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COMPANHIA FORÇA E LUZ DE BROTAS Autor • 

MANOEL S. ALEGRIA Accusado. 

AUTUAÇÃO 

os treze (13) dias do mez de Outubro de mil novecentos e 

trinta e quatro, nesta cidade de BROTAS, autuo a acta e 

portaria 

autuação. Eu 

escrevi. 

E para,cz,star foi lavrada esta 

. .d~ .. secretario, a 

I 



AI:Js treze dias do mez de Outubro de mil novecentos e trinta e qua

tro, nesta cidade de Brotas, em o edificio onde se acham os escripto• 

rios da Companhia Força e Luz de Brotas, á Avenida 1 no 490, ás 13 

horas, am virtude da portarLa expedida pela Adminisyração da Compa

nhia Força e Luz de Brotas, em data de dez de Outubro corrente, paxa 

os fins do que nella se contem, reuniram-se os Sra. Dr. Rubens Pi

mentel, presidente; João Pedro Luocas, vice-presidente e Benedicto 

de Mattos·, c amo secretario, como membros nomeados para conti tu1re.m 

a commissão apuradora do inquerito administrativo, para apurar a 

responsabil~dade do Sr. Manoel s. Alegria, empregado da referida 

Companhia Força e Luz ele Brotas. Em seguida, pelo sr. prestdente foi 

declarado que a presente reunião havia sido convocada, de accordo 

com os termos da portaria de lO (dez) de Outubro do corrente anno, 

da Administração da Companhia Força e Luz de Brotas, para apurar a 

responsabilidade de Manoel s. Alegria, empregado da mesma Companhia, 

por ter-se recusado a attender as instrucqões e determinações de 

serviqos emanadas da gerencia da referida Companhia e por r~ aban

donado o seu lagar, sem dar scien~ia dessa sua resolução á gerencia, 

á qual tsmbem não comwtnicou se desejava ou não continuar aos ser

viços da Companhia, embaraçando com esse procedimento a b8'ã execu

ção das obrigações contractuaes da Companhia, cuja leitura p~ocedeu 

e mandou fosse a mesma portaria· transcripta na acta dos trabalhos, 

, assim, estando presentes todos os membros nomeadGs, declarav& 

installadoa os trabalhos da commissão apu~adora, e designava o dia 

l2 (do~a) de Novembro de mil novecentos e trinta e quatro, ás 13 

(treze) horas, no edificio n. 490 da .Allen1da n. 1, para a audien-

cia do accusado Sr. Manoel s. egria, que poderá, por si, ou as-

sistido de advogado, ou por advogado ou representante do syndicato 

de classe a que pertencer, com poderes legaes, acompanhar o presen

te inquerito administrativo.Transoripção: POR~ARIA· Tendo chegado 

ao conhecimento desta Administração, que o Sr. Manoel s. Alegria, 

empregado da Companhia Foroa e Luz de Brotas, abandonou o serviço 



desde o dia o~to {8) de Outubro de 1934, embaraçando com esse 

procedimento a b8a axecução das nossas obrigações contractuaes, 

determino seja instaurado o competente inquerito administrativo 

para apurar esse facto, considerado falta grave pela legislaQão 

vigente. Para constituirem comndssão apurador nomeio os Sra. 

Ruben Pimentel, João Pedro Luocas e Benedicto de Mattos respecti

vamente, presidente, vice-presidente a secretario. Campinas, 10 de 

Outubro de 1954. Companhia Força e Luz de Brotas. • A. Haile. Di

reator." Pelo ar. presidente foi declarado que, tendo em vista as 

instrucções baixadas pelo Conselho Nacional do Trabalho, relativa 

á ordem processual do inquerito administrativo, designava o dia, 

local e hora já mencionados, para erem ouvidas, como testamunhas 

de accusação, as do r61 que segue: Arthur stmõe , ncarregaüo da 

Cia. Força e Luz de Brotas, residente em Brotas; Antonio Rother, 

electricista da Cia. For a e Luz de Brotas, residente em Brotas; 

Pedro Ferreira Machado, encarregado da Cia. Força e Luz de Bro

tas em B8a •sperança, onde reside; Carlos Marianno, auxiliar da 

Cia. Força e Luz de Brotas, em B8a Esperança, onde reside. O sr. 

Presidente determinou mais que, autuadas esta acta e a respectiva 

portaria, e lavrassem, por carta, os respectivos instrumentos de 

intimação do accusado, afim de assistir ao inquerito, sob pena de 

revelia, e ás testenru.nhas, para deporem no referido inquerito,sobas 

pen da lei.DeclarOQ, finalmente, o sr. Presidente, que, estando 

preenchido o fim da presente reunião, não havendo mais nada a 

tratar, su pendia por alguns momentos a reunião, para que fosse la-

vrada esta acja. Reaberta a sessão, lida e ada conforme a pre-

sente acta, foi a mesma approvada, ~~~~·~.de.~ .• 
secretario, a lavrei e assigno com os demais membros da commissão. 

Brotas, 13 de Outubro de 1934 

~ ~ • . • . . . · - ~~ ; ~ ..•••• ,presidente • 

• . ~~· ........ ,vice-presidente. 

'.l'~of.4"""~~~.$.~ . • , secretario. 



Aos 12 dias do mez de Novembro de mil novecentos e trinta e quatro, 

nesta cidade de Brotas, em o edificio onde se acham os escriptorios 

da Companhia Força e Luz de Brotas, á Avenida 1 n° 490, ás 13 horas, 

reunida a cammissão do inquerito administrativo para apurar a respon

sabilidade attribuida ao Sr . Manoel S . Alegria, pelo Sr . Benedicto de 

Mattos, secretario da referida commissão, foi declarado não ter sido 

possivel fazer a inti ~ação do accusafo Sr. Manoel S . Alegria, empre

gado da referida Cia., por se achar at~ a presente data, designada pa

ra a audiencia, ausente da localidade onde reside, em luger incerto e 

não sabido, pelo que o Sr . presidente, de accordo com o art 0
• 5° das 

~rnstruoqões para inquerito administrativo~ baixadas pelo Conselho Na

cional do Trabalho, em 5 de Junho de 1933, designou novamente o dia 

12 de Dezembro de mil novecentos e trinta e quatro, no mesmo loc 1 e 

hora acima mencionados, para o proseguimento dos trabalhos, e ordenou 

a publicação, por tres vezes, no espaço de trinta (30) dias, de um 

edital de oi tação do acc.usado ar. Manoel S • .iUegria, nos jornaes ''0 Im

parcial" de Brotas, onde residia o accusado, e no "Correio Popular",de 

Campinas, sáde da Caixa de Aposentadoria e Pensões a que o mesmo era 

associado, cuja leitura procedeu, e mandou fosse o referido Edit 1 de 

citação transcripto na acta dos trabalhos: Transcripção:EDITAL DE CI

TAÇÃO:- Citação do acc.usado Sr . Manoel S. Alegria. O Dr. Rubens Pimen

tel, presidente da commissão do inquerito administrativo mandado ins

taurar pela Companhia Força e Luz de Brotas, para apurar a responsabi

lidade do accusado Manoel S. Alegria, seu ex-empregado, como incurso 

no artigo n. 54, letra rn do Decreto n° 20 .465, de 1° de Outubro de 

1931, faz saber aos que o presente Edital virem e o seu conhecimento 

-interessar que, nao tendo sido possivel intimar o acc.usado para compa-

recer á audiencia designada para o dia 12 de Novembro de 1934, por se 

achar em lugar incerto e não sabido, pelo presente fica o sr. Manoel 

S. Alegria citado para comparecer só, ou acompanhado do seu advogado, 

ou assistido pelo advogado ou representante do synd1cato a que perten-

ce~, com poderes legaes, audiencia que terá lugar no dia 12 de De-

zembro de 1934, no edificio no 490 da Avenida 1, nesta cidade de Bro

tas, sob pena de revelia , afim de ver-se-lhe itibiar o inquerito admi-



nistrativo para apurar as faltas que ~he são attribuidas, assim cama 

assistir á inquirição das testemunhas arroladas no processo . E para 

que chegue ao conhecimento do interessado, expedia-se o presente Edi

tal. Dado e pasaado nesta cidade de Brotas, aos 12 dias do mez de No 

vembro de 1934. Eu, Benedicto de Mattos, secretario, subscrevi . O pre

sidente da commissão do inquerito administrativo, Rubens Pimentel . " Pe

lo sr. presidente foi declarado que, tendo em vista as Instrucções ema

nadas do Conselho Nacional do Trabalho, relativas á ordem processual 

do inquerito administra·tivo, designava o dia, local e hora acima men

cionados, para serem ouvidas as testemunhas ~e accusação já menciona

das na acta de installaqão dos trabalhos do presente inquerito adminis

trativo, e bem assim o accusado Sr. Manoel s. Alegria. Declarou, fi

nalmente, o ar . presidente que, estando prehenchido o fim da presente 

reunião e não havendo mais nada a tratacm suspendia por alguns minutos 

a reunião, para que fosse · ~avrada esta acta. Reaberta a sessão , lida 

e ~hada c~nfo_rme Àpresente acta, foi a mesma approvada, que 

-~~~·· ·· searetario, a lavrei e assigno 

demais membros da commissão . 

Brotas , 12 de Novembro de 1934 . 

eu • •• • ••. 

com os 



os doze dias do mez de Dezetnbro de mil novecentos e trinta 

e quatro, nesta cidade de Brotas, em o ecl.i.ficio onde se acham 

os escriptorioa d.a Compa a Força e Luz d. e Brotas, á Avenida 

1 nQ 490, ás 13 horas, presentes os mertJbros da comr d.ssão ele 

inque ito, Dr. ubena Pimentel, Presidente, Sr. João Pecro Lu

cas, Vice-Presidente, commigo Secretario abaixo assignado, ahi 

pelo )r. Pr sidente foram d aclarados abertos os trabalhos. 

Apregoadas os nomes do accusado e das testemuru1as arroladas 

não coiDJ)areceu o accusado, Sr. ~ noel S. Alegria por si e nem 

aco panhado por seu advogado ou representante do Syndicato a 

que porventura pertença, pelo ~ue Jelo r. Presidente foi orde

naM o Jlr~ser;ui'1le~ tr balhos á revelia do accusado. Eu, 

.ffj:/ft~ at.l""''" ...... , SecretarJ.O escrevlll o jlresente 

termo que vae por mim assignado, juntamente com os demais mem-

bros da co ssão de inquerito. 

~~~~~~~~--- Presidente 

~~~~~~~~:_ __ _yvice-Pre3iden· 
te. 
Secretario 

Aos doze a ias do mez de Dezembro de mil novecentos e trinta 

e quatro, nesta cidade de Brotas, em o edifício onde se acham 

os escriptortos da Conrpan ia Força e Luz de :Brotas, á :veniéla 

1 nQ 490, ás 13 horas, presentes os membros da cornmissão de 

inquerito, Dr. ubena Pimentel, Presidente, Sr. João Pedro Lucas, 
I 

Vice-Presidente, a revelia do accusado, co eo Secretario, abai-

xo assi nado, ahi pelo Sr. Presidente foram inquiridas as teste-

mu lhas de accuc 

este termo. r 

la. .ACCU Ç~-

que para const r f ço 

Secretario, o escr v • 

i Ões, com 59 annos de ida-

de, casado, residente'n Avenida 1 nQ 14, Encarrega o da Companhia 

orca e Luz de Brotas, nesta cidade de Brotas, com 21 nnos com

pletos prestados , digo com 21 annos corrq)letos de serviço presta-



, 
f? .. ~ 

o) , ~o~ ru1ia retro referica, s be_ o ler e escrevE.J. • o.:~ /) 

co..:~t es disse n· cln . Co J)ro · ss· .da na fo ma da lei, o etteu 

clizer a vercade do que soubesse e lhe fosse }"ler unt o, In ui

rla.a S' bre o f' cto constante c1a ort.· "1'" de folhas 1, res].X)n-

cl.eu:- ue o de:poent~ co' o e c, r egado os ser~iç s 

nhia em rot s , recebeu in~truc~Ões do ere. te a 

Jahú , Dr. oberto inho Lutz , no se .. ti o ce communlccr ao 

accusado , r . r~ noel S. Alcc;ri , de que por conve cienci ê.o 

servi .o tinha sido resolvLda a sua t~an. ferencia p r, a ec

""'o e oa s~er nça; que es..,~ co unicac ,.o f' i feita ver-

alente ao in.eressa o; .ue o accusado allec ndo convenien

cias par ;cul res recusou-se a acceit r esua t ~ ferencia , 

mo lvos esses que ex z er c r·a LO en ereçou .( •ere1cia da 

ivis~o de Jahú; que o de oente , cico , o áCCus· o, lle ou 

ainda que eixava de assur ··r o seu novo posto porque eote fi -

C3. is i. c•tante c e sua f ilta que na ucll. 
., 

occ siao re-

sidia ... 
lo; d oente , oott e ao .... fJ.J.e o e n o-se o r zo (. 

a o o recusado r ssumir o seu noro :posto -e nao 

tendo e::;te co1purecido ao mesmo no ~razo ln~icacl.o, sus]en cu-o 

po... rdem o Ge ente ( a Di vL .. ão éie J • , por ativos de eso-

bcdiencia, :p lo :r>raso ~e 5 dias· que :1.in o esse :praso o de:p n-

te conce~eu- lhe, 
. .. ccor o com ~nstrucçoes recebi(~s JO e 

escri .. to co erente da 
. . ., , 
~v1sao de Jahu , m is 5 dius ; ssu-a 

mir , di o 'ais 5 ias paro seguir JX r 13 a i'SJ)Grança 1 ra assu-

1tir o seu referi o car o; aue o :pente cry.ois us QecorL~cos 

es es 5 dias e ainC e ccordo cor instrucçõoes r ebi s con-

sidcrou esse eesto ~o accusado co1 o aban ono do car o, no ter

mos ela carta de 3 do Outubro d.e 1934, en eregada ·rect· ente 

ao accusado pelo ,.,erente da ivL_;ão a.c JabÚ e c'la ual clle 

ceJoente recebeu u• co ia; que o ac usado exercia nesta 

ecção de rotas , o c r o C ha v·rios nnoo 

o oue at a ta ca U ris ensa or abantono do C- 0 0 , nada 

del rc1.r"1 que o ud.esse c es bona • r-ac.J:l L.. isue c • e 18 

foi )Jerc;unt· C o J slo ;tue , clou o ~ • l?resi c_ te ccr .... r 



encerrar este de-poimento que , ~ois de lido e achado conf'orme, 

vaE! devidamente assignado. Eu~al~ Secretario 

o escrevi e assigno. 

~::2ílr:c.::!~~~~~~~:::...- Presidente 

~~~~~--~ Vice-Presidente 

estemunha 

~~~~~~~~~~~~~Secretario 

idade , solteiro , residente á J venida 1 s/n, nesta cidade de Bro

tas , installador electricista, com um anno de serviços prestados 

á mesma Companhia, sabendo lêr e escrever. Aos costu es disse 

nada . Compromissada na rorma da lei, p.rometteu dizer a verdade 

do que soubesse e lhe fosse per untado . Inquirida sobre o facto 

constante da portaria de folhas 1 , res:pondeu: - ue o d.epoen-

te soube por intermedio do proprio accusado , or. Janoel s. Ale

gria, que este havia sido removido para a ecção de B6a Esperan-
... ça; que o accusado dissera ao de~eente que nao assumiria o seu 

novo posto porque o lugar era doentio, sugeito a maleita; que o 

depoente posteriormente a conversa que tivera com o accusado , 

nada mais soube com referencia a este caso , pois a partir d.esta 

data não r ais se encontrou com o referido accusado; que o depoen

te nada mais sabe com referencia a transferencia do accusado . Na-

da mais disse e nem lhe foi perguntado, pelo que mandou o Sr. 

Presidente encerrar este àepoiv 

vae devidamente assicnado . 

to q,u~, ~k achado conforme~ 

~~~ ecret rio , 

o escrevê e assiuno. 

~ Presidente ...... = ~ ~ Vice-Presidente 

~Teste1ounh8 
____ ,.,ecretario 



» 1/' 
l3a . edro errelra cl:l.::.d o , c o 40 

annos c e i Ce co pletos , c· sado , resicente á ua c· los ate-

l 11o s/n, n cidn.de c e oa Hsperança , Enca1~e a o .. 
a ecçao e 

"" ub-Esta ao naquell cidade , com 11 annos ã.e serv·~os ~resta-

os ' s Co 'lJ'~ 1hias r·· li "as á ~ reza orça e Luz e · 'beirão 

Pre·o, s b não ler e e creve1 . os costu es isse n·da . Co ro-

n f'or a c lei. omet teu d'zer a verdade ã.o que sou

besse e lhe fosse y,er unta o. Inquirida sobre o facto con.Jtante 

da ort r i a e folhas 1 , resr-ondeu:- ue o rc~oente como En-

carr .:;ado dn 
M 

ecçao à.e a Esper nr.a e o co~ia da corre o. -

dcnc a roca a entre o ~erente da ivis~o , 

Lutz e o r . Arthur 
. ., 
~moe~ , Encarrega o 

aberto arinho 

ec ão de Brotas , 

onde o accusaco trabalhava , teve sei ncia de que o mo rece-

lx. ra orà.eP.J par tr nsferir- se • ra a sua ecçao , onCe ve i 

exer er s es as funcç ões , ' sto é, as funcções de install ador 

que exercta em Brotas; gue tam"cm por c "ta diri ida pelo 

re te 'visão directul ente ao r • • ~oel • Ale ria 

o c e o ente recebeu COJ:ri a , teve sciencia de que ao accusa o 

f ra marcado o J raso at ' o c.l:La 8 de Outubro J roximo . ss do , 

1 

o seu ovo car o em Bo · peran a , sob pena e s r 

onsld r do dis"ensado uos servi os da c·mp a , 1 or ab· dono 

o c r!jo; que o c CJJOente não conhece essa lmente o r . Aleoria 

elo _uo n da JO e dizer co1 refercncia a su conducta dur n e 

o ·empo em ue exerceu as suas func ,Ões na Companhia; que o 

d :poente não sabe qual o ativo al le co JOlo c usa. o .. c~ra se 

rec 1 ar · se uir Jara 
... 

ec~ao delle ce oente . Fada is disC'!e 

ne lhe oi .e unta o, pelo ue 1endou o • Pres · a.ente e -

cerrar este "eJoimcl~~·,.uc , li~- 3 t:lCt 1 () lf'or'Je , vae cevi"a

en ·e ass · nad.o . ""'.u~cr.+.cy.C?-ttf;, ;;~ecrctarlo o e -

crevi e assigno . 

~-d~ Ires~dente . 
~ ~· Vice- resi ent • 

~~~-'.,este uru • 

~~ 1ec eta.r•io . 



-Carlos ·riano , com 65 os de 
i c 

, 
e, casa o, resi ente ua J o· ;tu i 1 >ilva n: 11, c i 

a eran a, per~ orca ~ub-Esta~ão c eferl{a cic...a. e , 
, i 11 ·e os 23 annos d serviços presta os · s o -:p&nhias 

,! ...... r·ezu .!! orça e Lu de ibeirão Pre o, s· ben o ler 

e escrever. os costu G disse nada . Conpro ·so ~a fon 

leL, o etteu dizer a vern e co ue soubesse 1 e fo e c -

n uir'da sobre o ~ cto co 1s te a J o.ctaria e fol.v. s 
1, rer:·J on u:- ue o de]oentc s ube :po i ·o do r . I ec....ro 

achado, "" perança tinha •e eira de CJ. e par a ecnao e a ;J s 

r e ovido o r . anoel • Q ria; _ue o depoente soubo ainca o r 
in te o ~o Senhor aci encionado c uo o accus~ o deve ia 

tomar )Josse êlo seu novo c·rgo mais ou menos no dia 8 de Cut b o 

1 oxl o 

s do t t{ 

ssado; ue o nt po e ·nro ar ain a que o accu-
.., 

resente mo e1to nao a receu ra a sumir o seu 10-

vo osto; que o d oe te soube or ouvir Lzer _uc e Ti tu e 

c ssa attitu e do ccusa o o s o via si consi"er o is-

nsado os serviços a CompanJ: ia J or aban no 1 o c go . l aua 

mais isse e nen lhe foi :perguntado pelo que andou o Sr . re~ 

s'dente encerar este epoim 11~ ~~ l~,l~ r L J c one , 

vae evl amente assinado . u ,~CJ(R.,atéf:;,,_creta
rio, o escrevi e ssL , • 

ecret.ario . 



O presente 1nque~ito dm1nistrat1vo foi aberto por 

determ:ti.naqão da. AdministraQio da Companhia. Força e Luz de Brotas, 

por "Portaria" datada da lO de Outubro de lQ~ (Doc. n. 1), para 

apurar a respons.abili.da.de do aocusado, Sr. Manoel s. Alegria, 

installador eleotricista da reterida Cia. na cidade de Brotas, 

~ ter-se recusado !. attender ...!.. instrucções !. determi.nações 

de serviços emanadaS da gerencia ~referida Companhi-a, !. por

fim abandonada 2. .!!3! lu ar, !!!!!_ ~ aciencia dessa !.B!._ resolução 

! eerencta, ! qua1 tambem não communi.coa !!. desejava ~ não 2.2A

tinuar !E.!._ serviços ~ Companhi.a•. 

Intimadas as testemunhas arroladas no processo (Does. 

ns. a,, z, 4o e. 5), igual providencia. não foi posai vel tomar com re

ferencia ao acouaado (Doc. n. 6), por e achar, at4 á vespera da 

data marcada para a audienoia (12 da Novembro de 1934), em lugar 

incerto, e não sabi.do, pelo que foi marcada nova audienoia para o 

dia 12 de Dezembro de l9Sl, e ordenada a publicação, de um edital 

de 1ntimaçio do aocusado, por 3 vezes, no espaço de 30 dias, noa 

jornaea que costumam publicar o expediente da Ca~xa de Aposenta

doria e Pensões de que tazi.a. parte o acousado. Este edital foi 

regularmente publicado nos jornaes •o Imparcial• da cidade de Bro

tas, onde reside ou residia o accusado, e no "Correio Popular• da 

eidade de Campinas, s4de da Caixa de Apo entadoria e Pensões da 

Empreza Força e Luz de Ribeirão Preto e Cias. suas Associadas, a 

que pertencia o accuaado (Does. ns. 11, ll.-.1., 11-B, 12, 12-A e 

12-B). 

Intimadas, tamb~, novamente, as testemunhas de aocu

sação (Does. ns. 7, a, 9 e ~O), reunio-se a oommissão no edificio 

n. 490 da AYenida no 1, na cidade de Brotas, no dia 12 de Dezem

bro de 1934, e, á hora designada no edital de 1ntimaqão do aoeu

sado, proaeguiu nos trabalhos para apuração das faltas attribui

daa pela Cia. Força e Luz de Brotas ao accuaado. Apregoado o no-



me do accusado, verificou-se a ausencia do mesmo, o qual tamt~ 
não se fez representar por seu advogado, nem por advogado ou re-

presentante do syndicato a que porventura esteja filiado, pelo 

que, de accordo com as "Instrucções para o Inquerito Administra

tivo", baixadas pelo Egr. Conselho Nacional do Trabalho, prosegui

ram-se os trabalhos, á revelia do accusado. 

Foram ouvidas, separadamente, cada uma das testemunhas 

arroladas no processo. 

A primeira testemunha, Snr. Arthur Simões, ouvida so

bre os motivos que deram causa á demissão do Sr. Manoel s. Ale-

gria, declarou que, na qualidade de encarregado dos serviços da 

Companhia em Brotas~ recebera instrucções do gerente da Divisão 

de ~ahú, dr. Roberto Marinho Lutz, no sentido de communicar ao 

accusado, que, "por conveniencia do serviço, tinha sido resolvi

da a sua transferencia para a secção de B8a Esperançar, tendo o 

mesmo se recusado a accei tar essa transferencia, ''allegando con

veniencias particulares, em carta que escreveu á Administra 1 ão 

da Companhia, em data de 14 de Setembro de 1934, e bem assim, 

que o novo posto ficava mais distante da familia, que naquella 

occasião residia em São Paulo". Declarou ainda essa testemunha 

que ao accusado fôra dado o prazo de 5 dias para assumir o seu 

novo posto, prazo este que foi prorogado por mais 5 dias, fin

dos os quaes, por ordem da gerencia da Companhia, communicou ao 

accusado haver sido dispensado do serviço, de accordo com a car

ta de 3 de Outubro de 1934 que a administração havia endereçado 

ao accusado, da qual recebera copia. 

A segunda testemunha, Sr. Antonio Rother, declarou 

que, por intermedio do proprio accusado, viera a saber ter sido 

-o mesmo removido para a secçao de Boa Esperança, e que o mesmo 

dissera que "não assumiria o seu novo emprego porque o lugar era 

doentio, sujeito a maleita" . 

A terceira testemunha, S,.r. Pedro .tl'erreira chado, 



dec~arou que, na qualidade de encarregado da Companhia em Boa Es

peranqa, e por copia de correapondenc1a que normalmente recebe, 

teve scienc1 de que o accuaado recebera ordem para transferir-se 

para a sua secção, onde deveria exercer as mesmas tuncções de 

installador electricista que exercia em Brotas. Declarou ainda 

que, tambem por intermedio dessas copias de correspondencia, te

ve conhecimento de que "ao accusado t8ra marcado o prazo atá o 

dia 8 de Outubro de 1934 para assumir o seu novo posto em Boa Es

perança, sob pena de ser considerado dispensado dos serviços da 

Companhia, por abandono do cargo". 

Finalmente, a quarta testemunha arrolada, Sr. Carlos 

Mariano, declarou que, por intermedio do Sr. Pedro Ferreira Ma

chado, soube que para a sec ção de B6a Esperança "tinha sido re

movido o Sr. Manoel S. Alegria"e que o mesmo "deveria tomar pos

s e do seu novo cargo maia ou menos no dia 8 de Outubro de 1934". 

Declarou ainda essa testemunha que at' a data do seu depoimento, 

o accuaado não apparecera para asaumir o seu novo posto, e viera 

a saber, por ouvir dizer, que em virtude dessa sua attitude , o 

accusado havia sido considerado dispensado dos serviços da Compa

nhia por abandono do cargo. 

Pelo depoimento das testemunhas arroladas, conclue-

se: 

1° - ue o accusado, Sr. Manoel S. Alegria, foi, por con

veniencia do serYiço, transferido pela Administração da Companhia 

Força e Luz de Brotas, do cargo de installador na cidade de Bro

tas, para igual cargo na cidade de B6a Esperanqa; 

2° - que o accusado, allegando, ora conveniencias parti

culares, ora estar Boa Esperanqa mais diatnte de são Paulo, onde 

residia sua fam1lia, ora ser o lugar doentio, sujeito a maleita, 

recusou-se a acceitar essa transferencia; 

3• - que, á vista diaao, foi, pela Administração da Compa

nhia, dado ao accusado o prazo de 5 dias para assumir o seu novo 

emprego; 



_, 

/~ ( 

4° - que, findo es e pr zo, foi-lhe marc do novo prazo 

de 5 dias, a findar-e 8 de Outubro de 1934, para as umir o 

seu novo cargo, sob pena de damissão por abandono do erviço; 

pena e t que foi, afinal, pplicada pela Administração da Com

panhi Forç e Luz de Brota , por não ter o accusado comparecido 

ao ser iço at' o ultimo dia do prazo concedido. 

Isto posto, e tendo em vi ta: 

)- que o presente proces o corr u regularmente, os seu 

tramite legaes, rigorosamente de aocordo com a "Instrucções 

para o Inquerito Administrativo", baixadas pelo Egr. Con elho 

Nacional do Trabalho, em data de 5 de Junho d 1933; 

b)- que o accusado, Sr. Manoel s. Alegria, desinteressou

a completamente pelo andamento do presente inquerita dministra

ti o, tanto as Lm que não attendeu ao edital de intimação, publi

cado por 3 vez , no espaço de 30 dias, nos jornaes ~o I parcial" 

da cidade de Brot e no Corr io Popular" da cidade de Campinas, 

deix ndo de presentar quaesquer provas ou defesa, inclusive ar

rolamento de testemunhas; 

o)- que os depoimentos das testemunha de aocuaação são 

todos contrarias ao accusado, concluindo-se por elles que o accu

sado se recusou a assumir o seu novo cargo para onde havia sido 

tran ferido; 

d)- que, p la corr spondencia trocada entre a Administra

ção da Companhia Força e Luz de Brotas e o aocusado (Does. ns. 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21), mais se evidencia a culpa

bilidade do accusado, conforme se vê das respostas dadas pelo 

ao gerente da Companhia Força e Luz de Brotas (Does, ns. 3 

e 17 ), negando-se a acceitar a sua transferenci para Boa Espe-

rança; 

e)- que, com a sua attitude, o accusado inflingio o 

artigo 54, letra -r• do Decreto n• 20.465, de 1° de Outubro de 

1931: 

Julgamos, m face da provas adduzidas, procedente 



aoousação da Oia. Força e Luz de Brotas contra o aocusado, Sr. 

Manoel s. Alegria, conforme ttportaria~ expedida pelo Director 

da reterida Companhia am data de 10 de Outubro de 1934 (Doc.n.l), 

para o fim de considerar perfeitament-e de conformidade com as 

provas do presente inquerito administrativo, omacto da Adminis

tra~ão da Companhia. Força e Luz de Brotas, que destituio o Snr. 

Manoel s. Alegria do cargo de empregado da referida Companhia, 

onde exerc-i. a.s funcções de installador electricista. 

Dado e passado nesta cidade de Brotas, aos 5 

dias do mez de Janeiro de 195~. 

~--/..-- .:;;:;/, ~ Presidente. 
/'~~~? 

~ ~~.~ Vice-Presidente. 

~~~~eoretario, 



ORTARr.A 
(1 

Tendo chegado o conheci nto d sta dm1nis-
.. tr qao, que o Sr .. Manoel s. Alegr1 , m.preg do da Comp -

nh1a ForQ e Luz de Brot bandonou o s rviQO des o 

dia oito {8) d Outubro de 1934, embar qando com e pro-

cedi nto b8a x CUQão das no a obrigaqõ s oontractu , 
det rmino aja instaur do o compet nt inquertto 

tiTO para purar es e tacto, oonsid r do talta grave pel 

1 gisl Q .. O vig nte. 

Para oon ti tuirem a commis ão purador nom i o 

oa rs. ben Pimentel, João Pedro Lucca e B nedicto d 

tto respeotiv ente, presidente, vice-presidente e eore

tario. 

Campinas, 10 de Outubro e l934i 

COMPANHU FORC E L DE BROTAS 

Ú~i~ o-



... 

AD Sr. 
Antoni.o Rother. 
BROTAS 

Por det rminação do Sr. Dr. Rubens Pimentel, presidente d 

oommissão ~ inquerito administrativo instaurado par purar 

a respon abilidade do Sr. noel s. Alegr1 , empregado da 

Companhia Força e Luz de Brotas. pelo tacto de ter-se· reou-

ado a attender as 1nstruoçõ determina Õe de serviçoa 

emanadas da g renc1a da r ferida Companhia, e por fim aban• 

don do o eu logar, sem dar sciencta dessa sua re olu <ão á 

gerencia, á qual tambam não communicou se desejava ou não 

continuar aos serviço da Companhia, embaraçando com esse 

procedimento b6a execução das obrigações oontraotuae da 

referida Cia., • INTIMO- VOS para1 no dia doze (12) de No

vembro de mil novecentos e trinta e quatro, ás treze (13) 

horas. comparecer no edifioio n. 490 da Avenida 1, nesta 

cidade, afim de depor no referido inquerito administrativo. 

Brot s, 13 de Outubro de 1954. 

• ~~~.--.-.~ •••• Presidente • 

o-?----C~ ,:- ~~ 



Illmo. sr • 
.Arthur Sim.õe • 
Cia. Força e Luz de Brot s. 
BROTAS. 

Por determinação do Sr. Dr. Rubens Pimentel, pre idente ·da 

oommi são do inquerito dministrativo instaurado .para apu

rar a responsabilidad do Sr. Manoel s. Alegria, empregado 

d Companhia Força e Luz de Brotas, pelo facto de ter- e 

recu ado a attender s instruoçõe e d terminaçãe de ser

viços emanadas da gerencia d referida Companhia e por fim 

bandonado o seu logar, sem dar soienoia dessa sua r solu

ção á gerenoia, á qual tambem não oammunicou s desejava ou 

não continuar aos erviços da Companhia, embaraçando com 

esse eu procedimento a b8a execução das obrigações contrao-

tua · s da referi da C ia., INTIMO-VOS para, no dia doze (12) 

de No embro de mim novecentos e trinta e quatro, ás treze (13) 

hor s, comparecer no edificio n. 490 da Avenida 1, nesta ci-

dada, afim de depor no referido 1nquerito administrativo. 

Brotas, 13 de Outubro de 1934. 



• 

.. ' 

• I 

Ao Sr. 
Pedro Ferreir 
BOA ESPERANÇA 

chado. 

Por determinação do Sr. Dr. Bubena Pimentel, presiden~e da 

commiss-o do inquerito administrativa instaurado para apur 

a r sponsab111dada do Sr. Manoel s. Alegria, empreg do da Com

panhia Força e Luz de Brotas, pelo facto d ter-s r ousado 

attender as inatrucçõ determinaçõe de erViçoa emanadas 

da gerencia .da ref'erida Companhia, e por fim abandonado o seu 

logar, sem dar sc1encia dessa ua reso~ução á gerencia, á qual 

tambem não oowm,nicou se desejava ou n-o .continuar os serviços 

da Companhia, embara9ando com es e procedi anta b8a execu

ção das obrigações eontractuaes da referida Cia., -INTIMO-VOS 

para, no di doze {12) de Novembro de mil novecentos e trinta 

e quatro, ás treze (15) horas, comparecer no edifioio n. 490 

da Avenida l, na aidade de Brotas, atim de dep6r no referido 

Lnquerito administrativo. 

Brotas, 13 de Outubro de 1934 • 

• • . • • • • . ·~· ••• Presidente • 

.~v.vYJ· w. &:.~~.secretario. 
~ 

;J, ._ z_. ;-~;::.:;~!: ~ .w ' 

c_--~~ 



sr. 
Carla rianno. 
BOA ESPERANÇA. 

Por determin qão do Sr. Dr. Ruben Pimentel, pre idente da 

oommi são do inquerito administrativo instaurado para pu

rar a re pona bilidad do Sr. Manoel s. Alegr~a, empregado 

da Companhia Força Luz d Brot , pelo tacto de ter-se re-

cusado a at ender s instruoções e d terminações d rviço 

emanadas d gerenc1 d reterida Companhia, e por tba an-

danado o eu logar, em dar so1enc1a d s su resolução á 

ger ncia, á qua~ tambem não communicou e desejav ou não 

continuar os servi os da Companhia, mbaraçando com e a 

procedimento a b8a execuç"o das obrigações oontr ctuaes 

r ferida Cia., - INTIMO-VOS para, no dia do~ (U) de Novem

bro de mil novecentos e trint e quatro, ás treze (13) horas, 

comparec r no edi!ioio n. ~90 da Avenida 1 1 na cidade de 

Brota , tim de dep6r no referido inquerito dm1n1strat1 o. 

Brotas, 13 de Outubro de 1934 



o Sr. 
Manoe~ s. Alegria. 
BROTAS 

Por determina~ão do Sr. Dr. Rubens Pimentel, pr i dente da: 

commi ão do 1nquer1 to adm1n1strat1 o, INTIMO-VOS para, no 

dia doze (12) d Novembro de mil no acento e trin~a e ua

tro, ás tre e (13) horas, comparecer no d1~ic1o n. 490 da 

Avenida 1, nest cid de, atim de . Ter~e-lhe inici o inque 

rito dministr tivo instaurado par purar sua r sponsabi-

lidade pelo tacto de ter e recusada attender s instruc~Õe 

determina~õ a de erviços emanadas d gerencia da Companhi 

ForQa e Luz de Brotas por fim abandonado o eu lagar, sem 

dar ci nc1 dessa sua resolução á ger nci , á qual ta.mbem 

não communicou e defejava ou não continuar aos ervi~os da 

Oia., mbaraçando com esa seu procedimento a b8a execuQão 

das obrigações contractua a da referida Companhi , as 1m co

mo ssistir inquiri ão das testemunhas Sra. Arthur Simõ s, 

Antonio Rother, Pedro Ferr ira Machado e Carlos Marianno,tu

do sob pena de revelia. 

Dec~aro-vos ainda que podeis tazer~e acompanhar de advogado, 

ou serdes assistido por advogado ou representante do syndica

to que pertencei , com poderes legaea. 

Brotas. 13 de Outubro de 1954 



Ao Snr. 
Carlos harianno. 
BO ESPERANÇA 

-

Por determina~~o do Sr. nr. Rubens Pimentel, presidente da com

missão do inquerito administr tivo instaurado para apurar a res

ponsabilidade do sr. anoel S. legria, empregado da Cia. ForQa 

e Luz de Brot s, communico-vos que, em virtude de n-o ter sido 

possivel intimar o accus do para comparecer á aud1enc1a marcada 

para o dia 12 de Novembro corrente, por se achar em lugar incer

to e n-o· sabido, - INTIMO-VOS novamente para, no dia dnze ( 12) 

de Dezembro de mil novecentos e trinta e quatro, ás treze (13) 

horas, comparecer no edificio n. 490 na Avenida 1, nesta cidade 

de Brotas, afim de dep6r no referido inquerito administrativo. 

Brotas, 12 de Novembro de 1934o 

~ /Â -- . 
~~~ ••• Presidente • 

. . aí fat,t;C;.secretoxio. 

12~ 

IG ~~4 e4 tf?'f 

~~~ 



Simões. 

Por determinação do sr. dr. Rubens Pimentel, presidente da 

commdssão do 1nquer1to administrativo instaurado para apur r 

a responsabilidade do sr. Manuel s. legria, empregado da C1a. 

Forç e Luz de Brotas, communico-vos que, em virtude de não ter 

sido possivel intimar o accusado para comparecer á audiencia 

murcada para o di 12 de Novembro corrente, por se achar em lu

gar incerto e não sabido, - INTIMO-VO~ novamente para, no dia 

doze (12} de Dezembro de mil novecentos e trinta e quatro, com

parecer no edifício n. 490 da venida l, nesta cidade de Brotas, 

afim de depôr no referido inquerito administrativo. 

Brot s, 12 de Novembro de 1934. 

~?-......... presidente. 

-~~.~~.Secretario. 



Machado . 

-Por determin çao do sr. dr. Rubens Pimentel, Presidente da 

commissão do inquerito admihistrativo instaurado para apurar 

a responsabilidade do sr. Manoel s. Alegria, empregado da Ci • 

Força e Luz de Brotas, communieo-vos que, em ~irtude de não 

ter sido possivel intimar o accus do para comparecer á udien

cia marcada para o dia 12 de Novembro corrente , por se achar em 

lugar incerto e não sabido - INri KO+ OS novamente para, no dia 

doze (12) de Dezembro de mil novecentos e trinta e quatro, com

parecer no edificio n . 490 da venida 1, nesta cidade de Brotas, 

afim de dep8r no referido inquerito administrativo. 

Brotas, 12 de Novembro de 1934 . 



Rother . 

Por determina ão do sr . dr. flubens Pimentel, presidente da 

commissão do inquerito administrativo instaurado para apurar 

a respons bilida e do sr. noel S . egria, ompre ado da Cia . 

orqa e Luz d Brotas, communico-vos que, em virtude de n-o 

ter sido possivel inti nar o accusado para com recer udien-

cia marcad ara o dia 12 de Novembro corrente, por se ach r 

-em lugar incerto e nao sabido, - IN 0- O nov•mente para, no 

di doze (12) de Dezembro de mil novecentos e trinta e quatro, 

comparecer no edificio n . 490 da ven1da 1 , nesta cidade de 

Brotas, afim de dep6r no ref.er1 o inquerito administrativo . 

Brotas, 12 de Nove bro de 1934 

..•• Presidente. 



EDl:T.A.L 

Cl'.fAÇÃO DO A , (~USADO 
SNU. MANOEL • ALEGRIA 

O dr. Rubens Pimentel, pre· 
Aidente da commissão do in· 
querito administrativo man
dado instaurar pela OOMPA-

O IMPARCIAL 

O G· 5ELLc51l 

PELLc USEM 50 

NHIA FORÇA E LUZ DE ElfEEI!~Bl8 
BROTAS, para apurar a res- ~ 
ponsabilidade do accusndo 
Manoel S. Alegria, seu ex
em pregado, como incurso no 
artigo 54, letra «h do deere
to n. 20.465, de 1 de Outubro 
de 1931, faz saber aos que o 
presente edital virem e o seu 
conhecimento interessar que, 
não tendo sido possível inti· 
mar o accusado para compa· 
recer á audiencia designada 
para o ãia 12 de Novembro 1 de 1934, por se achar em lu-

1 gar incerto e não sabido, pe· 
lo presente fica o dito snr. 
Manoel S. Alegria citado pa· 
ra comparecer só, ou acom· 
panhado de seu advogado, ou 
assistido pelo advogado oul 
representllnte do syndicato a I 
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melhidão do rosto- eryti 
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ESORIPTORIO => .,, 
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que pertencer, com poderes -il.....,·r--"-.,......,~,r-~""'""-,.r...,...~ft'-...,,f"""w" .... ~~ 
legaes, á audiencia que terá r:"tiiiHI 
lugar no dia 12 de nezembro .. .,.._.a;;;.~~-...... ...... u ....... ._ .,_.....: ........... ~..., 

de 1934, no edificio n. 490 da ' 
Avenida n. 1, nesta cidade de 1 
Brotas, sob pena de revelia, ! 
afim de ver-se-lhe iniciar o . 
inquerito administrativo pa
ra apu ·ar as faltas quo lltü 
são attribuidas, assit11 como 
assistir á mquiriQão rlas tes- 1 

temunhas arroladas no pro 1 
cesso. E para que chegue ao 
conhecimento do interessado~ 
expediu-se o presente edital. 

Dado e passado nesta cida-1 
de de Brotas, aos 12 dias do 1 

RIA-

CIRUROllC DENTISTA 

pelas escolas de São Paulo e juiz 



E:O:I:TA.L 

UI'rAÇÃO DO A ('USADO 
SNU. MANO ~L • ALEGRIA 

O dr. Ruoens imen tel, pre· 
Hidente da commis ão do in· 
querito administrativo man
uado instaurar pela COMPA-

O IMPARCIAL 

O ~f ôELLc.SF\ 

PEL:LE U.SEM 50 

NHIA FORQA E LUZ DE llfEEl!~B(8 BROTAS, para apurar a r~s- ~ 
ponsabilidade do accusado 
Manoel S. Alegria, seu ex· 
em pregado, como incurso no 
artigo 54, letra cf, do de~Jre
to n. 20.465, de 1 de Outubro 
de 1931, faz saber aos que o 
presente edital virem e o seu 
conheciml3nto interessar que, 
não tendo sido possível inti
mar o accusado para compa
recer á audiencia designada 
para o àia 12 de Novembro 1 de 1934, por se achar em lu
gar incerto e não sabido, pe
lo presente fica o dito snr. 
Manoel S. Alegria citado pa
ra comparecer só, ou acom
panhado de seu advogado, ou 

O creme ideal para: sardas: 1 

gas -- pannos - cravos -
pinhas - póro dilatados · 

melhidão do rosto- erytl 
lar e todas as mancha 

A venda nas pharmacias, 
perfumarias. 
Tamanhos: GRANDE E 

ESORIPTORIO 

Rua Alvares Pentea 

5.0 andar - Salas 8 9 e 10 -

a sistido pelo advogado ou I ,IH~[!~SIH~[!~S~§JEE§~: 
representante do syndicato a I 
que pertencer, com poderes -li-"!rr-~~~.,ro...,....-Jr'r-'1 ....... "7r-.,l"'"~.....,.r-r 
legaes, á audiencia que terá 
lugar no dia 12 de nezembro 
de 1934, no edificio n. 490 da ' 
Avenida n. 1, nesta cidade de 
Brotas, sob pena de revelia, I 
afim de ver-se-lhe iniciar o 
inquerito aclministr<ltivo pa
ra apu ·ar as faltas quo Jlt( 

são attrib11das, assim como 
assistir á mquirição tias tes- ' 
temunhas art•oladas no pro l 
cesso. E para que chegue ao 
conhecimento do interessado~ 
expediu-se o presente edital. 

Dado e passado nesta cida
de de Brota , 8061 1~ dias do 
mez do Ncvembro de 1934. 
Eu, Benedicto de Mattos, se
cretario, subscrevi. 

O Pr·esidente da com
missão do inquerito adminis
tractivo, 

RUBENS PIMENTEL 

• 

CIRUROllt DENTISTA 

pelas escolas de São Paulo e Juiz < 
Co altorlOI "' ll d • a 
ATTENDE DAS 7 AS 10 E DAS 1 AS 5 

Executa todos trabalhos concernente 
profi ão. - Preço Modico 



EDJ:T.A.L 

CITAÇÃO DO ACCUSADO 
SNR. MANOEL S. ALEGRIA 

O dr. Rubens Pimentel, pre· 
idente da cornmissão do in

querito administrativo man
dado instaurar p la COMPA-

.. ~.4- A-

o~~ 

O IMPARCIAL 

O EM5ELLcSf\M 

PEL.LE USEM SOM 

NHIA FORÇA E LUZ DE aB3~~?J~~ 
BROTAS, para apurar a r s- ' ~ 
ponsabilidade do accusado 
Manoel S. Alegria, seu ex·' 
um prega o, como incurso no 
artigo 54, letra «f., do d ~.we
to n. 20.465, de 1 de Outubro 

1 de 1931, faz sHber nos que o
1 prClsente edital vir m e os u 

eonhecim\3nto interessar que, lj 

não t ndo sirlo possível inti
mar o a ousado para compa-

1 
recer á audiencia designada 
para o àia 12 de NovcmLro

1 de 1934, por se achar em lu-
1 aar incerto e não sabido, pe· 

lo presente fi a o dito snr. 
Manoel . Al gria citado pa
ra comparecer só, ou acom
panhado de seu advogado, ou 

O creme ideal para : sardas: ru
gas - pannos - cravos -

pinhas - póros dilatados -
melhidão do rosto ·- erythcn 

lar e todas as manchas d 
A v nda nas pharmacias, rlro 

perfumarias. 
Tamanhos: - GRANDE E PE 

ESCRIPTO I 

Rua Alvares Pentead 

5.0 andar - Salas 8 9 e 10 -S. 

assistido pelo advogado ou ,li~~~S~EE 
' repre entante do syndicato a .-.... ...... ~~ 

que per.tencer, com poderes 
legaes, á audiencia que terá nr.,. __ ... _, __ ~~··~~ 
lugar no dia 12 de Dezom bro 
de 1934, no ediíicio n. 490 da 

VElnit '\ n. 1, ne ta ci ade de 
. 'i n \ volia, 

w 1 ic":u 
i . t • 

são a, ioui as, ass'm cou o 
assistir á inf1uirição das tes
temunhas :lrroladas no pro
cesso. E para que chegue ao 
conhecimento do interessado 
expediu-se o presente edital. 

Dado e passado nesta cida
de de Brotas, aos 12 dias do 
mez de Ncvembro de 1934. 
Eu, B nedicto de l\Iattos, se
cretario, subscrevi. 

Presidente a com-
missão do inq uerito adminis
tractivo, 

UUBENS PIMENTEL 

OLINIOA DE T 

CIRUROIÃC DENTISTA 

pela escolas de São Paulo e juiz de 
Consultorlos Avenida 1 No. 881 T 
ATTENDE uAS 7 .\S to E DAS 1 AS 5 riOI 

Executa todos tral>alhos concem ntes á b 

profiss - reço Modico 

EI~C>T..A.. 



MEDl OO, 01 

Ex-intel'no das Olini 
- da .F'aculdade d.: 
Tratamento especial 
venosas de N eo-SL 

SaE 

Attende a chamados 
quer hor 

Oonsultorio e Res 

Te 

:BEl 

• •t ~~ 

EDIT..A.L 

CITAÇÃO DO ACCUSADO 
SNR. MANOEL S. ALEGRIA 

O dr. Rubens Pimentel, pre· 
sidente da cornmissão do in· 
querito administrativo man· 

ado instaurar pela OOMPA· 
NIIIA FORÇA E LUZ DE 
BROTAS, para aputar a r .as· 
ponsabilidade do accusado 
Manoel S. Alegria, seu ex· 
empregado, como incurso no 
artigo 54, letra «f., do de\1re· 
to n. 20.465, de 1 de Outubr·o 
de 1931, faz sabor 30S que o 
presente edital virem e o seu 
conheciml3nto interessar que, 
não tendo sido possível inti· 
mar o accusado para campa· 
recer á audiencia designada 
para o à ia 12 de Novembro 

1 

o 

de 1934, por se achar em lu· 
gur incerto e não sabido, pe· 
lo presente fica o dito snr. 
Manoel S. Alegria citado pa· 
ra comparecer só, ou acom· 
panhado de seu ::tdvogado, ou 
assistido pelo advogado ouj 
representante do syndicato ai 
que pertencer, com poderes _...._ro-"'~ 
legaes, á audi(~ncia que terá 
lugar no dia 12 de nezen';! bro 
rle 1934, no edifício n. 490 da 
Avenida ~1. 1, nesta cidade de 
Brotas, soh pena de revc · •t, 
afim de ve ··se-Ih(. ·, "Íal' o 
i. 1 l O! i to ; I ini ~;~tl { ro pa· 
r. ..1 pu t t' a. fa lta y ue ll1e 
sã a t t 1hui s, ass1m como 
assistir á inquirição das tes· 
temunhas rnt·oladas no pro·· 
cesso. E para que chegue ao 
conhecimento do intet·essado 
expediu-se o presente edital. 

Dado e passado nesta cida
de de Beatas, aos 12 dias do 
mez rle Ncvembr·o de 1934. 
Eu, Benedicto de Mattos, se· 
cretario, subscrevi. 

r si nte d, om-
missão do inquerito adminis· 
tractivo, 

RUBENS PIMENTEL 



c c o povo 
P •lo Hlt .TO ' 1~; Dl·~ IA~ EI Q 1~ 

( e viço e ecial do Circul Brasileiro de Ed cação 
Sexual) 

Pra 

pr cur ores da campnnhR d e-
s :uni 110 r sll, for .. m 

um a u 1a od 

ARTlGOS 
PHOTOGRAPHI OS 

Sortimento completo 

noto fs1or1e 

EDITA!. 
para liquida ão, 811 multa, das contribuições 

de calçamento em atrazo 
ARTII R DE FRF.IT LEIT. da Pr t 1-

E, para oa devido tina, xpede-s o p a nt ed.lt 1. 
C.mphuw U ck Nove br 19 4. 

. ~TIIlJB DJI: lt'lc.El'f.A» J.WTAO 

co 
DIT L 

llucno 

CEIÇ O 

E P L 

CONCEIÇ O 

EDITAL DE PROCLA A 

Apresent ram os documE'n los O XI• 
gldos p 1 art. 180 nos. 1, 2, 4 e 5 
do odl&o Civil. 

J alguem tlv r conhcclm n to de 
tl&um fmpet\1m nto l~ I. nccnu-o . 

Campln • I de Dez m hro d 
1934. 

o 

ho, H11 llíl l'hn lll I. 

N tA 

Nesta 
Colchõ 
ColchOe:l 
Cole IH 
Colcbll 
Cole h li 

RUA 

nn F.rpo" 
SI!: C 

çlo enrontrareJs 
r:mcç:

sor!: o acabo do 
- BOlteh·o, 1f.t 11 
- cnsa.do, 1,, 11 
- olt Ire., 1,t li 
- c aado. % 11 
- n maac . cor 
DI. lRI~O N 

TI!:LEPHO 

officina atr ;{() de 

D ordem do Irmi.o ·ov 
a cordo c ru " que prt'c !lua 
&o SI, do compromisa , IJ.o 
dados os • uhoree trm&tle c 
pa.ra a &lll'embléa 1 ai, q 
I u 81' 4!1. 16 tu correat• 
horas, 111.fiP1 ~ pt'OC~do o ' 

u•a »kee&.or&a u. 



Co! ttu 

ntoa . 
pnr1 e cons-

v IIÕ te, 
u1 en i os da. se. 

herau~a 

na 101 , 

Huu ,\ !varo 
Hun .1 . 
Valllnhoa 
Hn· ll . C :tinR 
Av. P r A 
Ruo. S . c; riu 
Hu P . V! I r 
nu Tt! 1<"1 !Jti 
R un S. Dumont 
Ru-:1. Sall Oll v Ira 1 :!.(~.,tl 
nua n. Pa: l a hyba. _ 7:!$5•10 
Jtua Sul! !I Olivt•lraJ ]..; á6~ 
H1tn B rrcto ~~e 

~tl~hw~to ~ ....., 
ft~!\lOT\~ .. :\1'61" / .--; .,__J_ • 
Ru :~-..-7 d Set mbr-v 

.Rt1'ti A • • v s 
llua O. Bllac 
H.ua S. Ollv ir 
R ua V . Iudnin t uba. 
Rua. ~ . Sal tio 
A v. Itapur 

(co ntl uú 

rt igos Sanitarios 
e ectricos 

e 

DA PRAÇA NA 

L_~.~!~R!I!'.~·~ .. ~.~".o!!~~3;!. 
.Tudlcrl ron. 

do. J' laçiLo Ju. 
.1 d D z: .aabro 

Nova orienta~ão á JDiitica franceza 1 
1:3 68 ú llO 

">22$5 60 
271:!00 

1 50$0 00 

RIO, (UBIJ - A Imprensa. a.ll má 
\'em ignalando, com evidente sa.t.Ls
faç o, um começo de evolução na 
França a que deu lug r a entrevista 
do presidente da União Nacional dos 
combatentes de guerra írancezes, sr. 
Jean Goy, com o "Inetuer" e chanoel
Ier do Rclch. 

o period!co " Berllner Boert.enzel

go comrnum que, alludlndo i fallen
cla das formula democrattca.a, d 
regimcns vlctorlosos na Europa, e.s
prelta uma opportunlda.de para Inter
ferir no debates e forçar a revolu
ção social. E' preciso qu oo pov06 
comprehendam isso e preparem, se 
ni o Qtúzer rar, a resi tencla 
golpes v loiento.s w.&rxlat . 

1 : 31 7 $000 
1 : H 5$:i li0 

916$9 o 
323$000 

2 : 016$!! 00 
2 : 3! $000 

202$600 
46$400 
61$000 

268$ 800 

tun!l" affh'Ill& que, apesar de certa. Um entendimento entre Prança e 
reacçlo que levantou a vi em do a.r .l a Allemanha lln!>6e·se. Desap[)8.rt'Cem 
Goy a Berlim, n06 circulas ehauvlnls- a poucot motiv que olldiflca
ta.s írancezes, parecem ter augmenta- vam essa lncompafibilldade. 
do nos ultimas di as vozes ravora-
vels a a approxllnação fra.nco-alle-

i1'1 1i $410 
209$600 m · 

8 : 6 $600 
$ 200 

Um uco tarde mbora rece qu 
a França começa a eomprehender a 
mani!c ta tmpoesibllldad cie oontt
nua.r o caminho a té agoca seguido, 

m que ambos p&izea, a Europa e 
o mundo Inteiro tenham 4o aoftrer as 
COill&qUeru:i • 

'Uma comprehenalo mais logica dos 
phenomenos actuaes apossa-se dos ho
mens re.sponsa vels pel &overn dos 
povos contemporaneo.\0. A mentalida
de em geral, ae vae moc:UI!cando, oe
denclo a rgum n tôs claros e Jrretor
Quivet.s da razão, 

4 AllemAtlh& nio Pode ser ~egre-
rada . E1la é a nt a lta pvt,lcwa 

60$30 
10 $600 
108$00 0 

31i$20 0 
360$000 

47$·100 
chado %2:$600 

88$700 A 10lução in e1Ug nte e !acto- clv111zaç o humana. 

lU$900 rla da velha r ixa en tre os dois rran-
168$000 ctee p lzes, " e c cl-
10 1$100 } vllizao , Dio repreeenta um ponto 

d ltoado de honra que llOISA impoul-
6 71 $1 7 f bllltar qualqu r aervlço lplQUl&tlco 
lG6U 

~u... U7$.28 0 ne.sae sentido. 
113UO O abaolutl». 
& 8 s f o o o o a!utamemo da Prano& • A.Uem.t.-
U7UOO .nh& nlo deft eterno. diaer-
• 11 &00 110~ dM oooqu.letu fel até 

81UOt W. MUIUDlGaC• 
U $t0 

iaa 

uuo• 

Não adeantam aa cam.paJtUUa& 
deacredito, a feroz propaga da que 
tenta empanar o brllho de sua clvlll
zaçio. Ella marchari m.pre . o é 
posst deter marcha e certos po-
voa. 

O Oficial: 
Lndúlau de Ban-os Bue.u • 

O DO ACCUSADO 
R. ANOEL S. ALEGRIA 
O dr. Hub n Plro ntel, prealdon• 

d oommlssfio <lo lnq uel'lto 
m lol~trallvo mandadll inst ura.t 
pe la. Comi nhla Força e Luz de 
Br() ta>~ , vara a ou r ar a rcsoontulblll-
tla do 4 ccu do lnnoel S. AI 
gr ia, a~>u e~empregaào, como lo• 
curao no art. 5 1, letra "!" do De
crP lo numt>-ro 20 . 4G5, (\e l. o de Oll· 
tubro de 1!131, raz sab~r o que o 

r aenl~ J<JIIllaJ virem a u co-
uhoclm nto lntores&:tr que, nlo 
t udo sld11 pos lv 1 Intimar o a~u-

a do Pllt' comparecer 6. audl ncia 
uosl •nada. p.ua o dia 12 do Nnvom• 
b r.o d o 19:H, por li& char Ílrn l u.o 
ga r In,. rlo o nã.o flabldo, p I pr • 
e n e fi ca o a r . anoel ' . Alegr 
ci b.HIO Jlara. compar ce-r só, ou a
rompanl ado do eu advogado, 011 
asal ti do péllo advo .do ou Iepre
lle uta nt e do ayndicat.o a que p tun
,.er, cou1 pll der 1 gaes, á. audl n-o 
ela que t rá lugar no dia U de D 
z •muro d l!IU, no ed illclo n .o 490 
d 11. enlda 1, n at clda1le de Br • 
tas, sob pen" d revel! • afim 4e 
ver-se-lhe iniciar o !nquerlto admt-
nflllMtlvo p ra. apura.r f ttaa u. u 
Ih o allribuldaa, a sim como a&-
lllstir ll Jnqulrlç!l.o das l6Sl umulta 

nolu.das no pl·ocosso. E pe.ra qu<» 
cht-gue a.o oonb clm nto do lut r 
sado, e. pedlo~se o presonto Edlt 1 • 
Dado pa ssado noota cldadl' d• 

rot . , 0.01 12 de Nove bro de 
1'934. ~: u, B n&dlcto de llr1a.tto, se 
c retario, subscrevi. O pn>sldeut da 
comml o do inquerlto adrnlnlatra • 
ti v o, H.11 boen PlmE>nl.el. 

~··············· 
CORANTE 

CONTINENTAL 
O m I or par tingir 

Á venda em todas u 
- bôas casas -
R U A ANDRADE NEVES, 8ISSII 

P.IION : Z-007 • OA.MPIN AS 

' 

O V EIS 
a dq uirido ~o.Pri 

aram iil aa na ~·eb&dori 

de R nd a o Eetado de l o Pa.ulu, 
em C mploas, ae se ntnte. p oaa: 

nt nlo Ba.ptlsta., lotoe 6 e 7 n• 
p voado de José Pa U o, 40 $0 O. 

Vtctorlno Fernande ca a na ~"· , 
Ãndra.de evH a. l !li7, • ••••• • • 
12:000$000. 

Alice !me ela P ra ()
1 

lote lt, 
quadra 18, no J'aNlt Ohlll{ladio, • 
4 : 1'lófOOO • 

eua t rua Pro-
() a n, : ootott. 

, lot• 64
1 

._. uol .. 

IJallee, unue. 
r~ Zlerra, lot. "F" ao M..._ 

ao~A~llal .C&!!lR_a. l&lltl\_ IOifO _ 



1 I AMPINAR: 
H QUJ•:R 
g u lur. :UI.I 

( ''"·nnu•h'OH, 180 0tl ; Hnm ns C' rrlnn 'I' "'• Sji7CIO. 
t'11d1'irn, 2$:t00 ; Gl'ral, t"~OO; ~á ~c.-•·n r, 700 . 
AO LEADEH DOS PAVlLIION 

LIGA HUMANITARIA DOS 
NOME S DE COR 

Assembléa Geral Ordinaria MATEnNI· 
AM INAS LOTERIA FEDERAL 
ao tnllc<'i <l n !ir . 
raga, )Jtl' <In d l~
r, llern,a !! llra
H lla ru a tlt• <': • 
!nt o; d natil., ~;: 

l)f(·lnn e f 'i rur 
osooo : n V il . 
!!0$000 ; en rlo:; 

n IIUltado dos pl'IDCipn 8 premiOB 
!la Loteria Federal , xtrnhldn bou• 
lem : 

J, o premio 
2 o prem io 
:1. 0 p1rmlo 
4. o premio 
S.o premio 

3 .823 
s.2r.3 
G. G37 
2 . 720 
0.656 ................................ 

os Sanitarios e 
• 

r ~ c os 
HOR PREÇO DA PRAÇA NA 

u RELLI 
SORfO, 1119 - PHONE: 3-327 .... .. ........... ~ ........ . 

-5 õ-

lmn mrotiJ'l' . m mo porqul> o a nmpto 
"irluvll le, é Ulll j ·. v ~m ch in ti ~ rd nt 
nr h · tn lll d lmplf• rl ud r evolu ci nar la 

!' 111 < , ouv l!lo na enm a ra 1·om l.l m•l:xlma 
nggrel!~ l\' 3 pr oYOI'IHiura, nl'ill s i ()u 

•na.; crl'w:as roo !>1 a t ~' " ' l<ht. aulla <' losa 
0'. U, & 111 t r 1:1\ CJlfiRO e dO A RP J' Vi~OR (Jtl 

t't<Kll • ·n~· men 1 o que é pr c h; o f az r - s P . 

: te ftá ri fa ? r 
<> cr>nv ~Jn'o ci P &lln' •'1ari~. no ti l. c••n 

a J' n n ll r<1 uclJ' i('OtJ 1' l . 

hõan lnt n tiitR do Kr. de B r!Hvlll , mat:J 
Pf\Tt<J d :1 m nina B raudr i-

tim id A7,, 11ma ab1w luta 
lll ·l pe r~on ficado ; po lK 1 nse de (irar rn• 

•m 11 prnp ta d E' r nsam Pnto . f' d dar um 
• • • Jl<l ru tl o> <'llr. 

a da In rd a : d ba' d 
•rplui, como é , sem P 'S~ôas de flm !sade ou 
• mente conf' a da aoa m us cu ldarlos , d v 
pio m~>u s ouvidos n!lo t ndo por conll(• 

bj• :t<;ào qnando lhe n<· ons ~>lh t ào v ntn -

rru a pód 

variavelm nt qu ant df' dar o s u on. 
Ivo propo~+to e c.>studa1 • lh o genl 

Qnf' tolk e que ln onvf'n lent Imo la., 
lhe res ponder la m oralirlade do o oi· 

eios mal energlcos! .•• 
u t~e até aq u i ó emprP>gára m lo brnn. 

·opr!a e para 11eu Inter s

nt , e que, entrand., 110 cam inho do ri• 
dae com.p&nbeif'aJJo, metteed01o6 e111 ce-U 

eecredo. ... ..... aeeelt&r • fe~Ja). 

• 

PAVIUIÃO THEATRO 
ARETHUZZA 

OS ESPECTACULOS DF. HOJE -
Como é de praxe aos domingos a eli
!orçada Emp•·eu Antonio Neves oftc
rece hoje aos seus "habltu s" mais 
dois magn l!cos sp ctnculos, um t:m 
vesper. 1 d dlcado ao mundo lnfanUJ, 
e outro á. noite. 

Do programma da vespcral constam 
escolhidos numeras por Arisma r Ne~ 
vcs. Therezinhn Ebbe Barbosa. pela 
enhorlnha Elza Pereira e por OI! 

Fernandes, o applaud!do .saltndor de 
trampolim. 

Thomé e Slnhô têm preparado algu~ 
mas anecdotas c entradas comlÇJJ.s de 
exlto garantido. A vesperal P;rtJI,:'én
cer~nd m a repr~tàção Jia htla
rian ~·.Tfio.ru~oigurJ ~ 
nh " . 

Será feita l mbl"m tliRtrlbul~ 
~ de albun~ c de ba . s .. Bt·asil", 
ujas figurinha.<; pr miadas devem ser 

apre entadas ao s r . Fr der i co Jto lsem~ 
mann , representante da.c; mesmas á 
rua Dr . Quir!no. c;u fará lmmedlata 
entrega dos prcmlos. 

A' noi te. em luxuosa "solré<·" . seré 
levado á scena, p la primeira vez, o 
grande e commovente drama " A louca 
do.s Pyr ineus" ou "O fllh o do monta
nhez" r>m cu.to dcs mpenho a sra . A
rethuzza Neves e Aristl de. Neves têm 
as suas mais notavels creaçocs dra
matlrM. 

A dist.rl buiçiio do.~ p::tpeis obedeceu 
ao sr>gu lnte cr ltC'r io : Sra . Arethuzza 
Neves -- Consuelo, a I ou cu: ~enhorl 
nha Alzlra Nrvc.q - Vlctc>r: Ar\. tlde 
NP.vas • Franrisco, o cego; An tonio 
Santoro - Marqul'S Mazai'J'a; Osma-

1 

ny Pereira - Conde Pai rmo; Slnh 
NcveR - Dr . F rnandeR; sra. Guio-
mar NI"Vt!.'l Margar ida . 

o enredo ti SSl• drarna é altamente 
<'Ommovent c estamo~> certos de que 
o d empenho agradara em toda li
nha. posi tá conflad<.o a011 melhores 
ar LI . tas da Companh la . 

Na prim eira parte seu\o apres nla
do novo.<> nu m ro.q por todos os artis
tn que têm figurado no o.cto var :auo 
Tomarão parte lambem no program
ma o. applaudidos artistas "Nhu Fir
mino do Pé Qu nt ", Imitador calpl~ 

". Salim Turco, imitador yrio . 

r:~i~~~~Yi~~·l 
O methor para tingir 
Á venda em iodas as 
-- bôas casas -
RUA A NDR.\Olí: NE\"ES, 8~2 

PHONE : 2-067 • CAMPINAS 

, ............... . 

D ordem 1. 0 >~ r . V lc - Pr ·11 l d nt 
t:m exercido , convido os srs flij!;( l 

t·iados n con1par <' r m ('!lU D Hf!a 
a~d e , á ru o omrat O>~ oMt , 1 '~ 74, 

no dia 16 do corre nt , ás 13 bonu~, 
JHlr OU \ ir e> m a I ltu-rt d a noH>~oa 

r xp d: nl elo al'no <)P l 934 J1l'(l
ceder á ;,1 i ,no poH!l(' tla nova 111-
r ector ' a . 

C'amplnos, ' • 1 2 · 1 ~34. 
Joiio t 'rmlllo - Ollv r1 

1 . o Serre a rio 

AVISO 
A C'umpa·• ld a ' a mp · n f lra i! Tra

cçfto . Luz e !•'o r<: a a v a nos Sr 
Hnnlido• b qu , afim de p r1 1•1 

!' r ..a." r:0Hi1 melhonLm ~ utos ua 
d u d D' stribui~ão, hoje, dia 9 

do ('O I'I' t> nt e d tfl G IL!! 9 h om~ õa 
mnnhü, d c~J ir,arn o s· ·· t o r ll d ln7 
I' fOI'<;a "C'en t ral", "l'nu ll~ta ", • B ", 
'' A" " ,. 

~ti i t ;1 •~ s 
ClT AÇAO DO CCUSADO 
SR. MANO L S. ALEGR~ 

O 1lr. Ruben. Plmt>n t I , JH'et~ldNh 
te cln t:n mmfssiw 1fo in r. u rit.e nd~ 
mln 1Htrallv o mand'ldll in tanl'QY' 
pela Comn.,n i.J ia Forc;a Luz ri 
P.J·otaR, p;na apnrnr a r 'IJ)nnt•ahllf
dutlo el o <lr<'u~ado Mano I , . AI 
bria, ~Pu x .. em prega cl , rnmo l n• 
c· ur o no art. 5 4, letra " f" do D -
crA to nnm ?ro 20 . 4G5, tle l . n ele Ou ~ 
tubro tl<1 t9:n, r:u: sa.b r ao u o 
pr<' e n t ~> Jihlftnl virem r <r 11ru r o-
nh t· ii>1•P nto interess.H que, r.ã 
t udo l'l du pos~ lv e l Intimar o ae•·u ~ 
~au.lo pan~ { om rar 2ce r á a•1clien la 
Jcsf~n:Hia p.ll'n I) d:a 1 ?. do Nm m• 
hro el o• l !134 . J)Ol' e nrhar P.Jn l u• 
!;'Hr itl t•e••o e nà .J Rab ' rlo. p lo pr -
senre fi ca o sr. Manoel S. AI rln 
c! t..l rlo JHII'a l'omp:uerC'r . ó, ou n· 
rompnniHl tlo do u advogado, ou 
n~~istlllo p Plo r cl vo~•3 do 011 1 ro
!l ntant d o li)' lHiice.to a fJil<' r rt\ n 
,. r . t:o m p d t>r<"l' l l lr>198, á :tnlli• lt• 

ci a (]llo t rá lugor 110 \lia 1~ d D .. 
zemb r o tlt> 1!134 . no etJ J11rlo n .o HlO 
dll A\' P. nldn l. l\PNf". dda• l d Bro. 
tatJ, l'O h pen·> d e rev€l :n . n!im tl 
v r -se-Jbo inic 'ar o lnquerfto ~ mi
ll ' l:oiJ\ tl\'o p:un apurar na fR it a~ ft 'l 
lhe sito auribu ;das, assim como li!!· 

M!Stlr (t in(Jnirl~ão das Hstf''0'1•1nbn.t~ 
:~r,·oltulas 110 p ro<•('r;S(l . l:!l p.na o 
ch~.rruo H <l r . nh e •hn o to do lo t. r 11o 

.. nclo, Expetll•'-s o pr sentA Bllltal. 
I Du1lo " pa t> R• rlo nt>Pta rlda tl tl ~ 
B•·o t 1~ 11. eon 1 2 de Novt>m bro d~ 

1

1934 T·~u. B " Jl tlic lo d e Matlo 'l, •t-· 
c r ta rio. su b!l('l' vi. O p rn~lcl 1• 1 à a 
commlss<io do lnQ<• rit o nd iYil nlst ra· 
tlvo, ){ IJbPl\ll Plmrntel. 

-------------------------...................... ~ .......... .-. 

Gr~:n.de Hotel 
1,1\RGO DA LAI'A N. 47 - RIO DE JA:'\EIRO 

E' o mtlle reco -uneauJavel para f•miiJae e vlaJantce, 41•rlae a 
partir ~e 1 8 $ O O O 

E nd. T legra phlco : " ORANDHOTEL" • R io • Te•&puooe: 2 ·'llt8 

F • C I I P O S Proprietario 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 



BROI'\S, 14 de Setembro de 1934. Illrno. cnr. Dr.R.M:JI'inho Lutz - Gerente 

do Grupo Jahu - JAHU. - n:stou informado pelo Snr. l~thur Simões, enc'irre-

gado desta >Jecção, que V. s. se dignou m3 tr·1nsferir p ra 

Bô~ sperança, pelo que peço permissão para expOr-lhe o seguinte: ranho 

em elevada cont as inetrucções sobre minha transferencia, porém tenho 

razoes para pens~r sobre os gr ndes embaraços que a mesma irá me trazer. 

D3vido moles tia de minha mulher, tenho a familia em Sio Paulo, o que mo 

da grandes despezas; aqui vivo em companhia de Uro3 irm; viuva, pobre, 

com filhos, á qual auxilio na madida de minhas possibilidades. Aqui mo-

rando, tenho mais facilidade de me communicar com a familis em ao ulo 

e de mandar recursos para sua manutenção lá. sim é quo daqui m ndo á 

ella, du s vezes por mez, algum dinheiro, cereiaes, frangos, ovos, etc. 

Isto não poderei, por certo, fazer de Bôa Esper nça, devido ugmento de 

despeza de transporte e tambem porque em BOa Esperança não dispor~i do 

conheci.. nto e credito quo aqui t nho, que muito 100 facilita na d:tes-o 

de tais recursos •. ccresce que já tive I03leita traz vezes e a minha ida 

para a referida ecção de BOa Esporança equivaleria ao sacrificio de minha 

saúde, pois estou certo de lá me recahir de maleita. Como disse aci 

acato devida~nte as ordens de V. s., porem quero com esta apelar par os 

sentimentos de V. S., esperando.vAr r considerado o acto de minha tr nsfe-

r~nci1, que a prevalecer, seria de consequenci a desastres s p~r mim. 

Aguardando suas novas inatruc~Ões sobre o assumpto, envio respeitosas 

S udações (a) Manoel s. Alegria - aanoel S. Alegria. 



COPIA AUTHENTICA 

Manoel s.Alegria - Br~a. 

R. Marinho Lutz - J"ahd 

:rorça e Luz d Brotaa 

t 

(;:)~~ - ~ 
17 d Set«mbro de 193 • 

Dr .R.l4&Lutz 
j..Sim.Õea 

Em mão a sua carta de 14 do corrente. 

Não podemos suetar a sua trana:ter nc1a para Bôa Eepe ça, pret1-
zamoe ne.quelle. ecção de um bom inatallador e que conheça os noaaoa arTi

çoa. 
O cuato de vida & m&nor Bôa Esper ça do que «m Brotas • quan-

to • maleita. neDhma doe nossos tuncionarioa a tem tido ult~nte e para 
eTital-a, hoje ' t cil, basta que v.s. siga risca as inatrucçÕea de 
prophiluia dadas pelo medico da Oe.iJ: • 

vo posto. 
w neoessario que v.s. siga o ia depressa posaivel 

.... 
Saudaçoea 

R. 14arinho Lutz 
Gerente Dbiaão 1ahd 

a ••u no-



COPI'A AUTHENTICA 

1540 BML 20 de Setmnbro de 1934. 

orça e Luz de Brotas 

TRANSFERENVIA. co: Dr.B.K.Lutz 

carregado Brotas 

R. rinho Lut~ - J"ahd 

Oontorme lhe communicamos pelo telephone, temos necessidade 
<!os aeniços do Sr. Al.egria em Bôe. Eeperan~. 

Não ' poesivel ee attender a todos os pedidos doa tuncci 
rios e o SDr. Alegria j' toi mui to attendido ult nte, cam. lice.nc;as, 

N 

prorogaçoea, etc. 
Peqo providenciar sua :llmnediata transterenoi pois oa servi

qoa j' ae cham bastantes atra.zadoa. 

RML/LP. 

• 

R. Marinho Lutz 
Gerente Divisão Iahd 



COPIA AUTHENTICA 

230 23 s•tembro de -

Forya e Luz de Brotas 
C/C. 

TIUNSFERENCIA Dr.R.U.Lutz-ca;pinaa 

Dr.n~.tutz-Jahú 

ncarregado de Brotas 

Ret.sua carta BS 1540 RML,de 20/9/93~. 

O inatallador Snr~oel S.Alegria não acceita mee• 
mo tranaterenoia para Bôa Eaperanqa,peloe mo*ivos que CODIJlunicou a 
V .s., ea oarta de 14 do oorreut • 

Nada maia posso tazer a respeito de dita t?anst ren
oia,cabendo a v.s.tomar as providencias compativeia cano caso. 

fW 

S&udaçoea 

RP/LP. (a) .lrthur S:SmÕes-



-.....-

Força e :uz. de Brotas 

Trtnsteren.oia 

Dr.R~Jtutz-Jahú 

Encarregado de Brotas 

COPIA AUTHENTICA 

23 Setembro de 1~34 

C/0. 
~.R.M.Lutz-camp1ne.s 

.lccueo a presa.da carta nt. 150~BML,de 17 do corrente, ... 
de v.s. cujos termos estou dando a. devida atten.ça.o. 

Lamento contrariar v.s. por não poler cceitar trane
t r neia para Bda Eaperança,pare. onde não posso ir meamo,oomo 
cammuniquei a v.s.em carta de 14 do corrente. 

Continu2,camo até aqui,ssmEre pro~to a prestar eer
Tiqoe Cia.por m nao na referida eeoçao de Boa Eeperan~a. 

SaudaQÕes 

LP. (a) Mano l S..llegria-



COPIA AUTHENTICA 

.1. SimÕes - Brotas. 

R. Marinho Lutz - Campinas 

25 de se~bro de 193~. )~ 

oc:- BMLutz - 1ahú. nv 
E.Ribi - 1ahd • 
.Archivo. 

BML/560 

Grupo J'ahd 

OEL s, ALEGRIA 

CON!'IDENCI.I.L 

... 
Em maoe .- carta comuaioando-noa que o snr. noel 

s • .&l.egria recuaa-ae a seguir para Bô Esperança, alegando con
diQÕes que em absoluto não existem. 

Queira dar o su. llegria 5 dias de prazo para as
sumir o seu novo posto e caso ele não siga a ooupal-o então v.s. 
dever& suapendel-o de suas tun~Ões, aviaando-nos tmmediatamente. 

Não ' poa,ivel se concorllr com a proposta do 
Snr. Alegria querendo escolher o lugar para o qual deve ser taan-

N ... 
sterido e nao querendo o que a Companhia lhe concede eatao que 
peQa sua demissão. 

-ud&.Qoe•. 

a. Marinho Lutz. 
114L/LP. Gerente Divisão J'ahú. 



. I 7 
ç:;~.-j?. 

-

Força • Luz de Brotas 

el s.Alegri installador 

Dr.R.l4ar1Dho Lutz-c mpinu 

carregado de Brotas 

COPIA AUTHENTICA 

C/C • 
Dr.R..Marinho Lutz-Jah:d 
Dr.Eduardo D.Ribi-Jahd 

Ret.s carta contidencial nL 

obediencia. os termos deeea carta.aTisei o inatallador 
oit do em ep1graphe para se. transterir dentro do prazo de 5 diaa 
pua B6a aperança, par aumir o e eu noTo posto • bem aim que na. 
hypotheae de não seguir, será auapenao a tunc~õee qua occupa n4a
t a c ""o,no di diato ao do nncimento deeee prazo. a 2 Outu• 
bro p.tuturo. 

sauda.~Õea 

(a) Jrthur SimÕes 

-



FORÇA E LUZ DE BROTAS 

Manoel S.Alegria-installador 

Dr.R.Marinho Lutz-campinae 

Encarregado de Brotas 

COPIA AUTHENTICA 

~2 Outubro de 1934 

C/c. 
Dr.R.Marinho Lutz.-Jahll. 
Dr.Eduardo D.R1b1-Jahú 

Ret. Sua carta confidencial RML-/560,de 25/9/934. 

Em additamente a minha carta n•- 234, de 28,de Se
tembro tindo,communico a v.s. que o iaatallador em epigraphe ae 
encontra auapenso, a partir de hoje,a,de auas tuncções nesta sec
ção,por não h ver seguido para Bôa Esperança, para assumir o seu 
novo posto. 

Saudações 

-Arthur Simoes-



COPIA AUTHENTICA f;,)_.c... ...... · Lj_-
~ 

Ma.Doel s. .llegria - Brotas. 
S ele Outubro de 1g34. A\ 

R. arinh.o Lutz - Campinas. cc:-snrs. osartini. 
ER1b1 - J"ahú. .. 
J.Simoes - Brotas. 

RML/5'13 - .Tah11. BIILutz 
P.Machado 
.A.rohivo. 

- B.Esper~ça 
Grupo de J"aln1. 

Não tendo v.s. apezar doa nossos repetidos avizoa, por inter.medio 
N N 

do encarregado la: aeqao de Brotas, SDr. A. Simóes, seguido para o seu novo 

A N posto em Boa Eaperan.qa,. e nao podendo Mta Companhia esperar mais tempo• 

pois os serTiços aaquela se ão estão sendo prejudicados, conoedemoa-lhe 

alma do ultimo praso de cinco dias dados, mais cinco, isto &, v.s. dever' 

.. 

ee apresentar o maia tardar no dia 8 do corrente ao anr. P. Machado, enear-

regado de Bôa speranqa, sob pena de consi derarmos esse seu gesto como 

abandono do cargo. 

N 

Saudaqoes. 

R. Marinho Lutz:. 
RML/LP. Gerente Dtvisã.o J"ahú 



TELEQRAMMASt "EMFORLUZ" 
CAIXA POSTAL, 126 

• Sn.r 
S. Alegri 

Pres do Senhor~-

RUA BARÃO DE JAGUARA, 1357 

CAMPINAS 
(EST. OE S. PAULO) BRASIL 

ttenç~o ao pedido feito por v.s. t moe o 
pr r de informar que o seu nome consta das folhas de pagamento da Com -
nhi .l!'or e Luz de Brota , part11t sete de bril de mil novecentos e 
vinte nove (7 -1929). Em dat de 8 ~ Outubro de 1934 v.s. foi uspeneo 
do serviço d Comp nhia por abandono o cargo que occupav • 

Á liOOO POR HO&l 
1929 -Abri~ 
Á L!.200 PO'R HO.\A. 
1929 -Maio 
á 1$400 POR HORÃ 
1929 - Abril 

M 1o 
J"unho 
julho 
A osto 
Setem ro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 

1930 - J"e.neiro 
Fevereiro 
Mar o 

Seu or 

5, oo h~s c. 

47.30 hrs. 
232.,30 hr • 
250,00 hrs . 
261 ,00 hr • 
27 ,00 hrs . 
'a79 ,00 hrs . 
270,00 hr • 
279 ,00 h: s . 
270,00 hrs. 
27 ,oo hrs . 
279 ,00 hrs. 
252,00 hrs. 

do formn os eguintes:

Á J.$400 POR HO'RA 
1930 - Abril 279 ,00 hra . 

281 ,00 hrs . 
279 ,00 hrs . 
270,00 hrs . 
279 ,00 h • 
279 ,00 hrs . 
270,00 hrs. 
279 ,00 hr • 
270 , 00 hrs . 
279 ,00 hr 
279,00 hr o 

252,00 hrs. 
2'19,00 hrs,.. 
270,00 hrs.., 
324,00 hr • 
270 ,00 hrs. 
271,00 hrs . 

1o 
junho 
j ulho 
Aeoeto 
Setembro 
Outubro 
Novembro 

zem o 
1931 - J"aneiro 

evereiro 
Mar o 
bril 

Maio 
junho 
J"ulho 

os to 

de 26 de Agosto de 1931 7 de Outubro de 1934 300 000 mens e • 

Teve as seguintes llcenç e : 

doa:-

de 4 raneiro 1932 a 7 Ianeiro 1932 - 4 dias c/ vencimentos. 
de 5 Dezembrol933 4 J"ulho 193 - 7 m ze /vencimentos. 

Gozou térias regulamentares nos seguintes perto-

(L 25 :r o 1932 
de 3 Setembro 1933 

9 JUlho/93 15 di 
17 Setembro 1933 • 15 di 

Somos , com estima , 

COMPANHIA FORÇA. LUZ DE BROTAS 

por A. G. cDonald 

~J/4 
M. 'l'. Shs 



ommdssão encarre ad de proceder ao presente inque

rito conclue, no seu minucioso relatorio de fls. lO a 14, pela 

inteira procedencia das faltas graves attribuidas ao empregado 

desta Companhia, Snr. oel S. Alegria, o qual, tendo-se recu-

sado expressamente a attender a certas determinações da gerencia 

concernentes á organização doa serviços, acabou por abandonar, 

sem causa justificada, o lugar de installador-electricista que 

na me ma Companhia vinha occupando. 

Observa a Commissão, pela unanimidade dos seus membros, 

que o inquerito foi processado com todas as formalidades legaes, 

de perfeito accordo com as "Instrucções para os Inqueritos Admi

nistrativos" bai~adas pelo ~gregio Conselho Nacional do Trabalho 

em 5 de Junho de 1933, tendo-o, porám, o accusado deixado correr 

á sua inteira revelia. 

A abundante prova documental e testemunhal produzida no 

processo comprova, á evidencia, não só o acto de grave indisci

plina commetida pelo empregado em questão, recusando-se expressa

mente a cumprir as determinações da gerencia da Companhia refe

rentes á organiza~ão dos seus serviços, como, tambem, o abandono 

do seu lugar sem causa justificada. 

Incorreu, assim o Snr. Manoel S. Alegria, segundo jul

gou a referida Comm1 são, na falta grave constante do art. 54, 

letra -f- do decreto n. 20.465 de 1931. 

Attendendo a esse pronunciamento, determino que estes 

autos sejam presentes ao gregio Conselho Nacional do Trabalho, 

para que o mesmo se digne confirmar a decisão da commissão. 

Campinas, 8 de Janeiro de 1935 
C~lPAIBlA FORC! E LUZ DE BRO TAS 

VJV~ 





. . 
I cu 

. 
.A' consideração do Bnr. Dirce or Ge1·a. 

cf(' l'lfl'oq c{,ç I!'{J'J;]I a ~y~r;r tfl)!<7l 

R'o deJanc·r ~5"( 1~a~~(J {.., O ~-=--

- K~~=o~'u"~ ~ ; u/.2#)r 
VISTO-Ao Snr. rfJ·r. Procurador GBfal, 
de or,iem do Exmo Snr. !Presidente, 

Em .. A. .. Je .i2~ ............ .tÚ 198/i:... 

~ / ±!'~~~~ 
..t'y 

~- ~v>- -&.c . .tAM.. .B.~ - 31 K 

~ -
.1 3 

~ ffl~~ 
' 



· c ido na 1 

\ 

Direotot' da. l! 8tJQ9ão 



1-639 

Proc. 2.211/35 
11 )( 10 5 

C /S.S.B.JA. 

dr. Anoel s. e 1 

Ht:~ven o ., Com nh1a Forç e Luz ele Brotas 
... 

sub ·tt1do á prec1Açno e te conselho o 1n uerlto 

ntstrPtivo contr vos lnstRur~ o, commun1co nu e vo ser 

d"'.do vtst~ do allud1do 1nauer1to, nesta .... ecretaria, pelo 
..., 

prazo t e 10 dias, fim de o!!erecerdes r zoes de deteza. 

Attenc1os~s SPudfl .ões 



·t' 



Exmo. Snr. Dr. Director do Conselho Nacional do Trabalho:-

Ref:- Vosso Officio nO 1-639 - Proc.~.211/35 

De posse do meu referendado, apresso-me em vir 
trazer ao conhecimento de v. Excia., como razões de defeza no 
inquerito instaurado contra mim e submettido a vossa aprecia
ção pela Companhia Força e Luz de Br6tas, que deixei de assu
mir o cargo que me foi designado pela referida Companhia, em 
BOa Esperança, por enfermidade acommetida aos meus olhos, em 
cujo tratamento frequentei a clinica do Dr. Galdino de Carva
lho, em Piracicaba, isso desde a minha ausencia de Brótas. 

Recorro-me ainda, para o mesmo fundamento, e l 
bem da verdade, a allegação de molestias em pess8as de minha 
família. 

Saudando-vos, respeitosamente, sou 

s.Paulo,l7 de Junho de 1935.-

ecção em 

De v. Exoia. 
Admr.Att0 e Obrigado, 

~au.a.J! ,?-;tfd.~ 
:7' Manoel S. Alegria. 



Rec. em 3/7/935. 

INFO üÇÃO -

Notificado , por officio desta Secretaria, n~ 
1-639, de 11 de Maio ultimo , para apresentar no praso de 10 
dias, suas razões de defesa nos autos do inquerito adminis

trativo instaurado pela Cia. Força e Luz de Brotas , MANOEL S. 

PAREDES, com o documento de fls . , datado de 17 de Junho p. 

f indo, responde ao officio deste Conselho • ., 
Declara o accusado que deixou de assumir o 

cargo para o qual fÔra designado pela referida Companhia , por 

ter sido acommettido de uma enfermidade de olhos , que o obri

gou a frequentar a clínica ao Dr . Galdino de Caryalho , em Pi

racicaba, al legando ainda molestia em pessôas de sua família . 

Além de serem essas razões de defesa apresen
tadas fÓra do praso estabelecido por este Conselho, não junta 

o interessado nenhum· ocumento comprobatorío das suas allega-
... 

çoes . 

Nestas condiçÕes , penso que está o pr esente 

processo em condiçÕes de ser novamente 1bmettido á consi e

ração da douta Procuradoria Geral , que melhor poderá opinar 
sobre a procedencia da falta attribuida a Manoel S. ar edes . 

Ao Sr . Direc or da Secção , para s fins con-
· veníentes . 





coNc·us.Ao 
G7~ ' r.lalt.', jkr:a Cdle:J cudoj e$n~ ~ ao 
Q?.,_:f _...(// .- A' . , 1 1 
(O~ o. <.:::://li. ~ i~~. 

~ _:2 ~a~ . . .... ---- ------------~ I!J. #.~ 
·--·-···--· --~~1?~7 .............. . 

{! ' ~ ecçâ o t:-eópecti1)a., na. fot:-t'l't a 

~ ·c . ·· (l1-tÍOttnento ~m 
' 

. 
~ · 

' ·, i.o, Wt?..ce ... ··~ --·/T lU/ . 

ccebido na 1.• ecção e {),2 ·f/ âó 



Ministerio do Trabalho, 
lndustrla e Commercio 

' e ç ão 

C' . !\'. t . - 2ó 

CONSELHO NACIONAL DO 

.~:roc . 2 . 2 1/'"' 5. 

ACCORDÃO 
j I..) )BF . 

19 .... ~.6 . ..... 

'stos c re1~t·dos o ~utos do ro~es~o em 

~ue · co )Uflhla Por·u uz de ~rota - ,st do 

remette J 1~eri to dmln tr· · v o 1ns tauct..do contr· oel S. 

egr u. , ccusado d fD.lt~ r· v c'"' 'tulc... L. na 1 tr f o art . 

54 o v c. n~ 2 . 4 5, de 1~ de Outubro " 1931 ; 

Cons.Lcleru.r. o que o in .uerlto obs rvou re 

o r este couselho , e 1 5 un11o de 

1 3"' , 1aven 
IV 

ssao r s1 'c~ v to o tod s to, ·o vi en-

ce~s · r o c ... ar :. c . e ·Lo o " IV cusu o, o .:.ue nao 

e ,rlficou; 

co JS d;r~ do ue n· ae esa o cre, t 

Con. e111o "' ..:on::;ee_Uiu accusa·o , "' l z . ll.....,O o (.;0 :....~ r· zoes u ..... -..~ , 

tlflc n m ... rovar •uff clen'!;e, nte a su ....... usenc a o ot.:r-

, r c t~. nte CUl' C"v z.... a a ta r· -

v e ue 1 é · ttr b . ( ( . , 
Pesolve os er 'ro d r c eira c ra do )o ell o 

·acl nal do ·rrabulho ular • roceden te o erlto , ... 'J.U O f • 

e uutwr zur a d õ.a ela • reza , res· 1 v ..... o.o ao CCU• 

s do o ·r to de o f ertlcúr ... 1 o r s v-as fi s u favor , caso 

eos á "' e lhe }r vente rec o ue e b ~r ente e c s(..i.o , co o 

c 1 te.. ' le • 

lo ele Je.ne ro , 10Vt. 1>ro de 1935 . 

J. rec iden te 

:'elator 

... , u.L ...J uncto roeu 
r ..... or G0r~l . 



A 3" Official Ernacina e A para 

ar conhecimento á Companhia 

eamar deste Conselho . 

Rio e Janeiro , 23 

No impe imento 

Ao Snr. loysio de Rezende I):J~,, .... 

Rio , 1• de Fevere;fo 

No impediment do Direê 

1" Official 

cç~o . 

rovidenciar . 

l" Offici· 1 





" 

. . . . . 

P.n• 2. 211/35 

.L.R. 

1-.4 3.4 . 

Sr. D1rector da Comp h1 F'br;tJ e Luz ele Brotas 

ven1d 1, n• 490 

B R O T; S 

• 

Remetto-vo , inclusa, p os devtdos !1ns, 

uma c6p1a deVidamente authent1c da do ccordNo da Ter ce1-

ra Cam:tn do conselho ac1o do T bal , proferido nos 

autos do processo de 1nquer1to a 1n1strat1vo, instaur a o 

por essa companhia contra o ..,r . noel s . Alegria. 

N 

Attenc1osas s ud çoe 

Cj2~rd &% 
D1rector Geral a Secre r i a . 


	Capa
	Inquérito



