


- STiDÜ DE SÃO pULO-

Trabalho. 

Rio de aneiro. 

Venho com a devida venia pedir a VV.E'xcias.uma providencia 

Ul~gent ,no s ntido de ser eu r integrado no m~u emprego de instala 

,dor corredor de li~ha da Empresa Força e Luz do Ribeirão Preto, 

do Estado de dão aulo,cargo este que vinha xercendo acerca de 23 

annos,a contento ge1•al •. contece quo sem justa causa fui afastado d 

meu emprego e illegalmonte domittido pela dita 'mpresa, como .Passo 

demonstrar:-Ha cinco meses,mais ou mcnos,fui removido da cidado de 

CRAVINHOS,onde resido com minha familia,para o bairro denominado 

"Ismeril" no município de Franca,deste 'stado,que dista aesta ul

tima cidade (Franca) 60 kilometros .· Não m ~ conformando com essa rcj 

moção,implorei da Gerancia da ~mpresa para que me désse um outro 1 

gar mais proximo de Cravinnos,por que não podia levar a família pa 

ra wna zona insalubre,como todo mundo sabe,acrescendo que as minha 

despesas seriam dob1•adas e alem disso com o mesmo medico or>uonado,

pois bem: a Empresa não quiz attendor a minüa justa reclamação,não 

tomou em consid ração a m1nna justa reclamação,digo,não tomou m 

cons1 e ração os meus 23 annos de se1•viços a ella pl'estados,- DE.hl!

tiu-mc som justa causa . Lavando o fato ao conll cimento do Departa

mento do Tr>abalho .t~gricola, os te julgou-se incompetente para rcsol-

ver o caso . 

ssim,confiado no spirito de justiça que pre ·ide os 

atos do VV • .Excias . vcmho implorar a m1n 1a I•cintegi'ação no cargo e 

que fui injustamente demittido. 

Respeitosas sau ~ç Ões 

~'\~ 



. 
Do Cr~ tt~ ~sp'?.P ~ übr~ 

-d:nf!:::!J~ 
NB. 
uCU endereço: Cravinbos , in1a wgyaua . 

Da mprosa : 1mpr sa 1~ orça· e Luz d n . Preto . 
-{ibeirão roto- • 
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- .... sLa.to de -ao aula-

Cravinhos,l2 
G aoNs~l'Hc do l.;: 01• 

~ j .. 15 

l!:XI'lO ~nr Oswalclo 

L1o Nacional 
• 

_ 10 de Janeir·o . 

• 2-l0 . 8ci~ /33. acusando o r~cebi 1~nto do o ~1c1o ac • Xv1a . n . 

2 . 228d , d~ ~l de Uutubro indo , rec~bi o honturn,ju~to rc1ctto os 111 

cllsos 3ocunentos com os <}uacs ·,_) ovo c1ue estive a se ... ·viço da ~m

prcsa •orça e uz de .iboir~o .roto , l ) nte 23 annos i_coi, 1lctos; 

occu av ou cnt~o o cal o de instu.la o .. : c corredor de lllJlJa, c c 

sorn juJto. c usa fu1 'ispensa o do se.,viço con arme ux .. osiçao tlUu 

fiz no 1:1cu Po _.ucJ..)ime11t o de 27 de ctcmbro o cor •ente am o:tlirigi 

elo ao Conselho acional do T balho . 

Os durnentos a qu c me h::f ~ro acima: são s cguintcs: -

- Uma c a crncta de idcntida c assig11 da uclo Sl' . Ismael Jard · 
cncarregaJo da ub-Estaç~o de Cr vin os, cuja ca ~rnota 

consta a da La de minha admissão na J.!.mp.~.·csa . 
- Um c al tão de. iduntida ~ da Caixa de -oos(jntaéloria o cns õc 

ela mesr a qnprcsa . 
. . . 
- Uma c rta do, cpar'to:nento .!..staclual do !'' baL10 ""l'j_cola: 01 

em· l esp ,;t a que lhe irigi 1ascn o nilJha reclarnaç -o co 
tPa a re1 c. ida ..... mp os a . 

-c nao for sufficicntc es~a provd,ain a po ~~cl man t • a V.Excia . 

U'1a c1~clar•açÜo é.!. por lJcio.JOUS gl'cl lS , 1-UtO'i cs,ctc . des t 

c1lad e , sobro o mod a de l"lC c ~mdu zir no cu L' ... imanto do ncu s e v ~rcs 

~0[0 a v. xcia . a Jevoluç-o os inclusos c1ocu· entos c ois a~ 

liquidalo o caso . 

Lespeitosas saudaçÕes. 

~~Ç,p /kpÇ)~iLJ~!JJ~ 
~k~f c~~~q?_~ 

r-
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Assignatura do portado?· 

d2 ft<,tlc c~ d!i7t(TJ( i o ck,. +cs 
...... fÍJ~~~~~ .... ~·iü~~;'~~·:!.'·:-
~~_ç~ 



Caderneta exp~ida ~Ú ........... . 
ídy ... ctjç(tf27. _________________________________________ _ 

em ............... -de _____ ..................... de 1·-················· 

Filho de,tfkiõ/Ld.R.. d._ r~ 

Nascido ad~et6/Lh12 ___ 1_/.l.~ 
~ do nasci:.nto .... ~ac ... ~---······· 
;::;~da 

~---------------------------------------------------·-···---------------- --------·---· 

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

Nj~ -d~ esta~el~cim~nto :~ . . ifk. ·---~~-----~--- · 
~--~--tfl,L/..4~;:f/!L..{,_l; 
•Cidade ... ~<f.y4:~.-~C~ ······························· 
Estado ~/gê .. ~,-;L.?.?.<:~.:-.:.:·:::·.·:::·::::·::::·::: :·::::·:::~·-:·.·_·_········· 

é' .V í v , . ~;? / •• ••• • 

Rua .. 77?L4YX 2 ..... [./~.át:' ........ ........ N /"" y' 

Espe« do ~stabelecim,e_;to_&._~/.'dá .. /. .. ;:;.;;.::~:: 
/~ZCa?.~ .. t'dt?.-i':t:c-r.á1zcb 
•Nome do emprega~k~~;i~::~~;~~-·-·: 

:::.:~,~:,~':~~~- -~~''? 
Natureza do cargo .... /.,êc.r~~r -""" --- ---------·-··················· 
Remuneração (especificada) ···/rf.. :.L.tf..-f,f!.q_çç ___ _ 

/-f'.LL'«.1'0L{ ...................... . 

Percentagensá!:-r.(~-'L.~./.~7;~;__;_;;;;;;·~~~--~--~ 
Resrdencia~---······ · ···· ..... :.: . .-::::··_·_:: .. ·:.:: . .-... : .. ····;; ···· ~ .. <-f'. .. '<'-/ 

·······················-·· 
Observações ..................................................... . 

-----············ ··----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
----------------------····----------------------------------------· 

--------···-------------------------- ·---------------------·---------·-··-



FERIAS 

INICIO FIJY.I: 

- -~·-· · ···· de.............................. . ............ d r· •................................ 

de 19 .......... . d e 19 .............• 

------------- ··································:,:·,!· ... 

Nome do astabe!ecimento ............................................................ . 

·········-·--------------·--········· ········· ·-·················--·· ····--·-···-·····-

Cidade ..... ........•................................................................................ 

Estado ..................................................................... . 

Rua ................................................................. N ................ . 

Especie do estabelecimento ....... . ······················· ·· ···--··-·········· 
····-·······-·---··· ·-··-···-··········-···· · ·················-················--······· 
Nome do empregado ........................................................... . 

····································· ······ ········ ········································· 
Data da admissão ............. de ........................ ........ de 19 ...... . 

Estado civil ...................................................................... . 

Natureza do cargo............................... .. ........................ . 

Remuneração (especificada) ........................................ .............. .. 

-----······--·--····················--··-· ···········--····· ······-············· ······· 

Percentagens .. .............................................................. .. 

Residencia .................................................................... . 

Observações ...................................................... ..... . 

·-·············-···· ····-·········· ··-··· ········ -----· ··· ·-- ------------ -------····· 
··················· · --··· ········· ······ ··-···· .... ... ............... .................. . 

................. 
·······································-------·--·············-···· ········· 

. ................................... --······ ·····----------·-·-··-------------········ 



Nome do estabelecimento ..... ......................................................... . 

FERIAS 
Cidade------------·-················································································ 

INIC I O FIJY.I: Estado············----------------- ---------------························· ............ . 

Rua----------------···-----------·-------------------------·······-- N. ----------------

.. : ........ d e.............................. . ............ rlc •................................. 
Especie do estabelecimento ................................................... . 

de 19 .......... . d e 19 .............• Nome do empregado---····---------------------------------·-------------------

Data da admissão ............. de -----------·-··················· de 19 ...... . 

Esta do civil .......... --- ..... ........ -----................. ----- ...... -- .. -- ..... . 

Natureza do cargo ............................... --------- .. ------ ---- -·-- .. 

Remuneração (especificada) ........................................................ . 

Percentagens ............. -----------....... ......................... ---- ....... . 

Residencia -------------------------------------------------------------------·-
Observações .................................................................... . 

.............. ................................... ···-··-·····-· ····································4'-,.' 



Nome do estabelecimento .............................................................. . 

FERIAS 
Cidade ............................................................................................. . 

IN"" I CIO FI::rY.I: 
Estado ................................................................................. . 

Rua ................................................................. N ................ . 

--~---· ·· ·· de....................... ....... . ............ dt ................................. . 
Especie do estabelecimento ................................................... . 

de 19 .......... . de 19 ............. , Nome do empregado ........................................................... . 

Data da admissão ............. de ................................ de 19 ...... . 

Estado civil ...................................................................... . 

Natureza do cargo............................... . ............. ............ . 

Remuneração (especificada ) ....................................................... . 

Percentagens ................................................................... . 

Residencia •••.•...•..•.......•..........•..•.......•................•.......... 

Observações ............................................. --- ............ ......... . 



rNome do estabelecimento ... ·-··-·-·······-·······················-····-······· 

FERI AS 
.Cidade ........................... --····-···-·· .... ···························-···-····-·-···· 

I N ICI O FI~ Estado ............................................................................. . 

<Rua .............................................................. N ..................... . 

-···········de ................................. ·--·---····de ................................. . <Especie do estabelecimento ............................ _ ................ ~·--· 

dr' 1!L ........ . de 19 ......... . rNome do empregado ........................................................ .. 

Dat::~ da admissão ....... de ................................... de 19 ........ . 

. Estado civil ............................................................................. . 

Nat ureza do cargo ........................................................... .. 

·Remuneração (especificada) ........................ , ........ ---···-.. 

:Percentagens ---- ............................................. __________ . 

iResldencia ...................................................................................... .. 

·Observações .................................................................................... .. 

-······································-··············- ···················································· •.. 
'4' 



Nome do estabelecimento .............................................................. . 

Cidade ..... ........................................................................................ . 

Estado .................................................................................. . 

Rua ................................................................. N, ............... . 

Especie do estabelecimento ................................................... . 

Nome do empregado ................................... ·-;······················ 

Data da admlssão .....•....... de ........ .............. .. .......... de 19 ... ... . 

Estado civil ....................................................................... . 

Natureza do cargo ................................................. .. ....... . 

Remuneração (especificada) ........................................................ . 

Percentagens·················-···-··············································· 

Residencia ................... ----·-·----------·-------------------·-·----······ 

Observações ................................................................... , .. 



_MODEL~ 

D·32•21500 

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÕES 
- DA -

• 

EMPRESA FORÇA E LUZ DE RIBEIRÃO PRETO E CIAS. SUAS ASSOCIADAS 
- (\---

O PORTADOR DO PRESENTE É O SNR. 

n:t.oni ... .01 .. · r.0 .................................... . 
( NOM& DO A SSOCIADO ) 

DE ...... 4Ô ...... ANOS DE IDADE, INSCRITO . 

SOB N.o .... ~.7~Q ........... .. 

DATA ........ M2~.12~l~l~2. ... . 

AS.INATUAA 00 PORTADOR 



ASSISTENCIA JUDICIARIA 

Om:tn .. ~_1/ 9 30 
\lt 8 49 ~ liiJ/ 

PÉDE-SE : 
1 o Indicar em 1uo l'<•>poslc o ddlo ~ O> nu· 

m~ros oclma. 

2.• I rnlar em Cddo oficio, rorltl ou leleg,·onm 
de 11111 só ~munlo . 

3.• Nilo empreq<lr no endereço nome lndlvl
dultl e sim : Dlrt•lor do Depdl'lomeulo Ls· 
todual do Trabalho. P11l~clo dos lnduslrlos 
• ao Paulo. 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRABALHO 

1 
... 

ibeirao reto, 21 de Julho do 1933 . 

Snr • 
.A n to i à o r~~" ou r a 

ua e Jovem ro , 
r avinha('! • 

... 
m referenci l raclc~·~no apreAenta a 

por v.s. contra a mprezr:~. de Força e Luz 1 Cravin1os, abaixo 
,., 

ranscrevo as inforMaçc e .• prestadas pela referi d .. mpr za:-
... 

" Se astiao dricues de 'oraes em~r ~erencia a quei 
xa apresentada por Anton o Wora entra a ~ preza orça e uz _e 
como chefe do Dis riLo c1 i irvo reto, contesta as a egaço es 
d v. s., ... alegando que as de~penas de qu v. s. d ' z ficar obre ar 
r c a o nao é verdac e, po que a Cor panhia r e em o . os"' ,eu au 
xiJ iarcs e paga ante ci r)a amEmt ,_ 

" Que com es. . remoç-a terj_a V . S . , l"a.., , agua e Juz , 
ra·uitamente, quando em ravinhos nada disso tinha ; - qu0 v.s. 

foi suspenso por dois moLivos:- indiscip ina a abandono de s r
vi ·o; - que sa P e OIJ atJ.lliabter v.s . ajustado serviço na Cor 
panhia Chirnborazo, razao pe a qual pE>nsa, ter V. S. a andonado o 
servi~o da Empreza e er eito a presente quei~a . 

... " Que todos os auxiliare"'l da mpreza es .ao sujfdtos a 
remoçoes de""de do maia baixo ao mais alto funcj onario e que os 
mesmos funcionarias nao ignoram isto " · 

A' vista, pois, das informoç~es acim , 
... 

va od arquivar sua rec l a açao, por ser improcedenty , - pod ndo , 

entr tanto , v.s . qu ixar-s , si achar conveni.ente, ao Conselho 

~aciona do Traba ho , no 

PS /o 

o de Jane:iro o 
-Saudaço eso 

r. Dirceu 
Advogado-patrono . 
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M\N\STER\0 00 TRABALHO, 
INOUSTRIA E COMIIEROIO 
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CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

SECÇÃO 
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INFORMAÇAO 
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z mbro 

• 

sr. D1r tar da • rO d or d 
.. 

beirio Preto 

ol'1 do Sr. ai nt , r 1t ro•vo 

o t os oonst nt do of'i o to no 2•2287 • d Sl ou-

tubro t ne4to, 
... 

4em1 8 o d 

d li 

Yo o11o1tou into "" ç s r 1 ti s 

onlo , ... u,,._, x-1net 1 dor oorretor 

terrov1a.. 

A't no1o • 

o aldo r , Di tor 
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-Estado de ~Üo Paulo 

Cravinhos , l2 do Jun ~ ir o de 1934 . 

Exmo onr 

~m 13 do N ov ~ mbeo do 1nno passado (1933) 

rcmctti sob rc:gistl o os docu:1 ntos pedidos por V. !!:xcia . para provar 

a v:.:racidad. à min ha 1' c1arnação contl•a o acto 

L~.~-dc Rib irão Pr to, que me dispe nsou do cargo qu() occupo.v ha m1 

is d 20 annos na di t a Empl' sa, som justo. causa. 

Corno até a pros nt 

n-o fui rointo~r~d o no cargo , venho podir a V.Excia . a bondade do 

dar - me uma in lormaç~o a r spcito , pois i r noro sa os doc urn ntos dcrru 

untr da no Minist rio do Traba1no, no dia 15 ou 16 do mcz d Novum· 

b 1~0 p • f in o . 

!TU rdando r npont d V . ixciu, subsc.L·~.;:vo -m 

J V. ixci • 

p :1 .JAt..1§ 

~ \ 



, nn 8/D'· , o DO . DIR 

E +.?& CC~ ?z. - f y: 
C7 // -:2-e ~ (?'_:; .. 

. /-'-~:' ~ . . ,-4~ v•~ _ 

c.-e ( MY7(]--<-~~ J-'0 '-;f.~ ~~t.::-;, ~(~-
h ~ ("Ü_ ?-~ ll-crveu-4.-t..il«.~ ~ \ L~--, 
an~ ~ /~ .... ~~~Á,.. 

~ #~ 7JY. 

~~ 
~~~~,.~~ 



/ ~~ ·, 3 l. JAN. 1934 
j 
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P.lO.BU/83 

/E 
17 F vere1ro 

1- 14 
• 

Sr. D1r to d rê d orç 
~ 

L ~ e 1001 o P to 
~ C • A soe1 d • 

J 

R iterando o t o do ot1c1o n• 2•2573, te 

D z bro o ano t1nelo , de o rd c.o r. Pre 1ôent , deol ro-vos 

ta.r 1n:ro çõe , entro do razo e 8 d1 s. obr d -
... 

e ton1o l oura. e -1ns tal o r corr o r e l1nn d ss 

!er rov1 • 

I 

\ nc1os s s d çõe • 
I 

D1r ~or o et r1 

-. ..,.; 



• 
-11 . 

1/. 



.. 
- Est do do ~ao ~ulo-

Cravinhos,ll de karço de 1934 . 

:c.xmo o.)nl' .t'l'csi1ente do Conselho lvaci..>nal do 11rabalno . 

• 
Rio de Janeiro 

l 
.~tQ-~~~-r--~s19---

pcdiP 

ntonio 1 oura, aoaixo assignado , vem I' o spci tosamente 

V.hxcia . se digne mandar informar ao roqucr0nto a solu-

ção dada a sua r•ocLunação contra a ~rosa. .Força o Luz de E:iboi

rõ.o Preto, quo o· domittiu sem justa causa ,do cargo de inst lador 

e corredor de linh reclamação a que se rc era foi onvi da a 

essa repartiç~o em 27 de Setembro de 1933 . 1m 31 de Outubro reco-

bia un 011icio do Sr .Oswaldo ~ oarcs , Dircctor da ecretaria, pe -

dindo rcmossa de documentos que compravassom o tempo de serviço 

por 1aim allegado . 1stcs docur .. cntos fo1,run logo onvi dos ao o.)l' . .iJi 

rcctor da ~ecrctaria , isto é, om 13 de Novembro do mesmo nno. 

Tudo sob registro . 
Conr'ü o no cspil•.i to ue just1ça r1uo pr·esi c. o~ 

-ao tos . ~xcia . ~spcra o 1 quc,~ntc lLc s~ja dada inroPmaçao 

acima pcdid . 

~ ,m tcmt o:C rt do sr> .Dircctor 
tom o n.2-2288 . 

}' . 2-lü .8ô4/ 33 . 

C r a vinll os, 11 o ar·ço de 1934 . 

\~ 
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f ORM. 8-toa A 

UA BA O DE JA,UARA, 1357 
TELEQRAMMAS : "EMFORLUZ" 

CAIXA POSTAL, 126 l:n~~HO ~~fi · 

~ ~.49 
AMPIN 

r:/L2 A~ .t!J. 'l o rr -;,. . 
'"" ~ de ~ 

Campinas , 2~ . de Março de 19 4. 

Ao Conselho Nacional do Trabalho. 

RI O IE :r ANEIRO . 

Processo 10.86~33. 

Em resposta ao offioio 1-214 desse Conselho que respondemos 

·..., a6rmnte agora em virtude de haver sido endereçado para Bello Horizonte , 

ao envez de o ser para esta, e ter sido pelo correio encaminhado para 

a cidade de Ribeirão Preto , cumpre-nos informar que o installador Antonio 

MOuraD por haver abandonado o serviço está respondendo a inquerito 

administrativo j~ instaurado. 

Cordeaes SaudaçÕes. 

EMPREZA. FORÇA E LUZ DE RIJEIRÃO PRETO. 

OS/ C S. 

jíláW- /~f de 
/ {)1Al2. r5 . 
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•. 

• 



:n • 1 • no 

VIST()-Ao Snr. 0r. Prr>curador Gwal, 
o-; : 1, 'o ~ x.1w. S . !fv1 · ·dsnts. 

b .. ~ 4/-: '~· .. . . r ............. .i 1 8.f{ 

_ ........... ~ .. ........................ ~__.__, 
Olr ctor Ct r r 

~ - '17\A. ~ ,W.J._ &.6)~/?JY-

. . ri!~ r <A ~. ~~ ~ 
~ l~"' - f,AAMJ;- • tA.4 ~ c4 -
l ~tM-.;,~ tMA'~~ • !/"" ""'~ 
~~- .ft4~ ~ ~ ~~ --'~ -t.l_ / 1 ·rr · 

(j· UM-f~.LÁ~ 
~ J..t..<> ~. _..... .r- r- J y 
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Illmo.sr. 
Augusto dos qantos 
CRAVINHOS 

Presado senhor: 

Por determinação do sr. José qicoli, presi
dente da commissão do in~uerito administrativo instaurado 
para apurar a responsabilidade de Antonio Moura, emprega do 
da Empreza Força e Luz de Ribeirão Preto, pelo faoto de ter 
abando~ado o ~erviço, INTIMO-VC~ para, no dia 3 de Abril de 
1934, ae 14 horas, comparecer no edificio ond~ se acham,os 
cscriptorios da Empreza Força e Luz d~ Ribeirao Preto, a rua 
Gen~ral bzorio, z7, nesta cidade, afim de depor, oomo tePte
munha de socusaçao, no referido inqucrito administrativo,tu
üo sob as pena~ da lei • 

... 
Ribeirao Preto, 28 de MarQó de 1934. 

Cravinho~, 28 de Março de 1934. 

Solente i, uA /; ckr Ja:if; 
./ 



Illmo.sr. 
Antonio Moura 
CRAVINHO~ 

Presado senhor: 

~ , 
Por~determinaçao do sr. Jose Sicoli, presiQen-

te da Commissao do inquerito administrativo, INTIMO-VOS 
para, no dia 3 de Abril de 1934, ás 14 horas, comparecer 
no edifioio onde se acham os escriptorios da Empreza For~ 
ça e Luz de Ribeirão Preto, á rua General Ozorio n°. 77, 
nesta cidade, afim de ver-se-lhe iniciar o inquerito a~is
trativo instaurado para apurar a sua responsabilidade pelo , ~ 

abandono de serviço, as s im como assistir a inquiriçao das 
tes~emunhas, ~alvador Pagano, Domingos Maglioco, Augusto 
dos ~antos, Seba~tião R.Moraes e Ismael J ardim, tudo ROb 
p ena de revelÍa. 

Ribeirão Preto, 28 de Março de 1934. 

C~.k~.--~~~ 
r~ ,Jr /~ /~ eft-<" /~ 

~~ cv~~ 

li 
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Ilmo.sr. 
Salvador Pagano 
Ora vinhos 

Presado senhor: 

Por determinação do ~r. José ricoli, presi
dente da Commissão do in~uerito administrativo in~tau
rado para apurar a respons abilidade da Antonio Moura, 
empregado da Empreza Força e luz de Ribeirão Preto,pe
lo facto de ter abandonado q ~erviço, INTIMO-VOS para, 
no dia 3 de Abril de 1934, as 14 horas, comparecer no 
dificio onde B~ acham os,escritorios da Empreza Força 

e Luz de Ribeirao Preto, a rua General Ozorio n°. 77, 
nesta cidade, afim de depor, como testemunha de aocusa~ 
ção, no referido inquerito administra t ivo, tudo sob as 
penas da lei. 

Ribeirão Preto, 28 de MarQo de 1934. 

Cravinhos, 28 de Março de 1934. 

/ J 

Soiente ç:f~t-?2 



Illmo.sr. 
~eba~tião Rodrigues de Morais 
Ribeirão Preto. 

Pre~ado Renhor: 

Por~determin~ção do sr. José Sicmli, pre-
sidante da commissao do inquerito admiúi~trativo instau- 4 
rado para apurar a responsabiliQ~de de Antonio Moura,em-
pregado da Empreza Força e Luz de Ribeirão Preto, pelo 
facto ~e ter abandonado ~ serviço, INTIMO-VOS para, no 
dia 3 de Abril de 1934, as 14 horas, comparecer no edifi-
cio onde se acham o~ escriptorio~ da Empreza Força e Luz 
de Ribe i rão Preto, a rua General Ozorio n°. 77, nesta cida
de, afim de depor, oomo te~temunha de acusação, no referido 
inquerito administrativo, tudo sob as penas da lei. 

Ribeirão Preto, 28 de Março de 1934 • 

.... 
Ribeirao Preto, 28 de Março de. 1934 • 

• 

• 
.. 



Illmo.sro 
Ismael Jardim .._ 
Ribeirao Preto 

Fresado senhor: 

Por determinação do Rr. Jo~é Sicoli,pre
~idente da commis ão do in~uerito admini8trativo in8tau
rado para apurar a re8pon~abili Jade de Antonio Moura,em
preggdo da Empreza Força e Luz de Ribeirão Preto, pelo 
facto de ter abandonado ~ ~erviço, INTIMO-VO~ para, no 
dia 3 de Abril de 1934, a~ 14 horas, comparecer no edifi
cio onde ~e acham O!J e8criptorlos da Empreza Força e Luz 
de Ribeirao Preto, a rua General Ozorio n°. 77~ nesta ci
dade, afim de depor, como te~temunha de aousaçao, no re
ferido in~uerito administrativo, tudo sob as penas Qa 
leio 

Ribeirão Preto, 28 de Março de 1934. 

----------~~~~~~:<:~~·~~------~Presidente 27 ~ 

... 
Ribeirao Preto, 28 de M~rço de 1934 • 

• 
• • 

.. 

f 



Il1mOoSro 
Domingos Mag1ioco 
CRAVINHOS 

Fresado senhor: 
• 

... , 
Por determinaQaO do sro Jose ~icoli, presi-

dente da commissão do inquerito admini8tratlvo in~taurado 
para apurar a re~ponsabilidade de Antonio Moura, empregado 
da Empreza ForQa e Luz de Ribeirão Preto, pelo facto de t er 
abando~ado o serviQO, INTIMO-VOS para, no dia 3 de Abril de 
1934, as 14 hora~, comparecer no edificio onde se acham os 
escriptorios da Empreza ForQa e Luz de Ribeirão Preto, á 
rua General Ozorio n°~ 77, nesta oidade, afim de depor, oomo 
testemunha de accu~aQao, no referido inquerito administra ci
vo, tudo sob as penas da lei. 

1>1 

Ribeirao Pret~, 28 de MarQO de 1934o 

eoretario 

Cravinhos, 28 de MarQO de 1934. 

ciente 
--------------------



CRAVINHOS 
Fazendae: Chlmborazo, Monte 

Parnazo, Santa Maria, Monte Bello, 
Santa F,, Tlblrlçó, Mattl!o, Santo 

Antonio e Toca. 
CAIXA POSTAL, 40 

T 1 h Administração, 4 
e ep ones: Escrlptorlo, 80 

Cravinhos,2 de Abril de 1934 

Bmpreza Força e Luz de Rib.Preto 
Ri beirao Preto. 

7.o andar 

Caixa Postal, 1.450 

Telephone, 2-2993 
Enderoço Telegraphlco: . 

cMEGALORE• 

De confornidade com a telefonema de hoje do Snr.Mora

es co referencia ao tempo que o Snr.Antonio de M0 ra ' foi empregado 

desta Companhia,t~mos a comunicur o se~inte~ 

O Snr.Jntonio de Mora começou trabalhar no dia 1 de 

Maio de l933,tendo se reti.Jiado no dia 10 d.e Janeiro de 1934. 

Sendo só o que se nos oferece no momento, subs'crevemo

nos com elevada estima e conSideração. 

De V. S. 

Amos.Attos.e 

• • 



• EMPREZA FORÇA E _ _:_~.z DE RIBEIRÃO PRETO ff!ló 
SÉOII : Q CAIXA POSTAL, b5 

, ORM. R P • to2 

I 
RUA GENERAL OZORIO N 77 RUA B. JAGUARA N. 1447 

CAIXA DO CORREIO, 126 

RIBEIRÃO PRETO CAMPINAS 

RIBEIRÃO PRETO, 4 tie L.bril de 1934 . 

Ilmo . Fr . , . 
Jose ~1coli 
D ~ D . Presidente da Comissão Encarregaua 
do Inquerito dministrativo Antonio Moura 
RIB :.~Ir-~ ... 0 PR-::::TO 

Pre~ado senhor: 

~m respo8ta á rua carta desta data temoe 
a. informar- lhe que revendo o nosso ar:;tuivo verificamos 
que o ~r . Ismael Jardim foi tran~ferido do escritorio 
de Ribeirão Preto , onde sarvio por muito tempo , para o 
cargo de encarrega o de Crav i nhos, , e~ 26 de ~g o sto de 
1931 , tendo exerciao e~se cargo ate 10 de Janeiro de 
1933 , data em que foi removidu para Vila Bomfim , con
forme documentos aq"'ina.<los pelo meemo e que ficam a di 
posição de v . ~ . para exame . 

Alguns anos ante. es~e e~pregado servia 
por bastante tempo e1:1 Crav inho~ porem nao temoR no momen .... 
to elemento para informar ae data~ exata . , o q1'e no entan
to podemoe informar dentro de 3 dias, caro v . ~ . julgue ne
ce ea.rio . 

~em mais , com toda eFtima nos subscrevemo~ . 

De v. P. 
amgs . a t ~ . e obgd~t 

pela Em preza FrP~9 e L ~e RtoeJriG Pret 

/OPr; . 

• 
• - .. 

• 



• 

,_ ..... u {o 
.rv -· 'i\. -
).~ 

Ribeirão Preto, 4 de Abril da 1934. 

Ilmo.sr. 
~ .o.R. <.Jilveira 
D. IJ . Gerente do Grupo da 
~preza Força e Luz de Ribeirão Preto 
RIB :..IRÃ:O P~~TO 

Pre~ado ~enhor: 

Tendo a ter.temunlill lsmael J rdim no ceu de
poimento feito no 1n~uerit~ administrativo aborto ~obre o 
oa~o do empregado ~ntonio ioura, deolarado ter sido ncar
regado de Cravinhos durante 17 ano. at' Novembro de 1932, 
venho pela pre8ente solicitar de v.~. o ob~equio de infor
mar esta comiF. ão sobre a veracidade deFra informação. 

~om mui~, com real apre~o e consideração RU-
b ~orevo-me. 

-;;;!f::õo1i 
Pre sid.ente ~Comi eeão Apuradora 



Ilmq. t;• 
Jose r-icoli 
D. D. Pre~idente da Comi~~io ~ncarreg~da 
do Inquerito ~dmini~t,rd tivo Antonio Moura 
RIBEIRÃO PR ~~TO 

Pre~ado coenhor: 

• 

. te adendo c p~dido contido na sua carta de 
6 do corrente , vimos certificar qu.e dOR urquivof' de~ta Em
preza consta Antonio Moura ter rido admit i do em 24 de Agos 
to de 1911 . Nade oonpta doR referidoP arquivoR sobre li 
cençaP , etc ., porque nio ~ra de praxe , no passado , fazerem 
Pe tais regi~tros . 

A partir de Junho de 1932 a ge~encia recebeu 
oonPtanter queixa~ ~obre o procedimento dePse empregado que 
se dava ao vicio da embriaguez e negligenciava no ~ervilos 
a seu cargo , ce1J ~an~o prejui ro ~ á Empre za , e que, advertido 
peloP seus chefes nao dava importancia nem Re corrigia . 

Em 12 de Abril de 1933 Antonio Moura foi su~
penso do serviço por ter-r,e insubordinado ~ecu~ando - qe a ~e
eulr para a U~ina ~smeril par~ onde havia Pido transferido, 
abandonando o <:Jerviço , o que e objeto do Inquerito Administra 
tivo preeidido por v.s. 

1tencio8as saudaçÕeB 
pela Em preza Fcr~9 e Luz de RibeirãoPPeto 

/OPC . 

r 

••• • 
• • 

• 



~.N2. ~ 2. 

Ribeirão 
- ~ 

Pret o, 6 de Abril de 1934o 

!lmo . f'lr . 
(" oO. R. ("ilveira 
D. D. Gerente do Grupo da 
Emprez~ Força e Luz de Ribeirão Preto 
Ribeirao Preto . 

Pre~ado Elenhor: 

• 

Como preFidente da comis~ão do in~u rito 
adminl~tratlvo, oon ta~te da portaria da dmlni tra 
ção de 20 de arço de 1934, n°. "AH-1.56, !='Olici to-lhe 
uma certidio de tempo de ~ervlço do empregado ntonió 

oura, a!'~im como um~ folha dr~ antecedente .. do me mo 
enhor da qual devera oon~tar todo~ os elogloP- , puni

çõe ,_ interrupçÕes de ~ rviço, licen~ ~. f lta~ exo
neraçoe .. . 

~audaçõc. 



I'O ftM , I. 80t 

•o M- •· 32 

CORRESPONDENCIA INTERNA 

Ao Sr. s, R. ~oraes ~ ~ ~ ~ 
, r'l ·;1)~ 

/ P. 
Do Sr.Augusto doa l:lantos \ 

Arch ivo 

Companhia 

Assumpto t 

• 1 • 

i 

t 

1 

• • 

Original Via .............. .......... ... ............................. . 

• 

• 1 

• 

i • 



P'ORM, S • 801 

40 M • 4 • '2 

CORRESPONDENCIA INTERNA 

Ao Sr. 

Do Sr. 

Archivo 

Companhia 

Original Via ........................................................ if { j A 

Oéilta .......................................................... 1){ ............... . 
( ENUMCRf Nt&TE ESPAÇO O& QU E RECEBEM COPIAS, CITANDO AS ENVIAO S POR VIA Af "EA ) 

---------------------------------·------------~-------------------------------------------

Assumpto uontinúação • 

a u s ahib ler e escrever nd ento de serviço 

e p r a Ter se oonse 1 os elhorar melhor r a aituaç-o de r vinhos a oal-

ar o oo o p TO que a re oh dest er Co panhi e dos prega 

d a dell , oo o tambe n-o uero r e er o rt e de • • me oh ando atten

ç-o or qu lq er dos meus uxiliare~ ,ue não eat-o nd ndo em orde , 

pero ue sej a resolTido o caso sem uinto enoo-

odo par a v •• 

Vosso creado.obr o. 



FORM . S · 900 

30 M • 7 • 32 

llrchlvo: 

llssumpfo 

!lo Snr. 

Do Snr. 

MEMORANDUM 

3322 (oATA) 

. .PREGADO 

Augusto de Oliveira Santos - ~ vinhos 

s . enteado Jr - Ribeirão reto 

Damos recebida s/ carta de 2~ 
de Janeiro findo . 

• 

~stamos providenciando a trans
ferencia do Sr . ntonio 1oura para a Usina 

smeril e um substituto para o mesmo legar 
ahi . 

o Dr . c . Br ga Jr dar~ as ordens 
neoessarias neste sentido . 

s r/ ... c; . 
co : 

.:~úR>.;.Jilveira 
JSicoli 
Dr .-.z . Braga Jr 
GEfremoff 
S oraes 

c C: ile :-2 



II'OAM . 8 • 000 

2 0 M • 10 • 32 

MEMORANDUM 

C! o ( de Ribeirão Preto 

llrchivo : ro; Ribeirão Preto 
( LUGAR ) (DATA ) 

llssumplo TRANSFERENCIA 

/lo Snr. 

'l>o Snr. 

Augusto Santos Cravinhos 

S.R.Moraes Ribeirão Preto 

CONFIDENCIAL 

Levamos ao seu conhecimento que o Snr . 
Antonio Moura, foi t ransferido para a Usina 
Esme~il , onde deverá apresentarQae até o dia 
13 do corr ente. 

• 

Como esse tunccionario não mais pertence 
a essa secqão deverá v.s. tratal-o como um ex
t ranho , não lhe dando mais serviço nem dar-lhe 
qualquer detalhe facul tado aos empregados . 

Quando elle pretender mudar- se , queira nos 
avisar para providenciarmos condução. 

SRM/J'AL/ 

c c ::SPJ' 
SORS 
J'S 

/l;_ f 
... ;:-~ y1r fYli--'-:J -r . /1 

J~ 

e e :-----1oCi.aBí.ol-1" 
SRM. 





lo. . ~"" ec ão . 

• • R. 

T !" F ç o. 
• 

Em virtude da reclama ão de fls.2 , em u 

\'"TT C' IO 1\f HR requer sua reintegração noe e viç-os da Em rêsa. 

Forr; a e L·uz <l~" .i , e irão Ere o , este C :;; l ho sol.i.ci u uo r .. 
, 

cl ma1 te ,. 1 -,r o tem o de servi o ale ad , e, " re ª ' i -

-a oe f o per inent ~e ao assunt o . 

O recl amant~ , e~ nt~nç~n RO of cio d t~ 

.. 
otituto , remeteu os docume os de f 1 D. e 9 , e a Em resa , 

. ' at nd ndo ao s o f icio~ j untos por capta as f l • 1 e 

via o in U'e..rito administr t ivo de f ls . 21 e seeui 1tes , tenclen-

te a .n ons t.rn r u o r cl !l.!'lflnte pra t · c ou a f al t rA.ve re l a .. 

cionAdA na lc ra f o art. 54 do D c . nc 2 .4 5, de Q G O 

tuJro de 1931 , i to é , a andonou o servi o sew causa us i f i~ 

cada . 

in· ueri t est:{ re ·u qrme1 t e ins t r·ui o , 

tenda sido o se VA ~s as !n·tru~ões ~ixnd ore e o1se -

lh :rara A. o zaç o dos i n u r it os a i n i s t ar i vos . 

E.mbÓra. o recla a1 te e 1h~ ao f ~a o s f o 1 ta 

' e ue é cu ad , ela ealar· oe ue rec ou a • 7-ver-

so , enso u dos autos d ve -ae '1e ser dada vi sta e o 

zo .ue o 3r . ,.. · .en t e erd ar , a.ten ue à !S 

- ~ no. o c 1 lSta de ~ sa a e 1ca ' o 1e sn1o e o r u J.Jr x r este ! 

u o roce.~r - a pr ' meir~rnente n e"s ili ene a , a 

se pronuncia Ylt o · i nR • 

.,T ~"", tn s condi o s 0 ertcP.minho , par3 os devi os 

f ns , o ' r cesoc r ( ro. do '3r . n1r tor 



• 

d'ftv.->~ Jl.v ~~&~~-'-" 
~ ~~ ,.,_, ~~ .:co ~o~ .. L-<.~ 

~ ~ fh~- ;2_,. ~Á._ (L.___...._ o.. /Y~ 
-~R~~ 
~~~~:__ 



r lS ) 

--Est~ o e ~ o ~ulo -

Cr Yinhos , 25 ~e 5aio do 1934 . 

tü O C J 11Cl!'O. 

Ven o 11·csença "'e V. •xcia . p~.:u.ir o csJ?eci l i vo1• 

man O.P 1:1e .n or>mar qual a GOlução O.l a em .. inuo. r'cclo.ma: ... o contra 

Er:tpl'oso. Forço. c Luz 1.8 .~.ibeirilo ... rl3to, quo J~;mittiu -me , ser..l justa Q 

sa, êlo c' rgo e instala Ol' o cou•cdol' de linha , c .... rgo Gssc quo vil: 

_c)'Ql' cenüo ·cl..t.C-.. de 2:3 armas , conforme exJ2_osição tl_uc íiz em rJeu o~ 

cio de 15 de etembro o anno pa~ ado , dirigido a V. Excia . 

Em 31 dL:: Outubro do m~sr1o nno, rcc~bi um or.~.ic .o do Sr . Dr .Os·ra] 

o rus , dipno soc1cturio d~s e Consel 10 , pc indo remessa de documcl 

c uu comprovassem o meu tempo du_ serviços na· 'lit Empresa . Es..-es a~ 

mt.:ntos rora.m em c .. rta rogistraun , no ia 13 de Novembro de 1933 . 

• ;.H~e;un o me coDsta,o proc~s~n.do l'ulu.t.'~.::nta a minlw. l'Gclarnt.LÇdO to 

seguinte pur.1er ç~o :- P. 2-10 .864/33-

-,~speitosus suu açocs. 

-Antonio •.:J.our .... -

/'/~ 3 O. MAIO 1934 1 



• 



• 
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/ \, 

,' I I A. • • 
12 Julho 

• 
r . n on1o our 1 

C vinho 

o ... 

• d ulo 

Co un1oo - vo· . d ord do ...,r . 

r .td nt • quo 00 o c d • 1 t s orot ri I 

lo r .,.o d lO 1 a , v do 1nqu.e-

i to d 1n1 tr tivo qu ot t n ·. -
pr orç o Lua d . ib ir"" o )r to . 

t noio a ud çõ 

D1 to d ~ or t · ri • 
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) '"" L ~";' i o ~ ~«- . -$,'"" "'~ 
(> /3 ( 0cy~r,-,) / v 

v~ev dc·'-c. rt'~t"<<-<ec'éf'Q V::::r_:."' _ 



• 

JUNTADA 

NestA data junto ás fls. 5n 
e 51 destes autos, o original do officio na •• 

1-981, de 12 de Julho des te anno, dirigido ao 

reclamante no presente procesao, Antonio Moura , 

o qual foi devolvida da Repa.rtição dos Correios 

e Telegraphos com a nota de não reclamadol 

Rio. d~ Janeiro~20 de DezLjbro de 193 j 

ef!to 'I rUo ,:r(/._,~_u} cfl r r/'"' eu ct; 
~ Aux. de la. Cl~ 



MINISTERIO DO TRABALHO 
INDUSTRlA E COMERCIO 

END• TEL.EQR, 
"AGRILADOR" 

N.0 . 1-981 ...... 

P.n2 lO.ffi64/33 

C.N.T, 26 

1. f0 
v/ 

I 

A.L.R. 

I 

~e(; e/e ~n~áo, ........ l2 .. e/e ................ Jlllh.o .............. e/e /.9cJ .4 ..... .. 

• 
Sr. Antonio Moura. 

Cravinhos 

Est . de Sãn Paulo 

Comunico-vos, de ordem do Sr. 

Presidente, que vos será dada, nesta Secretaria, 

pelo prazo de 10 dias, v~sta dos autos do inque-

rito administrativo a que vos submetestes na Em

pr~sa Força e Luz de Ribeirio Preto. 

Atenciosas saudações. 

Diretor da Secretaria. 



C. . T. 31 

Ministerio do Trabalho, lndustria e Commercio 

N . ..... L .. =~-~J?. ............ . 

Do ConBelho-- Nacional do Trabalho. 

V. o ·~-



l-1.757 

P.no 10.864}33 

A.L.R. D zombrel 4 

• 
Sr. nton1o :.0\1 

/C da. a.1 nt dor1c 
,. 

dos ensoes 
... 

os uz de '1be1 o 

r c e C1as. suas ·o c i • 

... 
o de :ra n° 1.446 n ra., 

T. de S. P ulo 

eiternn O OS termo UO O!!lc1o no 981, d • 

l2 JUllD dest anno • co uni cp-vos, d or .n ao r. 

res1 ente, qu ~s ser d d , nest Secret ria, pelo 

p zo de 10 1 , v1st os uto o 1nq rito dm1n1s

tr t1vo que vos submettestes n · preza FOrç e Luz 
,., 

do b~lr o P to. 

... 
tte c1osas udações. 

~_L~o/6 Ârc~'? 
I 

D1rec to r Gen 1 a ecr tar • 



• 



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES 

CA 

EMPREZA FORÇA E LUZ DE RIBEIRÃO PRETO 
E COMPANHIAS SUAS ASSOCIADAS 

CAIXA POSTAL, 2 15 

CAMPINAS • ' r::sT. C I!: S. F'AULO 

- uu-

I 

MOD O lilJ 

10 - " M. 

REGrSTRADO ( } 

321 \ I 

Ref': Matr. 974 
A. di Mõre. 

/ 

Accuso reoepqão do officio N° 1-1.757 remettido 
por esse Egr. Conselho sob registro postal N° 68489D em 
28 de Dezembro de 1934, por intermedio desta Caixa ao 
Sr. Antonio di More (.Antonio Moura). 

Não tendo esta Instituiqão, apesar ~os esforqos 
empregados, conseguido o endereqo actual do referido as
sociado, endereQO este que tambem á desconhecido da Cia., 
não poude o of'ficio ser entregue ao seu destinatario,mo
tivo porque se acha na Secretaria desta Instituição. 

Peqo-vos a fineza de informar qual o destino que 
deverá ser dado ao referido officio N° 1-1757 desse Con
selho, pelo que desde já agradeqo. 

Attenciosas saudaqões 

Presidente. 
ALJ/RP. 
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11 
CN/S.S.B.F. 

• 

('nr Re ctor do D1Rr1o Offlclal. 

Imprensa N c1onal 

1 un 13 de Alo . 

i lo e Jnnelro . 

5 

"' Peço-vos a publ lc~çuo do incluso dital a rime~ 

... 
Secçao destR Secretar , nn pr r te competente . 

SRU aÇÕ8S cord1AeS 

Prancisco de Pntn:a "ta.tson 
No 1l!lped nto do D1rector Ger 1 



J 

f' 

conselho Nacional do TrabaL1o 

..., 
la. secçao 

z/ 
EDITAL 

• 

Processo n• 10.864/33, em que Antonio Moura re• 

clama. contra a sua demissão da Empreza _t.'orça e LUZ de 

libeirão Preto. 

Pelo presente fica notificado o interessado nos 

referidos autos, afim de comparecer a esta Secretaria, 

dentro do pro zo de 10 dias, para, examirun do o inqueri ta 

administrativo a que respondeu na alludida Empreza, !-
,., 

f erecer razoes de defeza sob pena de, decorrid o praze 

acima mencionad , ter proseguiment os c1 tados w t s in

dependentemente dessa formalidade. 

secretaria do consellXl Nad. onal dA Tra• 

balho. 

Francisc de Paula watson 
No impedimento do Director Geral 



• 

- l t • \ • l 

.. 

• \,1 . 

... 

J 

• 



CAIXA DE: APOSENTADORIA E PENSOE:S 

DA 

E:MPRE:ZA FORÇA E: LUZ DE RIBEIRÃO PRETO 

1!: COMPANHIAS SUAS ASSOCIADAS 

C.AIXA POSTAL, 2 15 

CAMPINAS • ~ST. D~ s, PAUL.O 

- uu-

Ret: tr. 1'7, • 
.A..d1 MOre. 

Campinas , ll de J"aneiro de lÇ!36. 

llJ.mo,• Snr • 
Presidente do -conselho Nacional. 
do 'l'raba.lho. 
Rio de .Taneiro. 

MODEL.0 11 6 

10·934·5 M . 

5 ~-

~ tendo eaae Egreg,to Conselho• até a presente data1 

determinado a eata Caixa o destino a aar da.do ao ottioio n. lal'n5'1, regia• 

•' 

trado aob n. GM89•D e endereçado ao snr • .A.ntoDi.o d1 Ji)re (J.ntoDio MDura) 1 

tona_. a liberdade da devolnl-o inoluao. poia, con:torma ji iDtor1IIÚIO&, • 

deacoDhecido o endereço do deatinatario • 

• 

;f-I-- cJ { 

.A.ttenaioeaa aaudaqÕ• 

v!:;)~ 
7 .M.Oarval.ho 

Prea1dent.e • 



on 20 

juntar ao respectivo p 

formar. 
Em 

No impediment do 

- . 

a 

1936 

J.O OfficiaJ 

d'l. Secção 

• 



ltiNISTERIO DO TRABALHO 
NDUSTRIA E COMMERCIO 

ENO. TELEG. 
"AGRILA BOR " 

tf. 0 .. ...... 1:::-.1 .... 7.57. .......... . 

• C. N. T. 26 

5 
~ 

=~=onY.J=~=~=©IfCc=· =aot=w=~d=c/o= ~~ f 
P.n° 10.864/33 

A.L.R. 

• 
sr. Antonio Moura 

A/C da Caixa de Aposen.tadoria e Pensões dos 
N 

Empregados da ~mpreza FOrça e Luz de Ribeirao 

Preto e Cias. suas associadas. 

Rua Barão de ~aguara, no 1. 446 

CAMPINAS 

EST. de S. Paulo 

Reiterando os termos ao o!ficio no 981, de 

12 de Julho deste anno, communicp-vos, de ordem ao Sr. 

Presidente, que vos será dada , nesta Secretaria, pelo 

prazo de 10 dias, vista dos autos do inquerito adminis

trativo a que vos submettestes na Empreza FOrça e Luz 
N 

de Ribeirao Preto. 

,.. 
Attemciosas saudaçoes. 

Director 



N. ___ 1~1 .•. 7.º1. -········· 

Ministerio do Trabalho, lndustria e Comercio 

.4--~ ~- ~ 

sr. Antonio .otlra 

A/C da Gatxa de Aposentadoria e 

tra 
,., 

ensoes dos ~prega os da Emprez~ 

FOrça c Luz e Ribe· ão ~reto e Gia • suas associadas • 

....... 
Ru· Barao de J aguara, no l . 446 

CA . PI N AS 
........ 

~st . ue ~ao Paulo 

Do Conselho ~rvacional do Trabalho. 
I 



INFORMAÇÃO 

A Caixa de Aposentadoria e Pensões da Effip. Força 
"' e Luz de Ribeirao Preto, devolve o of!icio de~ta Secretaria, sob 

... 
o n~ lil757, de 22 de Dezembro de 1934, por nao ter sido encon-

trado o dest1natar1o', Sr. Antonio Moura. 

Já havendo este ~onselho providenciado para a pu-
... 

blicaçao no Diario Offic~al do Edital constante á fl s . , penso 

que se póde dar andamento ao processo á velia do interessado, 

visto es t ar exgotado o prazo que lhe foi concedi o para apresen

tar as suas razões de defeza ao inquerito administrativo 1nstau-

"' rado pela Dmpreza Força e Luz de 1 ibeirao Preto • 
... 

Ao Sr. Director da Secçao, para os fins convenien-

tes. 

OJJ. Rio, 28 de Janeiro de!.t;36. 
r>(OM~ llk;.(). 0t dt_ la 1 'lr(/t"auc(~ 

2~ Off1t:1al 

Tendo decorrido o prazo fixado no Edital nstante 

por copia a fls . 56, passo 

Director Geral para os devidos fins. 



, -Pelo fato de estar servindo mal nas funçoes de 

seu cargo , :principalmente- pelo habito da embriaguez , como se evi

dencia da carta á fls . 40 , foi o reclamante Antonio Loura , empre

gado da Bm:presa Força, Luz de ibeirão Preto , transferido de era

vinhos :para a Usina hsmeril (fls . 42-43) • 

.O em:pregádo não se conformando com a transfe

rencia, recusou-se a aceita-l~ e abandonou o emprego . 
o in~uerito prova :perfeitamente esse fáto que 

é tambem confessado :pelo :pro:prio reclamante nos termos á fls . 27 v . 

O abandono de serviço nao só está :provado pela 

:prova testemunhal do inq_uerito , como tambem deste consta QUO o 

reclamante passou a trabalhar na Cia . Agrícola Chimborazo , o q_ue 

é confirmado :pela carta á fls . 35 . 

o reolamante q_ue ora é tido como analfabeto e 

ora assina :petiçÕes, não foi encontrado ~ara ser notificado a 

apresentar defesa e desde ]'aio de 1934 , ultima vez que se manifes

tou sobre o seu caso (fls . 46) , não mais se interessou , nem foi 

possível ser encontrado. 
Como ha :prova segura. de q_ue Antonio 1 aura aban-

donou o serviço , opino :pela a1~ovagão do inq_uerito ~ara q_ue a em

~reza fi~ue autorizada 

, .... ; ..:>. 



. CONCLUSlO 

G.lf4 ~, jtpo etJÍe4 mlh tJMJ,.,., _, 

~ ....... ~.~ u 
?Set .... tf .. rfe ---~iGJ~1'::-··~:9 
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~fsecçAo) 
ROOES O N.~/!/r 

193 ... ~ ... 

ASSUMPTO 

.~L2nL/b . ~Ph 

........................ .... ~~~;t';L~ 

dk~~~~d1.6< ....... , .. ~c-e& 
éti--/2:1/a--~ ~~ . c/ 

Q RELATOR;< 

·····················-······························~~ .........•..•.. :~····································· 
DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

M;.~_j,<A-.................................................................................... Q ... \Y ......................... ã.. .. ~ ............................................................. . 

DA TA DA ),ESSÃO 

............................................................................ .!:1: .. 2. ................................ J:. .. t:z. ............................................................... _ 
RESULTADO DO JULGAMENTO 



Ministerio do Trabalho, 
lnduatrla e Commercio 

................... Secç ã o 

O. N. T •• 25 

C_O_ N SE L H~-~~ _C 1_0 ~=-=-~=L = D=O= T=--·'R=--A= B,..-A_L ~ ~"J 
r o c.; . 1 O • ,ô4 3 J\ 

ACCORDÃO 

19 ... ::. ········ 
• 

istos e rel:::. t os os autos do ... roeesso e.. ue 

"' -r:tcniO r Uf' o. cortra & ua de ioSuO d· "'": . .1pre a F8rça 

e Luz e • ibeLr:o reto: 

co '"'IDE t:Do t ue ouv c ..... r obr'e o objecto d· reclé 1ação 

enviou a c t· da. .,.., 1 )rez o in ueri to adm .. str tlvo ue fez 11 s ... 

tuurar coHtra o n e ixoso, ....,CCU l' llLl0-0 dL. fÇ<.l t ru.ve de b 1 o ... 

no de serviço , nos ter.nos d letr f do art . 54 do De • l~ • • 

20 . 465 , e l~ de Ou tU1)ro de 1 31 ; ... 

O "viD ·~...- "JO, >relLJ Jar1 ente , c .... ue o '""r . Is, el .Jt.r-

dim · co.,1 1an11ou 1 regulan 1ente o desenvolvit ento do in ueri to , 

a signanclo di vers s pe ·, s elo .esmo em nome o accusudo, um o, 

ent1etru1to, nL:o t nl a poderes para isso , coL o 1e se v rifle 

do nrocesso ; 

co '"'IDE IDO , outrosim, ue o referido '"'r . Ismael a.r 
AI 

1m fu.ncc onou no ll1 uer1 to co :10 teste!ln.mha de accusaç~1.0 ; 

Resolvem os membros d T ~rceir C iaru cozls de

rar nullo o 111 .... uer1 to , dete .11na.ndo a 1nsta.ttruç; o de outro , em 

que será assegurado ao accusado pleno dire to de efesa, dentr 

do !>razo de 30 dias, sob e1.e. Ce ser o HeSH10 reintegrado. 

-

io de .rene 1ro , 22 de Abr 11 de 1936 . 

PfeS1dente 
~ 

do Pr o-

cwu.dor 

Pl ol1ct..do 1 o .~iario Offic .... 1 em Jl -c}..,~ 0--k.o -d..P ....J 9 ~ . 





i roc . lO. B84/73 
Julho 6 
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· .j S F. 

1-842 • 

"" • 1 .. ar· o ' e Ja 

.. ,. 
e ' o P ulo 

CO''L .un tco-vos, do .;r. 4 ... res1dente, que 

ler es.· · nt o uo )r· ·o r • 11 en-

t· r, ... 
p~ , ·t ~ .r tu. 1 J · d c sao d~s-

te o co r · n t . · nno , J w t. X> r co-

p1 nos auto ue '.n-

tOit' O ' desnn 

,., 
nua·ço s At t 1 cio.,· s 

o ldo vDt res 

·,ir ctor uer 1 d s .cret. ria 
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• 
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Form. S 902-A 

TELECRAMMAS: "EMFORLUZ" 

CAIXA POSTAL, 126 

RUA BARAO DE JAGUARA, 1357 c 
CAMPINAS uJj ~ 

W.AH/518 
.l.!1xterno 

Direotor da Secretaria do 
Conselho Nacional do Trabalho 
RIO DE JANEIRO 

(EST. DE S. PAULO) B (j {f ( 

08Illpinas, 13 de Julho de 1936 

• 

.A.ooueando o recebimento do otticio n• 1-842, dessa Directo
ria, cumpre-nos seientificar-voe que esta Empreza 3' ordenou a aber~ura 
do novo inquerito administratiTO para prover o abandono do cargo por par 
te do empregado !ntonio Moura, de aoeordo com a decieão, do Egregio Conee 
lho, em eessão de 22 de Abril do córr·ente anno, nelle referida. -

Attenciosae Saudações .. 

:EMPREZ.l J'ORÇ.A. E LUZ DE RIBEIIÚO PRETO 

~ .. ., I I ~ i\ 

1... • . 

::"' . li· 
~ ; : 
l 
C;. 

.. o 
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' ' • 

JUNT 

cumpri.J:p. nto õ" d • cho r tro, jUl to o 

d t , um pr z 

b ir .. o to, protocoll ob o no 10. 695/ 

P~ c'J)fl/J;r 1Jll 
10 offici&tl 

• 



Exmo. Snr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho. 

séde na 

~lliElRlO PRETO , com 

Campinas, Estado de são Paulo , por seu 

ctirector abaixo- assignado, vem requerer a V.~xcia. se d1gne 

mandar passar por certidão o inteiro theor do documento de 

fls. 35, qua é uma carta da Companhia Agricola Chimborazo 

endereçada á requerente; existente nos autos d Inquerito 

Administrativo instaurado pela mesma contra o seu empregado 

Antonio Moura (Nl do processo : 10 . 864/933 ). 

Nestes termos , 

P. a V.Excia. DEFERIMENTO. 



• 
• 

t 1. S ção •/ - 9- r96 
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• 



cu:1 r1 ent > des .. cho .lo :enhor re-

ente este conselha , Jo tor cisco rboz· de 
... 

c en c , na p tlç·o p ·ot c 11 d ~ob o 1u~ ro 3 11 

se1cc nto~} e novent e cinco de 11 nov centos e trl.!! 

que a , .. prez i"'rç e Luz de I ·oe1r~ o 

.te to sol cl t· lhe 
,.. 

ej· p· s.,· o .1or c .rt1 ·o o 1nte1-

ro th o r lo o eu nto l r lh· .s tr nt, e einco (os u-

tos o proce o numero à s rnll o tocentos e sessent 

. qu· t o , e 11 novl.C .n tos e t rlnt . tr 1s , ret en-

tes · rec e Antonlo e roura contr· uell 

Co p·nhl . I c o ( l ( , r .v )n o os cit o 
' oJ 

· utos d lle.5 v r1f1C' ue1 co s t· ·, .. foH1·;;.) trlnt• cln-

co, c·rtu ,., 
< r· c 1 Chí or1 zo cn r .-

. pre?. d Fo r· ·· Luz e f,ibe to , nos 

egu ntes te os : ,, co anh tf rlcol Ch 3 orazo . 

cr v nho,, . ~~end .. C h , bor· o, 1 u, Ch . ,o · zo , 

t e . · rn· zo , ~ nt· · ri· , 'onte 

b 'r ç. , '" tt:"o , -·n oA ·.ono e 

110 , ~ ( t· •é ' '1'1-

u rt:t.ta .... e p o es: , rn t n 
,.. 

tr' ç · o , q' : t · ) . 
N 

P·ulo . Llbe-r o , olt nt• • Soe ~non ' s·o .u~ • 

.o r à· r . Ct 1X' 

.. ost' 1 .11 u· r·>c tos , 
' 

ou· ro cn ), . e cln-

coen r 1 p ne .lots tr· ço ol nove , . ove trc ls . 

En f Q ,e r 11 c r· 1 nlto c ois de 
' 

t 11 mil nov c.ntos e t·in l. tro . 1 prez· 



cza l rç( e Luz de be.tr""o 

to • .LíC confm"' l.d de com t leronem c . 

•o r· e~ co~ rufer nct o te po em ue o 

nio ·e or· fot c pre , do e•'t. comp nhL , te os 

co'nu.n1 c: r o se 1nte: o ·enhor · non .o , t 1 , o .~e hor 

ton O de ura CO CÇOU tr·b lh r no u1: um c rto 
' 

de mll nov centos e t ·1nt e treis , tc1 o ~e aestln 

l10, ido, r t:t rano no 1 d 7. de J n iro de r 11 nove

cento... e trint· e qu' tro . s r (,o só o ouc ..;e nos ore-

r ce no mento, i;Juuscrcve o-nos co lev st . 

l ·o 1s1dereç;-o. De Vos. ..~enhor1 • A 1 os , tt ntos e 

O ~GhllbO " l.ZO coeie r,< e o·or 

ony • t ss1 7f do 

l'ifl O ron..,elhO 

n .. Prt 

Au;·t 1· r e ~e n • 

t: a e ... si p 

h•o r· de 1 ,e1<l 

no V lO!' e dez 11 

'I p.lo ;;;;pr;;v 
or·1c 1 d Jecret -

Trc 'lho , co ex releio 

c tnhl n pre ent cert1c7o uc 
, 

o r _.Sf;J--5...J~v::. ._[Jo. eVJ -oo...... .;t~ 

Cl ssc d e .. t t cret· ri , e a~ -

... 
lo 1.r c to r e~.;ç·o, 

JÜ ré , s bre p1l11· s f s 

o tocentos ré. s c ~ello c .,... 



T ndo •ido xtr id ntr gu o int r • -

o c rtid o d qu tr t p tig .. o d fl • :l8' ti• 

~t · uto aO cinr. Director d t d cg·o, pro o do 

o m mo ub 1 ttiaosa ' conuid r ç·-o do ·nr. Dir cto 
/ 

n· form do dera cho ;r • do f'l • ,7. 



• 



-INQUERI~O ADMINIS~RA~IVO-

• 

:utora EMPRl~ZA FORÇA E LUZ DE RIBEIRÃO PRETO 
--------------~----~~~~~~~~~---------

causado ANI'ONIO .OURA 
------------~---------------------------------

_.r> 

- : ..ii:::iiU:..iT=Uiai:Ai=IIÇ=iJ.il:.iol-: -
~ · ··· "'· 

" 
ÃOs vinte e seis dias do mez e Junho de mil no-
. 

veoentos e trinta e seis, nest cidade de R1beir '~o Preto,au-

tuo a aata e portaria ue se seguem. 

~ "~=::? lavrada esta autuação. Eu,L 
~eoretario, a esorev1. 

, 
r • 



lORTARIA 

Em cumprimnto da resolução da Egregia 3a. Ce.mara do Conselho Naciona1 

do Trabalho, de 22 de Abril p. findo, publicada no " 1':-rio Of'f'icia1" da União, 

de 4 do corrente, que, nesta data, chegou ao conhecimento desta Administração, 

e con tente do incluso recorte que ora se off'erece para f'azer parte do processo 

e ainda tendo Em vista que o ar. Antonio J..oura, empregado da Empreza Força e Lu 

de ib irão Preto, abandonou o serviço desde o dia 12 de Abril de 1933, causan-

do ess pr ooedimento embaraços ao bom andaxre nto dos serviços desta Empreza, - ~ 

ter.mino seja instaurado novo inquerito administrativo para apurar esse facto, 

considerado falta grav pela le islação vigente. 

"' Para oonatituirem a oanmissão apuradcra, nomeio os srs. Dr. Roberto 3o 

aelmann, Antonio Vicente e Evodio Salles Gadelha, respectivamente, presidente, 

vice-presidente e secretario, observadas no inquerito as disposições legaes em 

vigor. 

CA)~INAS, 23 de Junho de 1936 

EMPR ~ A OR ÇA E LUZ D"3 JUBE O 

1~1~. · ~ 
-~-------·-.v ____ ::-_.v.::.«-t..~-------

Gerente Geral 



H ' I 

dr>IICia t.h: ·uu ui·gumcnla~:üo c deL 'l'Illinar·lhe o recolhtm •nLu 
uu llw::.O'Il'u 1 'uc;otHtl dt1 Jinporluucia r~;~LHlu, dc.nLro do pra:w 
~·~ :;o uJU~ u comur da dula da rcspecLtva noLtlwucão. 

lllu u~ JUllllll'O, ~ ue ubril •de 11-J:Jü. - Jttle(O?UiO d'Aú1•eu 
Alúm1u, IH'C!:l idtmLc em exerci cio. - 'l'avur.:s Ba&tos, l'l:lluwr. 

lt'ut prc.,cuLo - J. LeoneL lle::.r.:nde Alvun, l)l'OI.:Ul'UUOl' 
g~::ral. 

Proc. 9. 73b-35: 
Vi~Los e l'elulu<.ioõ os autos do processo em que são par

tC's: .l>ullCU l..úlllllll.ll'CÍO Ul! lllHJll:; uCl'Ul!l! 1 COlllO ClllU<ll'H<>lll.C; e 
!1l tll' ICLI U ( •OUU), COUJO !;llliJUl'bULIU; , 

L!otlSJllct·unuo que, cu1 ~,u,,au LI • á de novembro do 1 Ov5 
- uccullluo lHllJltcauo uu "UlUl'IO OH'wJal " de ~~1 . Lle dc:t.cuJuro 
t;Cgllllllc - U .I.Cl'CCJI'U GUillUl'U, COllilCCOllUO tio _lllt}Ulll'llO uti; 
ltlJ ui~Lruli VO m.;lUUl'UUU lJClU relerlúO é.:!LU_l.Jl!ll!CllltellLO CUllll'él 
u i'um:cJOnarta Mllt'IOlLa Hudoy, Hlli\ltVI::ll J UJii.\1' tllJ[JL'oCct.lu~t
Les as cutlCIUI'ÕC!! do m smu inquertLo, e, ew cunsequcneia, 
doLerrninar a reíntcgra\'ão da nccu::mdu, com todas a11 vanta
g·ens Jegues· 

ConBid~rancto que n os&e julgado opl)o:.: o Banco o cm
'"'at•gos de fl.5. U:!, o :o quaos, (II'OIJJll,JUunnenle, f o rum UfH'eseu~ 

.tdoo; no lll'U:t.O J't>~ulameutul' e Oiilao acutupnu!Jado:~ du llovo::o 
dot:uwrr.lo~. _ . 

Considerando, "de met·iLus", Que os ellJbat•gos suo uHproce
~uLes pois as novas ruzões atiuuzidas pelo Banco uiio ullo

. ~·um os .fundamentÜ'& do julgado da 'l.'ercetra Catlara; com ef-
feito, · 

Considerando quo o facto da embargada, em data poste
rior á sua demi86ão convertida em l!Uspensão em virlude da 
instauração do inquerito, Ler coLido emprego em novo esta
belecimento, em nada modifica as conclusões do alludi<:!.O in
queriLo, Lanlo mais quanto a embargada, na contestacao de 
fls. 67, o jusLHicou plenamente; 

Coneiderando, assim, que os embargos nAo conseguem 
alterar as provas existentes no proces;~ll, os quaee fol'IUil exu
berantemente apreciados pelo accordão embargado; 

Resolvem ot. membros do c.;onselho Nacwnul do TI·abalho, 
reunidos em sessão plena, ronbecer dos embargo.; para ti s
prezal-os e, em consequencta, confirmar a dtHHSão da. l'er. 
ee1 •·a Calllara que. dete1w HhiU ' r m g. a •ào 1e Muri,..lta 
Oodoy nos serviçoó\ do Bunco Gommerctal de Mtnns Uer·ues, 
com todas as vunt agens legues. - llJO d~> Janeu·o, 30 <.i e abt•il 
d'e l!l3tL - llúefumo de Alrreu A 1bano, IH' .,rd •nLe em e.·er
cicw. -Oscar Saraiva, relato!'. -Fui pre;:;ente. J. Leonel 
de liezewle 1/vim. procurarlu" ger·al. 

Pt·oc. iO.tHH-33. - Visto::, e r·elntados o nulos do pro
CNI!-10 em que Antonio M llJ'Il reclanm o· nt1·a a sua demissão 
·., Frnprr n I.<' o r(; a c Luz rlC' R.il.H i r úo Pt•t•lo: 

ComidP-r:wdo que, ouvida sobre o objt>rfo da r'PCiamn
çl\o, lflVrou a citada empresa o mqnPI'ilo nrlmmt.lrnf ivo que 
.. ., 7 ín~lnuraJ' contra o queixoso, at·cu:;ando-!'e da falta lfJ'ave 

1ha nr!nno dt ~E'rvlf,;o, nn. •.errn.,a 1:. ~~ti & 'f'' cto art1go ô4 
dl'l tiE>rrrfn n. 20.-165. cie 1° rlt1 nutnhr·o d 19~11; 

Cnmorfe.-nnr!l), prrliminnrmC'nle. qur o . 1'. T. mnPI .f'lr
din nrompnnhnn irr·P~r1Jnrmrnf•• o dPf!rnvolvrmrnto rio in
qn .. r·Ho no<~slr,1l!mdo di'V(1r ·~nr. prr.ns cio me~rnn em nomP rio nc
nrn<~nrto qnr.r.t!r. enlrt<lnn!o. nfto linha poddr para isso, eon· 
fo •· nP ~r vrrifírn rto nrorP~<-n; 

r.nn~llirrnnclo, onfroc;im, Q111' o rrfrrilio A". T•mnt>l .Jar
drr• runrf'innon no inqnMilo romn fpqfrrnnn n r!P nM'IHlri\o; 

RP~ohrm oc: ml'mhro~ rla Tr•rr.rlr. r.nrna ra ron !rll'!'ar 
nnllo n lnqnPrtfo lidPrmhrnnrlc n inl"fnnrn.ri'io r!P n11lro t>m 
q l•• c:.p•·l\ R~'<~Pcrnrnnn nn rrn ntlt) nlemo rhrPtln "" rfpfp<;fl r!Pn
trn no nrnzo nP :lO di:~'. ~rh nrnll I' qpr n mPc:mo rrlnfl'm'rHio. 

R"n rlf' Janr'rn, 22 rlr nhril cir Hl'·H\. - <1mr ·'irn f,utln1f, 
p p<;irfPntP, - tuh ri,. Pmt1n T.MJI":t, r11ln or. - Y.'ni nrnHenle. 
l\'(lfl'"""" ria '\lh1r1r() ?a ll•11•1TH''I\ !In nrrH'll''Arint 1:\'I'T'nl. 

Pr·oc€'.f!n n. 13.3112. riP 1fl15- Vi<;foo:; ~ rP1ah1n" 0~ Atl· 
tn<; rln nrnrPR<;n Pm CJllP n nnnrn rio Rl•n<;iJ r"mrllr innn~'rilo 
anmir1if!frr>fivo inqf;mrar!o rontra n fnnrrinnArin. r!n os:n>nrin 
<fp ~1io Pnnlo. F.n~rrnin Bnnf ista M1rt;nc:. nrrn<;nr!n rir> fnll.n 
y'r·:•vP rnnifulnriA nn letra a do art. 93 do decreto n. 54, de 12 
de sr~Pmbro rfp f 9~4: 

Con~ir!ernnr!o que no!'! frrmo!'l rln norf11ria rlt> fls. 4. P o 
rrfprllin fnnorionnrln ncrn~nrln rfp hflvPr J'flrPhirin rle rlni~; cli
enfp!'; elo bnnco. q11ancio no rxPrcirio de ~1111" f11nrrõrrs rir rrArri
ptm•ar!o. as qnanlins rle 2:000$ (rloiB contos rle róis) e 8 :ono'3 
(oito contos de réi ) , rAsocotlvamPnte. para serem r,rrdlfnclfls 
em conf as de riPJ)Ositos dnqurlla ngencla. e de~RRI! quantias se 
opossado, deixando de dopoAltn 1-as nn rlovirln l('Jrpo; 

Con. iderando que o inquerlto, quauto ú fórma proressual, 
observou regularmente 1\R l'lispos;icne" regulam€'ntares em vi
gor, tendo sido facultado ao accusado o direito de defes1; 

Gon~iucruuuo que, em rotut,;uo u 1'ulla gr~ve aLLrii.Ju idn, 11-
cou a lliO::il!Hl pel'feaalllenle eurat:lenzaua, _nao só. pela:, JH'U\'._ 
lJlUUUL:IU<t~, CO li lU lUilliJ\J;ll i:!lll:l UUUO a t:Oll11~SUO !etlU P'-'lu t.t.. -
CU::>Ul.IO- !'li:!. 27-td; 

1 <..:onstdtlt·unuo que as razões npt·csentadus pelo nccusJu:; 
não o exlluel!J ue CUI!Ju, acl!uuuo-::;tl, como l:!e acha, pruvaua ..t 
lalla grave .. l!.ln.l!uwu uo wquento; 

H e::! oi \'Clll os mumut·os tJa Terceira Camara do Con::~el!Jo 
Naowuul uu 'lmiJatllo JUl~Ul' pruoeduule o wquel'ilo, para Qt.-· 
l!Jl'l.GUl' a <.leuwssao UO UCCUl:!UtiO dol:l Sel'Vlt,;OS do lltUlCO do 
llJ·ü:;rl. 

Jlio de Janeiro 22 do ulJril de 1936 - Americo Lutlol{, 
pn.::;Wctllc. - lirtl;ltr JJu~tu ·,relator. Fui proscnLo, Natc·rr:t•l 
tl.u ~uueu·u, ~" atlJUilcto tio JJt ot:ur..tdor geral. 

.Pruees~u u 1;., vv:.> lic 1\JJ5 - Vu;w:o e rclaludo.:> os nu -
los do IH· oco · ~o· em 'quo' 1'J1o Ut·cut \Vestem of Urusil llailwtty 
lAL•tnpally l'elliUlLO lllllUerllo UdtnllllSLl'aLlVO lllíllllUl'I1ÜO COllll't• 
.l!'1·anuu;co Uuelles ' Jcuulam: 

CousiCiet·anuo que o 10qu rito attribue 110 nccusado a !'nllu 
gt·uvo do llavor ttuundunudu ' :l •rvicu sem euusa justifícauu ·
ll'li'a f du ar L. <J l, do doere lu u. ;W. -lUf1., de 1 do OULUI.JI'O t..l ' 
JUJ1· 

ton ~Ideran lo, prelun inat·ut •nlt.', qu o iuquei'Ilo ob Prvuu 
l'igoro autuuLe u" J u:~truqrJob l.J · IMh.h:-~ [lúl' t 111 Lon:Suliw, l'll • 
[j U!l JllllhO de 1\.I:JJ, l 'llUU JJU lUilhltl t !li 0Vld611Cicl~ pel< 
cornnJJs~ao de iUt!UtH'iLu pura qu o u 1 lu . e defende~sc, L! 

que não se veriltcou, Lendo o pru o euntdo a revellu dt. 

mesmo; 'b .. , r· r Considerando que, a fnlta t1. uttn Ulu . 1cou pe~· et· 
Lamente provada no~ aulo:., tdtcaucto-se, a sm1, a detmssãe 
pedtda pela en,vrc t· a, eon 1 •t.tUo ll acctUt~u comu mcurso na 
fuJ La g1 ave CUJ.JtLUlt• <t t~<l lult·a J do a1 L. íH do Clt~do decreto 
n. ~0.4ü5; , c lh 

lle~ulvem os 1 ll'l 11Jroa •J& 'fercetra Camara do ouse o 
Nacwuul uo Tr<d.Jüll •u J u o'-'l' 111 t;c;edunLe o lllljuertto, para uu
torJL:U1' a uutu.::.::.au uu •i..tlJl, J~'-ú uut:ue:. AlCaut.u·a dos ~:~el'VJ~'IJ .. 
da 11lc t>rcul \\ c.L~;ru ul Uru ::o ll Hi.umuy L.umvuny. 

hw tio Juut::Jru, , de ul.Jr!l de 19Jü. - A11,;erico L_udol(, 
pt·eslut!IIL . J tltdu Lu11e~, rcluLur • .but vre:;euw, I. L.~úJiul 
IJ.(• /(f Z•.l!rJC ~llL'rt 1\1 Ul Ul':U: o\!l'Ul. 

.l'tvcl su 1 L:?~•~t,:J\ - Vt::.Los e relatados os autos do 
]JlO · t::~~:>u, t nt 1 ue ~uu pat·te.s: u . .,c • .H' de Sou:ta, como cmbargan
L~, C U .i!.::.Ll'il dt:: l• Cl'l'U Ul Ul..UU.ll1a, i.lúlllU l:llllllUI'gatiU: • 

<..:um:!luct,tlluo que, ct•l l'~<~uu de il de :scLcworo tie 193" 
- aceol'duu pu!Jlwuuo uo Uwrio U/lwwl de 11 de ouLui.Jru c;u
gu llll\J - a l'tll'l:éll'a l..Ull UI U JUlJ:jOU llli}Jll..lllt:dculc a l'tlC UlllU
\iUu ulferet:ruu J..!Ol U:;uM t:uli~Ld J ::oua Cll:Wl<>~>..tu d..t J'e1enua ~
lruda Ulll'lld ctato a que a tli::i!Jt'Hnu do reclauiunle oucot'l'tlU 
r,l)J u:wo de 1\J21.i, e 11ç..~· tialu .llluJa não e:;Luvu elle au p.ua Í J 

(•lu ga1 :JULra ue t.-;lai.J tllúuJe 1 u nt:CIUII..JI, que ;:;o se venltcou 
~O llht [JUl.ilJCU~: uo t1U dl!t:J•eLo) u. 17. LI\ 1, \le 11 de OULlll.Jl' 
de 1!)~7, (jlle l'Co;UIUtul!lllOU a lel 11, õ.1U9, de .<:!U de de.:UUJI.H'O 
dt:. ilJ~ti; 

c.;uu:;ldrrundo que a c&se julgndo oppoz o re'lnrn .lnte ()I; 

cmbar·guo de li~:> :tt:l a J3, cujo:; rundumcntus em nada ullt-1['1\ln 
~ dl'I.:J~üu U<l l'crce.ll'ü L.aruuru , ttue e..\.UlllllluU e tiJ::l(.)UllU pu. · 
feJl.atrll~llL0 O U lHl<JllO dul' ..tU LU.; 

Rt:Mll el!J o. m•· JulJt'\>s do lon::;Plho Nacional do l•'lhaltw, 
rcun~<.JO~> ctu ~e~. ão rlt·J.u dt':iJII'Pt.ar os cmbar0o:;, para rnuul~r 
a uet:J ·üu du 1lt.. ~L Quu julg-ou uupl'oeedeulo a t'ed..ttll 1\)UO 
{l[ll'!'Sl'lllada lJOl' $(;u.1' dtJ ~OLI:.IU CO!ltl'll a .i!:::.Ll'lLdêl tiu b'tl1'!'C :::io-
rocui.Juna. , 

H10 de> Janeiro. 2 de abril d<> 1936. - llrle(on.~o ri Abr~;u 
AlbwiU, ]Jl'l'ol'iue!IL, LUI cxercJcio. - Arl~mr IJu~tv:s, rel..tlOt':
lt'ut pr 'f•>.eTJil', J. f,,•n/11'/ de Jú.:Zt'llde Alvun, prouutadot· gutll. 

Pt·ocN ·u 4..ti81 ; U31 - VI::LO$ e t·<>latat.los os aulu:; clu 
prvCCrl.,O, '!•ll quo ilo_ purle.:~: Belu11ro Rodngues & UollJp, •. 
Uonlõlaniinl' l•,nc.u·nu,ao P<it'S: 

tJom•Jd r ndo que e,t,e Conselho, em sesslío plena de 2v 
ti ugn~lo dP 19:ifl, cunfir·nnludo a Jeci~ãu p1·oferrcta pela Pr:. 
JYWrt·a Camura, •'UI ses.~ão de 4 de dPt.<'lllbro d~ 1934, deL 'l'•ll · 
~ou a rernll'grn~ão de Constantino Encnt·ua~:ão Pae:t no.::; Stlr 
V•COt> da ClL 1Ja fll'lna; . . 

Conc>iticrando que, pm pet1cão de fls. 86. o ref~rtdo em·· 
!•regado, dcclurando que l'oi l'einlegrado nos s~rvicos, cou
fortne deLerminou e~:>te Con elho, consulta ·obre s1, e111 face lJ 
ac·col·uo fil'mudo por toda· a· l.•.mJII'e. as de entbarcncões e o 
Governo F dC'ral lhe n:;:~iste direito ao augmenlo de salarios, 
de .inneiro de 1935 em diante, e, em cn$o affirmativo solicittt 
providencias no senlido de ser aquolla firma compelltda a pa
gar a re pecLivn difl'crença; 

Considerando que, e.c.vi do art. 12, § 1° n. I, do _reguht
mento npprovado pelo decreto n. 24.784, de 14 de .Julho de 
1934, este Conselho só póde responder ás consullas do Minta-
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tono •Jo l ralJallw, lui.luelt'ia e LúlflUHll'CIO, ou que lhe seJatu 
por elle encaminhadas; 

Rt· olvcm o.:; nten1bros do Conselho Nacional do Traba 'll•J, 
reuntoos em s~.::.são plt>oa, náo conhecer da consuiLa, utnor
minandu o archivamenlo dos prosenLcs autos. 

Rio de Junciro, .23 de abril de 1936. - Jld.c(onso d'Abreu 
Albano, presu.lento t~m exel'cicJO. - JJ-auardo V. 1'edrwnei1·a, 
relator. 

E'ui presente, J. Leonel de Re:~ende Alvim, procurador ge
ral. 

Proco Po :14.442-935 - Vistos e rPlatados os auto'i do 
prúceHso om que o Banco do Bl'asil remotte inquerito admi
nistrativo inst.aurn.rlo contra o funccionario Gutlomberg Jul'
dim, acusado úo falta grave capiLuluda na loltra a do art. 16 
do decreto 11. ~í.U15, de 9 de julho de HJ34: 

Considerando quo o referido funccionario, que exerce as 
funcçõP.., r:le conferente effectivo ua agencia de São Paulo. é 
aocusndo do ha'ver cmitU.r!o contra esta agencia diversos che
ques, sc1m possuir· em sua !'Onta cot·renle a necessaria provi
são de fundos, o quo constitue falta grave; 

Considomndo tlUO o inqut~riLo observou regularmente as 
norrnns proecssuues csfnb •let:idus em lei, havendo o accusa
do offHrrcido suas razões do defesa; 

ConsidPrando que. em r 'lacão â fnlla ntlribuida, ficou a 
mesmo, pelas provas pt·oduzidns, perfeitamente caracteriza
Ida, justificando-se, dessa fórma, a demissão pedida pelo 
Banro; 

Hesolvom os membros da Primeira Camara do Conselho 
Nacional do Trabalho julgar procedente o inqueritQ, para o 
fim de anlorizar a demissão de GutLemborg Jardim, dos ser
'\'ic.os do Banco do Brasil. 

Rio de Janeiro, 20 de abrll de 1936. - C. Tavares BM-
1os, presidente. - Paranhos Fontenelli, relato1·. Fui pre
aenl.e. - J. Leonel de Rezende A lvim, procl,lratdor geral. 

Proc. 14.539-933 - Vistos e relatados os autos do J')ro
cesso em que The Leopoldina Railway Company remette in,_ 
querito administrativo instaurado contra Manoel Lopes Ro
drigues: 

Con•iderando que a Segunda Camara em sessão de 19 de 
outubro de 1934, julgou nullo o inquertto administrativo ln'l
t.aurado pela referida empresa contra o empregagdo Mano0el 
Lopes Rodri~ues, por não te1·em sido observadas as lnstruc
oOes baixadas por este conselho em 5 de junho de 1933; 

Considerando que a empresa, não se conformando com 
es~e julgado oppoz recurso de embargos oB quaes foram, em 
parte, acceit.l)8 por este conselho. em sessão plena de 13 de 
Junho de 1935, para. o fim de determinar a iootauração de novo 
processado; 

Cnnsidrr1ndo que, em cumprimento a essa decisfio, en
viou The Leopolrlina Rallway o novo !nquerlto instaurado, 
onde se at·gue contra o referido empregado a falta grave nP. 
haver ahnndonado o ser·vico. sem cAma justificada - art. 54 
letrn f rio decreto n•. 20 . .165, de 1931; 

Considerando quP esl.e novo processadn observou r('gu
larmente as instn1cções deste conselho. tendo ficado, por u
tro lado pl~>nnmente provado o abandono de serviço atLri
buldo no inquerito; 

Resolvrm os mcmhros do Coneelho Nlolon•al do Trabalho, 
reunido~ em <essão plena. approvar o lnqneriLo e autorizar a 
demill~ilo pedida por The Leonoldina Railwav Com~any. 

Rio de Janeiro, 8 de nbril de l 936. - /ldPfnrMn d'.4 breu 
A1b(mo presidenlP rm exercício ·o~.- A.merirn Lurlolf rei ater. 
Fni prPsenle. - J. Leonel de Jtezende Alvim, procurador 
geral. 

Prnc. J 1. ()07-35 - Vistos e rolatatios os anttlEI do pr:J
eesso e111 qt " a Viacão Fcrrr;~ do Rio C:rnnde do Rui, rome'te 
lnrmerit.o ndmmi<:!r:üi\'O insf.o.urarlo contra os emnrP!!:I\dotl 
Honol'io Gm talvPs DiAF e Pcd1·o Nnnpq de Moura accnc;afins 
de folfn gr tVO capil.uJr,rla no lrl1'n b do art. 54 do clor·reto 
n. 20 1115 tlr 1• de ouf.nhro dr 1!!31: 

Con~irlf't'flt1rio prrlimiP•Ormrnft> que o inquerit.u foi org••
l'loiznr!n com 11 tnni r"sf'l innhf'Pl' •nnriR nA>!' in!'t rucel'les bn h:ada'! 
por r!'tte ccm.c;rlho em fl de jnnhn de 1!!31: 

Rec;olvem o~ mrmhros dn TPt'rPirn Cnmnra do Const•lho 
N'lrinnnl do 'I'rnh'llho rnnver!Ar o .inlsrHtrmPn!n rm dtlilrrn .• ia 
para qnf' a rcfrrirln Vinrúo F••rrra in•tAure novo inqtwril.n. 
com risroros,t ob~Prvancia cln~ in~tJ'tlrrõrs respertiva11, dllb
mntt"nnn-sr nn praro ri<> ~o dia;1 á nnrrcin<:ão dr~t.p con~t>lho, 
dev c>nrln o.~ nrwAntlos voltar 10 serviço si, no prazo cltarlo, 
não r.'t.iver nllimnrlo o inq.urrito. 

n;o ria Jnnriro. 7 riH ahril rle 19~!5. - Aml'rico Lttrlo7f, 
pre~id,..nl.e. - L11.iz r/(1 Pa11Tn T.optM, rrlalor. - Fui presente. 
- J. Leonel de Rezende Alvim, procurador geral. 

.l't'OC. n. 1:J.U4:.J-1}35 - VisLos e rolaLadoq os autos do 
p!'ooasso em que a l:lão Paulo Railway Compa.ny. t'emetLe in
qu~rJLo ac.Jnluu:,Lralivu msLuurado contra Norherl:> Hodrigues: 

t.:ousideranúo qun o 111quer1L argúe conLt'a n citado fun
coionat'IO a Jalta grave de ullanduno de tlervico - l:U'L. 5·1, le
tra f, du decreto n. 20.465, ue 1 d~ outul.Jro de 11:):.11; 

Cousid~raw.1o, prelimtnarmP-ote. que o inqursnto observou 
regula.l'menLe utl innstruo~ões baixl1das por este conselho, em 
5 de junho de 1033, tendo o acousa.Uo offerecido sua defesa; 

CousiJnraooo que, em face das provas dos autos, prin
cipahnenLe pelas declaracões o defesa do uccus:vto, ficou ple
namente caracterizado a falta gravo attl'ibuida; 

llosolvum os membros do. Tel·ceit·a Camrtt·u do ConselhO 
Nacional do Tt·abalho ju,gar proceuente o 1nqner·ito e, em 
consequencia, [IIÜOL'iz.a.r a denlis$ãO do Norberto llodl'iguos, da 
Siio Paulo Hailway Compauy. 

Rio de Janeiro, 5 rto maio (le 1936. - Amen~o IAtdol(, 
presidente. - Luiz Augusto do ile(lo Alontei1·o, relator, 

l~ui presente, - Natercia da Silveira, 2• adjunto do pro
curador geral. 

Proc. n. 13.947-!J35 - Vistos e relatuuo.:3 os autos do 
processo om qu~ são partos: Antonio Neve.s Braga, como re
clamante; e a .Estrntla do I•' erro Central do [klstl, como !'O
clamada: 

Considerando que o supplicaute, em petic<o entrada no 
protocollo deste conselho, em 23 de novembro de i93õ, recla
ma contra a sua demissão da Estrada de .Fecro Central do 
Brasil, occo.rrida em 31 de agosto de 1029, não obstante con
tar mais de dez annos de servi(((>; 

Considerando que a queixa ó contra urna estratla da 
União, tendo, porLanto, applicabiildnd.e o previst.o no art. i 78, 
§ :10, n. VI, do Codigo Civil, que estabelece a pr~scripcão 
quinquennal de Lodo e qualqua.r di.reito ou acr.üo contra a 
.1! azenda Nacional; 

Considerando, assim, que, em se tratando de um facto 
ocoorrido em 31 de agosto de 1929, p~escripto ostava todo e 
qualquer direito do reclamante quando, em 25 do uu,·em
bro de 1'1135, foi apresentada a petição de fls. 2; 

Resolvem os membros da Primeira Camara do Con~lho 
Naoional do 'Drabalho, não tomar conht.'Cimento da queixa, por 
falta de fundamento legal. 

Rio de Janeiro, 11 de maio de 1936. -C. Tavares Bas
tos, presidente, no impedimento do effeotivo. - Paronho.r 
1/ontenelle, relator, 

Fui presente. - J. Leonel ele Re:encle Alvim, procurador 
geral. 

Proc. n. 1.897-93:5 - Vi&tos e relatadns os autos do 
processo em que são pat'tes: A. Thun & Comp., Limitada, 
como embargantes; e Cezar José Cavinha e outros, como em
bargados: 

Conslda.rando que a Segunda Camara, em sessão de 15 
de outubro de 1935 - ac~o!'dáo publicado no Dim·io O{ficial 
de 14 de dezembro seguinte - conhecendo da reclamação of
ferecida por Cezar .José Gavinha e outros, contra a firma ora 
embargante, que os demittiu elo Herviço, embor·a ampararloe 
pelo disposto no BJrt. 2• do decreto n. 22.096. rle ft3 de no
vembro de 1932, pur contaecm Ol<l·is de dez unnos, resolveu 
julgar procedente a queixa, para o fim de set~em aquelles em
pregados, com ex~epcão do dob, readmittidos no serviço da 
reclamada, com todas as vantagens legaes; 

Considerando que a esse julgado oppoz a firmn citada o3 
embargos de fls. 79-82, os quae~. preliminarmente, foram 
npresPntados no prazo regulamentar; 

Considerando, porém, de meritis, que os embargos são 
improcedentes. pois as reclnmac.ões dos emprP~nrios demittl
dos das empre?.as a que S{! refere o decreto u. 22.006, de 
1932. slío .iulgadoil pelo Conselho Na~ional do Trabalho, e, 
nPsfP, por uma das Camaras, com recurso de embargos para 
o Congelho Pleno, conforme está previ>:to expr~;>ssamonte nos 
artR . 4• t:! 13 rio re~ulam~nto apnrovado pelo decr·et.o nume
ro 24.784, de 14 ~e julho rle f93i; 

Gonsidernndo que é .rJesLituida de fundamento a allel('rtr..iío 
tia rmbarQ,'ant.e, de ter a liPci~ão rProrrida se basPnr!n nn arlicr0 
91 do rr,:rulamPnto anprovndo flPln rl~>rrPio n. 1 R3 ri~ 19~4 
pois o nccórdão da Re::unda r.amora liP funrlou. romo se vê 
a fls. 7"17•6. no art. 2•. do decreto n. 22.096, cit.A do; 

ConsidPrarclo que o trmpo de liervic:o rtn<~ t•rr.lnmanf~>s, 
rmbargados, foi regularmr.nlc provado J"Pios ntfr>.,fnrto~ rir fn
lhns 4 !I 16 e pcl:tR rnrlcrnrl.as. nn~ P. onfrnc:: fnrnPr.irlo" P uu
thrnt icarloR pela cmbarg-anlf', por in! prmerlio rlr ""ll P~'<'t111~lo 
Alft•edo Blnha. os Dlle. l'trln~ e rnrl~>rnf'la rlc Anlnnin .To~f~ Frr
roira, t•eclnmnniP e prla PI'Opria firma a" rlP.rnai.'l cnt·l"il'a~: 

Considerando, finalmente. que IH! r!Pmniq »llf'a-n<:i'l~>s ria 
embargante são mera rcpot.icão doa argumentos anteriormente 



Aos vinte e seis dias do mez de Junho de mil novecentos 

e trinta e seis, nesta oidade de Ribeirão Preto, Estado de são 

Paulo, em o edifioio onde se aoham installados os esoriptorios 
- . da Empreza Força e Luz de Ribeirao Preto. a rua ·General Ozorio 

, 
n°.77, as treze horas, em virtude da Portaria expedida pela Ad-

ministração da Empreza supra mencionada, ~ data e vinte e trez 

de Junho oorrente. para os fins do que nella se contem,reuniram

se os snrs.dr.Robert Bosselmann, presidente; Antonio Vicente,vi

oe-presidente e Evodio Salles Gadelha• secretario, como meabros 

nomeados para oonstituirem a Oommissão Apuradora para o novo in-

querito administrativo, instaurado para apurar ~ responsabiliàa

de do sr.Antonio Moura. empregado da referida Empreza Força e Luz 

de Ribeirão Preto, sm cumprimento da resolução da Egregia Teroei

ra Camara do Conselh~ Baoionat do Trabalho. de 22 de Abril p.fin

do, publicada no "Diario Official" da União. de quatro do oorren-

te mez. Em seguida, pelo sr.Presidente foi declarado que presen-

te reunião havia sido convodada, de accÔrdo oom os uer.mos da Por

taria de vinte e trez de Junho do corrente anno. da Administração 

da Emprez~ Força e ~uz e Ribeirão Preto, para apurar a responsa

biliiade de ANTOBIO MOURA, empregado da mesma Empreza, por ter 

abandonado o serviço desde o dia 12 de Abril de 1933, causando 

oom esse procedimento embaraços ao bom andamento dos serviços da 

mes~. ouJa l~itura prooe«eu e mandou fosse a mesma Portaria trans

oripta na aota dos trabalhos, e, assim, estando presentes todos os 

membros nomeados, declarava installados os trabalhos da Commissão 

Apuradora. e designava o dia seis de Julho de mil novecentos e trin

ta e seis, ás quatorze horas, no edifioio n°.77, da rua General O-

zorio, nesta cidade de Ribeirão Preto, para audiencia do accusa-

do sr.Jntonio Moura, que poderá, por si. ou assistido de advogado, 

ou por advogado ou representante do syndioato de alasse a ue per

tencer, oom poderes lesaes, acompanhar o presente inquerito adminis

trativo. Transoripção: "PORTARIA - Em cumprimento da resolução da 

Egregia 3a. Camara do Conselho Nacional do Trabalho, de 22 de Abril 

P• • • • 



»•findo , publioada no "Diario Offio 1al" da União • de 4 do oor ren-

te, ~ue, nesta data, ohegou ao conhecimento desta Administração, ~j Jtb 
constante do incluso reoorte ~ue ora se o~fereoe para fazer part~( 
do prooesso, e ainda tendo em vista que o sr.Antonio Moura, empr e

gado da Empreza Forta e Luz u.e Ribeirão Preto, abandonou o serviço 

desde 12 ae Abril de 1933, oausando esse prooedi~ento embaraços ao 

bom andamento dos serviços desta Emprez, - determino seJa instaura-

do novo in~uerito administrativo para apurar esse facto, conside-

rado falta grave pela legis~ação vigente. Para oohstituirem a com

mis são apuradora, nomeio os snrs.dr.Robert Bosselmann, Antonio Vi

oente e Evodio Salles Gadelha, respectiv.rumente, presidente, vice

presidente e secretario, observadas no inquerito a s d isposiçÕes le

gaes em vigÔr •. CAMPINAS, 23 de Junho de 1936. EMPREZA FORÇA E LUZ 

DE RliBEIRÃO PRETO ( ~ ) W.A.Haile - Gerente Geral". 

Pelo sr.Presidente oi declarado que, tendo em vista 

as instrucções baixadas pelo Egregio Conselho Naoional do Trabalho, 

relativas á2 ordem processual do inquerito administrativo, destg

nava o dia,looal e hora Já mencionados, para serem ouvidos, como 

testemunhas de accusação, as do rÓl que se segue: Ismael Jardim, Au -
gueto dos Santos, residen t es nesta cidade, e Salvador Pagano, resi

dente ~m Cravinhos. 

O sr.Presidente determinou mais que, autuadas esta ~ata 

e a r espectiva Portaria, se lavrassem, por carta, os respectivos 

instrumentos de intimação do acousado, afim de assistir ao in~ueritq 

sob pena de revelia, e ~s testemunhas, para deporem no referido in

querito, sob as penas da lei. Declarou, finalmente, o sr.Presiden

te ue, estando preenchido o fim da presente reunião.. e não havendo 

mais nada a t~atar, suspenQia por alguns momentos a sessão, para ~ue 

f osse lavrada esta acta. Reaberta a sessão, lida e achada conforme 

a prea~npP aota, fo~esma approvada, ~ue eu, ~ 
~~,_ ~ secretario, a daotylographei e assigno oom 

7 
os demais membros da oommissão. 

Ribeirão Preto, 26 de Junho de 1936. 



--~~~~--_.~~--~~-----~----------•PTesidente 
N.~-. 3. 

?· 
--------~~~------·-----------------------Vice-Presidente 
~~ 

)1} 
Secretario 

CONOLUSlO • 

ÃOs vinte e seis diaa do mez de 1\mho de mil novecentos e trinta e 

seis taço este inquerito conclusos ao sr reeident e da Commissã 

ra. O secrettll'io: ~ ~~.., .... ..---:...-~ 

Cla. 

Certitico e dou t4, que toram expedidos os instrumentos de intimação 

do accusado e das testemunhas, determinados na acta rectro. 

Ribeirão Preto, 



• 

1UNTADA 

Aos seis dias do mez de J'ulho de mil noveceu:tos e trinta e 

seis, junto a este inquerito os 

que se seguem. O secretar1o:L-=:---:?~~~7~~~::L~~~~~~~;,c......-



Illmo.snr.ANTONIO MOURA 

ORA VINHOS 

Por d terminação do sr.dr.Robert Boas Jmann, pre

sidente da oommdssão do novo 1n~uerito administrativo, instau-
, ~ 

rado em cumprimento a resoluçao da Egregia Terceira Camara do 

Conselho Nacional do Trabalho, de 22 d Abril p.passado, publi

cada no "Diario Official" da União, de uatro do corrente mez, 

INTIMO-VOS para, no dia seis e Julho de mil novecentos e trin-
; 

ta e s is. as quatorze horas, comparecerdes no edificio n°.77, 

da rua General Ozorio, nesta cidade, afim de ver-se-lhe inici

ar o novo inquerito administrativo instaurado para Qpurar a vos

sa responsabilidade pelo facto de ~erdes abandonado o vosso car-
A N go, embaraçando oom esse vosso procedimento a boa execuçao das 

obrigações contractuaes da Empreza Força Luz di Ribeirão Pre-

to, assim como assistir á inquerição das testemunhas snrs.Isma

el Jardim. Augusto doe Santos e Salvador Pagano, tudo sob pena 

de revelia. 
Declaro-vos Qinda que podeis fazer-vos acompanhar 

de advogado, ou serdes assistido por advogado ou representante 

do syndicato a ~ue pertencerdes, com poderes legaes. 

Ribeirão Preto, 26 de Junho de 1936. 
~ 

Eu, ~ Secretario, o lavrei. 

O President 

SCIENTE: 
___________________________ (data) 

_____________________________ (assignatura) 
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Illmo.snr.ISMAEL JARDIM 

RIBEIRÃO ~RETO 

Por deter.minação do sr.droRobert Bosselm~, 

presidente da oommissão do novo inquerito administrativo, 

instaurado em virtude da resolução da Egregia Teroeira Oa

mara do conselho aoion~l do Trabalho, de 22 de Abril fin

do; publicada no "Diario Offioial" da Uniao de uatro do oor

rent mez, para apurar a responsabilidade do sr.Antonio. MOu

ra, empregado da Empreza Força e Luz de Ribeirão Pret~, pelo 

faoto de ter abandonado o seu cargo, embaraçando com esse 

procedimento a bÔa exeouçao das obrigações oontraotuaes da 

referida Bmpreza, INTIMO-VOS para, no dia seis de Julho de 

mil noveoentos e trinta seis, ás quatorze horas, compare

cerdes no edifioio n°.77, da rua General Ozario, nesta cida

de, afim de depÔr no referido in~uerito administrativo. 

Ribeirão 

Eu, lavrei. 

O Presidente~~~~~~~~~~~~----------

~~~~~~~~~~~~(~ta) 

~~~~~~~~~~~~~'J_(assignatura) 

GAJ/. 



( . 



Illmo.snr.AUGUSTO DOS SANTOS 

RIBEIRÃO PRETO 

Por determinaQão do sr.dr.Robert Bosselmann, 

presidente da oommissão do novo in~uer1to administrativo, 

instaurado em virtude da resoluQão da Egregia ~eroeira Ca

mara do Conselho acional do Trabalho, de 22 d Abril fin

do, publicada no "Diario Offioial" da União de quatro do oor 

rent mez, para apurar a responsabilidade do sr.Anton1o Mou

ra, empregado da Empreza FOrQa e Luz e Ribeirão ·Preto, pe1o 

faoto de ter abandonado o seu oargo, embaraQando oom esse 
A ~ ~ procedimento a boa exeouçao das obrigaQOes oontraotuaes da 

referida Empreza, INTIMO-VOS para, no dia seis e Julho de 

mil novecentos e trinta 
, 

seis, as quatorze horas, compare-

oerdes· no edifioio n°.77, da rua General Ozorio, nesta oida-

"'' de, afim de depqr no referido inquerito a~1n1strat1vo. 

Ribeirão Preto, 26 de Junho de 1936. 

o lavrei. 

SCIENTE: 

çç. ~úka& Pn"ba 1 , 4 g vJt 1qzb (data) 

~ ,1 {~ 0 J.a f.,::-,j;. (ass1gnd.Ura) 
I 

GAJ/• 



I ' 



Ulmo .snroSJ.LVADOR PAG.Al'fO 

CRAVINHOS 

Por determinação do sr.dr.Robert Bosselmann, 

presidente a co~ssão do novo inquerito administrativo, 

instaurado m virtude da resolução da Egregia Terceira ca
mara do Conselho Nacional do Trabalho, de 22 de Abril fin

do, publicada no "Diario Official" da União de quatro do cor

rente mez, para ~purar ~ responsabilidade do sr.Abtonio Mou

ra, empregado da Empreza Força Luz ~ Ribeirão Preto, pelo 

f oto de ter abandonado o seu oargo, embaraçando com esse 

procedimento •a bÔa execução das obrigações contraotuaes da 

referid Empreza, INTIMO-VOS para, no dia seis de Julho d 

mil novecentos trinta seis, ás quatorz horas, compare

cerdes no edif1c1o n°.77, da rua General Ozorio, nesta cida

de, afim de depôr no referido inquerito administrativo. 

o lavrei. 

O Presidente 

GAJ/o 



c ' • 

• t 



Aos seis di s do mez de Julho de mil noTeoentos e trinta e seis, ás quatorze 

horas, nesta cidade de Ribeirão Preto, em o predio numero setenta e sete da ~~~r 
neral Ozorio, presentes os snrs. dr. Robert Bosselmann, presidente, e Anto~ Qi~ 
cente, Tic.e-presidente, membros da commissão do inquerito administrativo, nomeada 

para apurar a responsabilidade de ANTONIO OURl, empregado da Empreza Força e Luz 

de Ribeirão Preto, de sccôrdo com a portaria e seta d fls. l e 3, commigo secre-

tario d referida cammiss o abaixo assignado, pelo sr. presidente foi dito que,não 

tendo sido poss1Tel f zer a intimação do aoc.usado sr. Antonio Uo111ra, empregado da 

referida Empreza, por se achar até a presente data, designada para a audiencia, 

usente da localidade onde reside, em lugar incerto e não sabido, confor.me certidão 

retro, exarada pelo sr. secretario, designaTe., de acoôrdo com o art. 5• das "lns-

trucções para inquerito administrativo" baixadas pelo Egregio Conselho Nacional do 

Trabalho, em 5 de Junho de mil novecentos e trinta e trez, o dia onze• (ll) de Agos-

to do mesmo anno, no mesmo local e hora actma mencionados,para o proaeguimento doa 

trabalhos,e ordenou < ~ publicação, por traz vezes,. no espaço de trinta (30) dias, de 

um Edital de chamada do accusado sr. Antonio [oura, nos jornaes "A Cidade" de Cra-

vinhos, "A Cidade" de Ribeirão Preto e no "Correio Popular" de Campinas,. séde da 

Caixa de posentadoria e Pensões da Empreza Força e Luz de Ribeirão Preto e Camp~ 

nhie.s suas sociadaa, de que o accusado era associado, de cuja leitura procedeu, 

e mandou tosse o referido edital de ehamada transoripto neste termo de audiencia: 

'l'ransoripção:"EDIT.AL DE CHAMADA- Antonio Moura - De conformidade com o art. 5• das 

Instruoções do Conselho Nacional do Trabalho, para oa inqueritos administrativos 

de que trata o art. 53 do decreto numero 20.465 de 1 de Outubro de 1931, modificado 

pelo decreto numero 21.081, de 24 de Fevereiro de 1932, saibam todos quantos o 

presente edital virem que o sr. Antonio ]~oura, empregado da l!lmpreza Força e Luz de 

Ribeirão Preto, está sendo chamado para prestar declaraçÕes no inquerito adminis

trativo deter.minado pela Directoria da referida ~reza, para apuração de falta 

grave que lhe é attribuida, que.l a de haver abandonado o serviço sem causa justi

ficada, por não ter sido encontrado para receber a respectiva intimação e achar-se 

em logar incerto e não sabido, devendo o mesno comparecer á audienoia que está mar-

cada para o dia onze (ll) de Agosto de mil novecentos e trinta e seis e que terá lo-

gar no editicio numero 77 da rua General Ozorio, nesta cidade de Ribeirão Preto, ás 

14 horas. 



.... 

~&M· 
Neste inquerito, estão indicadas desde j,, as seguintes testemunhea q.ue vão dep~ 

aa toma do direito: Sra. Ismael ThODBz Jardim, .A.ugusto doa Santos, residentes em 

Ribe1ri Preto, e SalTador Pogano, residente em Crartnhoa , podendo o .., ouaado Jj~~ 
fazer acompanhar de seu advogado ou ser assistido pelo advopdo ou representaJt'.( 

do Syndicato de aua classe. JCu., :S:TOdio Salles Gadelha, escrivão e secretario d& 

colllllisaão de inquer1to administrativo o dactylograpbei e ~• aasignado pelo presi

dente da camnisaão. Ribeirão Preto, seis de. Julho de mil novecentos e trinta e 

seis. Robert. Boaselmann, dr, presidente da Comdú.ssão de Inq_uerito.• Pelo ar. Presi

dente :t'oi declarado q_ue, tendç em vista as "Instrucqões" emanadas do Egregio Conse

lho aciona! do Trabalho, relativas 4 ordem proces8Ual do 1nquer1to administrativo, 

designava o dia, local e hora acima mencionados, para serem ouvidas as testenn.mhaa 

de eccusação j4 me no ionadaa na acta de inatallação dos trabalhos do presente inque-

rito administrativo, e bem aaaim o accuaado ar. -'ntonio :Moura. DeolarOll., finalmente 

o ar. presidente Q..Ue, estando preenchido o :t'im da presente audiencia e não havendo 

mais nada a tratar, suspendia por als,ms momentos a audiencia, para que tosse la-

vrado este termo. Reaberta a sessão, sente termo, :t'oi o 

graphei e aesigno. 



• 

t . , . 
l 

... 

Certitioo e dou t& que foi expedido o edital de ohwnada na fo~ 

ma det er.minada no t er.mo de audienoia reotro. • . 
Ribeirão Preto, 6 de Julho de lg36 

O Secretario:~#~ . 

JUNTADA 

Aos seta dias do mez de Juhho de mil novecentos e trinta e seia 

junto a este inquerito o edital de 

. . 



HlZ m: B1BE IRÃO PRETO 

L DE OHJ.MJ.DI. 

De conformidade com o art. 5• das InstrucçÕes do Conselho Nacional do Tra-

balho, para os inqueritos administrativos de que trata o art. 53 do decreto nu-

mero 20.465, de 1 de Outubro de 1931, modificado pelo decreto numero 21.001, de 

24 de Fevereiro de 1932, saibam todos quantos o presente edijal virem que o ar. 

Antonio Moura, empregado da Empreza Força e Luz de Ribsrão Preto, est4 sendo cha

. mado para prestar declaraçÕes no iDquerito administrativo determinado pela Di

rectoria da referida Empreza, para apuração de talta grave que lhe é imputada, 

qual a de haver abandonado o serviço sem causa justificada, por não ter sido en-

contrado para receoer a respectiva intimação, e achar-se em logar incerto e não 

sabido, devendo o mesmo comparecer 4 audieneia que est4 marcada para o dia onze 

(ll) de Agosto de 1936, e que ter& logar no editicio numero 77 da rua General 

Ozorio, nesta cidade de 1beirão Preto, 4s 14: horas. 

Neste inquerito, estão indicadas desde j4, as seguintes test~1nhas que 

vão dep~r na torma do direito' Srs. Ismael 'l'hamaz Jardim, Augusto doa Santoa, 

residentes em ibeirão Preto e Salvador Pagano, residente em Oravinhos, podendo 

o accusado se 

repre sent ante 

secretario da cammiesão do inquerito administrativo o daotylogra~ei e vae assig-

nado pelo presidente da commiaaão. 

Rib~ o, 6 de J'ulho de 19~6. 

~o~ 
Presidente da commissão do inqueri to administrativo." 



-

• 
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• 
JUNTADA 

Aos q,uinze do mez de J'ulho de mil novecentos e trinta e 

sois junto a este inquerito a cort~Dtoa que ae seguem. 

O Secretario!~~ • 



Form. S 902-A • . I p~ 
TELECRAMMAS: "EMFORLUZ" 

C IXA POSTAL, 126 .. 
... RUA BARÃO DE JAGu:G_A, 135Jf!O· 

CAMPINAS 
(EST. DE S. PAULO) BRASIL 

' 
Campinas, 13 de Julho de 1936 

Illmo.snr. Dr. 
Roberto Bosselmann 
DD.Presidente da ommissão do Inquerito Administrativo-Antonio Moura 
RIBEIRÃO PRETO 

~-~_#~~
~· ~~/r/É~4'/fl'f/ 
~--

Passemos ãs suas mãos uma copia do otf ioio n• l-842 do Director 
Geral da Secretaria do Conselho Naci onal do Trabalho, pelo qual nos tez scien 
tes da deciaao do Egregio Conselho, em 22 de Ãbril do corrente anno, sobre Õ 
1• in-q,uerito aberto para apurar o abandono do ougo pelo snr. Jntonio Moura, 
de cuja decisão originou o segundo Inquerito que v.s. est! presidindo. 

Incluimos, ainda, uma copia da nossa respos.ta, solici tendo á 
v.s. que ordene e. inclusão de e.mbe.s, á final, no inquerito que je .toi ílbérto. 

SaudaçÕes 



COPIA 

Ministerio do Trabalho 

Industria e Commeroio 

N• 1-842 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc.l0.864/S3 

Rio de Janeiro, 7 de Julho de 1936 

EA/SSBF. 

• 

Sr.Direotor da Empreza Força e Luz de Ribeirão Preto 

Rua Barão de Jaguar a n • 1357 

Oempinae 

E. de são Paulo 

Communico-Tos, de ordem do Sr. Presidente, que fica essa Empreza 

~ot1f1oada a, dentro do prazo regulamentar, der integral cumprimento 

a parte final da decisão deste Conselho, de 22 de Abril do corrente an 

no, junte. por copia authentioeda, proferida nos autos do processo em 

•ue Antonio Mour8 reclama contra a sua d~missão do serviço dessa Empr~ 

za. 

Attenciosae saudações 

(a) Oewaldo So&Des 

Direotor Geral da Secretaria 



COPIA CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc. 10.864/33 AO CORDÃO 

1936 

Vistos e relativos os autos do processo em q e Antonio Moura reclama 

contra a sua demissão da Empreza ~orça e Luz de Ribeirão Preto. 

CONSIDERANDO que ouvida eobre o objecto da reclamação enviou a cita

da Empreza o inquerito administrativo que tez instaurar contra o queixoso, accusan

do-o da talta grave de abandono de serviço, nos termos da letra! do art. 54 do 

Dec. n • 20.465, de 1• de Outubro d:e 1931; 

CONSIDERANDO, preliminarmente, que o Sr. Ismael Jardim acompanhou 

irregularmente o desenvolvimento do inquerito, assignando diversas peças do mesmo em 

nome do accusado, quando, entretanto, não tinha poderes para isso, conforme se veri

fica do processo; 

CONSIDERANDO, outrostm, que o reterido Sr. Ismael Jardim tuncoionou 

no inquerito como testemunha de aceusação; 

Resolvem os membros da Terceira C&nara considerar nullo o in

querito, determinando a instauração de outro, em que ••r' assegurado ao accusado 

pleno direito de detesa, dentro do prazo de 30 diae, sob pena de ser o mesmo rein• 

te grado. 

1 presidente 

a) 

a) 

a) 

Rio de Janeiro, 22 de •bril de 1936. 

aerico Ludolt 

Luiz de Paula Lppes 

Natercia da Silveira 

Presidente 

Relator 

2 • Adjuncto do Procurador 

Geral. 

Publicado no Diario Ottioial em 4 de Junho de 1936. 
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. JUNTADA 

Aos vinte e sete do mBZ de Julho de 1936 Junto e este inque-

rito os exemplares dos jor.naes "O Correio Popular", de Campinas, "A 

Cidade" de Ribeirão Preto, "A Cid ~de" de Cravinhos, que publicaram 

o edital de chamada do aoousi.do Antonio Moura. O Secretario: h?-

?d~~~ 
/ 

' 



llio vn.nliin u 1 a u a:.nrt'lll 

Quadro geral dos crednres incluido 
Trinta ilnnos de euccesso 
&âo o melhor reclame para 
preferir JUVENTUDE 
ALEXANDRE para tra· 
tA r e em.bellezar os ca ~~
los. Extingue a easpa, ces
sa a quéda dos cabellos, 
evitando a calvicie. Faz: 
voltar á côr natural os 

I - Il.IllDORES COM PRIVILillClU "'OBRE TODO 
1 - O Juizo pelas custas judlc!acs ...•.••••......• 
2 - A Fazenda do Estado do Sü.o Paulo , ••••.....• 
3 - A Prefeitura Municipal do ""ampinas , •.. • , .. .. 

O A TIVO 

cabellos brancos, 
dando-lhes vigor 
e mocidade. Não 
cont6m snes de 
prata e usa-se 

~;...-_.~ ~orno loção. ·I -_, 
VI'", • • • • • • J) 
l'all Cllrl'llll. •• • ' 

Dep. '"'Ca:~aA lexA~ 
011•ldor, 148 • lll• 

.... ··--
------------

PELAS ESCOLAS 
AC"' S I>A SECltETi\RIA DA ED • 
CA N SAUDJ.~ PUHLIUA, '0~1 
lU'' 11<~HENC1A A'S J~SOOLJ\S UiJ 

CAMPINAS 
.a Dlr •ctorla - 1.11 Secçiio 

4 Lanreano Bacello Alonso . . . . . . • . . . . • Campinas 
5 Chrlstinno Rodolpho itnck ••. , . , . , . • Cnlllilinas 

Son1n1a ••••• , , ••• , ••• f ••••••••••••••••••• 

li - CREDORB3 CJITROGRAPTIAitiOS 
6 - F t'l' ~ira Lage & Cio. . . . . . . . . . . . . . . . . Santos .. 
7 - Mo!nbo Fluminense S. A. . . . . . . . . . . . . S. Paulo 
8 - S. A. Industrias Rounil,las F. Matn:-azzo S. Paulo 
9 - Argaute Fanuchi , ...• , ...•......•. . . S. Paulo 

10 - Boi, Orsi & Cia .................... S. Paulo 
11 - Bmlllo Giann!ni ................•...• S. Paulo 
12 - Cia. Campine!ra Tracção, Luz e For<:n .. Campiuas 
13 - Enr!co De Mart!no .....• , • , .•.•.. , ... S . Paulo 
14 - Falchi, Papini & Cia. • • , , • • . • • . • . . . . S. Paulo 
15 - A. Sacomani & Cla ................. S. Paulo 

16 Arruda. Camargo & C ia. , .••.•••••••• CampinaR 
17 - Lnureano Bacello Alonso . . . • • • • • • . . • . Campinas 

I l 8 -- Ccrm.ano Landweb cr Ko.mp •.••••..••• Cawpinas 
19 - Braullo da Itoclta Cavalcanti ••• , •••••• RecUo .• 

Som mo. 

Total geral 

Expediente do dia 8 de Julho de Campinas, G de JnJ11o de 193 G. 

$ 
1:100$000 

4G9UOO 
2:506$600 
l :433 500 

5:509$500 

2:537$500 
9:267$000 
8:8õS~!!OO 
4:980$000 
l:G?ú$000 
6:616$200 

56 "900 
259$000 
134 000 
100 000 
502$000 

9 :000 000 
1 :50 0$000 

807$400 

1936. o Juiz O Syndico 
In. llcc iio do &ande V. s. VAS<.:ONCI~LT.OS SIW.\S'J'I ·\0 O'l'Hi\l'i'rO 
Em Camp.lnas, na Delegacia de (11-7) 

Saude: dd, Georgina Bueno, Joa- ____ _ 

rtnlna Telxein\ Cunha, Maria Auge- 'EMPREZA fQR~P-A E LUZ DE f!nbldo, devendo o mesmo com)larc-
la Teixolro. Mondes. '!' c r á audiencia que stá mnrcutltl pa-

Nonulllçíio de sub tituta effccth·a RIBEIRAQ PRETO ra o clia onze ( J l) c1 Agosto de .. 
Auna. l•'alch! •rrinca, para o 3. o 1936 e qu terú Jogar no edtrlcio nu-

a. I<J. de amplnas. d mero 77 da rua Gen ral Osorlo, nos-
Hemoç1io <lc nbstltuta cffcctivu, Edital de chama a ta cidade de Ribeirão Pl·eto, as 14 
(n (lt'(lldo) ANTON IO l\'IOUHA horas· 
Maria de Lourdes Conceição Ver- Neste iuquerlto. ~st11.o indicadas 

gin 111, do C. E. Guanabara, em De conformidade com o art. 5.o d sde já, as !leguiutes testemunhas 
'"'mplnas, para igual cargo do G. li' das Just 1·ucçõcs do Conselho 1'\acio- quo vão depô!' na fórrua do dir<>i

do 'faquaral, no mesmo municiplo. nal do Trabalho, para os !nqt:eri- to: 11rs. Ismael Thomaz .Jardim, An-
3.a J>h·<>ctol'la - Gontablliclnde tos admlllistrativos do que trata o gusto dos Santos, ,. sldcmtes em RI
- l.a St•rçiio ort. 53 do decreto numero 20.465, t irll.o Preto Snlvnclo1· l'a•ano, rc
Notnll de empenho encaminhada:> de 1 d · Outubro do 1931, modifica- sklcnte m C':I·avinhos, pocl ndo o 

:to Thesouro do Estado em 8-7-3 G; • do ptllo d ereto numero 21. O 81, de I a cusaüo se faz e r aeom~ anh a r df! 
N. lO do Gymnaslo do Estado em 2·l de J!'evereiro de 1032, saibam s u aüvogado on SC'l' assistido pelo 

C •·!na~;, na lmportancla de .• ·. todos quantos 0 presente edita l vi· ad,·ogado ou r cpr~'!!enta. nte do :;yn-
Gti O, como ad antamt:nto ac• rem <JUe 0 sr. Antonio Moura. em- clicato de sua rla>:~SC'. J·~u. l~voclir1 
111"0' Am\ibal Freitas, para despestts pr~gado da Em! reza l•'or<:a e t.uz de Salles Gadelha, R•'<"rl'tnrlo da com-
d rente '""T"'. Nota u. 8:Jú7. Rlbelriio p 1· to, está sendo ·hamudo missão de inqu eri lo oclmini fl ll":ttiHl 
--LnTER-IA- DE s·. PAUL.. para J)l'CRtar d Clarac;ões lH) !nqucrl- o da.ctylc~rraph('i 1.' V(l~ ::_ssignnclo 

v u to administrativo detormhllldo pela pelo pres1d ent~ cln rnlllllllSSao. 
Diroctoria da r rerida Empreza., pa-I Ribeirão Preto, li le Julho lil• 

nesnlt .. dos dos pr!ncipo.cs pr('- I 1'0. apuração tle falta p,rnve qne lhe 19:JG. 
I m1os da J,(Jt ria de 8. Paulo, ex-~ é im! utadn, qnnl a de bnv<'r allnn-~ 

trahlda bontem: llouado 0 sel'l'lc;o sem can!ln julltifl- J h·. J:uiH•J•Iu Bn,,.r•lm111nn 
1.0 premio 19.880 - 200 contos cada, por nfio ter :>i<lo l'neonlrnuo I l'n·~i<l<'u\u da I •HnauiBI!~tn 
2 .o l'remío 13 .059 -· 20 contor; j 1:nra f{~t·cb<'l' n J"CFI!li'Ctiva iutinJ<J<;!\o, i do llHJUt ·ril<~ Adm!nietra.· 
3 .o premio 9. 816 - 5 contos • a achar-se em toga1· incerto e n 1l o tiro. 
Lo tn·emlo 8.0:l5 · - 1:500~000; --· ---
5, O premiO 20 ,'269 - 1 ; 1)()\1 ,,1)0') I ~'III .. IIIIM!IIIifil ,"lllli ·•I JIII .,IINI. IIIIU!Iil.,!:t•ll·illlll'! ...... illli u..e •i•h f'A , •Ih,. ••llo #( 

·aNroN·io····.:aarsiAü' -r" 9.!fi ileo " I 
COELHO 

A f •un!llll 1le A:V'l'ON JO T. \ O l !'T.\l' Q ADIO MAJS VENDA"EL 
COJ•:J .IIO. •tiFlld<!("!' ePnPihlllzat.l a, a to- • R , Y 

di!S (JUO mnnlfestni'Hm • ""~ 

t 
q•ntinwnlo~o< J~ JlCZ~1·, e IT<'m , • -
. aKslm a t <Jdos t1ue ae,,npa·l •VenaaS a presta;oeB --

llhtta·nm os t'C)l;tos mn1·tnrs ' • 
do .~eu lno~<JU~<'Iv~J t•xtln- - - 8 á, VlSta 
c t 1>, o ao t'HPMnlo t""tllJIO ~~nn· 1 

I 
vida, para n~~l•lll'<'ll1 l!ls '111~ 1 
sa, de 7.o dl:r, qut> !·.c•·:'lo •'!'- 1: AUTO GI:Nii:ftAL f' 
Jebl'at.lns cjiunu:t- aeL·,. 13 • H Aõ. lliõ 

d•> <'1)1'1".-u te 1.11 8 ho1·as, no• ulln•·cs .tu 
:-;. c. d• Jeau11 fi N. S. do Jtosnrlo, J!& 
l'al h ural: nt<cl] ,aud•> oa bOU!! agra
de •!mento1. (U-7) 



C uragarantlda das moleatlas do estomago e duodeno 
dilatação. ulcera, gaatrltes, pllorltes, etc. - Tubage~ 
gastro duodena - Cura da prisAo de ventre pot pro• 

cesso especial - Paralyslaa e moleatljls nervosa• 

Doenças da pe11e e syphllls - Reglment bem orieata
dos para os casos de obesidade, ma,reza, diabetlcos, 
nephrltlcoa - Tratamento das moleat1as dos orgAos In• 

ternos como: FIOADO, RINS E VESICULA BILIAR 

Cura raplda e efflcaz do rhtumatismo e sclatica - ~ 
tamento das syndromes gastro lntestlnaea : vomito~/ 

turas, azia, arrotos, aerophaeia, etc. /1 ~/ 
Consultorlo especial para tratam~dea o 
utero, tromba, ovarlos, falta de; t r rr to de 

qualquer nat~ 

Rua Duque de Caxias n. 11 

Ri beirao Prefo - Efs. S. P oulo 

Em preza Força 8 Luz 
de Rlbeir o Preto 

Edifol de Chamado 
Antonio Moura 

De conformidade com de 1936 e que terá logar 
o artigo 5.o das instru- no edifício numero 77 da 
cções do Conselho Na- rua General Osorio, nes-

ional do Trabalho, para ta cidade de Ribeirão 
os inqueritos administra- Preto, ás 14 horas. 
tívos de que trata o art. Neste inquerito, estão 
!l3 do decreto numero indicadas desde já, as se-
2o.4G5, de 1 de O utubro guintes testemunhas que 
de 1931, modificado pelo vão depôr na forma do 
decreto numero 2l.o81, direito: Srs. Ismael Tho
de 24 d.e Fevereiro de maz ]ardi~, Augusto dos 
1932, saibam todos quan· Santos, restdentes em Ri 
tos o presente edital vi- beirão Preto e Salvador 
rem que o sr. Antunio Pagano, residente em 
Moura, empregado da Cravinhos, podendo o 
Em preza F' OIça e Luz de a c cu c;ado se fazer acom
Ribeirão Preto, está sen- panhar de seu advogado 
do chamado para prestar ou ser assistido pelo ad
decl~r~ções. no inque.rito vogado ou representante 
admtmstratlvo determma- do Syndicato de sua 
do. pela Directoria da re- classe. Eu, (Evodio Sal
fenda_ Em preza, para a- les Gadelha) secretario 
puraçao de falta grave da commissão .do inque
que lhe é imputada, qual rito administrativo o da
a de haver abandonado ctylographei e vae as
~ .serviço sem_ causa jus- signado pelo presidente 
tiflcada, por nao ter sido da commissão. 
encontrado para receber Ribeirão Preto, 6 de 
a respectiva inrimação, e 1936, 
achar-se em logar incerto (Or. Robert Bossel-
e não sabido, devendo o mann). 
~es~o comparecer á au·l Presidente ds Commis
diencta que está marcada são do !nquerito Admi
para o dia:(ll) de Agosto nistrativo". 

IastltutoUrolelico "Dr. Palma" 
DO Dr. AVELINO ALVES P.ALMA 

CY o . u-e nvern . 
Parece que hoje o ob· Chocara! 

servador cenhudo e zan-
gado da cA. R. I.», to- aut 
mou uma ducha ale re ~a noite 
deste sblsinho frio ~ ~ a de 2,SC 
Junho e engaliu à p s- yu amento 
sa, antes de seguir -P ra . oãe com 
a redacção, uma JK~i la, ranga. o au 
daquella que Bei:'!iard A-4!>30, diri 
Shaw recommenda todos meu Lopes, 
os dias aos parlamenta. cia ignorad 

· re9 de sua dourada Al· violentamen 
bion: - uma pilula de numero A· 
bom humor. por Manoel 

Você aabe: por exem- residencia t 
pio, quem é o cspeakeu rada. 
da Hora da Saudade, No accide 
que chora todas as noi· levemente f 
tes, pela P. R. F. 3, um desastrados, 
annuncio de musica ve- mo assim, 
lha, com uma voz placi- discutir c 
da como um lago dos na presença 
Alpes, e um tom roman nocturno n. 
tico em cada adjectivo tarveio na 
que solta para cada to- chegando a 
nico ou marca de cigar· cto, pelo qu 
ros? Sabe quem é? Oba- os deteve 
m~·se elle - Daoio Fer- ~s . dois cge 
retra, é estudante de Di- hma Central 
reito, ó bonito, mesmo tuados om f 
bastante sympathico e, dois carros 
paradoxalmente, muito judicados 
moço. Ainda não com- damnos sem 
pletou vinte e ciuco pri- portancia. 
maveras. Coitado, não é? Tentou 

Você sabe que Fran. ~ 
cisco Alves que cantou atirando· 
ha dias na Record, foi T 
contractado pela radio Por motiv< 
cEl Mundo,, de Buenos tentou suil 
Ayres, a conto de reis{!) nancia de 
por noite? dente no si 

Que Januario de Oli- na Freguezi1 
veira.. outro melancolico A pobre 
e tristonho cantor do 1 tempos vin 
Programma da Saudade, ando svm1 
embarcou para Porto tanta pron 
Alegre, de onde seguirá neurastenia. 
para Buenos Ayres tam- do de ner, 
bem? precario QUE 

que Jorge Fernandes tantemente, 
o cantor numero 1 de ftlarmavam 
musica afro-brasileira, é E' de se pr1 
engenheiro architecto? que tenha r 

que Ceser Ladeira, que minando ne1 
foi da Record e está ho- loucado. 
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E' a propria alma brasileira extravasada nos 
ac·cordas maviosos da musica e canção nacionaes~t. la Manha e Folha da Noite 

~-- ...-.-.-.-----·-----
nesta cidade : 

Henrique Pinto de Almeida 

rio se tor
do commer· 
s manufa- Café Cravin~os 

tentadas, MARCA REGISTRADA 
0 trigo, a Finíssimo producto. - O 

o ambar, melhor café da zona 
sal, os me- A. Damião e Filhos 

lan crua,l 
u para Rua XV de Novembro, 30 

Phone, 18 • Cravinhos 

nte 

Paulista 

Com Sylvio Vieira, Sonia Veiga, Dulce de 
Almeida, Drumont Filho, etc. . 

S.a Feira - Conclusão da colossal film em 
st-.rie: «A volta de Chandú». 

5.a Feira - O super film da Metro G. Mayer: 
•Amor e Coragem,, com Robert · Mont go mery. ~ 

feito nas florestos da Malaya. {// 
Sabbado: - O formidavel film, inteiramen ( i'A1 I 

«Agarrando-os vivos,.- Coiaas nutc is • 
S9rpentes que trituram Tigres. Cr~co · e 
estraçalham pantheras. Elephaow ,. e cidos. 
Le~es esfomeados i~~Qr~ld"~iáJ turas. 
p ·r1gos, emoçQes. v-:: 

Aguardem: - ,-n~ de • Viva '1 al· 
lace Beery, no assoml1t"óso photo-dram e fortes 
aventuras marítimas: •A Ilha do EThesouro, 

Em preza Força 8 Luz 
de RlbeirAo Pre:to 

Edital de Chamada 
Antonio Moura 

De conformidade com de 1936 e que ter! logar 
o artigo 5.o das instru- no edificio numero 77 da 
cções do Conselho Na· rua General Osorio, nes
cional do Trabalho, para : ta cidade de Ribeirão 
os inqueritos administra- 'j Preto, ás 14 horas. 
tivos de que trata o art. Neste inquerito, estão 
53 do decreto numero j indicadas desde jál as se-
2o.465, de 1 de O utubro guintes testemunhas que 
de 1931, modificado pelo vão depôr na forma do 
decreto numero 2l.o81, direito: Srs. Ismael Tbo
de 24 de Fevereiro de maz Jardim, Augusto dos 
1932, saibam todos quan· Santos, residentes em Ri
tos o presente edital vi· beirão Preto e Salvador 
rem que o sr. Antunio Pagano, residente em 
Moura, empregado da Cravinhos, podendo o 
Empreza Força e Luz de accuo:;ado se fazer acom
Ribeirão Preto, está sen- panhar de seu advogado 
do chamado para prestar ou ser assistido pelo ad• 
declarações no inquerito vogado ou representante 
administrativo determina- do Syndicato de sua 
do pela Directoria da re- classe. Eu, (Evodio Sal~ 
f rida Empreza, para a- les Gadelha) secretario 
puração de falta grave da commissão do inque· 
q• te lhe é imputada, qual rito administrativo o da ~ 
a de haver abandonado ctylograpbei e 1'8e! aS• 
o serviço sem causa jus- signado pelo }>re&idente 
tificada, por não ter sido da comm1ssão. 
encontrado para receber Oravi.nhos, 6 de Julho 
a respectiva inr~mação, e de 1936 
achar-se em logar incerto (Dr. Robert Bossel· 
e não sabido, devendo o mnnn). 
n' esmo com.rarecer á au- Presidente ds Commis~ 
diencia que está marcada são do !nquerito Admi>-
pa{S o dia (11) de Agosto nistrativo", 



dÕ·-s;:"AiíredÕ "Porto, fez l cio convidando-nos para 

P ll•t•l o um imporlante donativo patrocinarmos os festejos 
áquella instituição, dnna· j do dia 7 de Setembro. 
tivo esse que basta para Nossos agradecimentos. 

parece em Nova Granada o, 
ção feliz e harmonica 
eira pece isto 

P. naquella ga e sympathica reper-l 
ra, com um cussão, foi dado scienc!a I 

irlgente, sur- ao sr. Governador do Es J 
unico guia ta do, a quem o directorio! 

e a Carnara Municipal hy-1 
ova Gra~a- pothecaram irrestr1cta so

o Oonsbtu•llidariedade. 1 

rte, na sua E assim é que se faz I 
boa politica. Política pró· 

ue teve lar· município, pró povo I 

tar do figado enerva e debilita. 
sla imrede a assimiladio dos alimcn· 

tos : faz emmagrecer 
entre atrophia o cerebro, faz 

• ia, enerva e 
a tias victimaa. 

s do Abbade Moss 
as exclusivamente 
bater as molestlas 
, estomago, intesti

desa pparecer em 
mpo o mau estar 
, a dyspepsia, e a 
ventre, 

as· do:Abbade MoSs 

~-.------------------fABRICA DB PLACAS I 

Ribelrao Preto xox L. Mogyana 

mpreza Força . e Luz 
de Ribeirão Preto 

Editol de Chamada 
Antonio Moura 

De conformidade com de 1936 e que terá logar 
o artigo 5.o das instru· no edifício numero 77 da 
cções do Conselho Na- rua General Osorio, nes· 
cional do Trabalho, para ta cidade de Ribeirão 
os inqueritos administra- ' Preto, ás 14 horas. 
tivos de que trata o art. I Neste inquerito, estão 
fi3 do decreto numero j indicadas desde já, as se-
2o.465, de 1 <'e O utubro 

1 
guintes testemunhas que 

SIO DE RIBEIRÃO 
de 1931, modificado pelo vão depôr na forma do 

rRElo 
r <'ecreto numero 21.o81, l direito: Srs. Ismael Tho
l de 24 de Fevereiro de maz Jardim, Augusto dos 
1932, saibam todos quan· Santos, residentes em Ri· 

I 
tos o presente edital vi· beirão Preto e Salvador 
rem que o sr. Antunio Pagano, residente em 
Moura, empregado da Cravinhos, podendo o 

prova parcial 
v a areia I do Dia 28 - Os alumnos de Em preza E' orça e Luz de accu c;;ado se fazer a com~ 
de Ribeirão 1 a 190. Ribeirão Preto, está sen- panhar de seu advogado 
gar nos dias l.a Série : As 14 hs.- elo chamado para prestar ou ser assistido pelo ad· 

30 com a pre- Historia da Civilisação declarações no inquerito vogado ou representante 
r. Inspector 2.a Série . As 14 hs.- 3dministrativo determina· do Syndicato de sua 
senhor João Historia da Civilisação. do pela Directoria da re- classe. Eu, (Evodio Sal· 
de accordo l\S 15,30-lnglez ferida Empreza, para a- les Gadelha) secretario 

inte horario Dia z;•-·0 ::- a1umnos de puração de falta grave da commissão do inque• 
s alumnos de 1 a 190. que lhe é imputada, qual 1 rito administrativo o da· 

1 1 .a Série : 1\s 14 hrs.- a de haver abandonado ctylograpbei e vae as• 
. A 

14 
h Mathematica. o serviço sem causa jus- signado pelo presidente. 

~h s. st- As 15,30 horas- Geo· tificada, ,por não ter sido da comm1ssão. 
t' yslcas na u- graphia. encontrado para receber Rib Preto, 6 de Julho 

Via 30-0s alumnos de R respectiva inrimação, e de 1936 
-Francez. 
: A's 14 hrs.

,hysicas natu-

~Francez. 

1 a 190. achar-se em Jogar incerto (Dr. Robert Bossel-
l.a Série : As 14 hs.- c não sabido. develldo o mann). 

Portuguez. me&mo comparecer á au- Presidente ds Commis .. 
2.a Série :-.As 14 hrs. - diencia que está marcada são do !nquerito Adm·,.. 

Portuguez. para o dia (ll) de Agosto ~istrativo" .. · . . · 

,_. ' .... . \ ~. 
,. ,... ~ «llltl ·~~o# ...................... ' .. ' .. . 



• 

JUNTADA 

Aos treis do mea de Agosto de mil novecentos e trinta e 

seis junto a este inquerito os exemplares dos jornaee "0 Correio 

Popular" de Campinas, "A Cidade" de Ribeirão Preto e "A Cidade" 



-avn:-, 'Xn""r-~~-.:TP"I~.:'OI-o-0-.11 ·.r .._, UI 

nosn d<· Auto" <'0111 l 't'nH•s n: - Fo1·om rc-
mrttidoo no 1n·. Homero de lt~ nnz 

(:10-7) C;:~. margo, s rventuario da cor.tndo
ria. do fOro local, os autos elo ar
rolamento dos bens d ixados pela 

de 'e. 
finada d . AlbPrtina. Fltz o:> autos 
de Inventario dos bens deixados por 
fa.lloclmcnto de Julio Frain r. 

Autos conclul'!os: - Foram con
llll)inas, cot.ch sol'! ao m<>rotlssimo juiz de 

direito ela prim ira vam dr. Nel
HU'O. n 1 sou de Not·onlt a Gustavo. os autos 1 

dlan- do nnolnmcnto dos bens deixados 
llL pc1 1· tltlleclmlmto de Galdino Elgyr\lo 

pPrCil c 
fJUe t~e 

ll(t~ íh'l 

o os autos de tutela t·equericla pelo 
dt'. Alcides Soares Cunha, primeiro 
promotor publiro da comnrcn, em 
fa,·or d Am(IJin da Concejçl\o. 

Ao merctl11slmo juiz de direito da 
11egunda varn. <11·. Vasco Joaquim 

o, C'OIII Smith ue Vasconcellos, ,foram conclu
!IOfl os autos de lnvantario do!l bens 

to, C•)'ll llelXO•lOS peJo fallcCiJUentO de d . 
I..uiza B~agiollo. 

rr•Ye. ti· 1\utAl~< com Vistu: - Acham-se 
~ rjo; coHt vistn. ao dr. Sylvio do Moraes 
~ l'ov -2~- Salles, s·epresentante da Fazenda do 

,JI'U

~Il$001) 

n Jm .. 
lt;J:~). 

("011(")1'. 

Estnclo, nesta cidade, os instos do 
inventario do!l benR clejxados por 
fallcciut ·ntn de Culldido d OUvei· 
r a 

;\utOA f} IH' bah.nm: - BaixaJ•am 
!lo meretí~simo j ui z do direito da 
prlmc•lm V<l J' ll dellta comarca. e o 
acham <~lll cartorlo com o rNIPE'I'tl
vo doMpaf'ho. mondando quo, '· dccor
rlt!O o prn~o lego ! para <JUe os tnte
ressadnil digam as prlmojras ~<'?,lara
~Õ(OR, 11e proceda n louvnçao , os 
autolt! tLl inv uturio doR bens deixa
doR r los finados Antonio Massa e 
snn mulhcJ'. 

u'•", 1111 'I'H.\:\S~JIHSüES H l·; 
111 Bt:\1 0 \ ' Jt;J!:\ 

Pn gnram si1.at<: 
(tlolll Por l<'l'e lll nrlqulrido propri da-

;nutm tl de:•, pagar:~ m Rizas nu Hcreh doria 
quaulia l d R' ' IHltlR 110 f;stado d l' São Paulo. 
l'• para t!l1l ('am lnnR, as seguinl<'!l pessoas : 

Oswaldo llc Sou za Queiroz, 5 pc
·l•• "·l-I qn< na!i 'tUHHl :l rua Paula. 13tHllln llll · 

situ rir 1 m "r ": 11 ~~. ll5!l. llG :l, . llH!l e 
n· i 11 ti<) 111 i :l. l : O O O$ O O O . 
lo pro- J\nt~ f'l wa l<'antinntli. l('l'r no :i rnu 
,:•o h ·l- Jn ll o H!IJ 1ro u . 70. 3 : 000.000 . 

ta l . 
l't•lllri ~o de Oliv 11 a Vttldntt•. lo

te d~> tCI'I'l'llll na Avcuida Brn~il, ... 
1:70(1'001l. 

Thon11.1.1., Antonio e , icolin:r Cn
lo~r.n. Jll'Nlío na avt>nidu Ba rilo d<· 

d ·~ Jtt\tJIII'a no :!. !l : ooosonu. 
Dr .Tnnuario d~> l'.ll'do mro. })l'll 

clio nu U\l'llidu B;llf\o d<' ltanura 11 . 
!! :1():) anti;.;o no 2 2:!:000$000. 

EOhS NEGüCiOS 

"1\flla 
l'l''<'i<h 

) 'ldl'l'll \ '. <;, ohl<'l', IIIIIIUIH' Ílllllfll Otl 

l,•nd , tlbu·Ju~o••'ufc' a ~W(' ·ii n ,,... ~' "' 

tjUC'Jltl .• , \lllllllll'ii)N ------

----- rio "l'ort'l'io Pop. l:u· ' 

E·-- scf.r:1~40 A -XPORTA· 
~AiDE GAFE' 

Ull 1'110}: -

1". Apresentar diploma proflssio 
ual ou sei nllfico ele medic<,, pitarmtt 
ceutico ou clrurgão-dentista; 

2•. Provar quo é brarileiro nato 
ou natural!zado; 

3". Aprenentar provaR d ·~ sanidade 
physica e m ntal e de idoncidad 
moral; 

---- ----------·--
VILLA INDUSTRIAL 
EDITAL DE PROCLAMA 

1\ lcindo 'l'Gt•tlma, Offit-'1111 (}o nl'l(l . · 
h•o C!\•11 1Jo lllstJ•IC'to Cc \'illa 
Ju cluHh ·lul, cidndc de ' umtllnns, 

Jo'nz sabf'J' flll 11reteu•lem co :lr· 
se: Sehastiilo B aptis ta Nascimentc -t•. Apresentai' <locum enta(·ilo da 

actividade protlssional ou lC.icnti!i- e d. Enre!!tjn S I nplen . Elle coul 
ca· :l O auno9 do ldad<', viuvo. lavrador, 

Í;•. Ser docente li\'J'e ott t ,. con- 1 brasileiro, natural do Villa Ameri· 
cluido o curso super·ior I' lo me;;.os cal!a, n~>ste Estado, filho 1 githno d ~ 
sela a nnos antes ; i P edro Baptista do ~a.sclmento e dt 

6•. Provar Qr: 9 é elei tor e que 1:115- , d. C:ll'ollnn. :~ngnsta de Camargo, 
t:\ quite com o servlç;o militar . ambo~ !allc<:idos. sendo o nubente 

De. accordo com o Art. n•. 121 se 1·csid cntll <• domiciliado em a l~azen
proced 1'1\ a um concurso de ti •,- d·~ D:::lla Alliançn, neste dlstricto de 
los em que e apreclariio os seguln- Vlll.1 ludustrjal. . . 
tes elementos comJrobotori H do me- Ella, com :!1 annos de Idade, VIU· 
rito do candidato: va. lH·as!leira, natural rle Jundiahy, 

1•. Dlplomns ou dl gu iclad es un :· n ste !~atado. filh lcgltlma de H en-
versilarias; J'ique SknJ;Icn <I d. Maria Sku-

2•. EstudoR e tr halhol'! sei ntifi - pien, rt>s id ente~ e domiciliados com 
roa sobre assumpto da cudelrn.. a nub e11te e m à fazenda acima r<'re-

3". Actlvidadcs dida tlcas e 1·irla. • 
4•, Reallzaçõe_s praticas de natu -j ~P · !H> nlaram of! docum entos exl-

1' za tochnlca. ou profissiona l. gid 1 <> lo nrl. 18 0 ns. 1, 2, 3 e t 
Nos termos dos Arts. 1 2 5 e seguiu- d' HlhuvC1'vil. 

tes o candidato dever!\ se suhmettca I Si tr~guem tiv er C'Onhecimento d 
as seguintes provas : ~ 

1 
ai. um Jmpedimcnto Jogn l, nccnse-o. 

1". Prova. escripta - qu e v~f"ar;Y nn.piiHlR, 21) do Julho de 1936. 
sobre um ponto~~·llll.ll rlo lf,clnl, 
t adeira, sorteado 1'1\ -11;. , de 10 J\l l'indo T01·timu 
a 20 pontos org 11 ndo 10 mom c11 " Jl'rnnciR<·o 'I h odoro n. G4 2. 
to: -- --------
2". Prova pra tica 011 cxperime11tn l VILLA INDUSTRJ.AL 
_ que constará tl P um ponto snrtea- EDITAL DE PROCL MA 
do do uma lh;tn de 10 a 20 J.Ontos 
organizadoR P<'ln Commlslio l<Jxu mi 
naclora 110 momento ou el e 11111 cli e n 
te sm'l ado clenu·o um grntw s o
lltlrlo nela Commlssilo; 

:!" . Prova didu cti<'n - fJIIP ron!l
tar :\ de mnn disser ta •iio durantl• 6i! 
mlnutoR sobre ponto sort~>aclo C'OIIl 
24 hora!l de aut ct?denciu cl <' uma 
liHt n de 10 a 211 ponto!'! organizados 
pela Comruissão IJ:xaminurlorn doll · 
tre os ass11mptos do Ill'O ramn1n. 

Para maiR lllfOl'lllOI'Õ I'fl. diric-ir-sc 
n Secretaria ela l~ucnldndf' dP Phnr
mnch\ e Odontolol1.i:l rlc C:llllJ' inas, 
il rua Lnzitunn . 15 2 r. . 

(a) . A lt't•<'fl n l'hrlwir·o. 
. er retarin. 

Visto : 
(n). ])r•. Olm·o ;\lat·t·o~ <la t: o

dut I' Sih·n 
lnsnect o r F d ntl 

E .. PREZA fOf.IÇ E LUZ DE 
RIBEIRAO PRETO 

A lf'incl u 'r<wllnlll , ofrlcial do H<>glll• 
ll•fl Civil rl11 lllsta·l<> to de Vllltr 
I u!luqft•it\1, C'f(l ll!l!• el e Cll llll)hUIS. 

J•'nr. sn bcr qne J)retcnd E>m <'asa r·· 
$<': Orlando Si~uor 11 j, e d . Appm·e· 
ci da ria Conn~ I G<lo Per('ir:t. 

Elln, ~ow 21 annos de idade, sol· 
t r irv. funcd uario publico, brasilei· 
ro. n:ltnt·n l elo f'ampinn11, filho 1 gi· 
timo de DOJl'in~os Signorelll e de d 
fiol'a ria Maria di Marzjo. J'esi rl e ntA 
e doP1i< ili11áos nrsta cidacl . O nu
hento rusldo e é clomirillnclo 1\ rua 
ViRf'Ollrt~· rlo )'tio llr,111co, J 61. nel!tE 
diRll'i fto. 

J~llu , ron• J S nnnos do idtHle, sol · 
l iru, hr" t!ilPÍl'ti, nntnr:tl (I ·~ Ai s dE 
Pedra . d f'ste l ·:~ tado . i'Pi•r, ( r~ltlm v 
c1 • /> 11lou i o <ifl l~ r1·ita;; 1'\'l<'l ra Fi· 
llro <' de d . ::-.ttrana •! ~ào .losé, l 'G

~idenle e clmu ki li:Hlos coHr a nu· 
h nl•' m P 'il r·noir:JR, neste Estado 

~.pn·~··nlal'l\111 "~ lln• ·nlll t-n rut< <'Xr 
~:i dos pdo nrt. 180 ns. 1, 3, 3 • ~ 
!t' 1 'otli);o C'ivil. 

~! OJ~III'IIt lllr 1' f'tl11l>N'Í111"'1IO rlf 
~l f't•lll impPrlir>wn to lr.,a l. nrr' Ull!'·(l 

r\ .\''I'O!'i l O !\!Ol'H .\ nnqlin,l'l , !:>!1 rl o .Julho de UU. 
!i o Olfio'rai: 

n r ('\>llfot·t~Jidatl~> ronr o art .. · : '1 ,\' l'im l(l Tl•r·thu" 
cl:1s Jnstl'u cçucs do ('ontwlhu :'\t• I' Jo - ~ , , , · .. , . 
r•ttl drJ Tr:a bolho . para o~ inr]l:cri- _2~~~~~~~0-1 htoc\o~~ 
tos adminrstratl\·os d P ft\1\l tJ·uln " 
r rt . G:l llo decreto nnmNo :!il.41Hi. 
tlc 1 de Outubro du l !l:ll, nwtllfi('n
llo pPlo rlccreto num PrO :l i . o, 1, de 
~1 11~ F'CVPl' ii'O de 10 3:!, SOlhàlll 

lf< 
HIO . 2) rn ) - n '' f' ol'l' lo •!,1 lodos qu Rntos o pr sente edita l vl -

1\lnnh:i." oh~-'rva qn(' o mo,•inwnt .J re m QUt> o s1· Antonio Moura. 1'111-

''<' ~nhicla t1o c·af~ hl'.l'.il irn r.em rP· (H'('~aclo da ~;uq r· ezn l•'or'<;a e L11 z 1h· 
!!Kido tllll lJ0 11 CO :lO h I'" 3 Ol\]10rtal::1) n ih f' irilo Pr Ei to, C'Rl;i li<' IH] O (')l(llll:ldo 
do anno IHlS!'In clo . '·'"' i""''ro -:a- puT'a fll'P!Itur dN•lanu;ti -~ llO il1fJllCl'Í· 
hirnm J . ·10:1 . 1 r.:) au•·r·:'"· e ''111 rc- to adnrinistntlivn rl i'll•r·tnina!lo pl'la 
\'(l'C'it'o, 1. :: Hl . 6 8 f' r m 111 :nr•o .. I Dil'cctorin da r efl'rirla )';nrpr<>7.:\ , t.a-

o Sur. 1 . 14 s. lO R, f'OllJJll:'ln d u eHf!C triuw~-1ra :r. !')urnr· iiCJ d (• fa li o .1:\ l '!~ v e flliP lhto ll 
:c~ p~rr1 tre :1 . !161). !!li :i :HI<'C' :J q, rtu AHdn nu . (o im t utada. qual 11 tl havrr ahuu
antigo lllOR!llO JH' I'inclo do ~~IIIJO pnr•!:i:l(IO <l ) (1on a !lo o ~P~vi ·n "'an~ ·a usn jns.tifí

Hill ~a <mtlHtr!J ll ~ tl t> t·:tl\~ Slilllt n : 1· ul11 n:..tn r·ttda, f>Ol' n ao tt'l' sHlo e n<:onltado 
n111 •r·ao .: . U7 . 97:.1 . 1\ão nle:'tll:nmo; us .. 1 Jlal'a ree<•b<'l' a J' <'R l) C'C tiva iutima !:t~o. 

• ' 4.467 .2 ti5 de. 1!1:14 J1 <'Jl l os . ... ·1 e o·h,r·-se em Joga r Incerto e n ·r o 
14.71:!3.456 de 19lll e os 1 171.2 i Fahir\o, dt>v nclo o lli<'Smo conJJ tltre
l do 1!1.'10, mas com es :H P\t'<'P•;õ•>s, C<'r· á nudi Pill'ia qur t>f!lil nHll'C':\tln pa 
Iol a maior e.l:llOt' lll.\ião do u<:ccnnl•). I r a o dia onu ( 11) ue Aa:osto ds •• 

li " r r r te. hor rl wol 
laJI.;tHI A'l'll:lMO ST· 
t' UVJ.n ··:o ... lnu
llli ~n•lo, ovl• oatava 
qn tt'#VlHlo ... Arba
'" c-.-.mpleta ru.,uto 
r •tra •l<> com o •:mLI· 
JU! l V ~; t\MWEI· 
ru •. <to Ph . ..Cb. 
.Jo, o h Sllv~ 811• 

Vti i'A. U. • 1 "l ' l't• l t~llnne ••n ... 
••· Ara•AJ~ - lõel'fl lpe, 

O ll luntro ., e,·!~" <ri r. 1 . • 
Av llla 1\'• bllotO, Uttt• t"- a YOt aol.. 
dado «• c11ra , ftl'fnnu r ec<>lthe-
cldlls). · 



A DAS CERVEJAS 

de saúde São Paulo 
ho de Paios X de grande precisão a.p· 
de protoxico de azoto para anestesia 
ectricidade medica, sob a direcção do 

f. de C ai 
A CI~91A : Estomago, Figado, Veslc~la . 

, EVllhame.!to Osseo, Apparelho Gemtal 
lho "'<linario, Pneumatorace Artificial. 

& - ftiBliRAO rRHO - Ph • e 3·&-5 

R- eto 
Eaital de Chamada 

i\ ntonio Moura 
De conformidade com de 1936 e que terá logar 

o artigo 5.o das instru-I no edificio numero 71 da 
cções do Conselho Na- rua General Osorio, nes· 
ci onal do Trabalho, para j ta cidade de Ribeirão 
os inqueritos administra- Preto, ás 14 horas. 
tivos de que trata o art.! Neste ioquerito, estão 
!13 do decreto numero indicadas desde já, as se-
2o.465, de 1 r'e O utubro guintes testemunhas que 
de 1931, mod ficado pelo vão depôr na forma do 
decreto numero 21.o 1, direito: Srs. Ismael Tho
de 24 de Fevereiro de maz Ja~dim, Augusto d"s 
1932, saibam todos quan·L ... antos. residentes em Ri · 
tos o presente edital vi- beirão Preto e Salvador 
rem que o sr. ntunio Pagano, residente em 
Moura, empregado da Lravinhos, podendo o 
Empreza F'orça e Luz de accu,.ado se fazer acom
Ribeirão Preto, está sen- panhar de seu advogado 
do chamado para prestar ou ser assistido pelo ali· 
declarações no inquerito vogado ou representante 
administrativo determina- do Syndicato de sua 
do pela Directoria da re- classe. Eu, (Evodio Sal· 
ferida Empreza, para a- les Gadelha) secretaria 
puração de falta grave da commissão do inque
que lhe é imputada, qual rito administrativo o da
a de haver abandonado ctylographei e vae as
o serviço sem causa jus- signado pelo presidente 
tificada, por não ter sido da commissão. 
encontrado para receber Oravinhos, 6 de Julho 
a respectiva inrim"!ção, e de 1935 

._~~--~~~~---k~~UA~A---~~~~~~~~~~~WW---0~-J~~L-~~spf. 



a pe
la Pheniria no commer· 
mo do mundo antigo. 

(Oontinua) 

Professor PATIALA, chefe ghandlsta 
do Brasil. 

toslsslmo por correspondencla, com 
doutor rm occultlsmo, annel de grao 

e exames. 

At'ademla d~ Amerlca Latina, ensi-
Dcc:m.~·,,mo ·fo de R•sputln. Processos 

.IW!SCOilhec:l<los no Occidente. Pascl
lna occulta, sympathla 

maJIZncstl!imO pessoal tomado pela boc· 
Shamans. de Rasputln, dos Pha· 
numerologlca, permlttindo a sorte 

ln t~·•n•,.•açlo dos sonhos, trc nsporte do 
corpo astral. 

- daa 12 ás 6. - Mande sello para 
edlndo lnformaçlo: 

~CO . DE SOUZA, 42 - PRI 
- CENTRO - SÃO PAULO 

ugenio .c li 
CLINICA GERAL 

to da 1Santa Casa do Rio de•Ja
interno.da Maternidade~da mesma 

Santa Casa. 
ULTAS: 
das 8 ás 10 e das 15 ás 18 hrs. 
e residencia : Rua Visconde Inha-

52 - PHONE, 190 

tnarcad ._ 
hora 1&:1 para stnboras - das 3 b 4 
Realdencla e con ultorlo: rua S. Sebastião, 108 
Telephone, 5· 2-6 : : ilibeirao Preto 

Emp za Força e . Luz 
de Ribeir o Preto 

Edital de Chamada 
Antonio Moura 

De conformidade com de 1936 e que teri logar 
o artigo 5.o das instru- no edificio numero 77 da 
cções do Conselho Na- : rua General Osorio, nes· 
c i onal do Trabalho, para , ta cidade de Ribeirão 
os inqueritos administra- , Preto, ás 14 horas . 
tivos de que trata o art.· Neste inquerito, estão 
n3 do decreto numero · indicadas desde já, as se-
2o.465, de 1 re o utubro guintes testemunhas que 
de 1931, modificado pelo vão depôr na forma do 
decreto numero 2l.o(l1, direito: Srs. Ismael Tbo
de 24 . de Fevereiro de maz Jardim, Aug-usto dns 
1932, saibam todos quan· 

1
. Santos, residentes em Ri· 

tos o presente edital vi- beirão Preto e Salvador 
rem que o sr. ntunio Pagano, residente em 
Moura, empregado da Cravinhos, podendo o 
Em preza Força e Luz de 1 accu~ado se fazer acom
Ribeirão Preto, está sen- • panhar de seu advogado 
do chamado para prestar ou ser assistido pelo ad· 
declarações no inquerito vogado ou representante 
administrativo determina- , do Syndicato de su,a 
do pela Directoria da re- 1 classe. Eu, (Evodio Sat· 
ferida Empreza, para a- · les Gadelha) secretario 
puração de falta grave da commissão elo iqque· 
que lhe é imputad~. qual 1 rito administrativo o da
a de haver abandonado ctylograpbei e vae as. 
o serviço sem causa jus- signado pelo presidente 
tificada, por não ter sido da comm1ssão. 
encontrado para receber Oravinhos 6 de Julho 
a respectiva inrimação, e de 1936 
achar-se em logar incerto (Dr. Ro ' 1 t Bossel· 
e não sabido. devendo o mnnn). . 
mesmo comparecer á au · Presidente 1,s Commrs· 
diencia que está marcada são do !nq 1 rito Admt
para o dia (11) de Agosto nistrativo". ·--.... -,-.. 

8 



JUNTADA 

Aos dez dtas do mez de Agosto de mil novecentos e trinta 

e seis junto e este inquerito os exemplares dos jornaes "A Cida

de" de Cravinhos, "A Cida de" de Ribeirão Preto e "O Correio Po-

pular" de Campinas, que publicaram o o aocu

sado Antonio Moura. O Secretario:~~~~~::~~~~~~~~~~~ 



aú de São Paulo 
Raios X de grande precisão ap· 

rotoxico de azoto para anestesia 
idade medica, sob a direcção do 

nino r. de Curva bo 
RURGIA : Estomago, Figado, Veslcula 
ncavllbame,~to Osseo, Apparelho Genital 

Urlnarlo, Pneumatorace Artlflc:lal. 

RIBlUIAO PRHO .. r~ane 3·6·5 

s materiaes aoric las 
hlle e ADUBOS completos .VIANNA~ 
e batatinhas, mamona, Cereaes e 
rsenia tos, Pulverizadores - A
rados e Carpideiras. 

~~1~~~~~~A~~K • Caixa Postal, 3520 
Vianna & Cia. Lfda. 

nto ~.o 14 SÃO PAULO 
lzonte: Caixa Postal n.o 291 
lo de janeiro: Rua da Miaericordla n.o 71 

arlos Sflnna 
GT DA SANTA CASA 

rações e partos 
ltra Violeta e Dlathermia :: 

CONSULTORIO -
, 59 - Tel. s·5- Das 8 ás 12 e das 2 ás 4 

Rua Tlblrlçá, 20 -- Telephone, 5-3-2 

• • ug n1o 
CLINICA GERAL 

unto da Santa Casa do Rio de Ja
·interno da ·Maternidade da mesma 

Santa Casa. 
SULTAS: 
: das 8 ás 10 e das 15 ás 18 hrs. 

e residencia : Rua Visconde Inba
la, 52 - PHONE, 190 

Empreza orça e Luz 
de RibeÍr•o P e:to 

' 

Edital de Chamada 
Antonio Moura 

De conformidade com de 1936 e que terá logar 
o artigo 5.o das instru- no edificio numero 77 da 
cções do Conselho Na· rua General Osorio, nes· 
cional do Trabalho, para ta cidade de Ribeirão 
oslnqueritos administra- Preto, ás 14 horas. 
tivos de que trata o art. Neste inquerito, estão 
53 do decreto numero indicadas desde já, as se-
2o.465, de 1 ce o utubro guintes testemunhas que 
de 1931, modificado pelo vão depôr na forma do 
decreto numero 21.o81, direito: Srs. Ismael Tho-
de 24 de Fevereiro de maz Jardim, Augusto dos 
1932, saibam todos quan· Santos, residentes em Ri. 
tos o presente edital vi· beirão Preto e Salvador 
rem que o sr. Antunio Pagano, residente em 
Moura, empregado da Cravinbos, podendo o 
Empreza F'o1ça e Luz de accuc;ado se fazer acom
Ribeirão Preto, está sen- panhar de seu advogado 
do chamado para prestar ou ser assistido pelo ad· 
declarações no inquerito vogado ou representante 
administrativo determina- do Syndicato de sua 
dÕpela.Diréctoria da re- classe. Eu, (Evodio Sal· 
ferida Empreza, para a- . les Gadelha) secretario 
puração de falta grave 1 da commissão do inque· 
que lhe é imputada, qual rito administrativo o da· 
a de haver abandonado ctylographei e vae as
o serviço sem causa jus- signado pelo presidente 
tificada, por não ter sido da commissão. 
encontrado para receber Cravinhos 6 de Julho 
a respectiva inrimação, e de 1936 
achar-se em logar incerto (Dr. Robe(t Bossel· 
e não sabido, devendo o mann). 
mesmo comparecer á au· Presidente ds Commis· 
diencia que está marcada são do !nquerito Admi
para o dia {11) de Agosto nistrativo". 

Disti lar ia MOderna 
------------------------------------Da premiada Cervejaria Italiana 

ANT PIERI 
As deliciosas bebidas espllmantes : Oaaran6 Indiana 

Soda Limonada Especial - Sueco de Abacaxi 
M-.çanzinha - Triestlna 

Os afamados licores: Cognacs Cbampagne e Gengibre 
- Vinhos Quinado, Vermout, Typo Porto e Fru, 
tas (Nectar) - Pernet Superior- Xaropes Flnos
Capllé, Grozelha. Tamarindo, Reino, Rhum, Sam
buca Napolitana, Creme de Cacau, Creme de Men
tha, Licor Garlbaldi, Anlzete typo Bordeaux, La
ranjlnha Epeclal, Grappa do Rio Grande, etc. 

VINAGRE DUPLO E VINAGRE TINTO SUPERIORES 
Rua Dias da Gos ta, 10 x-x Caixa Postal 78 



ú d e São Paulo 
Raios X de grande precisão aJ?· 

rotoxico de azoto para anestesia 
idade medica, sob a direcção do 

DIDO F. de Car ai o 
URGIA : Estomago, Figado, Veslcula 

ncavllhameuto Osseo, Apparelho Genital 
UrlnP-~to, Pneumatorace Artificial. 

• 156
1
·4jiBfiRftD rRETO • P~une 3·6-5 

--~, ~---. .......... ~~~ 
materiaes auricolas 

lle e ADUBOS completos ~VIANNA, 
batatinhas, mamona, Cereaes e 
seniatos, Pulverizadores - A
ados e Carpideiras. 

~~~~ta~~ANAcK • Caixa Postal, 3520 
Vianna & Cia. Lfda. 
to n.o 14 SÃO PAULO 
nte : Caixa Postal n.o 291 
de janeiro : Rua da Mi•erlcordla n.o 71 

2· ·.~;Brios Senna 
lÃO~~lA SANTA CASA 

partos 
Dlathermla :: 

CONSULTORIO -

- Tel. 6·5 - Das 8 ás 12 e das 2 ás 4 

a Tlblrlç4, 20 - Telephone, 5·3-2 

Casillo 
LINICA GERAL 

o da Santa Casa do Rio de ]a
terno da Maternidade da mesma 

Santa Casa. 
TAS: 
s 8 ás 1 O e das 15 ás 18 hrs. 

residencia : Rua Visconde Inha-
52 - PHONE, lgo 

Empreza Foça e Luz '7 
/ 

de Ribeirao Pl'eto /) r1(JD 
Edital de Chamada '1)1 /l 

Antonio Moura 
De confÕrmidade com de 1936 e que terá logar 

o artigo 5.o das instru- no edifício numero 77 da 
cções do Conselho Na- rua General Osorio, nes· 
cional do Trabalho, para ta cidade de Ribeirão 
osinqueritos administra- Preto, ás 14 horas . 
tivos de que trata o art. . Neste inquerito, estão 
53 do decreto numero indicadas desde já, as se-
2o.465, de 1 fle O utubro guintes testemunhas que 
de 1931, modificado pelo vão depôr na forma do 
decreto numero 21.o81, direito: Srs. Ismael Tho-
de 24 de Fevereiro de maz Jardim, Augusto dos 
1932, saibam todos quan· Santos, residentes em Ri· 
tos o presente edital vi· beirão Preto e Salvador 
rem que o sr. Antunio Pagano, residente em 
Moura, empregado da Cravinhos, podendo o 
Empreza F'orça e Luz de accuo:,ado se fazer acom
Ribeirão Preto, está sen- panhar de seu advogado 
do chamado para prestar ou ser assistido pelo ad· 
declarações no inquerito vogado ou representante 
a~iEi~rativo determina- do Syndicato ~e sua 
do pela Directoria da re• classe., Eu, (Evodto Sa_l· 
ferida Empreza, para a- les Gadelha) secretano 
puração de falta grave J da com missão do inque
que lhe é imputada, qual rito administrativo o da
a de haver abandonado ctylographei e vae as
o serviço sem causa jus- signado pelo presidente 
tificada, por não ter sido da commissão. 
encontrado para receber Ora vinhos, 6 de Julho 
a respectiva inrimação, e de 1936 
achar-se em logar incerto (Dr. Robert Bossel-
e não sabido, devendo o mnnn). 
mesmo comparecer á au· Presidente ds Commis
diencia que está marcada são do !nquerito Admi-

p 
ara o dia lll) de Agosto nistrativo". 



~BBADO, 8 DE AGOSTO lJE 1936 

E D T A E 
EDITAL DE PROTESTO l)llflr nliunac;ão, ou onua, qu os róos <latykgraphr>l. (Aesignoüos) Luiz 

orri :lo rlo vcnhnm a constituir solJI'C 01:1 RC\JS I :\Ioitlnho Jlm·ia .. Joh de l~aria Fra-
clo O <lr. OARJ,OS lill•iLr,ANDl•l rt, Juiz bens. lHH'<lUC, ~e assim lll'Occel r m l ga 1\louJ·a. Vnndolino Lohn ". )!; pa-

'<'l'atw~:~ tl da •le Dil'l~lto <la ll.n Val•a Clvcl a o rar1ío rm fraud e d futu ra. exccu- ro qne ch<'I'.HC' ao ~'onh•·rinwnto ele 
llolliOilllgens <'11111\llamlo a. 4.n Vtll'a 01\t<'l <lc. ht ão. Pede-se, pois, qno, ractifi •udo,l' torloR e uin :~unn ~<·p;ul) ignoranria, 

a. Jtevmn. o Comnl'<'ll. dn.· CnpHnl l'l<'. por tcrnto nos autos, o pr sente pro- mandou eJ.p~·c · · l' t'PIH' llto edital 
para a JH'O- FA?. SABEH. nos que ef!tc vit·em te~ to, d e lle sejam intimados todos quo ~ rn't 11\tb • I 1 iniJII'<'II ~ a. •' 

:\. ::.:1. P 1\cl ou delle couhecimento tiverem (1111' os réos, os offlcla.es doa rartorios nrrixorlo "'\ t>l' tlil l ei. Dado e 
1 para falato. pot pnt•te da ATLAN'l'IC Rl!iFINING do transrripçüee de immov is da Co- IH1P a<i4'1'lc · alie. de Riio Paulo, 
>!I <hulns pe- Co. 01•' BRASIL lhe foi dirigida a mn.rc:a do Camp. inas. para os ~e · . ~1:1' (r d '' mcr. dfl AgoA· 
I~<UllJllnaK de peti~iio do teOl' seguinte: "Exmo. effeltos de du·rllo, e, depoiR t , 1 to mil no r . •triuta e ~cill 
prp,;ent ando, Sr. llt'. .Juiz de Direito dn Vara serão pu blieados O fi edi lne por a· . 9 :Jti l. Eu h< 
Jll'P~cnU s o C:ii•Pl r~ Conunerrial. A ATLANTr con h cinHmtoR dn t rc iroR, Nr <'ri\':1o !<.tlmtl Hnh~H'I't:vi . 

l'Pill03 que a H.BFINING Co. OF BHASIL, com S- t et·mos T'. JJefc1·imr;,nto. Sobre nas I (,1) C.\ tLO~.; 1\lf•~J.L .\:-<Dl~R 
w c·omlignar, rriplmlo nesta Capital, {L rua São es tampilha$ estatloa ~ no val ot· to-~· r·o u "rn· : \ ' il'l'H t l' Jt . Ollvc•h ·a 

a 1rrl>n 11 - nonto, n.o 51. l~dificio J\ltu'tiuPlli, tal ele trcs m1l réi~: São Paulo, llJ'i- (9 -8) 
I!'Htin•t•lo a1 I ã.o andar, ClllC'l' 11ropor uma a r.ito melro do Agos to do mtl novec<'ntos f' - --
••Jlrt•~enll' ao fmmntarla elo ~'ohrn.nr:n contra Jofto trit1ta ll R :~ is. (aRsigmtdo\ LUIZ EMPR;:.ZA fQe'{IÇA E LUZ I!E 
l'icla vPrbn". 1 r1le l'rntco<ln e Rlla mnlher, <1. Ma- MOT'l'lN IIO DORTA, advo~ndo . lllR· ,.. R< 

f' fi• so- rio t'andiclo. do Morae>s Pl•Hleaclo, TRIHUIÇÃO: .A qmlrtn Yara ('ivrl · ~if.·t~Eifl~(g P C:TO 
PIWI'r, . _ : Odil 11 . ranclonu tI" sua mulheJ', <1 . _ _ Aos timu Offirio iv -1 Ao' r.d''•l • •,. ·:':t'! 

Htri: tdi- l~t·c ilin Lcncastre :'11nnllo.tn ct, e An- tnrroi 1·o ontador Ao Jlt'illt iro !1;. """ Cke Caii.!ln~<,ua 
niio on- toni0 Leito ele Oliveim o sua mnlh l' llnJIOsit, rio . S. Paulo, \tlll - oito \ 

, JlPil:l 11 ,a\li d. lto ~ a CnnCC'i<;ão Hodrignes rle Oli- mil nove" ~oloR fi triut:t c S'·1 i:1 . nr. I · :-\TOXIO :\10 'H.\ 
';dar 1Ht .pro- v irn, todos domi<'iliarlos m Campi- Joaldm '1' . clr Barros . JJlo)S I'J\- DP c·r•nfortllitlarl 0 rom o :1rl, 5 . C\ 

li, •!P 1 n::G, na!<. _11,na ha\'C1' a f]uantia de r:-~. ' Cl!O· A .. der_ urido. (assi~1H\!l o) rar- •

1 

das Jn ~tru<·• · t><'R rio Cnn RI'llto 1\'ar·io-
adi.v lJLIP 80 !:14 : :11•1 200. F'undanwnla o pediclo 1 Joo;l'lellaudu.um oito 11 0 ,·e- Pai do Trahalhn, )l:ll'n os inq t:flrl-

• o fado rios réns ~et'Pm os Ciaclo1· Rlr•e>tl(.oo, c tt·inta e s is. 1.'l•: ID10 ,tos ttdminít'llntfivo!> r! (• r. ne ft •a ta o esta sr~ssa o, I . ,, 
5:000 000, r pritH'ipaefl pa~nllot· .s d o Lazaro DI·: I'RO'l ESTO. Aos JWim eiro d e 

1 

r
1
-t·t . ~.:J do dPrn•to nnntt•ro :!rl. 465. 

•·ül'fl !J\H' PS- l~olh: dos Sanlo~ o CJU:tl é dovedot• AI-"OSto cto anno de mi1 11 ovN'f' nlo« 0 lO 1 rk Outnh1·o rltl J!)~J. morltfic•o
•·t•nlo dPl('J'- :í :tttlC•nt doqnC'llrt impm•ta n ia . .As-! trintn. e snis, nef!ta c id ud1• dr• R~o do rr> lo d ecreto 11Utt'l' t'O 21 . 11~ 1, <1 

l'oim l't'CJIIC'r n V. E:;cio. se digne de I P a ul o. u 11 0 rartorio tio os·rivi'ío ~ 1 dr F c \' t't'iro ele 1 n:J:!. sn tlJam 
orcle>nnr a ~'X PNii çii.n do uma d e!ll·e- quo .~t" 1111 1J ,,,,1.0ve, comJH\l'crPn a : lodos quantos o Pl'r il c_' 11lP f•ditnl vi 

' pnra . • :'t rad a ;\.CJlH'Il (l comarru c1 Campi- 1 ATLANTIC HlOl~J NINC; C'OMP .\N y I r em C'J ne o l!l'. A ntontn M 011l':t. e1n· 
JHI 1fl a puht- IH1.!1, 11n I' a aerrm l'itados lo,los os OI•' BIL\. 1 L, 1,o1· se n :.H!vol!.ado o rn:n~~d.o d:t l~mt t'f'?,:t Fo1·r;a P Ln1 <lfl 
('Htill, a i:l lllt I' Ó(IK, 'l CÍilHl 111 IH!Í()1Jncl OF;, jHJ1'(l a lll'Í·I I>:•.Rtn nt )li 'O(:ltl':ldot' dl'. r_,u rz J\101- Rtb ll ll'fiO l't 'P(O, l'Rl;t S!'nclo c·htllllnd_o 
a <'L~'. dP nm m <> irn. a lhliPnci<J. pnr r ilação. virem TINTlu IJO tUA C' li OI' e lle nn. pro-' l'lll'n 111·:s~a1· tl~l'ial·nrõc>s 1~o lnq llf'l't-
011 Prdro d e oRs islit' tl propo'liturn el a ncr,iío, on-/ RflnPa dr.R t stPm nnlt as abaixo al'!lli- 1 to. a•lnn~n slro.IJV? rl ~tC 1'llllll:ldo lt,•la 
,·ario ele srn d" s :•r:·, offt' 1'eí'i<lc o lib llo, o (Jual f:(Jtadas mA fui dilo quo r atiriravn Dn·ec lot•.n _da rP!.<•t·l• '' f~ m p t· '"a. I•U-

0 t 1 (l u (''(j10l':'t lllt•llJ OI' a intenção rh ~ 111 0 1'0,1 ('tn trodn,._ OH RCllR tf•t'lJH\fl (\ j)('ti<,• iio l 'il.U ~ lll':tt ·ao cfp l:tlto ;\1':\\'P q uP lhe 
I \' O! os ,, . • ~ t I I d I l 
pnl\'lldA, de- o lht·~ fican't nsf\i~uado o }11'::17.0 l a- J't' lro cpt n PStc t e 1·mo fica faz .udo " lllllll nt a. q~w a e tnvc>r a ·~ ~~ -
J't'fcrido, fi- g11t p:tt·a ddcsa, volC'nrlo. aindn, di-! p:ll'tc. inte~Tantc llll1'a todos oA ef- <lonudo 0 SP.~vtrrl Hfln~ c:au>~a Jll><t1 rt
alarr~1 0 Dr. In>~ :•i1t\'' l~ R .ll:lt 't'l. todos os tcnn?s d a 1 frito'! dr rlin!ito. no qu e pura rons-1 ruc~a .. pot· 11

, o ~~r ~;·~ 0 e.nt·o nt~·~;l o 
,.,. H. lun- 1 e ~<J h 1 r 1 1 
co • ::t<•ran Hte fllwl, J•Cna el e r \'r>lta. A llo1· lavrf'i o::>t.e> tormo cptP lido e Jl:l!l\ lü<'Phrl :l 1< RJH< t_t vn tntlm .. • ·•.o, 

in1orll"' c··es :tt.ttom. <' til snlvn••nut·<la d e sP us in- achado t'Ollfon nr vai d ovid :\ ll1Pllte ".: 1" ·-se 111 0~A 1' 111 ''"1' o P n >o 
l'l'll\ ' ·, ' ll'l'C'ef:r:a. }H'OtC!!(Us, 01110 de racto !J!!fliguorlo, IGn , Vicente Mdito Ol i- 1 ~a h 1 do , rl ~VP 1 ~do () IJl('~IJIO (' 'lli)IUJ'<'· 

.,11.t1
_,1 ', ' Pl'l l t•stado tem, !'oulnt toda e qual- veira, rsrrc ·.cnt e n,1toriRatlo qui' 0 c•e1· :\ nudtPII1'10 qn c• cRia ntnrt'::J:IR F~1-

u . s.o 1 -- ra o dia 0117.1' 1 1 l) dr .>\7n!1t•1 rh' .. 
la 1' ' lLU· 1 !l3G e q n e lt>rit lo ~n 1 · no Nlif!rfo nn -
·~e ' ' no- T L mero 77 r.la ruo (:C'nt't'~tl O'inrio . n11 . -
}ll'esente~ ~~ ..... ... na . tu cidadl? d n ltib e>irf,o Pt•<•t•). 1\s J.( 

'lllll!llO, (' ta .. I r e !toras. 
í :qll'CWitt~ ão Neste inqu c rilo. Ps li'tn itulir·arln~ 

l't'ofle- _ d&slle j:'t. ::1!'1 s•'l-\ninl r 3 f Ps! !' lll Unllo~ 
O li !' OIISide-~ {ti\P \'iiO fl epó t' IJU rtinun ffO dirC'i-
~lllO. St•. lk UNIAQ DOS ALFAIATES DO ESTfDQ DE SAO PAULO lu· t'l :·s. l ~< llln P I Tlt onm .l a t'dl n. • ll-
'nblit•ns, IH'- (S - r:n::~to doR SnntM. t' PAiclPlliP'I em Hf· 
athcgorin d t• ecça,o de Ca.mpinas) ,. ÍI'ÜO lTC'tO (' • ·t ll' :tdO t' Pa•nno, I'''· 

IM' lltad:\ P lo C "" d A bl ~ I! 1 E f d' • ~<idenlP em !'t·avlulto~. !'nciC'ndo o 
• ohrc u. J\Io- onvocaçao e ssem ea v.era X raor marta :H•r·uR:H]O SC' r~l"('l' lll'tliU} :111~1,1' c! t• 
.l DO DIA. })(' ordc>m do s r . Prrsl deuiP, levo ao co uhf'clt u cnto coR ITR . :tS.'I ,>· ACU od,·o:;arln ,111 !Hll' ' ' ~Ri~tirlo nrlo 
tll'. U:-~n da ('iar.los lia Uniiio rlofl Alrnlal .s do EH1~do el e SJo P::Jnlo - Sot";ií o ·I<· (';\1,1- ndvo;~.nclo 1111 l' i' J)l'~'Soulanlr cln l'1yn
lttlo um Jlt'· Jlinas Jl<ll'~\ a Aso;r>ml.>léa Grrnl Nxtraonlinaria. qu e C'!lta Uniiio !'ar,.t rlirllfo r! P !>llll <·II>~<R(' . R•1. J!:vodio 
inda 0 mes- rca:Jsnr lü\ ):ro:dma S<:'~Unll:l·feira, tt:n lO do CCl 1T'.•Dte, o'ts 20 !tom:;, C'lll Rallea G:ttiC'lho. R"C't't'lf'l'io cln rom
~to de pr><~Ol' a sn:\ s(d so<~ i n l ú. rua nol'il.o dt;l J nv; ua>o H. JOr.o Rob ., Nn 1 .a •·ouvo- misH::io clr ;11 , 11 r 1·ito n<lmlnio,t 1·rfivn 
0 (IH< Hó 11., <·n :io. nm ;:. h <H'a a:~ós . e r;'L dita nss mbléa t' aJiza<la e m 2 .a I'<Jnvo<·:,- 0 dnetylo;nonltri c ''<H~ n~"ilrnado 
l>tlbli<'OS; o c·ii<l, !Olll ()ll:t.ltjt'f•t• llllllH!I'O d · I!OCÍOS ]ll'<'S ntes. !\essa ::t.<lS mblé1 HC I"ll), I>C'IO l'l'I'Fill CIItf' <J::t. C'O illll1i ~!' !: O . 
H srfl ('.()l'•l- tratl•dN! asSll lllt>IO ~ do g rn.n<ln itnttOI'Ül1H'in. · 1 ihPiriif• p 1·oto. li 1, .Julho rl~ 
mcsmoR rul- (ll-S) ,JOSJ·;· FO:-ól'lE< 'A Dl ~l:;ll - J .oS 'te ta rio 11 930. 
rio Jlf')O RPl\ - - ---- - - - I 
da Jllll' un·1 .. SGCIECADE DE MEDICINA E CIRURGIA DE CAMPINAS 
•arn li\l<t a11- Df' orolf'tll <lo Dt·. Pr si d eute, (:OHVido os snrs. sociol para ;· t·cn-1 
a <lil<'HHs-1o uh·r m em A~R0mh léa Onal uc rlia 10 , :'ts 211 horas r m ein, tta s~do ~orln l. 1 

Ih·. l!nl •~t·i ' I no<:sl'lmann 
Pt'<' !o< idPnt<• tln romml~siln 
do ln quP t·ito Admi nis tra-

t ivo. 
o offic·io u .o l~sRu ri'Hlllão (• "Onvocadtt d<' arcordo rnm o o rtfgo ~!!.o rins 1 ·;~- • --:--

dONCEICÃO 
fbi'VAL D. P. QC 

riu por una- tal 11! os J)3l'U RC' pro<· <l l't' a deiçil o <lo thrSOl11'C'i t'O, !'n rgo vn go r·nnt o l 
·1 M .>a. em fallt ·cimc,ttto do fl:tn<ioso t• itwlvilhv e l oll ga p t'OlllJlanheiJ'O, tlr . l•'ntn- ( 
'untinnall(lo- cisro <Ir.> Arruda Hn~~. 1 H • 
:;n, (1,\ Com- Niio hn\'C ndo lllllllP1'0 lepa l ~le !! o11'iOR, a 110Va l'C'\llli!ir•, rir·a d ;· ~d ·· I 1>111'\' ;l l l 'lllhl'lt•(l, llftklnl ittfl'1'fll ll 110 
rlo o JU~Gl· j:\ col\l'orndn. IHll'a :'t~ 2 1 l1 0 i'liH, <lo nH s mo dia . I l!q.o;i"'f1 '" !'f\'11 rlu 111,. 11· :< to 1la 

11'. Lino Lc- l JIL .\ :l.\f•]J, l,OHO ('(IIH'<'ii'Íio 
rlll ()lltcntln~. (O-i,) J .o RN•r n' t<rio 1 [•'•1 1' ~:11. .',. 'llll' lll'•'"llrlr• 1n , .. ,~ 1·. 
f'11nha C'nnt- .. -- -------- -- 1 "'' .To~n i\lt•ut!r-~ rl o~ l'1.1ntn<~ P dm.:1 

nnic:o: r.~. ESTRADAS ~E FE RO Mt 1'"''1}('" f.:a l"''. n11 .. ,.,..,1 !!n i\11111'~ 
J ::. Fi- 1" 1< :<Ir, Rnltl'irn 11 1 lr•-l'n ·• ·, · 

11 1. 1·~~----------------_. __ JL~tL~~~~~L-JWUl~~~--~----~----------~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------



• 

JUNTA DA 

Aos onze dias do mez de Agosto de mil novecentos e trin

ta e seis junto a este inquerito o instrumento de procuração 

outorgado pelo aocusado Antonio Moura ao advogado Arthur Rocha, 

atlm de~?-:???7' 
tario:~~~~~~~~~~~~-------------------~~~~-~ 

O Secre-



(Ã)~- Oh 
.. BRASIL DO ESTADOS UNIDOS 

-----------------------------
ESTADO DE 8ÃO PAULO RIJJEIR -0 PRETO J~O~ 

Lirrro N dd 

á fls. 17 

Aris tides B. Barreto 
1.o Ta be llll o 

Traslado da procuração 

abaixo trans ... ·rípta 

PROCURAÇÃO bastante que fa:l _~OH O HOl'Rll 

• 

Saibam quantos este Publico Instwmento de Procuração bastante virem que no anno do 

Nascimento de NO~~O 8ENf/OR }E~U~ Cf!R/8Tq de mil novecentos e trinta e 6 e i ü , aos 

unze- ll- dias do me:l de do dito anno, nesta cidade de 

Ribeirão Preto, Estado de 8ão Paulo, era • 1· • \J .t i o Cú !ll Júl'<: c-u cvr ... o out..or J't..n t A TO. 10 

MOUH.A , caao~l v, opErar1o , domi..!ili~du er1 L rre os, de p~: asr.ufli.'l JOr esta 

reconnecid pel propri de das duas testemunnas adiante assig.nadas, 

perante as quaes por ell me foi dito que, por este Publico instrumento e nos termos de direito, no-

mea · e constitue seu bastante procltrador VO r (.lVOL. l C• O Js rthur ,oc;lW , CHBflclO 1 

co1:1 escriJtvrio em ,rll inhos , so ual confere CJm los odere prrt~ · m-

trn.~Jr o in uerito odr. i ni.:;; rt~ti vo ue v ~ .... R~>ll PO!lÇ B _, ~ D'S .i!DEIR,~ O 

F'H~TO , lhe nove , vodendo a ss i m acompnnh r ern todos terr:10a phae e a o 

referido incJ.uerito , inl!Uerir , rEincuer · r e contestflr te ter.1Unh a , Jro

duzir ~Jvos dE t dou uentro inclusive j ~ ' ficoç~ea , recorrer ora 

E. t.l turidvCJ.e uouJ tentE:' de \J.U' L1uer uec;iJQO, ei.Jl'irrl r~ticvr todos us 

bctus nece surioa .JEJ'N,; o cd.al des L .. )tnllo c.<et3te u ndEJto que vod rú -.~u.bbs -

t(J t:lecer . /////// 



Ao q.ua disse e li outorgante confeda os poderes que as leis /fie concedem para em seu 

nome como se presente fosse requerer , alleg.ar e de/fender seus direitos em qualquer jui~o ou Tribunal, 

propondo a quem de direito tiver, as acções competentes, cíveis, crimes ou commerciaes, proseg.uindo em seus termos até sen-
' tenças e suas execuções assig.nando os respectivos articulados, offerecendo em jui!fo o que fôr necessario nos incidentes que 

apparecerem, interpondo recursos de appellação ou aggravo, oppondo suspeições, e prestando em sua alma qualquer lícito 

juramento, requererá inventarias, parfiffias, embargos, arrestos, sequestras e cartas pt·ecatorias; fará justificações, fiabifilações, 

louvações, composições, reconvenções, confissões, desistencias, transacções, arrematações, adjudicações, arbitramentos, arrecada

ções, protestos, contra-protestos, tomando pade em assembféa de credores, votando, impugnando, e discutindo creditas, assim 

como ffie concede poderes para transigir em jui!fo ou fóra delle, dando quitação do que receber substabefe-

cendo esta si convier e os substabelecidos em outros, revelando-os do encat·go de satisfação que o Direito outorga. E de como 

assim diss do que dou fé lavrei este Instrumento que sendo-/fie lido, acceit Ol e assigna com as teste-

mrtaf:ias presentes [ ..>t~ ( l vilvt Lt i t~ o t H bon Dia~ d 

ro o do uu tor~t.n te que llé • ..> ul.H ler- ncr:l esc..;rcver o sr . ri'll ol:'lu..tnes T . d.e 

Andrhdt, t<.oabtua pre:.;et1te dou ft . I'u , .2ut..lu Bu.crett.o Arvt tH , e s e re ente 

escrevi. Eu , Aristides Bernvrdes Tit>:rreto , primeiro it-11.JelLiÍ:o l: subBert'Vi 

Ld3Hl"rl0- .tri;;,tide:.; I1 . l\v:t.t€. to- Thel)_ph· n(:l T . ue llndrude , 1snwel ~ilv. 

L itb'o, Nel:3on Dil.lu dt~ ' o ta . Inutilisttt .. J ·bt<..u 1;ilh"s feu('..t'l,(':J no vulor 

... ' rasladéJdt~ nt~ l!lc~w~1~u?;,~~~~~~~~ 

rilueiro tvvelli&o é.;judlinte e 

. \ 

-



;:;;l.4~ 
TERMO D.ill :uDIENCIA ------ (jJ(!1' 

. &a 
Aos onze dias do mez de Agosto de mil novecentos e trinta e seis, ~s lO horbs, (dez 

hor s) nesta cidade de Ribeirão Preto, em o predio n°. setenta e sete, da rua Gene-

ral Ozorio, presentes os srs. Dr • .Hobert Boseelmann, presidente, e Antonio Vicente, 

vice-presidente, membro~ da comruiaeão de inquerito administrativo nomeada para apu-

rar a responsabilidade de ANTONIO Iv1 , empregado da Empreza Força e Luz de Ribei-

rão Preto, de accOrdo com a portaria e acta de fls. n°s. 1 e 3, coromigo secretario 

da referida commisaão abaixo assignado , pelo sr. presidente foi dito que se fizesse 

o pregão do aocusado e das testemunhas de aocusação que forro arroladas, proeeguin

do-se nos demais termos do inquerito. Feito o pregão, por mim secretario, compare-

ceu o ~ccusado ~~ONIO MOURA, acompanhado de seu advogado, Dr.Arthur Rocha, sendo o 

accuaado qualii'icado e inq_uirido sob1e os factos que deram lugar ~ falta q_ue lhe é 

irLputada, e as circumstancias que a rodearam, de aocôrdo com o constante no res ecti· 

.. 
vo termo. Tambem acudiram ao pregao as testemunhas ara. Salvador agano, Ismael Tho· 

maz Jardim e ugusto dos Santos, que forrun recolhidas, incozmnunicaveis , á respectiva 

sala, vindo uma de cadu vez de Or, como adeante se vê. Nada mais havendo a tratar, 

mandou o ar. presidente encerrar a audiencia , o que foi feito. Lido e achado con-

escrevi e bssigno • 

.. 

... 



AUTO DE QUALIFICAÇÃO 

ff.rr-. ·!1 
~#' 

Aos onze dias do mez de .Agosto de mil novecentos e trinta e seis , nesta cidade g ~I 
Ribeirão Pret o, em um~ das salas do predio n° . setenta e sete , da rua General Ozo-

rio , present es os srs .JJr . Robert Bosselmann e Antonio Vicente , presidente e vice-

presidente , respecti ~amente , da commissão do inqueirto administrativo mandado ins-

taurar pela Empreza Força e Luz de Ribeirão Preto para apurar a responsubilidode 

de ANTONIO MOURA, seu ex- empreg, do , c~uigo , Evodi o Salles Gadelha , secretario da 

referida comnú.asão abaixo nomeado , compareceu o ar . ANTONIO MOURA , êlCcusado neste 

processo , a quem o sr . presidente fez as perguntas segui ntes : 1° ~ual o seu nome? 

Respondeu ch~ar-se ANTONIO MOURA. 2° ue idade tinha? Respondeu ter actualmente 

cincoenta e dois annos de idade . 3° Onde reside ou mora? Respondeu residir am BaP-

retos . 4 ° Qual o seu estado ci vi l ? ReS,P ondeu ser casado. 6° ual a sua profissão 

ou modo de vida? Respondeu estar trabalhando actualmente como serrador de madeira . 

5° Ha qu.nntos annos ~ empregk.Ido da Elnpreza? Respondeu trabalhar ha , digo, ser func-

cionario da Companhia ha vinte e treis annos . 7° Si sabia ler ou escrever? Respon-

deu que não sabia ler nem escrever . E, como nada maia respondeu nem lhe foi~ per

guntado, mandou o ar , presi dente lavr ar o presente auto de qual ificação , que depois 

de lido e achado oonfoiDle , w.e devidamente uasignado . Eu , Evodio Sallee Gadelha , 

secretario , o escrevi e aseigno,., a rogo do accusado o sr. Erwim Seignemar-

tim. 



TERMO DE IN'&UEIRIÇ ... O JJO AOCUSADO ~ 
Em seguida, no mesmo aoto da audiencia, sendo lida ao accusado a portaria 

~a 
e respecti-

va acta de installação, e sendo inqu6rtdo sobre os factos que deram lugar a falta que 

lhe. ~ imputada, e as circumstanoias que o rodearam, respondeu: que recebendo a ordem 

de transfer encia para a Usina Esmeril afim de oooupar cargo 1dent1co com os mesmos ve1 

cimentos declarou que não podia acceitar essa transferencia em vista de estar com os 

tres filhos no Grupo Escolar de Or~vinhos, onde eu, digo, o declarante era empregado, 

estando oorn autra de suas :f'ilhas aprendendo o officio de costureira na mesma cidade. 

Depois de ter visitado a Usina Esmeril para onde f~ra trunsferido o declarante voltou 

para Oravinhos onde recebeu então a ordem para dentro de trais dias ~e apresentar na 

Usina Esmeril. Findo esses trais dias o declarante não mais se apresentou ao serviço 

ficando cerca de trinta dias em sua residenoia e depois desse praeo o declarante foi 

procurar serviço na zona de Orovinhos onde trabalhou quasi um anno , retirando-se de-

pois para Barretos , neste Estado, onde está trabalhando atá hoje, exercendo a profis-

são de serrador. Dada a palavra ao advogudo do declarante 4s suas perguntas responde1 

o mesmo que al~ de outros motivos porque se recuearu a seguir para a Usina Esmeril e: 

de ser o lugar insalubre além, digo, é muito distante da cidade de iranca ; que procur1 

por todos os meisp ao seu alcance que o gerente da Empreza Força e Luz revogasse a o~ 

dada para exercer a sua pro1'1seão na Usina Esmeril . Reinquirida pelo ar . presidente 1 

inquirito sobre as faltas que lhe são imputadas declarou fazer uso de bebidas aloooli· 

oas por&m nunca se embriagou nas horbs de serviço. E, como nada mais disse nem lhe f 1 

perguntado, mandou o ar . presidente lavrar o presente termo, que depois de lido e aoh 

do confor.me, vae devidamente aseignado, fazendo-e a rogo do aoousado, que declarou nã 

saber escrever nem ler, o sr .Erwim Seignemarttm. Eu , Evodio Salles Gadelha, secretar 

o escrevi. 

aoousado 
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A.SSENT.tDA ~~ 
Aos onie dias do mez de Agosto de mil novecentos e trint e seis, nesta cidade$..~ 
Ribeirão Preto, em o predio numero setenta e sete, da rua General Ozorio, ás dez 

horas, presentes os membros da commissão de inquerito, Dr .Robert Bosselmann, pre-

sidente, sr. Antonio Vicente, Vice-presidente, o accuaado sr. Antonio Moura, eco~ 

panhado de seu advogado Dr .Arthur Rocha, commigo secretario abaixo assignado, ahi 

pelo ar. presidente foram inquiridas as testemunhas de accueação, que se achavam 

recolhidas, incco.mmunicaveis, á respectiva sala, vindo uma de cada vez depOr, co

mo adeante se vê . Do que pare. constar faço este termo. Eu, 4~:./~~ 
secretario, o escrevi. 

PRDIIJEIRA TE.:~TEMUNHA DE ACCUSAÇÃO: Sr . Salvador Pagano, com quarenta e oito annos 

de idade, casado, de nacionalidade italiana, residente em Crtivinhos, commercian-

te, estabelecido em Cravinhos , sabendo ler e escrever , &os costumes nada disse . 

Compromissado na forma da lei prametteu a dizer a verdade do que soubesse e lhe 

fosse perguntuda. Inquirida sobre o facto constante da portaria de fls . l, res

pondeu que: não ~ parente do accusado; que conhece o accusado ha vinte annos mais 

ou menos onde o accusado exercia as funcçÕes de eleotricista em Cravinhos ; ~ue 

'pode affirmar que o aocusado ~ um cidadão honesto e cumpridor dos seus deveres, po-

dendo ainda affirmar que o mesmo sempre defendeu naquella cidade os interesses 

da Empreza Força e Luz de Ribeirão Preto; ouvio dizer pelo proprio accusado na 

occasião do mesmo ter recebido a ordem de tre.nsferencia que não seguiria para a 

localidade que o depoente não se recorda qual seja isto porque o acousado tinha 

um filho empregado na Companhia Telephonica, uma outra filha empregada como apren-

diz de costureira e segundo lhe parece uma terceira estudando no grupo escolar na 

cidade de Cravinhos; que o accusado nessa ooo&Psião declarouao depoente que conta-

va certo que o gerente da Empreza revogaria a ordem de transferencia que lhe fOra 

dada; que posteriormente o depoente veio a saber por inter.medio do ar . Caetano 

Tringalli, proprietario do cinema em Cravinhos , onde o accusado costumava compa-

recer afim, digo, comparecer , que o accusaào fôre suspenso do serviço da Empreza , 

tendo ficado naquella cidade aguardando que fosse revogada a transferencia ; que 
.. 

passado algum tempo o depoente nao mais vio o accusado sabendo depois ter o mes-

mo ido trabalhar na ca;panhia Chimborazzo, situada no município de Cravinhos ;que 

o depoente quanto aos costumes não sabe infor.mar se o accusado faz uso de bebi-

das alcoolicas , podendo no entretanto affir.mar nunca ter visto o accusado em es-
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estado de embriaguez . Dada a pal vra tiO ocusudo ~a pergunt us do es

pondeu a testemunha: que pode aft1rmar oom segurança ser o aoousudo um homem trab~ 
lhador e rigorosamente cumpridoo de seus deveres durante os annos em que esteve em-

pregado como electricista da Empreza Força e Luz; que o accusudo tem numer·osa temi

lia e alguns filhos na occasião em que foi transferido para a Usina do Esmeril es-

tavsm frequentando o grupo escolar de Cravinhos. , como nadu mais disse nem lhe fOj 

perguntado, mandou o ar. presidente lavrar o presente termo, que depois de lido e 

achado coni'or.me, vae devidamente assignado, fazendo, digo, nem lhe foi pergun~ado p1 

lo que mandou o presidente encerrar este depoimento, que, lido e achado conforme, ~ 

devidamente aasignado, fazendo-o a rogo do reu uccusado, que declarou não saber ea-

crever, o ar. Erwim Seignemartim. Eu , Evodio Salles Gadelha, secretario, o escre-

vi e asaigno. 

aCCUSbdO 

SEGUNDA TESTEMUNHA DE ACCUSAÇÃO:- Sr . Ismael Thomaz Jardim, com sessenta e treis al 

nos incompletos, casado, de nacionalidade brasileira, i'unociona r·io da Empreza Força 

Luz de ibeirão Preto, com vinte e cinco annos de serviço na mesma Empreza, sabendo 

ler e escrever. Aos costumes nada disse. Compromissado na tor.ma da lei, prometteu 

zer a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado. Inquirida sobre o facto cone 

te da portaria de 1'1. l, respondeu: que conhece o accusado desde mil novecentos e q 

t orze, não ten.:.~.o nenhum parentesco com o mesmo; que o declarante desde mil novecent 

e quatorze at~ o anno de mil novecentos e vinte e oito foi encarregado do serviço d 

Empreza Força e Luz de Ribeirão Preto em Cravinhos; que ao assumir o seu cargo já e 

controu o accueado ali trabalhando, sendo que ao ser transferido para Rioeirão Pret 

em mil novecentos e vinte e oito o accusado continuou em Cravinhoa como empregddo di 

referida Empreza; que em mil novecentos e trinta e um o declarante reas~umio o seu 1 

go de encarregado da Empreza em Cravinhos onde encontrou o accusado exercendo o me~ 

cargo onde o deixára; que em mil novecentos e trinta e dois, no mez de Dezembro , o 1 

clarante foi novamente transferido paru Villa Bom1'1m, podendo, affirmar que o accus1 

permaneceu no seu cargo em Cravinhos; que o declarante soube,por ouvir dizer, que o. 

• • • 
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a Usin;;;IrJ.eril, não ;podif/ accu~ado fOru trunsi'0.L·ido de ..;eu ourgo em Crtlvinhos lJbra 

do no entretanto informar se o accusado assumio ou não o seu cargo naquella Usin.//)1 

o declarante como chefe que era do acousado durante a gestão do seu cargo em Cravi-

Ilhoa pode atfir.mar que o mesmo sempre toi um tunccionario honesto e cumpridor dos 

seus deveres, servindo sempre com interesse os negocias da ~reza; que durante esse 

tempo o declarante nunca notou ter o accusedo feito uso de bebidas alcoolicas. Dada 

a palavra ao accusado ás ;perguntas do seu advogado respondeu: que conhece como já 

disse , ha muitos annos Antonio ~oura porisso pode aftirmar que, digo, atfirmar ser 

o mesmo casado, com farias filhos, alguns dos quaes frequentando o grupo escolar de 

Cravinhos; que ignora o tacto de não ter o accusudo cumprido ordem da Empreza de su 

transfeeencia para a Usina Esmeril; que durante os muitos annos em que o accusado 

trabalhou sob a sua direcção em Cravinhos mostrou ser um empregado esforçado, cumpr_ 

dor dos seus deveres, nada constando ao depoente que o desabone. E, como nada mais 

I disse nem lhe foi perguntado, mandou o ar. presidente encerrar este depoimento, que 1 

lido e achado conforme, vae devidamente assignado, fazendo-o a rogo do reu accusado! 

que declarou não st1ber esceever, o sr. Erwim Seignemartim. Eu , Evodio Salles Gade 

lha, secretario, o 

J 

' 
gado do accusado 

TERCEIRA TESTEMUNHA DE ACCUS ç"'o:- Sr . Augusto dos antas, com trinta 

de idade, casado, de nacionalidade brasileira, residente em Ribeirão reto, neste E 

tado, funccionario da Empreza l!'orça e Luz de Ribeirão Preto, com vinte annos de ser 

ço na mesma ~mpreza , sabendo ler e escrever. Aos costumes disse nada. 

na forma da lei, prometteu dizer a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado. j 

quirida sobre o facto constante da portaria de tl. l respondeu: que conhece o accuss 

do mais ou menos ha uns cinco annoa, não tendo ;paDUtesco algum com o mesmo; que o de 

clarante conhece o accusado Antonio Mour mais ou menos ha cinco annos, co.mo já dias 

acima, conhecimento esse que data da epoca em ~ue o declarante foi exercer o cargo à 

encarregado da Empreza Força e Luz de Ribeirão Preto em Cravinhos; que ao assumir o 

..... 
• • • 
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o seu cur go, o dec.Laronte já encontr·ou o ~ccusado tt.li 

e Luz de Ribeirão Preto, no serviço de guarda linhas; 

nos e meio epoca em que exurcia o cargo de encarregado 

~-
trabalhando n~ Zmp reza Força 

que mais ou menos ha traz fi/-~ I 

em Crevinhos, receb~ra or~~ 
do Chefe do Districto, sr. Sebastião Hodrigues de Moraes par a que o accusudo Antonio 

MOura viesse a Ribeirão Preto afim de receber instrucçÕes e seguir para a Usina Esme-

ril, não sabendo no entre li anto para que cargo fôra o mesmo transferido e nem quaes as 

condiçÕes quanto aos vencimentos; que o declarante sabe que o accusado di r ectamente 

de Ribeirão Preto foi até a Usina Esmeril, apresentando-se em Crav1nhos quatro ou cin· 

oo dias depois; que o declarante sabe que o aocusado infor.mára em Ribeirão Preto ao BJ 

Sebastião Rodrigues de Moraes que não seguiria para a Usina Esmeril afim de tomar pos· 

se do cargo para que tOra transfe rido, o que ali~s lhe tOra confirmado pelo proprio •• 

cusado quando chegou em Cravinhos; que o accusàdo intar.mára ao declarante que o motiv< 
... 

da sua recusa em nao assumir o novo cargo na Bsina Esmeril era ser aquella Usina muit< 

retirada da cidade de Franca, tendo além disse o accusado filhos na escola; que ao 

trqnsmittir ao accusado a ordem de transferencia para a Usina Esmeril, o Chefe do Dia· 

tricto marcára ao aocusado o praso de dez di as para o mesmo assumir aquelle posto; quE 

o declarante pode affirmar que o accusado não assumio o seu novo cargo dentro desse pl 

ao porque sempre teve occasião de vel-o na cidade de 0EKv1nhos, onde ficou cerca de 
I 

dois mezes, sabendo no entretanto o declarante que depois disse o accusado foi traba-

lhar na Fazenda Chimborazzo, situada no municipio de Cravinhos; que o declarante pode 

aftirmar que o aocusado fazia uso de bebidas alcoolicas; que por diversas vezes o dê-

clarante chamou a attenção do acousado par a que deixu ~se de beber durante as horas de 

serviço; que o mesmo se portava de um modo inconveniente quando o declarante estava en 

negocio com treguez, intervindo frequentemente na conversa que o declarante entabolave 

com esses freguezes; que o declarante pode ainda informar que o sr. Sebastião RodriguE 

de Moraes disséra que a transferencia do accusado para a Usina Esmeril era uma medida 

de caracter provisorio afim de ver se o aocusado se corrigia deixando de f azer o uso d 

alcool; que o declarante soube ~or intermedio do proprio accusado que seis mezes apoe 

a sua transferoncia o mesmo se apresentára em Ribeirão Pr eto, segundo parece ao decla-

rente, ao sr. Sebastião Rodrigues de Moraes, manifestando desejos de seguir para a Usi 

na Esmeril afim de occÚpar o car go que lhe fOra i;dicado naquella occasião, não tendo 

no entretanto sido attendido nas suas pretenções porque nessa occasião o cargo que lhe 

tinha sido destinado já estava oocupado por um outro tunccionario da Empreza ; que o d 

clarante nada mais sabe com retcrencia a esse caso. Dada a palavra ao accusado ás sua 

perguntas respondeu: a testemunha: ·ue não teve occaeião de ver o acousado embrigado , ak 
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HPenas tornava-se incon enÉnte ~uundo bebia um 110UCO ulcoolicos, ontr~t~nto pode aí-

firmar que em estt.tdo normal era um bom trabalh~dor, cumpridor doe seus deveres; ~~/ ~~~ 
não sabe as condiçÕes em que foi o accus do removido para a Usina ~smeril, ignor~e 
o mesmo foi ou não promovido do c rgo que occupa~a em Cr vinhos nessa occasião, 

como nada mais disse nem lhe foi perguntado, mandou o sr. presidente encerrar este de-

poimento, ~ue, lido e achado confor.me, vae devidamente assignado, fazendo-o a rogo do 

reu accusudo, que declarou não saber escrever, o sr. Erwim Seignemartim. ~u, ~vodio 

Sallee Gadelha , secretar~;;;~ 
7 
I 

Presidente 

Em seguida o ar. presidente da Commissão do Inquerito Administrativo a ~ue responde 

ntonio r~ura foi dado o pr so de cinco dias para o accusado apresentar as sua de-

fesa escripta. O que ouvido pelo advOgbdO do accus~do foi dito ~ue desistia do pr o 

de cinco dias para apresentar defesa escÁipta e mais documentos com rela ão ao seu 

constituinte. 

esidente 



• 
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A~ JORÇA E wz DE RIBEmlO PRETO, por 1ntermeclio elo seu Gerente Geral, conto jJ/( 
me Portaria expedida no dia 23 de J"unho do corrente anno, ordenou a abertura do pr,fl' 

sente inquerito adm1nistrati"YO, em cumprimento da resolução da Egregia 3a. Camara do 

Conselho Nacional do Trabalho, de 22 de Abril p. findo, publicada no "Diario Ofticial" 

..J da União de 4 de JUDho P•P• (Doe. n•. 2), afim de apurar a respons bilidade do ar .ÃN-

TONIO MOUBA., empregado ela mesma Empreza na cidade de Crav1nhos, pelo facto de ter aban 

donado o serviço desde o dia l2 de Abril de 1933, causando com es~e procedimento embar 

ços ao bam andamento doa seus serviços. 

Por essa mesma Port~:.~ria, (doc. n•. l), foi o aignatario deste, bem como o 

Sra. Antonio Vicente e Evodio Salles Gadelha nomeados respectivamente, presidente, vioJ 

presidente e secretario da commissão apur dora • 

.Heunida a comniasão no dia 26 de J"unho p .p., foram inst allados os tra ba-

lhos e tomadas todas as providencias partt o bom andamento do presente i:nquerito adm1-

nistrativo, ficando marcado o dia 6 de Julho P• findo para a audiencia, e ordenando o 

Sr. Presidente, nessa reunião, se lavrassem, por carta, os respectivos instrunentoa de 

intimação do aocusado e das testemunhas arroladas (Dos. 13, 4, 5 e 6). 

Processadas as necessarias diligencias, para a intimação do accusado e da1 

testemunha&, foram estas intimadas, conforme certidão exarada pelo Sr. Secretario no 

verso elas referidas intimaçÕes, outro tanto não sendo posei vel fazer can referencia ao 

accuse.do, por estar nã occasião ausente da localidade, em lugar incerto e não sabido. 

(Vide certidão exarada no verso da intimação pelo Sr. Secretario). 

Nessas condições, reunida a commisaão apuradora , no dia marcudo para a a 

diencia, ou seja, aos 6 dias do mez de Julho de 1936, não tendo comparecido o accusado 

Sr. Antonio Moura, o ar. Presi dente designou nova audiencia para o dia ll de Agosto co. 

rente e ordenou a publicação, pelo espaço de 30 dias, de um Edital de Chamada do aoous1 

do para essa audiencia, o que foi feito nos jornaes "A Cidade" de Ribeirão Preto,"~ Oi· 

dade" de Cravinhoa, onde residia o accusaclo e no "Correio Popular" ele Campinas, •'ele cl 

Caixa ele Aposent adoria e PensÕea ela Empreza 7orça e Luz ele Ribeirão Preto e Companhia 

suas Associadas ela qual o accuaado era contribuinte (Vide elos. fa a ll e.l6 a 21). 

Nessa mesma aucliencia foram as testemunbas arroladas intimadas para a au-

diencia designada para o dia ll de .Agosto corrente, contonne certidão lavrada pelo sr• 

Secretario (Fls. 5). 

Finalmente, no dia ll de Agosto, reunida a commissão apuradora, comparec~ 

• , " .. • • • • I -
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compareceram as testemunhas arroladas 1 Sra. Salvador Pagano, Ismael 'l'homaz Jardim e 

A.ugtlsto dos Santos, bem como o accusado, Sr. Antonio Moura, acompanhado de seu advo-(! 
gado Dr. Arthur Rocha, residente em Crartnhos, o qual apresentou no aoto o respecf I 

vo traslado de procuração que lhe tOra outorgada pelo accusado (doc. n°. 22), tudo na 

conformidade do termo de audienc1a constante deste processo (fls. 6). 

Procedido o auto de quàl1ficação do accusado (tls. 7) 1 tomou-se por ter-

mo as suas declaraçÕes. 

Essas toram, em resumo, as seguintes: que receqendo a ordem de transte-

rencia para ~ Usina Esmeril atim de occupar cargo identico e com os mesmos vencimen

tos, declarou que n;o podia acceitar essa trensterencia em vista de estar com os ti-

lhos no grupo escolar de Cravinhos e outra de sues filhas como aprendiz de costurei-

ra na mesma cidade; que, depois de visitar a Usina ESI~eril, voltou novamente a Ora

vinhos, recebendo nessa oocasião ordem para dentro de trais (3) dias se apresentar 

na referida Usina; findo esses treia dias, o declarante não mais se apresentou ao ser· 

viço, ficando cerca de 30 dias em sua residencia e depois desse prazo o declarante 

foi procurar serviço numa te.zenda na zcna de Oravi.Dhos onde trabalhou quaai um anno, 

quando retirou-se para a cidade de Barretos, neste Estado. Js reperguntas do seu 

advogado, allegou ainda o declarante, como motivo pare e sue recusa 4 trensterencia, 

s~r a referida Usina insalubre e ficar muito distante de Franca. ~einquirido pelo 

sr. Presidente, sobre as faltas que lhe são imputadas, declarou tazer uso de bebidas 

alcoolicas, nunca se embriagando, por&m, nas horas de serviço. . . .. 
Em seguida, fo~am oundas as testemunhas de a.ccusação. 

A testemunha Sr. Salvador Pagano, declarou que conhece o accusado Sr.An-

tonio Moura ha cerca de 20 annos, podendo atfirmr ser o mesmo honesto e cwu;pridor do• 

seus deveres; que ouvio dizer pelo proprio accusado na occasião do .mesmo ter recebido 

a ordem de transtereneia que não seguiria para a localidade que o depoente não sej re-

corda qual seja, isto porque tinha um filho empregado na Uia. Telephonica, uma outra 

filha empregada como aprendiz de costureira e segundo lhe parece, uma terceira estudw 

do no grupo escolar na cidade de Oravinhos, al&m de contar certo o accusado de que o 

gerente da Empreza revogaria a ordem de transferenoia; que posterioxmente o depoente 

veio a saber que o aoousado tôra suspenso do serviço da Empreza; que passado algum tu 

po, o depoente não mais vio o aocusado, sabendo depois ter o mesmo ido trabalhar na 

Companhia Chimborazzo, situada no municipio de Oravinhos. 

J. testemunha de accusação ar. Ismael 'l'homaz J'ardim, inquerida sobre os te 

constantes da portaria de tls. l, respondeu que conhece o accusado desde 1914; que de 



~~ que de 1Ql4 a 1928 foi encarregado do serviço da EDU>reza Força e Luz de Ribeirão . 

Preto em Cravillhoe e que ao assumir o cargo j4 encontrou o accuaudo al! trabalhan- ( 

do; que sabe, por ouvir dizer, quo o accusado t~a transterldo para a Usina E-f/ ~ 
ril, não podendo no entretanto, informar se o accusado assumio ou não o seu cargo 

naquella usina; que o depoente, como chefe ~ue era do accusado durante a gestão 

de seu cargo em. Cravinhos, pode afrirmar que o mesmo sempre foi um tunccione.rio 

honesto e cumpridor dos seus deveres, servindo sempre com interesse os negocio& 

da Empreza; que durante esse tempo o depoente nunca notou ter o accusado feito uso 

de bebidas alcoolicas. As reperguntas do advogado do accusado, declarou ser o mes-

mo casado, com varios filhos frequentando o grupo escolar de Cravinhos, ignorando 

o facto do accusado não ter cumprido a ordem da Empreza de sua transterencialJlra 

a Usina Esmeril. 

... 
Finalmente a terceira testemunha de accusaçao, Sr. A.ugusto dos San-

tos, ouvida neste inquerito, declarou conhecer o aceusado sr. Antonio oura mais 

ou menos ha 5 annos~ , ou seja, desde quando foi assumir o cargo de eDCarregàdo da 

~reza »'orça e Luz de .tdbeirão Preto em Cr<..vinb.os, onde o accusado occupara o car-

go de guarda-linhas; que, mais ou menosha treis annos e meio, epoca em que estava 

no exercicio do referido cargo de encarregado da Empreza em Cravinhos, recebera 

ordem do Uhefe do Districto, Sr. Sebastião Rodrigues àe Moraes,para que o accusa

do viesse a Ribeirão Preto afim de receber instrucções e seguir para a Usina Esme

ril, não sabendo no entretanto para que cargo t~ra o mesmo transferido e nem quaes 

as condiçÕes quanto aos vencimentos; que sabe que o acousado t~ra at' á Usina Esme-
, 

ril, e que, ao volt !:!!R iní'ormára ao sr. Sebastião Rodrigues de lV.Oraes que não segui-

ria para a Usina Esm.eril afim de tomar posse do cargo para que tera transferido, o 

que lhe tôra posteriormente confirmado pelo proprio accusado quando chegou em Cravi-

nhos; que o accusado info~ra ao depoente que o motivo de sua recusa em não assumir 

o novo cargo na Usina Esmeril era ser aquella Usina muito distante de Franca, tendo 

I 

al'm disso filhos na escola; que o accusado, findo o prazo que lhe t5ra dado para 

assumir o seu novo cargo, permaneceu na cidade de Cravinhos, não tendo assumido aquel

le car go, o que pode informar porque teve occasião de vel-o naquella cidade, onde ti-

cou cerca de 2 mezes, tendo ido depois trabalha r na Fazenda Chimboraz~o; que o acou-

sado fazia uso de bebidas alcoolicas, tendo o depoente varias vezes chamado a sua at-

tenção para que deixasse de beber durante as horas de serviço; que o accusado se por-

tava de modo inconveniente quando o depoente estava em negocioe com freguezes, inter-

vindo frequentemente m conversa que o depoente entabolava com esses treguezes. J..a 

• • • 
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, 
la reperguntas do advogudo do uccuaado declarou que nunca vio o accusado 

o qual apenas tornava-se inconveniente quando t zia uso de alcoolicos, podendo no en• 

tretanto aft1rm>r que em estado aormal o acousado era um bom trabalhador, Ollll!llr14 1 

dos seus deveres. 

Ouvida a ultima testemunha de accusação, pelo ar. Presidente, obedecen· 

do ao disposto no art. e• das "lnstrucçÕes para o Inquerito Adlninistriti vo" de que 

trata o art. 5~ do Dec. jfed. n•. 20.465, de 1• de Outubro de 1931., alterado pelo Dec. 

~ed. n•. 21.081, de 24 de Fevereiro de 1932, do Egregio uonaelho Nacional do ~rabalhc 

de 5 de J"Ullho de 1933, toi dado ao accusado o prazo de 5 dias para apresentar a sua 

defeza escripta. Ouvido o advogado do aceusudo, declarou este que desistia do preso 

de 6 dias para apresentar deteza escripta e mais documentos com relação ao seu cone-

tituinte. 

Pelo depoimento do accusado e das testemunhas arroladas conclue-se,poi 

1• - que o accusado, Sr.Antonio MOura, tOra, por conveniencia de serviço, transterido 

da cidade de Cravinhos, onde exercia o cargo de guarda-linhas, para identico cargo n ' 

Usina Esmeril, e com os mesmos venciDentos, collforme collfessa o proprio accusado em 

suas declaraçÕes de tls. e. i 

2• - que o accusado, allegando, oea conveniencias particulares, qual seja o de estar 

com os filhos collocadoa em Cravinhos, um na C ia. 'l'elephonica, outro como aprendiz de 

costureira e outros frequentando o grupo escolar, ora estar a Usina Esmeril Jduito dia· 

tente de Jrranca, ora ser aquella Usina insalubre, recusou-se a acceitar essa transfe-

rencia; 

3• - que, 4 vista disso, toi pela Empreza dado ao accusado o prazo de 3 dias para as-

Jl\ltnir o seu novo emprego ; 

4• - que, tindo esse prazo, o acc.usado não mia se apresentou ao serviço, pelo que to: 

considerado suspenso do seu cargo por abandono de serviço; 

5• - e finalmente, que o accusado tazia uso de bebidas alcoolicas, contor.me se vt de 

suas proprias declaraçÕes e do depoimento da terceira testemunha. 

Isto posto, 

Considerando que o presente inquerito correu regularmente os seus tramit~es legaes, r : 

gorosament e de accôrdo can as "InatrucçÕes par·a o Inquerito Administrativo", baixadas 

pelo .l!;gr egio Conselho Nacional do 'l'rabalho, em data de 6 de Junho de 1933; 

Considerando que os motivos allE:lgados pelo accusado, para excusar-se a acceitar a ord1 

de trensferencia e consequente posse do novo cargo não procede, visto como a Empreza 

Força e Luz de Ribeirão Preto, por ser uma ampreza de utilidade publica, não p6de ind1 

• • • 
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indagar as condi~Ões particular~s da vi da de seus tuncc1oDbr1os , com preju1zo de 

seus serviços, o que =itas vozes poderia acanetar graves oonsequenciao; /l ~ ~ 
não procede o allegado pelo accusado de ser a cidade de Franc Considerando que 

muito distante da Usina Esmeril, :PBra coll.ocar sua tamilia, visto como esqueceu-

se o accu do de que muito mais prox1mo 4quella usina est4 a cidade de Patrocinio 

do Sapucahy; 

Considerando que não 6 de ser acce1to o motivo allegado pelo accusado, para recu-

ser-se a seguir para a Usina 'smeril, de ser a mesma insalubre, visto como ~em lA 

a Empreza varios empregados cam suas tamilias residindo ha muitosannoa, tendo ain

da em vista que ao accusado cabe a prova do allegado, o que não tez, visto como 

não juntou a este inquerito nenhuma prova documental do allegado, desistindo mes-

mo dessas provas, conforme se vê 4 tls. 13; 

Considerando que o accusado fazia uso de bebidas alcoolicas, contorme consta do 

temo de inquirição do aocusado, de 1'ls . e, e da 3a. testemunha 4s 1'ls. 12; 

Considerando que, não serve de attenuante o allegado pelo accusado, de nunca ter-

se embriagado, quando em serviço, visto como o c~rgo de guarda-linhas que exercia 

o accusado requer um per.fetto estado de espirito per.manente, pois p~de ser chamado 

.. 
a qualquer hora para attender casos urgentes de interrupçao de linhas; 

Considerando que, com essa sua attitude, o accusado in1'ling1o o art. 54, letras 

"b" e "t" do Decreto .!federal n•. 20. 465, de 1• de Outubro de 1931, alter ado pelo 

Decreto Federal n•. 2l.081, de 24 de Fevereiro de 1932; 

.. 
Julsamos, am face das provas adduzidas, procedente a accusaçao da 

Empreza Força e Luz de Ribeirão Preto contra o accus ado, Sr. ANTONIO MOURA, contor-

me portaria expedida pelo Gerente ~eral da referida Empreza, em data de 23 de Junho 

p. passado (Doc. n•. l), :para o 1'1m de considerar perfeitamente de contor.mi dbde oom 

as provas do presente inquerito administrativo, o acto da Administração da Empreza 

.ll'orça e Luz de Ribeirão Preto, que suspendeu o sr. Antonio Moura do cargo de em,prega

do da mencionada Empreza, onde exercia as tuncçÕes de guarda-linhas. 

Dado e passado nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de s ão Paulo, 

aos l8dias 

.. 
• • 
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exo raçõea. 

l?eqo t a em c• 4 ate doa ato, nate j' 
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Presidente de ec-iuão J.puadora 
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TELECRAMMAS : "EMFORLUZ" 
CAIXA POSTAL, 126 

RUA BARÃ~GUARA, 131JlfV 
CAMPINAS 

Campinas , 15 da Agosto da 1936. 

, .. T ...... ULO, ..... ~ a a 
1 

nlmo. Snr • 
Robert Bosse1mann 
DD.Presidente da Comudssão 
do Inquarito Administrativo 
RIBEIRÃO ffiETO 

Presado Senhor:-

carregada 
~tonio bura 

• 

Attandendo o pedido contido na sua carta 
da 11 do corrente , vimos certificar que dos archivos desta Empreza cons
ta Antonio MOura ter sido admittido em 24 de Agosto de 1911 . Nada cons
ta dos referidos arOhivos sobre licenças , etc., porque não éra de praxe, 
no pass do, tazaram- se taes registros. 

A partir de ~unho da 1932 a garencia rece
beu constantes queixas sobre o procedimento deaae empregado que se dava 
ao vicio da embriaguez a negligenciava nos serviços a seu cargo , causan
do prajuisos á Empreza, e que , advertido pelos seus chefes não dava i~or
tancia nem se corrigia. 

.Em 12 de Abril de 1933 Antonio IOOura foi sus
penso do serviço por ter-se insubordinado recusando-se a seguir para a Uzi
na Esmeril, para onde havia sido transferido, abandonando então os serviços, 
o que é objeoto do Inquerito Administrativo presidido por v.s. 

Attanciosas saudaçÕe! 
EMI?REZA FORÇA E LU?. DE RIBEIRAO PRETO 

()pJ~ 
w. A. Ha1le 

OS/m.g/ 





A Commisaão encarregad de proceder ao presente inquerito concluiu, 

no seu minucioso relatorio de tls. 12 a 22, pela inteira procedencia das tal-

tas graves attribuidas ao empregado desta Empresa, ~. tonio Moura, o qual, 

tendo-se recusado expressamente a at tender a certas determinaçÕes da gerencia , 

concernentes á organisação dos serviços, acabou por abandonar, sem causa jus-

titicada, o lugar de guarda-linhas que na mesma Empresa vinha occupando. 

Observa a Coromissão, pela unanimidade dos seus membros, que o inque-

rito foi processado com todas as formalidades legaes , de perfeito accordo com 

as "InstrucçÕes para o Inquerito Administrativon, baixadas pelo Egregio Oonse-

lho Nacional do Trabalho, em 5 de ~unho de 1933, com a presença do accusado, 

aoom~anhado de advogado. 

-prova produzida no in~uerito comprova, nao só o acto de grave in-

disciplina commettida pelo empregado em questão, recusando-se a cumprir a 

deter.minaçÕes da gerencie. da Empresa referentes á organisação dos seus servi-

çoa, como, tambem, o abandono do seu logar sem causa justificada. 

Incorreu, ass~ o accusado Antonio Moura , segundo o julgamento da 

referida Commissão, n falt grave constante do Art. 54, letras "b• e "f" do 

Dec~eto Federal n. 20.465, de 1931, alterado pelo Decreto Federal n. 21.081, 

de 1932. 

Attendendo a esse pronunciamento, seja este inquerito presente ao 

Egregio Conselho Nacional do Trabalho, para que o mesmo se digne confirmar a 

decisão da referida Oommissão Apuradora. 

Campinas, 22 de Agosto de 1936. 

EMPRESA FORÇA E IJJZ DE RIBElRÃO PRErO 

(}/ ~/ií§ 
p~~ l w. A. Haile 

t Gerente Geral 
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PARECER -------

Mediante reclamação do Sr. Antonio de Moura, que tinha si

do empregado da Empreza Força e Luz de Ribeirão Preto, e que tendo 

mais de 10 anos de serviço, fOra demitido sem ter praticado falta gra

ve, esta procuradoria, por promoção de fls. 20 requisitou o inqueri

to administrativo que justificou a dispensa. 

Remetido o inquerito, que é o que consta de fls. 21 e se

guintes, a procuradoria o examinou cuidadosamente, como sempre fez 

com todas as questões que se relacionam com a estabilidade dos empre

gados e se convenceu pela abundante prova do inquerito de que ao re

clamante não assistia direito contra a Empresa, porque insoburdinára 

contra uma ordem de administração, que não cwnprira por interesse 

particular e nem siquer justificára o seu proceder, além de se ter 

mostrado menos merecedor de confiança dos seus chefes e por ultimo 

por ter de maneira inequívoca abandonado o cargo, tendo se emprega

do no mesmo mez em outra empreza no mesmo município e finalmente 

transferido residencia para outra localidade. 

O caso na sua simplicidade foi o seguinte: Antonio de Mou

ra que foi admitido no serviço da Empreza Força e Luz de Ribeirão 

Preto, desde 24 de agosto de 1911, serviu até 12 de abril de 1955, 

quando a gerencia, por motivo de ordem de serviço, resolveu trans

feri-lo com as mesmas vantagens e vencimento para a Usina Ismeril. 

O empregado não a tendeu a ordem por _._ por motivo uni-

co de seu interesse particular e sem justificar-se perante a admi

nistração da Empresa, resolv.eu deixar o serviço ~aE lhe não convir 

a nova localização e passou a trabalhar desde 1~ de Maio de 1955 

até 10 de Janeiro de 1954, na Cia. Agrícola Chimborazo (fls. 55). 

E conno abandono de serviço estava perfeitamente prova

do, opinei pela aprovação do áto da Empresa nos termos do parecer 

de fls. 60 v., que é o seguinte: 



.. 

"Pelo fáto de estar servindo mal nas funçOes de seu car

go, principalmente pelo habito da embriaguez, como se evidencia da 

carta á fls. 40, foi o reclamante Antonio Moura, empregado da Em

presa Força, Luz de Ribeirãó Preto, transferido de Cravinhos para 

a Usina Esmeril (fls. 42/43). 

O empregado não se conformando com a transferencia, re

cusou-se a aceita-la e abandonou o emprego. 

O inquerito prova perfeitamente esse fáto que é tambem 

confessado pelo proprio reclamante nos termos á fls. 27. 

O abandono de serviço não s6 está provado pela prova 

testemunhal do inquerito, como tambem deste consta que o reclaman

te passou a trabalhar na Cia. Agricola Chimborazo, o que é confir

mado pela carta á fls. 35. 

O reclamante que ora é tido como analfabeto e ora assi

na petiçOes, não foi encontrado para ser notificado a apresentar 

defesa e desde Maio de 1934, ultima vez que se manifestou sobre 

o seu caso (fls. 46), não mais se interessou, nem foi possivel ser 

encontrado. 

Como ha prova segura de que Antonio Moura abandonou o 

serviço, opino pela aprovação do inquerito para que a empreza fi

que autorizada a demiti-lo." 

A Egregia 3a. Camara não o aceitou e julgou nulo o in

queri to administrativo, mandando instaurar outros .. (fls. 63). 

Cumprida a decisão a Empresa remete o novo inquerito, 

que confirma e reforça todos os termos do primeiro. 

Neste o termo da declaração do acusado á fls. 105, cote

jado com a prova testemunhal, demonstra de maneira incontestavel o 

abandono de serviço por áto voluntario do acusado, que recusou a 

aceitar a transferencia do local do trabalho por motivo de seu in

teresse particular, preferindo deixar o cargo. 

Nessas condiçOes não ha como se aprovar o inquerito admi

nistrativo feito e assim reportando-me ao parecer de fls. 60 v., 



. ~ 

opino pela improcedencia da reclamação do Sr. Antonio de Moura.~ 
Rio, 11 de Dezembro de 1956. 

SF/ 
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MIHISTERIO DO TRABALHO, 
INDUSTRIA E CDMMERCIO 

C O N S E L H '0 N A C I O N A L O O T R A 8 A L H O 

Proc.l0.864/33 
ACCORDÂO 

C. N. T.- 25 

,..... 1~. Seoçào 
Ag/SSBF. 

19 .. 37 .. 
• 

Vistos e relatados os autos do processo em que são 

partes: Antonio Moura, como reclamante, e a Empreza Força e Luz 
,., 

de Ribeirao Preto; como reclamada: 

CONSIDERANDO que a reclamação offerecida nestes autos é 

contra dispensa do serviço, occorrida em Abril de 1933, sem a for

malidade do inquerito administrativo, nos termos do art . 53 do Dec. 
,., 

n~ 20.465, de 1931, nao obstante contar o reclamante mais de 10 an-

nos de serviço; 

CONSIDERANDO que, ouVida a Empreza sobre o assumpto, en

viou ella o inquerito aue fez instaurar contra o queixoso, accusan

do-o da f alta grave de abandono de serviço, ex-vi da letra! do art . 

do art. 54 do citado Dec. n~ 20.465; 

CONSIDERANDO que, em virtude de apresentar dito inquetito 

irregularidades, quanto á f6rma processual, esta Camara, ao apreciar 
"' o assumpto, em sessao de 22 de Abril do anno findo, determinou a ins-

tauração de novo pr ocesso, em que seria assegurada ao accusado pleno 

direitode defesa; 

"' CONSIDERANDO que a Empreza, cumprindo essa decisao, enviou 

o inqueritode fls. 72 usgue 119 , já agora organizado com observancia 
,., 

das Instrucçoes deste Conselho, de 5 de Junho de 1933; 

CONSIDERANDO que, do cotejo do processo se evidencia que 

o accusado, que foi admittido ao serviçoãaque11a Empreza, em Agos

to de 1911, serviu até Abril de 1933, quando a gerencia, por motivo 
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oc.l0.864/33 - 2 -

de ordem de serviço, resolveu transferil-o, com as mesmas vantagens 

e vencimentos, de Cravinhos para a Usina Esmeril. 
IN o accusado nao at-

, "' tendeu a determinaçao, por interesse particular, e, sem se justificar 
IV 

perante a administraçao da Emprez;,_ , resolveu deixar o serviço, e pas-

sou a trabalhar, desde 1~ de Maio do mesmo anno de 1933, até Janeiro 

de 1934, na Companhia Agricola Chimborazzo; 

CONSIDERANDO que o novo inquerito, com a audiencia do accusa

do, após 1nnumeras notificações, deixou perfeitamente caracterizada a 

falta i mputada ao referido accusado, que em seu depoimento demonstra ter 

sido voluntario o seu acto, abandonando o serviço, por motivo de interes

se particular; 

Resolvem os membros da Terceira Camara do Conselho Nacio

nal do Trabalho approvar o inquerito remet t ido pela Empreza, e, em conse-
"' quencia julgar improcedente a reclamaçaode fls. 2. 

Rio de Janeiro, 30 de Março de 1937 

Presidente 

Geral 
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