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Informação . c.{~. Y 
M. T. I. C. 

Sabino 1\.oreira da Silva, em documento de fls · 

·2, informB-J ao Snr IV inistro do Trabalho, Industria e Commercio, re

- lativamente a sua demissão da Companhia Paulista, pedindo pro~iden-

-cias no sentido de conseguir qualquer collocaçâo . 

Devo advertir que o supplicante conta s6mente 

treis annos de serviço na Companhia supra citada . 

Rio de Janeiro, 22 de .aio de 1933 . 
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MINISTERIO DO TRABALHO 
INDUSTRIA E COMMERCIO 

END. TEL. 
"AGRILABOR" 

N.0 ..•........•...• 2.':"' 150.9 .... 

~~ c. N. ·r. 26 

P. 2-5313/33 

S/LA 

" 

Sr. Sabino Moreira da Silva 

- Rua Capitão Salomão, 50 - Linha Mogyana - Estaçã 

de Ribeirão Preto -

Na conformidade do parecer emit t ido pela Procuradoria 
• Beral nos autos do processo em que solicitaes ao Sr. Ministro 

do Trabalho, Industria e Commercio, providencias no sentido de 

conseguirdes qualquer collocação na Companhia Paulista de Estra 

das de Ferro, de ordem do Sr. Presi dente, declaro-vos que para .. 
tal se faz necessario documentardes o vosso tempo de serviço 

na Companhia acima nomeada. 

Nessa conformidade, declaro-vos ainda que a garant~a 

de estabilidade no cargo attinge sámente aos empregados que te

nham mais de dez annos de serviços eff ectivos na mesma empresa, 

ex-vi do art. 53 do Dec. nQ 20.465, de 12 de Outubro de 1931, 

óra vigente. 

Attenciosas saudaçÕes. 

7 
mswaldo Soares, Director da Secretari 



Ministerio do Trabalho, lndustria e Co~rcio · 
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são Paulo 
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