d , mas 

não fez J o da mesm par t entar m· tar 

dec l rante é c s do e :partado d 

s.1a companh ira;QJe 

is nnos;QJe 

c oní'ess tod o í'Jrt Q•Je fez .... em h ver con5tr ngimento e por 

s a liv r e -xpont~n~a vont de di nt e da autoridade polici 1 ~ 

as t e temJnh s . Nada mais d.isse e nem lh . p rgJnt do • .Lid e 
. 

chad cvnforme as i ·na o decl .. r · nte E.- m t.: nfissãc, a a.Jt ri-

a de paliei 1 e a s t es temJnh Jo~o B ptista Bern rdes e ~al-

v dor Clementin Virg·. E.1, Elysià. l' io ... ü me id , e·.;,)crivâo q.Je 

esc r~vi e dactylogr phei . (.H. ·s . ) Ãntonio do dant es .~.breJ

Ernesto Lopes- J oã.o Ba._p ti s t · jjern'-.rd E.. s- d 1 va.d o r Clement in o 

Virga. UE'BTIJ!'I0~ m is q.Je ' s f ls . 6 ( seis) d s IDb SffiOS •Jt s 

c ns ta .ci.UTO l:E BUSCA E .APPBEHEl 'ÃO do segJinte te"r~ "aut 

de bJsc e apprehensã • a vinte tres dias d mt: z d ..tig st 

de mil n vecentos e trint · e qJ•tro, nesta cidade de são J 

da B a Vis ta, em a Vil la G nc eição onde r i vind Dr • .d.nt -

nt a os ::; ntos .tibreu , delee;· d de p licia comr ie; . "" e scr1va de 

se J c r go b ixo nom eado; ahi em ~ c sa de r idencia d ~rnes

t Lope, :port - dor d Bst· ç,:"o loc 1, pel· · .1t rid· de e te temu-

nha! pre entes foi feita a appr ehen io d b,jec t segJintes: 

mei coJr pa r s0l · de sapato; 20 sacG a~ v· si s; Jma sacca de 

a rr ~esp ecial; Jma t · boa de pinho, dois sacc cs vasiost Jma r
lha de zinco nova, s e te sac cas vasias, t r es rol s de arame, uma 

lant ern vi gi · de Estrada, à Jas :p lças a e brim, Jmu peça de ze

pbir, àez litros de a rroz , 30 cai xas d vel· s p· r lamparina, 

Jm vidro tint pr t ... , um vidro medio tini · encarnada, •Jm terno 

de brim, Jm chicote b ~ rbante, dose 5arfoo, 18 maços de maisen , 

.1m maço de barb"' nte , dois ma os de :preg s, dois maç os de arame, 

' l 



aram , tJdo conf' rme con ..... ta do &Jto de av liaç- o q·Je ad.i nte 

serJe . E :p r· const r lavrei este aJto qJe vae devid~ ente 

assign do. EJ, E1y"i rio ..almeid , e crivão dacty1 graphei . 

( .. ss.) .. mtonio dos Santos .â.bre'.l- Jos' Jl'ranç de li v ira- 1 en

riQ.Je BJccini- t:rnesto L pes". Cb~1I:E'lC~ inda CJ.Je 's f 1h s 

s e te (7) dos a1l.ldido aJtos consta o AU'l'O DE :ViiLI.n.~ÃO do se

g Ji nte t eôr: "AJ to deo av ali3.ção procedida nos objec toG f Jrta

do s pelo indiciado Erne to Lopes. Aos vinte e QJ tro dias do 

mez de eosto de mil novecento e trint· e qJatro, newt D~l -

e ci· de Policia, presente o Dr . De1ecad de Paliei , ,.n.nt ni 

dos S ntos ~breJ , comroigo escriv· de se'.l c· rgo, hi :presentes 

os ava1i dore BoqJe Christaldi e Jo é Lomb rdi, ambos nego

ciante , nE:- t· D 1egacia qJe passar· m, s b o c mprorni ~o legal 

proceder avali ção dos obj&eto segJintes: 1/2 coJro par 

sola de sapato 60wOOO; 20 sacc os v si os rimei r ·· vi g~m 40$000; 

1 sacco de arroz especi · 1 50~000; 1 tabJa de :pinho 5 metro 

~ 8$000~ 1 folha de zinco nov 5 000; 2 s ecos vasios 

4 000; 7 saccos v 

90$000; 1 1 nterna de vi gia de bstrada 

crdinar io riscadinho 15~000; 1 J;>eça de zephir 8:u;O ; 10 

de arroz especial 9$000; 30 c.aixinhas de vela para lamp rina 

8 000; 1 vidro d.e tinta preta 5~p00 ; 1 vidro medi o de tint 

encarnada 4$000; 1 terno de brim, feita da :peça roJbada 20 000; 

l chicote de b· rbante 3~000; 12 garfos ordinarios 12~000; 18 

maços de maizen 18li!i000; 1 m ç· o de barbante 0 00 ; 2 maços de 

:prego 3~00 ; 2 ma~o de arame de lacre de est ~ão 4~800.(~Ja

trocentos e treze mil réi~) -- 413$800. E nada mai~ hav ndo 

deram por finda a presente aval ia~ão no to tal de Bs . 413$800 

(CJ.J trocentos e treze mil e oit centos r ' is) qJe lido e achad 

conforme com as testemJnh· s aba ixo Vél.e a vidamente assign do. 

E1, .l!:lys i rio Almeida, Bscriv:-'o gJe escrevi e dactylogr(,l.phei . 

(Ass.)- .t1.ntonio dos uantos ..n.bre·.1- ~v lia dor: BoqJe Ghristaldi

.avali~dor: Jo é Lomb rdi- '.L'estem•Jp.ha: Ulysses .r3 rbo[Ja- 1'estemu-

•Jto de 
valia-... 

çao. 



1'estem1nha. Vic t ri no l1 c edo 11
• EBTIJnCA ai nd mai q_1e 

de í'ls . 21 23 verso do:5 aJtos ao principio merc ionados, 

verificoJ const r o SE:[.JintE.:s depoim6nto d s tcGt mJnh s 

inQ..Iiridae no sJmrr· rio: ":la. 1'estemJnh • Jo .. o Mary~e de 

Oliveira, com 53 nnos de idade, c·i.j do, f'J.ncionari d Mo

gyana, domiciliado n~s t cidade , sabendo l r e sere' r, 

nat ral deste Estad • aos costJm~s di se n d • Pre t do o 

cot.,promisso leg 1 e inq_Jirida sobre a denJnci· de fl • 2 re .... -

:pondeJ! '<(.Je é conl'Erente da Oomp nhi ogyana de ~ .... tr da d 

~~rr , com exercício nest cid· de; CJ.Je , nessa qJ lid· de, uo-

nheceJ o denJnci•do Erne to Lo:pe Je ex rei o c rLo de G~ r-

d. -notJrno d mesma Ci ., tr b lh ndo na m sma Est ~ ;o l c 1, - --
~Je :ábe J.e o meio coJro par sol de sapato, valiod por 

60 ·ooo á fls. 7 des t processo e CJ.Je fôra prehendida pela Po

licia , est · v no deposito de bagagem da Gia. 1iogyana; Q•Je di-

t coJro o depoente chegoJ ver no deposito, i~to ha dois me 

zes a traz m is ou menos; CJ.J.e.. · comp nheir· do den mci do, CJ-

jo nom lle depoente ignora, co nto1 o depoent e QJe dito 

coJr p r so l de apato havia sido fJrtado da ~~t ção pel 

r ferid.o d.enJnci do; QJe no toc1nte os demais objecto cons-

t nt s da mesm 
.. 

rel ('ao de fls. 7, o depoente nada sabe, ou 

antes s6 veio a s·b r d pois YJe ditos obj ctos foram da Dele-

~ac1 dest· cid· de p·r· "' ~s t~~a o da Cia ., mas QJe o depoente 
N M 

no s be se f r m OJ nao fJrtilLdos e inda dada a hypotese de 

terem sid f' Jrt dos o dE·po nte não sabe por q_.1em, nem q•J' ndo 

e nem em q J.e cid de. D d p 1 vr· · o Dr. Pro1o tor PJblico 

res ondeu in a testemJnh 
,., 

ch ve do v· g o, ou antes , 
101 

oh· ve do v g 1e se achav em pod er do den·Jnciado, a- ama-

~i dest entrego~ ao depoente, d pois do f to, e foi pelo de

po nte entregJe ao ur. Ohef'e d· ~s t · ção. Dada a p· l~vr ao de-

nJnci , :por este nada foi reçpc:.rid o•J rep rg ntad • N da 

m is disse e nem lhe foi :pergJnt· do velo q Je m nàou o • J iz 

' encerr r o presente com as mesm s form li d4dGs d· ab .rtJr&. ~J, 



EJ, Joio Baptist Padovan, escr vente habilit · do o d tilo

gr phei. ( .. ss . ) CJ. avi s lliwraE.s Ba.rros- João MarqJ.es li veira

Ernesto Lopes- .o.scendino Heze de-~ "2& . tes t emJr'lh • Al or G • t es
temJnha 

Corr · ,com v·nte e Q.J t r o, annos de idade, c s·do, í'Jnccio- do sJm-
m rio 

n~rio ferrov i ·rio , n· tJral de logy-~J ssJ, dondciliado nes-

ta cidade , s bendo ler e escrever • .o.o costJmes di~ e n· da. 

J:>rest· não o compromisso legal e inq'Jirida sobre a denJncia 

de í'ls. 2 respondeu: Je empreg do da Ui • ocy na e exer-

ce o se J cargo n Estaç· o desta cidade, onde o denJnci do 

tambem trabalh v ; QJe ha cerca de dois mezes, o depoente 

viu no deposit à Bst· ~ão o meio coJ.ro par sola de sapato, 

avaliado em 60~0 o, e qJ.e í'ôra í'J.rtado pelo denJ.nciado; Q.Je 

sabe ter sido o denJ.nciado o aJ.tor desse fJrto porgJ.e mJ.

Q. Je mor com elle denJnciad e CJ.jo nome o depoente 

elle depoente; qJ.e os dem is 

de fls . 7 í'oram envi 
,., 

depoent e na 

e se 

tambem não s be o depoente uJem tivesse sido o aJtor do 

to; qJe o denJnci do ~homem trubalhador e seu~re foi pon-

tJal nos servi .os seJ cargo . Dada a D. lavra ao dr . Premo-

tor P1blico e ao denJnciado , por estes nada foi regJ~rido 

~---

oJ repergJnt do . l: a mais disse e nem lhe foi pergJ.ntado pe-

lo q Je mandoJ. o M. J Ji z E'ncerrar o presente CJ.Je lido e acha-

do conforme vae devidamente ssifjnado . }!;J , João B· ptis t a Pa

dovan, escrevente habili t · do o dactylor;r· phe' . l..rl.Sf.. . ) Clovis 

Morae s B~rros~ Ala5r Corfêa~ Ernesto Lo»es- Ascendino Bezen

de". 3a. 1'e::..temJnha. João devE.rino Rodri Jes, com 42 a.nnos 

de idade, cas· do , í'Jnccionario da ~ia . o yano, n~tJral à 

Est · do de i nas Ger es, domiciliado n .sta cidõ.de, não saben

do ler nem escrev r . ~os costJm s disse n~d • Prest~do o 

compromisso lbfa l e inqJ.irida sobre a denJncia de f~ls . 2, res-



responde'J: Je é m::prq;ado da Ci • 1~o gyan de EE. tradQ s d.e ~· r

ro, onde to.rnbem é empr q;ado, como GJ rd· -notJrno, o denJncia-

do Ernesto Lopes; q Je em certo dia do fim o mez p s~ de, o 

depoente, da ~ taçã , viJ que Paliei se ach v na c sa do 

denJnci do, sitaada :perto da ~st ç-o; que em pod r d s sold -

dos o depoente viJ meio coJro e treis rulos de r · me; qJe no 

s be nem por oJvir dizer e foi 0.1 n"" o o denJnci d o Jtor dos 

o b j c t os d e q .1 e t r t av lia~ão de fl • 7 destes · Jtos; que 

t · mb em n:-' o c: be se o c OJro e o c: r lo de arame, q e viu em po-
M 

der dor- sold dos, for m 0.1 n· furt· dos pelo denJncia o; qJe 

den Jnci· do é bom companheiro e é mJito trabalhudor. Dada· p

l · vra · d. r. ~ romotor PJblico e · o denJnci do, _por stes n da 

f oi reQJ crido oJ repergJnt~do. Nada mais c isse e nem lh foi 

pergJnt do -pelo Y. JE: IDi:indo·J o M. J Ji z encE:'rr».r o pres nte que , 

lido e aul,ad,o c r nform.e vae devidamE-nte ssi(;n do a rogo do de

poente QJe é an· l:phabeto e peliJ · Israel Pinto .ll.ar·tins; do CJJe 

do·J f. EJ, J ão B· :ptista Padovan, e crcvente ho.bilit~do c dac-

tylographei. (AsL . ) ClovL., Jor e .Barros- I.. .. rael Pinto rtin -

• te ~ t e - Ernesto Lo:p - .1;1.scendino ezende-". "4 • t stem•Jnh • .dnt nio Jüb--cro-
Jffi rio Theodoro de Oliveira com trinta annos de idade, solteiro, fJnc-

c i o ario da Cia. fuo byana , nQt~r l desta cida e e aqJi domici

li · do, ; abendo ler e escrever . ÂOS c stJmes di e n· da . Pr st· do 

o c mpromi so lego.l e inçpiri · obre a de runci · d fl • 2 r s

ponde.l: ' Je em-pr< g .do da JSot · .:-o dest· ci "ade onde t · mbem tra

balh~ o denJnci · do; çtJe não Si:ibe, nem por O'..lVir dizer, e_ foi 

0.1 n""o o aenJnci·, t!o a Jt r do fJrto de qJe trat · dE:.nJ.ncia de 

fls. 2; q Je, com Policia, o depoente foi á Cdsa do denJ.nciado 

no di d bJ se a e lembra, - e :perf'ej tament t 11e viu, entre •Jtr 

obj ec,tos apprehend:i.do , meio UO:..lrO :pc:Lr ' cola d.e S };HiltO; •Je 

não tem em mente Y..Je objecto oJtr s foram· pprehendido ; q•Je 

não Srbe nem por O JVir d :i. zer, se O meiO C OJrO foi OJ TI~ O f 'Jrta

do p lo denJnci do d· Estaç7 o da ~str· da de f erro, que o den.ln-

. ci · do é tr · b lh dor cc,n t · nte no serviç • :r: d· a p l&vra · 0 



o dr. ~romotor· PJblico e ao denunci do por estes n· d foi 

r çt Jerido ou r :pergJn t · do . 1 a.· · i s ' i s .... e e nem lhe foi :per-

gJnt do pelo q Je m· nd.oJ o • JJiz ncerr· r o :pr ~ente com 

m sm fcrrr· ... li...t · es da bert1r· • Par c s t r d Li.C ty lograpb i 

- o pr e ente. J, João ..d tist :P dov n , e~cr vente h· ·oili t o 

o d ctylogr· phei . (.l ss . ) Clovi de or· es B rros - .iintonio 

beodoro àe Oliveir - Er to Lopes- scendino H8zende 11
• '5 • 

t e ... t e:. mJnh • o:-- o B r boi;)· cem vj nt e e 'nov armo de id de, 

c .... do , !'Jncc.:ioru.rio ferrovi rio, n tJral dest cid de, qui 

do icili· do , sabendo ler e e ... cr\:'ver • . H.o .... co&tJmes di se n -

• Prest do c com~romi o le · 1 e jn~Jiri sobre a denun-

-
:Est · ção dest · ci 1d.e e 1 to 

" do denJnci d ; qJe n-o Sa be se o d enJnci o 

os oJtros objec t 
, . 

; ct·Je o d n.mcia.do e boM m 

const nte no serv i ~o . D d R 1 vr' o d.r. Pr motor Public 

e o d n1nci do, p r est es n· d foi reqJerido ou r per guntado . 

m is di se e nem lhe fo i per gJntado pelo qJe nd. u M. 

Juiz nc err r presente que lid. e ch o conform v e d vi-

bilit::.do o d ct~rl gr· phei • . ..r1b . ) Ulovis de r · e Burr • • 
Jo-o B rbos - scendino Bezend - Er.nest pes- ~ c~ HTIFIC.ii 

fin lmcnte Je 's fls . 26 dos j ·' menci naà s o•Jtos consta 

=-~-==-==-==-~==~=-
d segJjnt te "r : "a to de interr -

g tori • ..tiOS vint (20) dii. s d mez de oe terabro do nno de 

mil novecentos e trint e q J tr , nect ci ~ e de S. Joã 

• B. Vi t , n ediflc.:io do FcrJm eu dia ~Jblic na s·l· a.· 



d a.Jdienci ' 
lü presente o :ru. J Jiz de DirE;i t d st co-

m rc , .L'r. J J..oviE: de 10r C:irro, c mr·· igo screv nt h ..... bi

lit d b ixo nom d e o réo Ernesto L pes livre de ferr e 

s m constr· ngimento algum , p lo JJiZ lhe f i feito interr -

grtorio d modo ~ J e etJe : PergJntad QJ· 1 s~J ~ame? Bes-

1> ndel.l ch mar- e: Erne to L :p • D nde é n t ·Jr._1? EQt ..... ao d 

Bahi • Onde reside Ol.l mor ? Nest cidade . 1 QJ· nt tempo ahi 

r id ? déz m z • 1 d a e vi à ? 

GJ· ra -noit da Oi • Mogy na . Onde stav ao tempo em cpe e 

diz c onteceJ crime? u rvi nas ~st rs- es da 0ia. gy na de 

Estr da d l!..,err • O nhece · s :pe sô~s que jur r m neste prece -
. 

se? Ha. q_J· nt o tem:po? Conhece t d · s s t . st ~:;m mh s ha d.éz mezes. 

T .m 15 l.lm motivo particJl r q~e ttrib~a a ~J6 ix o~ denJn-

ci ? N~ o tem. 'l'em f c to a llcg· r J :prov s q_Je j J tifi<].uem 

o·J mostrem C:J innocenci '? Respondeu: Je de f ct Jbtr hiu 
,., 

d s v e e de c rga d 0ia. 1 oe,y n o bject Ç!.Je for .. m n-

contr aos ~m sJ c ~s , s cereaes emfim os artit c n~t~nte 
... 

de s.1a deo1 r o na Delegacia de F lici ; q_ue foi lev do a. 

pr r tic desse acto p ra ter o q.1 comer vist ser ~qJen o 

seJ orde do gJe é de 180 ouo (c nto e oitenta mil réis) :p r 

mez. Nad· mais di~se e nem lhe foi pergJnt~do :pelo yJ f 1 s

te lido e ~h do conforme, v e 'devid m te a~sign· do pelo jn

terro g· do e o .ll:i. J Jiz, sendo QJe :por este v e t wbem E.õ:~tc rJ.

bricado; rlo g•Je de tJdo doJ f '. ~J , João B~ptist Padov n , e..,

cr vente habQ, o escrevi . (..t ...... . ) C1 vis Mores .13"rros- Brnest 

Lopes". Er o <l.Je continh em s llJdidas peças , p-...r· qJi bem 
• 

d (jJ de tJdo dá fé . ~ão João d B 

co 



(N. 20.) 

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro T.l21/ 

-c, pina. , 12 de dez bro d 1934. 

Il lmo . ~r. C ef de e1 -çao 

P ç o in o rl'lé r lihi conh~.cido o 

paradeiro d rn eto Lope , ~x- i ia de io Jo~o 
da. .. -oa rrJ ... ta. 

n cfe u r I"' r> 
.&. "" o..;t. • 



ACTA DE INSTALLAÇÃO 

Aos 30 dias do müs de janeiro de mil novecentos e trinta e cin

co, nesta cidade de Campinas, ~stado de ~ão ~aulo, em o ~abinete do 

Contador da uom.oanhia M.ogyana de Estradas de .t!'erro, do edií'ioio .Pro-
. prio, a rua visconde do ~io ~anco numero quatrocentos e sessenta e 

oito, ahi .bt"6 sentes os membros da Commissão A.Puradora, cidadães Oota

oilio de uamargo, .Presidente; Baul Augusto ~ilva, vice-presidente, 

oommigo secretario, Alexandre de Toledo, foi com as formalidades le

gaes installada a Commissão A,Puradora, nomeada afim de apurar a res

.Ponsabilidade de Ernesto Lopes, vigia da estação de ~o ~oão da bOa 

Vista, aoousado de furtos de mercadorias praticados na citada esta

ção, tudo de conformidade com a portaria numero dois do senhor dou

tor Ins_pe o to r Geral da companhia •ogy a na de JSs tradas de .1re rro e nos 

termos dos decretos 20465, de 10 de outubro de 1931 e 21081, de 24 

de fevereiro de 1932. lnstallada,assim,dita oommissão, pelo senhor 

gresidente foi designado o dia sete de fe~e reiro do corrente anno, 
, 
as doze horas, neste mesmo edificio, ]ara a audiencia do aocusado, 

que goderá comparecer representado ou assistido .Por ad~ogado ou a~

sistido gelo advogado ou re,Pre~entante do ~Jndicato da Ulasse. ~a

da mais havendo, e, ,Para constar,mandou o senhor ~residente lavrar 

a presente acta que vae devidamente assignada ,Pelos Membros da Com

missão. 

Presidente 

~~~~~-r--~--~~~- Vice-presidente 

~~~--~----~~----~~ 
- se ore tario. 



INSTRUMENTO DE Dn'JM.AÇÃO 

Aos dois dias do mês de fevereiro de mil novecentos e trinta 

e cinco, nesta cidade de Campinas, em o edificio da Companhia Mo

g.vana de Estradas de .trerro á rua Visconde do Rio Branco numero 

quatrocentos e sessenta e oito, Dresante o Presidente daCommis

são Apuradora, cidadão Octacilio de Uamargo, commigo ~ecretario, 

adiante nomeado, ahi, pelo Presidente foi ordenada a intimação 

de Ernesto io~es, vigia da estação de ~ão João da nôa Vista, pa

ra comparecer no dia sete do corrente mês, ás doze horas, no Ga

binete do contador da Companhia aograna de ~tradas de Ferro, á 

rua Visconde do Rio Branco numero quatrocentos e sessenta e oito, 

afim de assistir a inquirição das t estemunbas, sentlores Antonio 

Gonçalves oautella e AlaOr Uorrea e ver se processar administra

tivamente, para se apurarem os furtos de mercadorias .Praticados 

na estação de l>ão João da ::OOa Vista em dias do mês de julho de 

mil novecentos e trinta e quatro, sendo certo que poderá o accu

sado comparecer assistido de advogado ou Byndicato de sua clas

~e. ~, »ara todos os effeitos, se lançou este instrumento, do 

qual se dará co~ia ao accusado para os fins de direito. Eu, Ale

xandre de Toledo, secretario, o dactylogra~hei e assigno com o 

J!residente. 

... • 

~ ~\~ )1..ÁU.__ ~~~ dJ.._ ~ {) ~~ 
G'~ ~~~v~c;>L__ c:LD ~/LL~~ 
~~~~ -'-· ~~·ol». 

f~ Ih ~ ~~ ex.-~ ~. t~~. 
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ASSENTADA 

Aos quatorze dias do m~s de março de mil novecentos e trinta e cinco, 
I 

nesta c1dade de Ca:mpinas,Es~ad.o de são Paulo,em o Gabinete do Contador 

da Companhia Mogyana de Estradas de Ferro,no edifioio dos esori~torios 

desta cidade,ahi ~resentes a Commissão Apuradora,oidadãos Ootacilio de 

Oamargo,~residente,Baul Au@Jsto Silva,vioe-presidente,Commigo seoretariol 

digo,Alexandre de Toledo ,secretario,~rocedeu-se a inquirição das tes-
"" I L· 

temunha.s na fÓno.a adiante declarada,á relevia do accusado Ernesto La,pes 

que não compareceu ao ~resente inquerito,a_pesar de ter sido intimado 

por edital,de conformidade com o art.5Q das Instruoções do Conselho Na

cional do Trabalho,art.53 dos decretos numeras 2o465,de 1 de outubro de 

1931 e 2lo8l,de 24 de fevereiro de 1932. 

secretario da Commissão a dactylographei. 

1 a TE:3TEMUNHA 

ANTONIO GONÇALVES OAUTELLA, brasileiro,com cincoenta e dois annos de ida

de,casado,chefe da estação de São João da BOa Vista,com trinta e cinco 

annos de serviço,residente em ,são João da B&. Vista,Estado de São Paulo. 

Prometteu dizer a veniade sobre o que souber e lhe f~r perguntado. Sendo 

inquirida sobre as irregularidades denunciadas,respondeu que,a elle de

poente,no dia vinte e tres de agosto de mil novecentos e trinta e quatrol 

á tarde,apresentou-sa a mulher do vigia Ernesto Lopes acompanhada de di

versos policiaes para entregar-lhe uma chave de vagões,com que o indici

ado Ernesto Lopes praticava roubo na Estrada; que a ref'erida mulher in

formou a elle depoente,no acto da entrega da chave,que debaixo do col

chão da cama do casal existia um rolo de sola que Ernesto Lopes havia 

roubado da bagagam,rolo de sóla que de facto foi encontrado pela policia 

no lugar indicado; declarou ma is que além do :furto do rolo de sóla tem 

sei ncia de outros furtos commettidos por Ernesto Lopes; que o indigita

do ~rnesto Lopes foi processado e condemnado a 3 mêses,digo treis mêses 

mais ou menos de prisão,com multa. Nada mais disse e nem lhe foi pergun· 

t ado. Lido e conf'onne va.e devidamente assig:nado. Eu ~ 



~ , secretaria,dactylograiilei. 

2a TESTEMUNHA 

ALAOR CORHmh FONSECA,brasileiro,com vinte e cinco annos Qe idade,casa

do,escripturario da estação de são João da BOa Vista,ande tem sua resi

dencia,com sete annos mais ou menos de serviço. ~rometteu dizer a Ter

dada sobre o que souber e lhe f~r :perguntado. Sendo inquirida sobre as 

irregularidades denunciadas,respondeu que,na tarde de vinte e tres de 

agosto de mil novecentos e trinta e quatro,apresentou-se na estação de 

são João da Bôa Vista,aco:mpanhada de algtmS soldados,a mulher do vigia 

Ernesto Lopes,a procura do chefe da estação a quem a dita mulher fez a 

entrega de uma chave de vagÕes,dizendo que com a referida chave o vigia 

Ernesto Lopes costumava praticar furtos nos vasÕes; que ouviu dita mu

lher informar ao chefe da estação que na casa de Ernesto Lopes,debaixo 

de um colchão,se encontrava um rolo de sóla furtado por Ernesto Lopes, 

que o dito rolo foi aprehendido pela policia; que sabe tambem que o vi

gia Ernesto Lopes esteve preso em consequencia do fUrto que praticou. 

Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Lido e conforme vae detida-

mente assignado. E ~ ,secretario,dacty-
• logra:phei. 



Em vinte e tres de março de mil novecentos • trinta e oinoo :raço estes 

autos conclusos ao tinr.Presidente da vommissão ~uradora,juntando aos 

mesmos treis exem9lares de cada um dos jornaes em que roi ~ublicado o 

edital intimando o a causado .:srnesto Lo_pes a,no prazo de trinta dias, 

com_parecer no Gabinete do ~nr .Contador da uompanhia Mogyana de Estradas 

de Ferro,para acom~anhar os termos do _presente processo administrativo. 

O '='ecretario: 



~~rR~- M.A(J.~ 
~~~~~4/J~ 

t~ •O MUNICIPIO• ~ /1 ~ l{v-'" j J ? 
F==================== 

~ 3.1) Experto - felipe 13ergonsini 3:. 
~ Mestre de Ce-im:>nias-Evaristo fer-

Justiça' 

e São Paulo 

Dr. •• do Brasil 
de todos os 

~ silo Especial 
hlml"ntO das 
inistraçlio re· 
essa~ abertas 
Grão-Mestra-
assim cons· 

sta loja : 
lva 18:. 
Rizzo 33: . 
onç<Jives da 

18: . (da 

lra7. 18:. 
Adj . Mestre de Cerimonias-Antonlo 

de Nardo J8:. 
l.o Didcono - Adelino Mendec; La-

ranjeira 18: . 
2.o - Diacono·-Miguel Pisan! 18:. 
C:>br!dor - Carlos de felice 30:. 
Arc.hitecto - Romano Talpo 3:. 
Porta Estandarte- ,'V\iguel Angelo 18: . 
Porta Espada - Lourenço Giacoml-

n! 3:. 
Mestre de Banquetes- Orpheu Bap

t!ston 3:. 
Essa ;.dmlnistração, que foi empo~

sada no mesmo dia, está reconhecida 
officialmente, como legitima, pelos 
Grandes Orientes do Bras!! e de São 
Paulo. 1 

São João l'la Boa Vista, 23 de fe
vereiro de 1935 

rlntollio de Padua Fieury 18;. 
secretario 

MISSA 
August& Salomone Simões e 

filhos, vêm por meio deste con
vidar os seus parentes. pessôas 
de suas relações de Amizade e 
f iéis, para assistirem a missa de 
6 mezc:s, por afina de seu sem
pre pranteado esposo e pae 

JOSÉ MARIA SIMÕES 

COMPANHIA MOGYANA 0[ [STRAOAS 0[ f[RRO 
INTIMAÇÃO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO 

De conformidade com ilS in tru cções expedidas peb 
Conselho Nacional, de. Tr&balho, para cumprimento das dili
gencias deterrr.inadas pelos Dec. ~0465, de l-10 -031 e 21.081, 
de 2~-2-1932, intimo o ex-vigia da estação de S:lo João da 
Boa Vista, ERNESTO LOPES, que se acha em Jogar inrertJ 
e não sabido, a comparecer ao gabinete do Contador da 
Companhia Mogyana de Estradas de Ferro. em Campi11as, 
á rua Visconde do Rio Branco n. 468, n•.• di 1 14. do mês 
de março proximo, ás 12 horas, afim de acompanhar os ter
mo& do process<' administrativo instaurado para apurar a 
falta grave praticada pelo mesmo indiciado e consistente no 
furto de mercadorias do armazem sob sua guarda. 

Poderà o denunciado fazer-se c.companh1r ou repre
sentar p0r ndvogado, ou pelo n.:presenhnte do syndlcato de 
sua classe. Os document0s que instihttm o proce!';Sv estão, 
desde já, nu gabinete do Contador, presidente da Cumissão 
do inquerito, e voderã\> ser examinados diariamente, das t2 
ás "!6 horas. 

Campinas, 14 de fevereiro de 1935. 

Proclamas de casamento 

Octacilio ele Camargo 
Presidente da Commissão 

jJá f~ llecido, e de dC'na Mari" Zamario
llla,re~idente e domiciliado nesCt: distritO. 

a flt!u- que será rezada no dia 26 do co- ORLANDO DE ANDR.ADé" R.E- CARLOS DE FEUCE e dona M~RIA 
t f · 1 · M . . : . . DOZINDA BARBOZ \, ambo~ res1dt:n-

rren e, t~rçe· emt na greJa a- ZUvDI~ , tscn~uo de P'!z ~ Oj1cta~ tes e domiciliados nesta cidade. f.l1e 
triz . do Reg1stro ~lvtl dest~ dtst~lto das!- viuvu de dona An~elina Laurina De 
Por mais este á to de rPJigião e de. da Çomm ca de ~ao toao du Boa Felice, proprietario, c.on1 66 anrro~ de 

0 Arnaldo amizFtde, nnteci!Jan os seus sin- Vtsta,-tstado de Sao Paulo·etc. idade, natural da ltalia, filho legitimo 
cems agradecimeptos, FAZ saber que pretendem se casar de .l11sé I e Feiice e de dona Saveria 

ã B · 22 perante a lei civil: De Legu. jà fallecido~ . E lia, de serv!çns, 
~ã~) . :lptlStll F à~ )oãod da

19
B
3
ô_a Vista, ele .JOÃO ~OLINA ACENJO e dona domestidos, solteira, com 22 a11nos de 

0 frallci sco l eve1 etro e n. LUIZA MIQUELINA MANSA!~IO, idade, filha de Antonio Barbosa e de 
alllb::s solteiros. rcsiJentes e domicili dona lgnez da CoJJceição Ribeiro, já 

, rtin s de Pau-~ O I • ud :1s nesta cidade. Elk, empregado falledidos, 
truçãn) e~empena( etra municipal, com 41 annu~ de idade, Apresentaram os documelltOS e,\igf. 
hlll 3:. . I natural da Hespunlu, filho legitimo de dos por lei e se alguern soltber de ui-
o - Gabriel · Vend e-se uma, usaaa mas em Antonio Molina Belinar, residente e g:•m impedimento deve acusai-o nos 
antigd 11dmi· perfeito estado, parti marcenaria domic.ili~do ne ta cidade, e .. de d?na ter'!1os ;1a lei e _para; fins de direfr (. 

ou carpint:~ria. Preço un ico : . A1!ost1nha Ace~1jo Alc<dde, Ja fallec1Ji:t . 1 ~· .foao da Boa V1sta, 22 de Feve-
ernandes 30: . . • Ella, de serv1ços dv!11est1cos, c1111 1 n:tro de /935. 
)ires o e OI!- 60 ·$0( lO. Infot maçoes. nesta re· . 38 anno~ de id3dt·. -natural deste distr!-j o Oficiai do Registro Civil 

dação. 1 ct ... , filhH legitima de Antonio Mansuric I · Orlando A. R.ezende 

POÇOS DE CALDAS 

E 5COLA NORMAL "5ÃO DOMINGOS" 
equlpar;,da ás Escolas Normaes Estadoaes do 1.o e do 2.o gráu, scb a dlrecçao 

das J?evdas. RELIGIOSAS DO~IINIC \NA E L L: CP DOJ?AS 

lNTERNATO - SEMHNTEI~NATO- EXTER~ 

CURSOS : Jardim da lnfancia, Primaria, de Adaptação, Normal e Applicação. 
Alem do clim~ excepcional d 1~ Pnçns de Ci> ldas, 1nundialmcntr <Jdmirado, e de outras muitEs 
v;mtagens, a Escola N"rmal "Sãn DNningos" opresenta o valor de sua proverbii:ll efficiencia. 

Hocsbs vrsilas de quem desej~r conhecei-a, ás quintas e aos domingos. das 15 às 18 horas. 

Pnra mais info1 mações endereço sufriciente: 



COMPANHIA MOGYANA DE ESTRADAS DE fERRO 
INTIMAÇÃO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO 

De conformidade com as instrucções expedidas peb 
Conselho Nacional, dú Tr&balho, para cumprimento das dili
gencias determinadaspelosDec. 20465, del-J0-931 e 21.081, 
de 24-2-1932, intimo o ex-vigia da estação de São João da 
Bo3 Vista, ERNESTO LOPES, que se acha em logar inrekv 
e não sabido, a comparecer ao gabinete do Contador da 
Companhia Mogyana de Estradas de Ferro. em Campil'18s, 
á rua Visconde do Rio Branco n. 468, n•.• di) l-21 do mês 
de março proximo, ás 12 horas. afim de acompanhar os ter
mos do pmcessC' administrativo instaurado para apurar a 
falta grave praticada pelo mesmo indiciado e COl1Sistente no 
furto de mercadorias do armazem sob sua guarda. 

Poderà o denunciado fazer-se acompanhar ou repre
sentar p0r advogado, ou pelo rtpresent•mte do syndlcato de 
sua classe. Os documentos que tnstitu~:m o processv estão, 
desde já, nu gabinete do Contador, presidente da Comissão 
do inqllerito, e voderão ser examinados diariamente, (Ias 12 
ás 16 horas. 

Campin~s, 14 de fevereiro de l935. 

Octacilio de Carnm·go 
Presidente da Commissão 

EDJTAb 
Qualificação de juradas 

co Antonio 
Fernando 
Paschoal, f 
meidH, Fra 
ciscn Jt•sé 
da Costa, 
drad<!, F 
brlel 

O escrivão do jury Interino, infra Francisco 
a~si~~:nado, faz publi.:o que para se ,.vi· Rehder, Dr 
rem durante v .:orrente anno de mil Rabello 
novecentos e trinta ~ clncu, fpram rêa, 11 
l(uallt,ie,dos como juraCfos os seguir. ' tor d.e 
tes cHhtd!'los : te C as 

Alcide~ livWa Saptl11go, Ameri c:: de . 
tJe Ollvein~ Cpsta, Ac ~ino Andrade. Nóv<~es, 
Or . . &.l'lôr , de Ara'~Jo ... guiar, Arl teu Borbosa, 
Costa P11trÍio, lo fQlllp de Oliveira de Andrade, 
.,ontão1 AJ)illo Fi ~jr~do ::;ostll, Am a· ra, /oão de 
deu de Oliveira Andl'~c:, Antonio Pin· Come~ Gui to Fontào j Attt'lt,lr .'d'Avila RibeirO, Andrade, 
Antc\nio .laclhtl)o Cabral de Va~con- Dr. José 
cellos, Antonlú Martius de Carv;llho, Cost11 Pa 
Avelino Barj?osa, Al'~~~es Ferilandes Jo:.é R-.bello 
de Vasconce11os, A91Q.J,ljo Vespasianr lho (fueirol. 
de A\buquerque, An~Ql1lo Vlllela de Silv~m:, Jull 
Carv11lh•), Ahtortio Bale trim, Antonio Junq~eira 
Sottáno, Dr. AntoHIQ CáhdidQ de OH- Joaquim 
velra Filho, Anf.enôr donÇHives Vallirr, drade 
Alvaro de Audrade Rezende, Adriano O, drade, João 
Ouimarã~:s, Antohlo de A. Nogueira, Franco de S 
Argeu Ferreira Fontão, Alceu Andrade, drade, José 
Acinesio Andrade. Dr. Abilio Ferreira no de And 
Guarita, Antonio Vaz de Ltma, A rrn ~ n- Dr. João 
dC\ Ribeiro de Andr&de, Alvaro r:ontào Candido 
de Oliveira Andrade, Angelo Fenício, ques, João 

1 .~mado GC\n~alves dos Santos, Alce· B~ptista do 

b • mandam rezar no pr0ximo dia 4 btades Ferrerra Uma, Al cid_e~ R.arnos, de 

I D r e I do corrente ás 7 horas dR man- Alvaro de Carva!h :J , Antonro Rrc<trdo Oliveir<t An 
.' . · da Custa, Antonr0 Fer::andes d<t Cos- do Amaral, 

hã, na IgreJa Matnz local, I ta, Armando de So:~za Candido, Alei- Vaz de 
...:..._--==========-- - Por 111ais este áto de religião 1 des l~úcha Brito, ~lfredo Andrade ~~- Oliveira 

Missa de 30.2 dia e amisaJe, antecipam ~eus since. , gaspe, Arthu.r M<tctt:l de Godoz, A~rho Andrado:: 
ros agradecimentos. , Andrade, B<~~tho Brpga, Bened1~to gd

8
u

1
e
10
irepdoaulo 

Brnz De Rosa; Madalena Poli
cane, Matheus, Ros~;~, Amelia, 
Roberto e jacomina Santamaria; 
Pompeu Policane, Benedita O. 
Santa ma ria, Joaquim J. O. Sobri

~ J >- d B v· t l d Fontão de Oliveira Andrade. Benedrc-
ão OaO a Oa IS a, e to Cf'.sar de Almeida, Christiano Dutra do Amaral , 

Março de 1935. do Nascin'ento, Carlos Rehder, Carl os xoto de A 
Alberto de L()yolla, Cincinato de So u-~ Miranda, 
za Pacheco, Durval de Andrade No- Jnse de Az 

Oastou o sapato gueira, Dr. uavid Ar~igucci, Domingos Candido de 
Procopio de Azevedo, Domingos [~ e - tiHa Aguiar, 
zende, Dr. Delvo de Oliveira Westin, José Ferrei 
Domicio Ferreira Lima, Durval Reis , Andrade 
Durval Ma mede, Ernesto Coimbra, E· j de, João 
varisto Silveira, Elias de Oliveiru, trni- maz de 

nho e Regina N. Santamnria, con- e não gastou um par de melas. 
v idam aos parentes e amigos, Porque ? 
para assistirem a missa de 30.0 Porque é u~ par de .,,eias •LUPO», 
dia que por intenção da alma a melhor m~ta para homens e para 

' crlarrças, fabncada at~ hoje. 
de ; ua in e ·guecwel esposa, mãe, J:ncontra-se nesta praça, somente na 
sogra e avo I CASA DAS MEIAS, PRAÇA JOÃO 

MARIA DOMINGAS DE ROSA, I PESSOA, 14. 

~c a no Mundo! 
AS CR5AN<;A ~ MÃO CHORAM SEM CAUSA .. 
N uNCA maltr te suas crean-

ças por c h orarem sem 
cau a. appannt<' . Vai nisso 
uma grand,, injustiça dos paes. 
As creaP~:u.s sao naturalmente 
alegres, s e, ti10 com saude 
e bem alimentadas. 

Uma alimentação deficiente, 
com fari nhas improprias, tor-

li o Lan~ac Toh~, Eurípides França, Er- 1 Jonas 
nesto Ferreira de Oliveira, Dr. E<1gard bello de 
Ol:veir3 Westin1 ~lyseu de Frejtas Gonzuga 
Valle Germano, Edmundo Dante Clll :ó, Oodoy, Le 
Eli siario ferréira de Oliveira, Francis- Lincoln Bud 

p 

EscoLA 
equiparRda ás Escolas No 

das Revdas. 

INTERNATO 

CURSOS: Jardim 
Al em do clima excepcior.al de I 
v~nta gens, a Escola Nurm ul "S~ 

Recebe 11silas de quem desaja1 

Para mai 
DIRECTORA DA 



Adelina C. A. GerrnJno (Farmacla Central) 
Romeu Accetturi (farmacia Accetturi). 
Bernardin•> Jo.;l! l>:nt •• lP<HÜtllit 1-lulrncias). 

LinC<•In Budri (Cdsa do Lincc.lnl . 
11 

Miguel Jorge 6:. Antakly (Cu a Ypiranga). 

Curlo Ou tavson (P<Jdaria Central) 

' .. 

Missa de 7 ~ dia 
Os filhos, néto c bisnétos, irmao , cunhados e 

mais pessOas do s:Jul.loso 

Major Manoel A~riano ~e An~ra~e 
convidam aos Hmigos e parente· p11ra as istir~m a Ml' A 
que mandam celebrar por sua alma, no dia 11 do corrente 
( egunda-Feira), ás horas da manhã, na lgr jn Matriz. 

Por este áto de caridsde e expressiva demon tra
ção de apreço, desde já agradecem. 

ão João da lloa Vista, 8 de Março de 1935. 
Leoncio Jvfaciel de Godoy 

I , 

COMPANHIA MOGYANA DE ESTRADAS DE fERRO 
INTIMAÇÃO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO 

De conformidade com as instrucções expedidas peb 
Conselho Nacional, dv Trnbalho, pare cumprimento da~ dili
gencias determim!das pelos Dec. 20 465, de 1-J0-931 e 21.0 1, 
de ~~-2-1932, intimo o ex-vigia da estação de ão João da 
Boa Vista, ERNESTO LOPES, que se acha em Jogar inrertv 
e não sabido, a comparecer ao gabinete do Contador da 
Companhia Mogyana ele Estradas de Ferro, em Campi11as, 
á rua Viscond do Rio Branco n. 4 , n., di 14 do mês 
de março proximo, ás 12 horas, afim de acompanhar os ter
mos do proces C' admlnistrativo instaurado para apurar a 
falta grave praticada pelo mesmo indiciado e consistente no 
furto de mercadorias do armazem sob sua guarda. 

Poderà o denunciado fazer-se c.companhar ou repre
sentar por advogado, ou pelo rtpresentctnte do syndicato de 
ua classe. Os documentos que lnstitu~:m o processo estão, 

desde já, nu gabinete do Contador, presidente da Comissão 
do inqt.Jerito, e lJOderâl) ser examinados diariamente, das 12 
ás 16 horas. 

Missa 

t jose Maciel de o
doy e familia, v m 
por e t meio onvi

dar os tlmigos, parente:s e 
fieis , para as. istirem a Mi:;
a do 2.0 anivers1HiO do h

lecimento de seu s mpre 
pranteado ftlho e :rmão 

Renato Maciel Go~oy 
qut> mandam celebrl:lr no 
di 12 do corr ntc, terça
feira, ás 7 e 1/2 horas da 
manhã, na lgr ja Matnz. 

Por mais e ta demon 
tração de amisade e relí
grão agmdecem auteclpa
damente. 

ão João da Boa VIsta, 
8 de Março de 1935. 

( eção Lrvre) 

Cachorro Perdido 
Gnltifica se n quem entre

~ar á Praça Joaquim José 
n. 22, um cachorrinho bran· 
co, sem rabo, desaparecido 
durante os dias de Carn!'l

dêle dér noticiAs 

Campinas, 14 de fever iro de 1935. UEM quizerimpressos bem 
Octacilio de Camargo feitos, deve procurar a 

ristiH 

Oliv i1 
ôas cl 

as den 
foram 
seu q n 

vê:u ~l 

foram 
irmãn 
fortara 

panhar 
dia, e 

amigos 

rle 30. 

Presidente da Commlssão Tip. do «O Municipio• 
•---------------------• Avenida Dona Gertrudes N. 2 •---~ 

I 



GO, rt DE FF.VERE IRO DE 1936 

do Sagrado Co-

CARMO 

Co-

Se-

Filha de Ma-

e explicação 

do eagrado Oo-

('O l<'jjjltJ<;NOl.'t:o. · " ' i 
O revmo. padr S lla:;L. J ~. ol, 

sup rlor da I~reja d N. s. do H.o
sarlo, recomeçou nessa T!freja ús 
2. as re;r•as 1\s 19 30 horMw aa con 
ferenclao3 apolog.etleae ha meze11 In: 
terrom pldas. 

ão mui Instru.ctivas as conteren .. 
elas do revmo. padr Pujol. S. rev
ma. trata d assumptos religiosos 
ocla s e moraes que Interessam à 

todos xpondo com clarez-a facll 
compi·eheno>ilo e ao a'canc de qual_ 
quer entendimento. 

Durante 30 minutos s. revma. 
pr nde a att ll!;à.O do aud torlo e a 
conter nela d amanhã versará sobre 
qu estão de int resse a todas as elas_ 
ses oscia R. 

A.~ conferencias rle um modo Ell ... 
ela!, são para homens. - M. 

MA'rRIZ DO .'\RMO 
Communhão Pascal - Começa 

hoje (domingo da Septuageelma> o 
tempo da desobriga podendo 'os 
rlels fazer d sde já a' santa Commu
nhão Pas<"al, 

N sta matriz a commnnhão é ml 
n"strada d sd as 6 até ás 9 30 ho-
1 aol, todc.~ os dias. A conf.ssÓ.o pód; 
a J' feita de manhã ou das 13 ás .. 
16 30 horas. 

M ditação - A's 6 15 hora ha o 
piedoso :xercicio da oração m' nt I 
uegundo o m thodo d Santo Ignaclo 
Uõ Loyola, terminando ás G, 4 5 bo .. 
ras. Durante a Quaresma ha medi
tação pregada. 

'ut cismo - Já estão fuo.cclo 
nando J" gularm nte as aulns de ca
teclo>mo neo·ta matriz. Os srs. paeã 
não de·xarâo de cnmpr r esta grav 
obrigação. e-nviando os seus ;fllbos 
lodos os domlngoq ã.q 13 horas . 

Ha tres cursos:' Pr paração pa.ra 
a Pr•im ira Comm unhão ( 1. o an .. 
nol; d pois da Primeira Commu
nhão ba mais 2 annOo> (Per•> veran_ 
(,'a FormatUJ•a) . Todas as crlwnçns 
tia parochla d v rão <:ur.·ar esses an
nos afim de ter uma noção exacta 
desta be.J ·a se nc·a. 

Cur'So J.e In stru·rçüo Religiosa -
Além das aula,, aCt3 sabbados e 4 .as 
feiras ás 19 horas para os jovens 
todo aos domln·gos 'âs 19 horas hà 
o Curso de Instru•c ão Popular. "Ho• 
je é sobr a Moral está a cargo 
do revmo. padr~ Anlger Mellllo co
adju t!l_r da parochi·a. Domingo 'pro_ 
ximo é t>obre o.~ Sacramentos fa 
z ndo a pre· cção o revmo. padr
Luiz Fel'nandes de Abreu dedicado 
amigo da pal"ocbia. ' 

Propagação da Fé - Hoje âs l 5 
horas. renon.s_r-e esta Importante as_ 
soe aGão purochlal pedindo se o 
comparecimento de' todas as- srna. 
z 'adoras afim de s tratar de as 
eum ptcol importantes do sotlallclo . . ..: 
A. 

2.a IGREJA BAPTISTA 

O o-

Esta denominação fará em seu tem
plo á rua Santa Cruz, 511, hoje de ma
nhã e á noite os seus trabalhO$ devo
clonaes, na seguinte ordem: 

Sagrado Co-

A's 9 horas, prégação do Evangelho, 
hymnos e orações . 

A's 10 horas, Escola Dominical, com 
o estudo b!blico sobre a vida de S. Pe
dro, apOStolo do Senhor Jesu Christo. 

A's B.30 do 

·. 

Sem dôres e sem durezas, fresco 
e como novos, ficarão seus pea 
ap~s uma aplicação de UNTISAL 

U N TI SAL evita o mau cheiro. 

Livre -Trib"Un.a. 
COMPANHIA MOGYANA DE ESTRADAS DE FERRO 

Intimação para processo administrativo 
De conform!dad com as lnS'I.rucções expedlda.s poelo C-t nselbo Na.o. 

c!onal do Trabalho, para. cu.mprlm nto da diligencias det rmlnad.as 1> 
los D es. 20.466, d 1-10 931 21.081 , de 24 .. 2-1932, lntlmo o ex
vigia da estação d São João õa B()a Vistol., ERNESTO LOPES. qu~ se 
acba e.m Jogar lnt rto não sallidt', a ccmpar cer ao gabinete do Co-n. 
tll·dor da Companhia Mogyano de Estradas de Ferro, em Campinas. 1\ 
Rua Vlec·onde do Rio Branco n. 4 6 8, no dia 14 do me:r. d Marça pro. 
xlmo âs 12 horas, aflm de acc.mpanhar <.a termos <lo proc ISO n.<lml• 
nlstràtlvo Instaurado J)(lra apurar a tc.lta grav praticada p lo mesme 
l•ndlcledo coniSisttnt no turto de m r ador!as do nrmaz m sob sua 
guarda. 

Poderá o d nunclado faz r..a acompc.nhar u representar J)(l!l' 

advognd , ou pdo repres nt•3nte do syndlcato d ~>ua c I assa. OR d-o. 
cumentos qu lnstru m o processo r;tão, desõ já, no g.abinrt do < n
tador, presl<lent.e da Commlsf!ã.o do i•nquerlto, poderão ser examina. 
dos dtar amoent das 12 1\s 16 horas . 

Campina~, 14 d Fever ll'.O d3 1935. 
OCTAC'IUO DE .CAMA RGO 
Pr&aidente da Com·mlstJAo 

·--'--4 

SOCIEDADE I YND:CATO DOS EIPRE• 
DE ODONTOLOGIA DOS ~~ EIPREZA FORÇA 

DE CAMPINAS E LUZ DE RIBEIRAO PRETO 
Assembléa extraordfnaria E 

• 



• 
ÇA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRÓ DE 1935 

" I legio do intericr do Estado e do Paiz: "A T H E N EU P AU L I S T 

I~ • i t;• •~ s e 
ere!ro, se vro-l ED!TAL DE CITAÇAO DE COMPANH A MO YANA DE EST DAS DE FERRO 
tribuicl!.O para HERDEIROS AUSENTES • · 
ieado anterior. COM fl PRASO DE Intimação para processo administrativo 

U ANNO ! De conformid d com as lnstru-cções expedidas pelo Conselho Na-• 

)) 

clonal do Trabalho, panJ. cumprimento das diligencias determinadas pe. 
O Doutor Vnsco Joaquim SmJth d los Dc-cs, 20.465, d 1-10-931 e 21.081, de 24 .. 2-1932, !.Intimo o ex-

Vasconoellos, J uiz de Dlt'{'ito <1 I vigia da estação de São João da BOa Visw., ERNESTO LOPES que se 
Segunda Val'n dcst>\ Conuu·_ acha em logar incerto e não sabido. a c'mparecer ao gabinete 'do Con. 
do Crumpilllla, l~stado <le Saq t•ldor da Companhia MogyanoJ. de Estradas de Ferro, em Campinas. á 
I•aulo, etc. . ua Visconde do Rio Branco n. 468, no dia 1' do mez de Março pro. 

Faz saber a.os que o preso nte edJ j ximo ns 12 horAs afim do acc-mpanbar ce termos do procea>so admi
ta! com o praso de um anno virem nlstràtlvo instaurado P•lra apurar a fn.lta grave prallcada pelo mesmG 
ou delle conhecimemto tiverem, qu finülci<l.do e consisLenLe no furto de mercadorias do armazem sob sua. 
por este Julz.o fcram arrecadados, guarda 
arrolados e po~tos em administra- • 
çllo ce be.ns d·alxados P•elo finado Poderá o denunciado fazer .. s acompo1nbar cu representar pc1' 
José Tombo Gonzales, que era na tu. I advogado, ou pelo representtl.nte do synclicato de sua classe. Os do. 
rnl de VIJI.archt'l.m, provincla de Pon_: umontos que instruem o processo estão, desde já, no gabinete do Cc n
tevedra, Hci!panha, filho de Beni•j tador, presi-dente da ·Commissíl.o do 'i·nquerito , e poderão ser examina. 
to Tombo Cortizo e de Dona Maria dos diar:amente das 12 ãs 16 horas. 

1 
Gomales. e que fallereu s·e·m herdei. j C•lmp!nae, 14 de Fevereiro de 1935. 

1 
ro.s presentes, pelo que convido os 
herdeiros e successorea do dllo fina- OCTACIIJIO DE CAMARGO 
do para, no praso de um anuo, vi-
rem babflltar•se á haru.nça feri da 
o r que1·cr o quo fOr a. b m de B'eu 
d!reito, n.a forma da lei. El para que 
chegue ao cc-nhecim nto de todrs e 
ninguem possa allegar lgnorancla, 

SOCIEDADE DE ODONTO· 
LOGIA DE C 'MPI AS 

Presi dent e da Comtmisslo 

· ma.ndet expedir o p1·esente edital que AssftJ-ble' extraord•"n ,1•8 • ••••• s 1·á aff:x.ndo no lugar do costume ..,. •• ~ 
o publicado pelu. imprensa local e De ordem do Sr. Pr·esidente, fi• 

estatutos e ele! ão d dir ctCrla, para 
fundacão do Syndlcato dos Clru r• 
giões Dentistas d Campinas, a qual 
reallzar-se"'á no proxlmo dia 20 d~ 
corrente, qu",~ta-feira, ás 19 112 
horas. 

- o Prerel_ 
proxlmo mez 
s teamen-

mpv.:;, que é a 
esta cidade. 

1 terminado e 
·y, o l•n.quel'ito 
.ia de Policia 
Individuo Ra,. 
oraes. 
t>r. João Es_ 

llou nesta d_ 

vembro n. 
1 

Bar, l•n-cluslve 
grande o nu
alli se hosi>c• 

fra 

D!ario Official do Esta>Jo, na rorma 
do artigo 916 do Codlgo do ProcesRO 
Civll e Ccmmercial do Estado. Dado 
e pa.ssado nesta cidade de Campi
nas, aos S·els dias do mez de Se-
tembro de mil novecentoS' e trinta e 
quatro. Eu, Nilo Ferraz de Abrl?u, 
Escrivão. su bsct'tlVi. O J uiz de Di
reito ela 2 .a Varo. (a ) V. Smi th <lc 
Va!t<'OJ}('tl'llos. Con ferido - Es t{l. con• 
forme. O Escrivão Nilo Ferraz de 
Abt•eu. 

ARTIGOS 
PHOTOGRAPHICOS 

Sortimento completo 

P~oto fs~orte 
Rua Dr. Qulrino, 8 2·16 

Phone: 2-169 

PREFEIJURA MUNICIPAL 
Dr. Renat o Henrry - Rs . 100$000 

- multa imposta por augmentar ga
rage e fazer outro.s .serviços em seu 
predfo n.o 1566 da rua General Oso
rio, sem o respectivo alvará; bem como 
a paralysar dietas obras tendo prazo 
ele cinco dfas para apresentação da 
planta i approvaçlo desta Dlrectoria. 

poderA V. 8. obter, annanclanl'lo ou 
lendo diariamente a aecçio de Pe
quenos 4.nnnncloa -----

lllllll.UII• •· ----- do .. Oorroio Pa»ulAr'! 

cam convocados Lodos os socios des
ta. Sociedade para a. assembléa de 
approvacão da redaccão finn l dos 

Campinas, 1 8 do Fevereiro de 
1935 . 

Sylvino Dotto 
Secretario 

I 'EEL::Z:: ...... --===---- -·-.. --.-' 

Figurinos novos 
A 'CASA GENOUD 

RUA BA.RllO DE J AGUARA, 1106- CAIXA 74 - PHONE : 2 -301 
--- OAMPINAS ---

avisa á s ua. d lstincta treguezia que 1«ebcu nova r C\m.cssa. 
elos seguintes figw•inos : 

LA P ARISIENNE 
REJVUE P ARISIENNE 
MODA E BORDADO } 

SAISON P ARISIENNE I 

J EUNE""SE iP ARISIENNl:i. 
LINGERIEl ::.ULEGANT 

MODJD P ARISIENNE \ LENFAPT ELEGANT I 
VOTRJD GOUT 

CROQUIS ARTISTIQUE l LA BEJLLE LINGERIE 

~- ------ --------=--=--=-~ 
.lllllll!!l.!.l·l~llllii-Dlllm.~ll·llll·~·i'M._.~~o... ~11 ,r.J. ,RI. IIIIIEIII. IIIIriMI:IIl!1 !IIISI IU~ 

Transaeç!Jee de titulo. puLIMoe e l)arttcutaros em todu u 
pra~u brasileiras. Vendas de café és l)r&lal de Sll.o Paulo e Santot. 

ÃJIIIIgn!ltUra da Revfata Financeira Lev7. Boletim Commer
ofal, Supplemento LevJ (publlcacoea dlarlu). 

Tran.eacçôea de cambio • moeda t~St.rangelra em te-~ .... 
praça 1do Pai.J e ettrangel.ras. 
D'.DSPACHOS .NA ALII'ANDEGA ANNEXA A' SECCXO Dlll OAMBlO 

Rua Alnrea Penteado, 10 Rua 1lt de N-4>vembro, U 
S. PAULO - lllL4. Telepo.: "YVIIlL" - 8A.NT08 

Acent• e Representantes no Rio de Janelre, BahJ•, Porto Alerr., 
Reolfe. Pari • em todas N pracaa eetrangdru. 

~ 

·--IIWIIIli~·~II·UJJIIli·UI.IIII.Ilii·I-UII.INI.UIID!IIIIPBBDII6a. 



lntormado. - O Decreto n. e.285, 
oslç;OOtt d terminou que: .as Pr feituras 

cadastro e Que o produew do l•mposto ter
eria.m arrocadados pelos munlolpios até se 

di da na xocucão dos serviços. .Assim, 
do Eetado, a Prefeitura está agindo ape. 
tal nA.o é da sua co•mpetencla isental-o. 

passarA a fazer parte da.s rendas Mu. 
Conet 'tulçA.o F deral, só nessa ccoo.sião 
ald çll.o e estudado o caso. 

informado. - O sorteio dos compa.rtLmen~ 
as formalldn.d a, conforme documentação 
, nll.o pOde S"er attendldo no que pr.ctende. 
rmado. - O artigo 61 do Docrew n. 9 3, 

o requ r nt • 
aollcltando chapa. para o auw Che· 

'do Theeouro , sim, em termos. 
fu·ncclonarlo da Dlrectoria do Agua.s 

der~r faltas daou como t érias - A' DI· 
termos. 

Informado - Jn.defertdo, m face da lnfor-

lnf<>rmado - A' Procuradoria Judicial . 
Lima, pedindo contagem de tempo de 

sua osente..dorla. - A' Diroctorla -do The. 
cl11.s. 

o. - Em f•lce da Informação, Indefiro. 
Sub .. Delegn.do do bairro da Villa Indus
lnformaçll.o nA.o põde ser attendldo. 
OctavJa.no Vaz de Lima, Jorge Darvlll 

d·e cocheiro. - Ao Sub-Prefeito de Re. 
e proceder lls demais :to rmall d11des. 

- Sim, nos termos da. lnrormaçll.o 

rasllelra, eobre 1'oduçllo de direitos al!an. 
installo.çOCIS. - Deferido. 

communkando lançamento f-alto em conta 
do. A' Dlrectorla do Thesouro. 

DuOOJ'd, pedindo e:xtlncçll.o de formigueiro. 
ro. 

Força enviando 25 talõ as de passee livres 
zaçll.o desta Prefeitura - Inteirado. 

al de Indalatuba, t'nvle.ndo lnformnçõee ao
os desta. Municipalidade. 
~ndlcato dt:is Dancarloe desta cidade, agrade· 
iBSe de dl •ctorla. 
do Centro de Sctenctae, Letras e Artes, agra. 
posse d.e diroctorla. 

mal.s 21 documentos dtversoo. 

~ ---------------------orla do Expediente 
peis em 19 de F v r iro d 1935 

~lh<> Ou rra, solicitando baixa de lmpcstQ. -

sobre lançamento de Imposto. - A' Dlrecto

·doso de Carvalho , solldtando mcdtftreçll.o no 
edlal. - A' Dlre<'torla do Th ouro. 
. , sobre trnnsfer-encla de seu -estabeleclm nto 
• lançamentos de Impostos. - A' Dlrectcria 

~~ '-f'f 
·c AMPINAS RTA:-FEIR~, 20 DI: FE 

Trib u.:n.a. 
UMA "ESCOLA DE CóRTE E C STURA" QUE ESTA 

DANDO o QUE FALAR I I I 

Cuidado, Srs. Chefes e Familias 

In 
DR. nJ RRANBAI 
- Mole1tlo.• Nervo 
Consultas de 3 112 
Consultorlo: Hua 1 
n.o 1. 886. Phone: 
Rua Joa6 Paullno, 

OR. BONIFACIO 
J,HO - Molestl( 
voao.!! - Epilepsia 
aa - Exgotament 
sultorlo: Rua Cam 
Proxlmo ao Correi 
2-191. Do.11 14,80 b 
ola: Rua Proenca. 
- Call)plnu. 

ampinas, com o seu continuo progre o, 6 uma das 
cidades do Int rior do Estado que mais commodidad s 
o:f:f r ce para e tadia e ponto de cone ntra~ão de certos 
av ntureiros qu , vindo de lugares ignorados, arrumam
se para cá com suas barraca de x lora~ão, e zomban
do da nos a ho pitalidade e da educa~ão do no o povo, 

d • DR . OLINDO VOL procuram empregar todos os meio , ain a qu os ma1s dica. \~onaullorlo: 11 
baixos, com o unico intuito de sugar Q cobre agrado das consultas: Das 10 

14 á• 17 horas. R 
familias campineiras, pal.'a depoi ' ir gozar em outras gente Feljo, 858. 

paragens, procurando ainda desfazer as tradiçõ s de 
no a terra e de nossa gente. . . I Cirurgia e c 

lla em Campinas uma E cola de f1órte e ostura qu~ -
n cessita ser bastante conhecida d s srs. h f s de Fa- DR. cLE!\fENTE 

milias, não s6 pelo methodo confu o qn é empregado ~~r-:;;~~. 01!~~~~~oio 1 

1 I Reeldoncla e consul ás suas alumna , como tamb m p a mora pou o recom- ta Aguiar, 494. co 

m ndavel de sua Directora c Prof s. ora. . . que vende g .8e0 dhao"ra~~ • • u 

diplomas por qualqn r preço. on. ouui LB E n 

Campina , J9 de Fevereiro de J935. ~e~~~~~"~K~rg:c;a: 
U C ' ' Ch f d F '}' Resldencla e Con m amp111e1r0, e e e am1 la pelra p nteado, 9•15 

..1:=":-:--:--~-----:----:-:--:-::-:-:- I UltRI daa 12 âa 15 
COMPANHIA MOGYANA DE E TRI\DAS DE FERRO DR . J . FERRE 

Medico-Operador d 
lntimacão para processo dmlnistrativo t':,~~~~~orl~~n\~u; 

De conformidade com as instruccões -exp dtdas lo C nselho Na- 694. Das 13 A. 16 
c!onal do Trabalho, paro cumprimento das d!ltgenclas det 1 minadas pe. no: 2-811. 
los Dces, 20.465, de 1-10 931 e 21.081, d 24.2-1932, Intimo o ex- DH L UIZ DE T 
vigia da estaçA.o de São João da BOa Vlst•l, ERNESTO LOPES, que se plt;l MCircolo ttall 
acha em Jogar Incerto e não sabido. a. ct mpare~ er ao gabinete do Con .. , dlcl na e cirurgia e 
tador da Companhia Mogyana. de Estrada· d Ferro, m Camp!nas. á. rio: Praca F lorlan 
Rna VIsconde do Rio Branco n 4G8 no dia 1~ do mez d Mar"o pro. Crente é. lilataca.o) . 

. ' " áa 11 • da. 16 âa 
xtmo. lls 12 h oras, a!!m de acc•mpanhar < s termos do proc~o admt- "e: S-84 8 . - Hesl 
ntstrallvo Instaurado para apurar a f,~.Jta grave praticada pelo m esmo llo de Mesquita. 687 
l·ndlciado e consistente no furto de mercndo1 'as do armazem sob sua _!!!!!!!~e'!!!!!!!!!!!!~ 
g uar da. 

Poderá. o denunciado fazer .. se acomp< >~har <'u representar pcT 
advogado, ou pelo representa.nte do syndlcato do eu a cl e. Os do- Doenças do 

fígado e cumentos que Instruem o proeesso estilo. desde já, no gabinete do Ccn- l 
tador, president-e da. Commlssão do l·nquerito, e poderão 11er examina. 
dos diariamente das 12 ás 16 horas. D.tC . OLAVO .RQ 

Ca.mplua9, 14 de Fevereiro de 1935. Ex-dlrec • .>r do Ga 
OCTAelLJO DE CA)f RGO do Clrco lo Itallan 

na Polloltnlca. de 
Presidente da Comm! são ex-a.ulstento do p 

----------:-:------------ ! -· Moles tia• do appar 
COMPANHIA MOGYANA DE 1 SOCIED E DE ODONTO· ~~~:;o<d~~~~~~i. In 

LUZ E FORÇA' eto.). Diariamente 
LO !A DE CA.IPINAS ~ .f~~.r:eca~~~o.Ft;;~ 

Pagamento de Juros de De· 
bentures • Caupon n. 29 Asstm~léa extraordinarla 

De ordem do Sr. Pr r.slden te, f!Jo 
Commun·.camos aos srs. portado_ 

r s de debenturet3 que a partir do I 
dia 20 do corrent'e, serão pagos na cnm convor~ dos todos os sodas dl's
Cntxa Mntr:z e nas Agencia de Cam. ta Sociedade para a assembléa de 
ptncs e Esplrlto Sto . do Pinhal do npprovaçllo da redacçil.o final dos 
Bamco Commercial do Estado d São ostntutos e e] tçll.o de dlrectorta, para 
Paulo os coupon8 de N. o 29 dos ju· funda ção do Syn dlcato dos Clrur~ 

das 16 âa 19 hora 
re•ldencla: 1-220. 

Clínica 

r os dà emissão deeta Companhia. 
Do valor nom inal de rs.: 3$50 0 

rorn deduzido o Imposto da Renda 
de 8% de accordo com o docreto te_ 
doral n. 21.554 de 20 de J unho de 

DR. A. F ESSEL 
Cronn<;ns e adu lto• 
•YPhlllta e moleat 
processos moderno 
doa a quãlquer hor 
te. Consultorlo: R 
nho, 19~~A. Toleph 

glôes Dentistas de Campinas, e. qual tas: das 9,3 0 b U 

1932. 

reallzar-se..á no proxtmo dia 20 do horas. Realdencla: 
corrente, quarta-feira, á.s 19 112 1 8~---· 
horas • 

Campinas, 
1935 . 

DR . H ENRIQUB 
18 de Fevereiro de 1•08 _ Cltnl<·a de 

nhol,11. de Soccorros Mutuos e Jns'tru ç!o, Bo• rt mpinr.B, 15 
imposto so~l'6 I tretro na calçada. - A' D!.. 193J. 

de F@v rtelro de l 
S;ylvlno l}()tto 

Secrt>tarlo 

Jtsada de crlttncas. 
glnwns allm ntare 
As 11 e das 14 Aa 
rio ó. rua FHrelro. 
1ophone: 282 4. 

L, Rebouças, AOllcltando expedlçll.o <le Cf.!rta. de 
avaree da Sllva e Ulysse Bernlnl. - A' DI-

A DIRECTOR IA 



ERN]!)TO LOPES - Cópia de F~ de Officio 

Admittido a 22 de maio de 1923 como portador, 110$000, em Tatucl 

com o augmento geral de dezembro de 1923, pas sou a perceber 140$000; 

com o augmento de outubro de 1924, passou a 160$000, removido para Ba

tataee em 1 de novembro de 1925, com os mesmos vencimentos; dispensado 

a pedido, em 26 de dezembro de 1925. 

Readmittido a 26 de fevereiro de 1926,como portador interino, 

160$000, em São José Pio Pardo; effectivado em 16 de março de 1926; re· 

movido para Capão da Cruz, com os me smos vencimentos, em 1 de julho de 

1927; removido para Monteiros, com os mesmos vencimentos, em 23 de ago 

to de 1927; removido para são Jos~ do Rio Pardo, com os mesmos venci

mentos, em 1 de fevereiro de 1928; promovido a vigia,l80$000, em 1 de 

maio de 1928; transferido para portador, 160$000, e removido para Ca

nÕas, em 11 de julho de 1928; removido para Paula Lima, com os mesmos 

vencimentos, em 1 de abril de 1929; com o auDnento ~ral de março de 

1929, passou a perceber 180$000; removido para Silveira do Val com os 

meRmos vencimentos, em 4 de . junho de 1929; transferido para o cargo de 

praticante de manobras, 220$000 e removido para Prata, em 3 de rmio de 

1930; removido para Ribeirão Preto, com os mesmos vencimentos, em 1 de 

abril de 1931, por ter se incompatibilisado com os seus collegas em 

Prata; transf erido para o cargo de portador, 180$000, em 9 de junho 

de 1931; removido para Santos Dumont, como v~ia, 180$000, em 1 de 

Julho de 1933; removido para são João da BÔa Vista, por ter se incom

patibilisado com o Chefe de Santos Dmnont, devido a intrigas ent~e fa

mílias de empregadps, em 1 de novembro de 1933. 

PIJNICOES 
Suspenso até 2a. ordem, em 8 de julho de 1929, devido erro de cha 

ve na chegada do P.28 de 7/7. Fixada em 5 di as esta suspensão,tendo 

voltado ao serviço em 12 de julho de 1929. 

Censurado em 16 de março de 1933, por ter escripto m~ carta in-



ultuosa ao seu collega Frederico Mansano Mattorra Dias, 

Preto, por ter este feito proposta de permuta; 

Suspenso em 23 de ~osto de 1934, por ter sido preso 

pela autoridade policial de São João da BÔa Vista, em consequencia 

de denuncia de roubo praticado pelo mesmo na Companhia Mogyana . 



. .. 

BOMII.J)O SILVA, escrivão in uerino do jury lj <...lllle..x..ot> da co11'- r-

aulo , ~te • 

G .:dJ.I.ci0 ~ , a pea.J.clo verual 
.... 

e r)essoa inte-
A . 

ress<cla , y_ue reveHdo em cartorro , a seu cur0 o, os autos a.o 

processo crime en ".i.ue l'Ol autora a Justiç' u lica e réo Jr

nesto Lo:pes, u.el1t1s, ,:s 1'ls . 4ó/46 , veril'J.cou COW.Juar aS if

a.o se uinte teôr: "Vi::;tos , etc . rnesto Lol}es :.L'oi a.e-

nunL.:iacw e pro:p.unciad.o , cor~1o incurso na sanc~~ão do artº 330 

§ 4Q da Uons . das Leis }Jenaes, J.JOr haver , em a.io.s ue 11ão í'i-

cararu determinados , 1 'urtaa.o os o ujectos conôton tes Ci.a lista 

a. e r' olhas , avaliados _por 4l0.;ti800 , os g_uaes se achavam d.epo -

si tados nos arma~ens 
, 

a Jla. 1 ow ana de ~ . de •'t::rro , onde ':ira 

em:preGad.O . Pr<:~stando suas declarações á 1'ls. d.o i.ny_ueri to e 

á r'ls . d.o summario , cor1'essou Q.ue , a.esde 1927 , ve1.a. , c l.JtO vi-

s ia cwosa Cio. ., r'ur ·Ganu.o , em a.iversus es"La\;ões, onde traba-
' , 

lhu.ra, objectos corLÜ:lO.Oô a sua ,,..uard.a • .r1.ssim, 1.urtou em l'a-

tuca, J.J.Onteiro , llveira do Valle , ..... üueirão r r-eto , uC.O José 

do rüo :Pardo, Ganôas, rata e nesta cia.ade, descrimina:ucw os 

objectos J.UI'tados em cada w a des as ciu.àdes, em el:loc..:as di-

v~rsa.s, emoora não de ten ina.uas . A denuncia e a :prouuncia pa

n. o er'fui to c...a unia.ade do l)rocesso e da C011uemnação conside

ram Locws Oo i'u.rLos, cuuo Wíl só crime, e, te11a.o e~. tt en~ão 

serem os objectos IUrvados d.e valor superior a 20ü ·ooo , o 

réu l'rcou inc..:ur::;o no artQ 030 4Q UJ.tado . Prorunc..:iLdo , a1)re -

sentou sua de ~2a, e 1 y_ue ~llo0a não ser poôsivel en1 vista 

da prova essa cl· ssiricação lo 0 aJ. , além de rmlliu.ad.e do :pro·

cesso . 'rocede em :parT1e a d.e ·e~a ú.O accusaei.o . a v .;;rdau..e , os 

de.Liotos COHlltlettic.tos nas Qi er....,as cidades não :poder. ser :PUni

a.os :por e.Jte Jui2o , :POrl ue: a) no crillle, a cou.:pe e11Cla é Ci.e

termrtnada :pelo lU0 ar da inf'raC<;ãO , COi 10 reura Geral ( lJod. 

roc . artQ 150) . ü lu ar do uor:úcilio só por exceJ?.)io !'irwa 

a competencia , g_uar1do não eja uo ... .th .ciao o a ini'rac~ão e is 

to mesmo nos crimes de ao<~;'ão privau.a (Joãe "endes); b) não 



não ha :prova alõwna a.e y_ue o réu venhu COLJLJettiu.o toa.os os 

crimes y_ue conres~ou e a s:ua con1'is.:Jão , aliás . , . 
m ronua mu1-

to vaLa , não vem corroboraua ~0r outras ~eças do :processo; _ 

c) edbOra c JJtpe ente e ... n .. e u1~o e _provL..a.os ):Jeri'ei ê:llllen te os 

crimes , estariam elles 118 sua aiori~ :pre.JCrll)tos , em vista 

do la_pso de teuwo decorrido a.e 1927 ~ara cá , w.o.a. vez g_ue não 

são cLelictos c mti mados , mas crimes uistinctos e , uesta es

}Jecie a.e u.elictos , a J:>rescrilJÇão se 0..t!era em uu an.uo . .... s ...... si.l.ll. , 

resta éla c~..nú'issão do ·réu a:penas os objectos 1'urto.dosnesta ci

a.ad.e , cor. o o OJocto uni co do :vrocesso , os y_uaes 1'oram avalia-

.os IJOr 130' 800 . l.11uora a:prenendidos estes objectos em seu 

poder , não ha ne1111wna _prova <le Lerem siClOS oa.os elles fur

tau.os u.a 0ia . llouyana e _:>elo réu , com exce:pc,:ão de wn tleio -
couro , avaJ.i~ do ~0r 60$000 , u.e \!Ue 'o.lmn (.lUasi todas as tes

temm.i.has do sumrnario . .ii.liás , o y_ue _parece , houve a :parte da 

policia arbitDariedade em arrecú.dar tuclo o (,j_Ue encJntrou em 
, , 

caso. elo reu, como :vrou.ucto de J.'urtos , ernaranhauuo - se ella 

depois , nwna dif'í'icula.ad.e tremen a de _provas C10 S cri1es , dos 

dias , luLares e circwns tancias em CJ.Ue os mes11 os se deram. 

Acha-se assim, !Jem :provado y_ue o réu dois m~J:.es antes a.e :pre

so , rurtou um couro t ue se achava nos arma"ens da C ia. lJ10gyana , 

nesta cidaa.e , emoora a a.anuncia não pudesse det rminar o dia 

do r·acto uelictuoso e isto ~ory_ue a olicia no bl'ande aí'an a.e 

res~ons1..1.bi1isar o réu _por tantos r'urtós , :pouco se encommodou 

coru a sua :prove.., , vl 1do essas im:perí'eições :processuaes dil'licul

té~r a acção da Justiça. Provado como se ncha este nwto crirni -

noso e não _prescri_pto aina.a , pois elle <leveria r se daclo no 
, , 

meL. de julho do corrente anno, :por elle o reu e res:oonsavel . 

Do 1'urto uos d.emi.:liS objectos não ha .Qrova nenuhuma convicente 
, 

e ness· :parte a accusa':fãO ueve r'eca.bir tambem. 0o1 .. tra o reu 

'oi artlculaua as circum~tancias aggravuntes elo artQ 39 6Q 

da lons . citaa.a - ter o p.elinL..:.uente )_)rocedido com abuso de con

í"iança , COLO e.ü.!:pret;,ad.o <:LUe erá encerr egaclo ua ,uUI_'u.a das 1t1er-



mercadorias epositaa.as nos armu~ens e vagões . Mas o crime 

só po orin. ser co nmettid.o iJelo 1'éu , em ~'uncçãa de s eu cargo 

e essa circul'lli3tancia deve ·ser tuuaa.a COlHO elemelltJar elo cri-

me, como a.contece em uasi todos os crimes de respons:....bili

uade e de alJr:opriac;ão ir1deoi ta . 1~ão encontro , entre vanto , 
A , 

a ! 'avor do reu nenhuma das circwn. taHcias atcLtwntes :previs -

tas em lei . ... l.' ~ista do exvocto e a.o 111ais t1ue dos a-utos 

t ' , t ) · n i cons am, conú..e 1mo o reu .!.!Jrnes o Lo:pes : a a cum.Qrlr ua l: en -

enciaria a.o ~stauo a pena a.e 3 ( trez) mezes a.e :pri~ão cel

lular e a multa de 12 e meio :por cer ... to sobre 60$000 , valor 

do oojecto !urtado , srau media do artQ 030 , ~º ú..a mesma 

consolidatião . b) nas cu.)tas do :processo em :proporção . O sr. 

~scrivão do Jury l:aça a li~uiuac;ão dessa entença sem operar 

a conversão em prisão sih~_ples , _prevista no artQ 409 do 0od . 

Pen~, :porQue este artigo, re1Lexo de uma epoua atrazada da 

sciencia :peni tenci1:l.I'ia , não deve ser mais vluo co1uo em vi .. _pr , 

co1 forme a.outrina os r:J.elhores criminalistas moú..ernos , bem co-

o não sejam convartJ..dos e1. ],)ri IT.o o Válor u.a multa e o u.as 

custas , em vista Cio QUe a.is))Ôe o art . 113 nQ t)0 da nova Uous 

ti tu~ção ~,ederal , y_ue revot>OU o artQ b9 do Uod . Penal . Inti

me-se, entret~nto , o réu ?Lra pa)ar , uentro de oito dias , es 

ses valores , sob _pena do acção executiva. Publiq_ue - se e inti

rr..e - se em mãos do nscrivão . uão João ua .bÔa Vista, 14 de novem

bro de 19:s4 ~ .. d.ss . ) ..V.:w enio ..L'ei eira de lUldrude - Juiz de Di-

reito oubstJ..tuto" . Nada mais em dita sentença, para a<,iLi bem 

e r'iél rnente tn ... nscr~:pta , do q_ue uá r·é . São João da..dÔa Vista , 

vir1te e e trin a e Qua tJro 
' 



RELATO RIO 

Verifica-se ~elo presente inquerito,instaurado de conformidade com as 

instrucções do uonselho ~aciona! do Trabalho,de cinco de junho de mil 

novecentos e trinta e treis,que Ernesto Lopes,ex-vigia da estação de 

~o João da Eoa Vista,praticou falta grave consistente no furto de mer

cadorias confiadas á sua guarda. Baixada a portaria numero dois (docu

mento numero dois),do onr.~.Inspector Geral da uompanhia Mogyana de 

Estradas de J!'erro,datada de vinte e dois de janeiro de mil novecentos e 

trinta e cinco,para apurar a falta commettida pelo accusado Ernesto Lo

pes,a uommissão depois de installada designou o dia sete de fevereiro 

p.passado,ás doze horas,em o Gabinete do Contador da mencionada Com~a

nhia,á rua Visconde do Rio Branco numero quatrocentos e sessenta e oito 

nesta cidade de Campinas,para a audiencia do accusado,inuuirição de 

testemunhas,etc.,tudo de accordo com o artigo segundo das InstrucçÕes 

do Conselho Nacional do Trabalho ,acima citadas. O denunciado foi pro-
~ ~ - , cessado pela Justiça Publica de ~ao Joao da ~a Vista e,apos os trami-

tes legaes,condemnado a treis mêses de prisão cellular,como se verifica 

da certidão junta,a fls .quarenta e sete e quarenta e oito. Aguardou-se 

a sua soltura para intima-lo a defender-se no processo administrativo, 

mas nao foi possivel encontra-lo,para a citação inicial,visto ter-se 
- - 11> elle retirado de oao Joao da bOa Vista,pela estrada de rodagem,para des 

- - , tino ignorado. Fez-se,entao,a sua citaçao por editaes,na forma das Ins 

trucçÕes referidas,tendo sido marcada a inquirição das testemunhas ]ara 

. o dia quatorze de março,ás doze horas,na sala da vontadoria da Companhi 

em Campinas,tendo sido publicados os editaes de intimação no •correio 

Popular~ de Campinas,nos dias dezesete,dezenove e vinte de fevereiro e 

num jornal de oâo João da bÕa Vista,logar do delicto,nos dias vinte e 

treis de fevereiro,treis e nove de março (O Municipio). Não tendo acu

dido á intimação,procedeu-se á in~uirição das testemunhas á sua revelia 

não tendo,tambem,comparecido o representante do tiyndicato dos l~rrovia

rios d bompanhia Mogyana ~or não pertencer o denunciado ao referido 

syndicato. Examinadas as provas e cotejados os documentos juntos aos 

autos,verifica-se inegavelmente a culpabilidade do denunciado: Ernesto 

LO~es praticou,entre outros delictos que confessou mas que não foram 



~~I 
apurados por outros meios,diversos furtos de mercadorias do armazem 

sob a sua guarda e dos vagoes retidos na estação. 1'icou _plenamente 

a]urada a autoria do furto de um rolo de sÓla,do valor de sessenta mil 

réis,que estava no armazem e sob a guarda e responsabilidade do escri

_pturario Alaor Corrêa .l!'onseoa; este ,não saoendo,a _principio,a liue at

tribuir o desap_parecimento dessa mercadoria,adquiriu uma outra para 

indemnisar ao consignatario. A.PÓs a ·ousoa policial na casa do denun-.. 
ciado,descobriu-se o rolo fUrtado que foi,entao,entregue ao escri:ptu-

rario ,.Por Já haver este indemnisado o seu preço. Ficou,:pois ,plenamen

te _provada a autoria desse furto e de outros,praticados na mesma esta

ção de ..-ão João da .t.i6a Vista; não se apurou a ~>rat 1ca de outros delic

tos,por elle confessados,mas a referencia ás estações em que serviu 

coincide com as annotações da sua folha. ~ 1ncontestavel que se trata 

de um funccionario infiel e ~ue commetteu,não apenas uma falta grave, 

mas um crime,definido e punido pelas nossas leis. Cam:pinas,cinco de 

abril de 1935 (mil novecentos e trinta e cinco). 

Vice-Presidente 

Secretario 



si 
/ 



_ -?.MA/10]? 
eco !do na 1.a Secçao em·-····-···· . 



l-709 

i"t\ c . i.!3Q2/3D 
27 ço 

sr. r esto Lo s 

A/C o Synd1c to GO nh1 O e tr 

·rendo c· v 1s ta os utos d oce ("> q c n t 

o p -o 1n r1to 1111 t vo oon v s lnst 

nh o n untco-vo ue te des 

e lO 1 o, oont ento cst , pre-

do v1st d autos n st ent 
N r zo s rez , 

Sec et r.1. • 

r1 

rro 





, 
I 

'I ' A ,. ... :· ,-.11 r. 

-~ . . ~' 



CONCLUSÃO 

Glf't~~~e ~, rfJ{) edle:J _,60 e -~(iQ ~ 

781)910 ~. ~~~· #; 
• C{J lt:.Af ------ _,__7 _______ ~ 19--------. 
(Oflt .. J.. t!;;--·····( -V--·-;;-;, 0 
~~~----- - - · -- - --------------------------------- ---- -Õ-i~~~t~;· d~ S3cretaria 

t~• Sccç - P-õf-ectit?a,, 

; , u'fu{a-mento em i<Jot-. 

. J: io, /_,f_ 'a e _____ _L;J-_____,____,_ôe 19 3G 

---. .. -e~ ~~ ., c 

Rec bido na 1.a ecçãoe ~ 
-----



CON 

cJ/.,.a SECÇAO) 

P O FJSSO N./; 30!2 

1935. 

ASSUMPTO 

º~~~- ~--·································· 
··················-~4· ~~~CU<

.. .t~-~d~2~ G~a1?8 

ç~~ATOR 
J-it.h ---~ 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

..................... ....... ........ ... ./ tij/..1( b_ .... .... .............. . .......................... . 

DATA DA SESSÃO 

.... . ................................................. Jz/'! ..... ,4 .... 2 .......... 7-J.b ........................................................ .. 

RESULTADO DO JULGAMENTO 

?.L/! .... -PH 7!:-...... dt. .t f~.011.C!.L_ 
• m • • L .. .... C:i.t() .. v~ ?74 . ~t'1:y. .{J.. .!.C?.: t _{,,. · · 

. _. .t .... L.L{...t. .. f·--· ... 4...~- .. ···-····-··· -···--·········· .. . •...•..... •.... .. .... -·· ·--···· ······· ···· ····- ........................... . 



MINISTERIO DO TRABALHO, 
INDUSTRIA E COMMERCIO 

............ ..... Seo9ào 

C, N. T .. 25 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc.4.302/35. 

ACCORDÂO 
Ag/SSBF. 

19 ... 37 

Vistos e relatados os autos do processo em que 

consta inquerito administrativo instaurado pela companhia Mogya

na de Estradas de Ferro contra o fUnccionario Ernesto Lopes: 

CONSIDERANDO que o inquerito attribue ao accusado falta 

grave capitulada na letra~ do art . 54 do Dec . n~ 20.465, de 1931 , 

e consistente no fUrto de mercadorias confiados á sua guarda; 

CONSIDERANDO, quanto á forma processual, que o processo 
N 

foi organizado com observancia das rnstrucçoes deste conselho; 

de 5 de Junllo de 1933; 

CONSIDERANDO que o accusado, emb6ra notificado por divers 
N sas vezes, pela commissao de inquerito, e directamente pela Secre-

taria deste Conselho, deixou o inquerito correr á revelia, nenhuma 

defesa apresentando em seu favOr; 

CONSIDERANDO, em relação á imputação feita, que pelas 

provas produzidas no processo está perfeitamente evidenciado que 

o accusado praticou falta grave prevista em lei, não só se apro

priando de mercadorias que estavam sob sua guarda, como tambem a

bandonando o serviço, sem apresentar a necessaria justificativa; 

Resolvem os membros da Segunda camara do conselho 

Nacional do 'l'rabalho julgar procedente o inqueri to; para autorizar 
N 

a demissao do accusado . 

de 1936 

Geral 
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~<(r ~ .. cP C) o E GX.o vv_.., ' 
ESTRADAS DE FERRO 

ESCRIPTORIO CEN T RAL 

CAIXA POSTAL N9 620 

-SAQ Paulo, 29 d Março de l937 

S . PAULO 

Il.llno. Snr. 
Director Geral da Secretaria 
do Cons lho Nacional do Tr balho 
RIO DE JANEIRO.-

• •• 
EC .ll3f'J 3 'f 

Accusando em nosso poder o prezado off1c1o de 
Y.s., sob nt 1-384/37 - 4.302/35 - e data de 15 do fluente, vi-

os agrade~er remessa, com o mesmo feita# de copia authent1ca 
do accordão proterido pel segunda camara desse Conselho, em ses
são pl n de 11 de Dezembro do anno rindo~ nos autos do pro eso 
n2 4.302/35. relativo ao 1nquer1to •~ini~trativo instaur o para 
demissão do empregado Brnesto Lopee.-

ttencio~aa saudaç~es 

1 ~7 
Presidente da 1rec'toria. 

Oct/ 

. ------
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