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COMPANHIA DE CARRIS, Luz E fORÇA DO RIO DE JANEIRO. LIMITADA 
(THE RIO DE JANEIRO TRAMWAV , LIGHT ANil POWER Co .. LTD.) 

RIO DE JANEIRO ......... JQ .. oE_ ........... Mêl9.. .. ........... DE 19.:1:0 

------
CLFC- 69. 

Exmo . Sr. Presidente do Conselho N cion 1 do TrRbaJho 

A CO!vtPANHIA D "' C IS , LUZ ~ FORÇ DO RIO 

D.8 J 1 IRO , LThriT till , elo seu representante legal infr -
A N 

assinado, vem remeter, de acordo com a l egislaçao em vi -

gôr, a esse Venerando Conselho o incluso ori inal do in-

quer to administr ti vo que foi submetido JT0NIO "UGUSTO 

-·~ RC;,UE.S , empregado do Denart menta do Tr f ego, chapa 

5863 . 
N 

S ud çoes cordiais . 
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CoMPANHIA DE CARRIS. Luz E FoRçA Do R1o DE JANEIRO. LIMITADA 

... .. 

(THE RIO DE JANEIRO TRAMWAY, LIGHT ANO POWER Co .. LTD . ) 

RIO DE JANEIRO ...... J.7.._ DE ........ f.~~~'--tQ ......... DE 19 ...... 4Q 

PORTARIA ___ .....___ ---------
' ~ . . .. 

o abaixo assinado~ Representante da "COMPANHIA DE 

CARRIS ~ WZ E FORÇA DO RIO DE JANEIRO ;LnaTADA" ~ nos têmos . - ' . . ' 

do artigo 1° das Instruçoes baiXadas pelo Conselho ·Nacional 

- -do Trabalho a 5 de Junho de 1933~ resolve nomear uma Com1ssao 
o o 

eanposta dos Senhores Doutores Ale:1b1ades Delamare; Acr1s1o 

T. Coelho e Sr. Jos' dê F. Coelho~ para o fim de; na qualidade, 

respectivamente; de Presidente~ Vice-Presidente e Secretario~ 

apurar~ em inquer1. to administrativo~ a tal ta grave imputada a 

ANTONIO AUGUSTO MARQJJES~ motorne1ro do Departamento do Trafego~ 

chapa 5863~ qual a de haver abandonado o emprego~ desde 28 de 

Janeiro do ano co !Tente~ partindo para. a Europa pelo vapor 
• 1~ • • 

"ANGOLA" a 29 do mesmo m~s· ; sem prévio aviso e sem licença de 
, 

seus super! ores h1erarqu1cos~ o que const1 tue falta grave ea-

p1 tulada na letra "!'t do artigo l54. Cb Decreto n° 2.0.465; de 
. -

1 o de OUtubro de 1931 - "abandono do serviço sem causa just1f1-

câda" • .A intenção do acusado em abandonar o emprego está mani

festamente expressa no ato de mandar restituir l Companhia~ por ... 
sua propr1ao esposa ~ sua chapa de motomeiro • 

Representante 

JSI/M 
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Aos dezenove dias do mez de Fevereiro de mil novecentos 

e quarent~, numa d s s las d Secç ... o de Legisl ç ... o Soei 1 (Secre

t ri Executiva) d ••comp~nhia de C rris, Luz e Força do Rio de 

• Janeiro, Limitada", Á venid Ma.rech 1 Floriano-na. 168, za nda.r, 
I ,,16 

i. •!, reunidos m sessão de lnst 11 ç"'o os Senhores Doutores Alclbi. des 
t .. 

li 

• 
•• 

I • 

I 
I 

• 

• 

De1amare, crlsio T. Coelho e Senhor José de F. Coelho, na qu~i-

d de, respectivamente, de Presidente, Vice-Presidente e secretario 

da Comm1ss "'.o nome ds. pe1 . dmlnistração d referid Empresa (Por

tar! na CLFC-33, de 17 de Fevereiro de 1940), p ra o fim de ins

t ur r 1nquerito admini trstivo no sentido de .purar a proceden

c1 d f 1 t grave 1mput .d a AN'IONIO AUGUSTO MJARQUES, motorne1ro 

do Departamento do Tr fego, chapt:~. 5863, qual . de h ver bandona

do o emprego, desde 26 de Janeiro do anno corrente, partindo par 

Europa Pel? v por "ANGOLA" a 29 do mesmo mêz, sem prévio aviso 

e sem licenç de seus superiores h1erarquicos, f ctos esses que 

c ra.cterlsam a f lt gr ve c pitulad na let "f" do a:rt.igo cin

coenta e quatro do Decreto numero vinte mil, quatrocentos e ses

sent e cinco, de primeiro de outubro de mil novecentos e trlnt 

e um, del1beran:~m designar o proX1mo dia vinte e sete do mez em 

curso, ás quinze horas, naquelle mesmo local, p .ra tomgda. das 

decl r ções do accusado e dos depoimentos das testemunhas rro

ladas, Senhores .Amadeu Pinto Calôbe., Firmino de Araujo Coutinho e 

Senhora. Franc1sc de Mello Pires, do que se lavrou presente act ~ 

qual vae devidamente ass1gnada pelos presentes. 

,. 

'I • • ' . 

• 

~~itd&.~~~ 
Alc1b1ades Delamare 

PRESID.EN TE 

-#~/~~ 
_/A~!:!~lo T. Coelh~ - / 

VICE-PRESmJETE 
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EndoreÇIO Tologrophlco:· CATALON -RIO 
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THE RIO D E JANEIRO TRAMWAY, LIGHT & POWER COMPANY, LIMITED. 
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AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 168 

RIO DE JANEIRO. 23 de Fevereiro de 1940. 

'· . 
Illmo. snr. 
Antonio Augus to Marques, 
Ru~ TOrres Homen n~ 358, 
Distr:tcto Federei. 

,., 
N qyalid~de de Presidente dR commiss~o nome -

<1 pel~ Adm1nistra.ç~o dest Enpresa para. instaur r 1nquer1 to 
e.dmlnistr ti vo 1!tf1m de puntr a procedenciA d f~~tl t~ grave 
que lhe é 1mputad~, q~l de haver v.s. abandon~do o empre
go, sem prévio aviso e sem licença de seus superiores hie~r
chicos, f c tos esses que CA.n:tcteriZAlll e fRl t~ grAve opi tulada 
n letra "fn do art. 54 do Decreto 20.465, de 1~ de Outybro 
de 1931, notifico-o, nos tennos do Rrt. 3~ d~s Instrucçoes 
bRiXRd~.s a. 5 de Junho de 1933 pelo Conselho NAC10n1!!l do TrA
balho, a comp~recer, n~ proX1ma TerçaeFeire, 27 do corrente 
~ez de Fevereiro, ~s quinze hor sL n~ séde dest Companh1~, 
s. Avenida M~rechsl Floriano n.2 16~- 2~ And~r, n~~t Secçoo de 
Leg1slsç o Soc1el (Secret~rie. Executiv~), p~ra prestAr de
ela çoes no referido inquerito e assistir AOS depoimentos 
das testem~s arrol~das, Srs. Amadeu Pinto Celob , Firmi
no de ra.ujo Coutinho e Francisc de Mello Pires, podendo 
f zer-se v.s. acompanhar de seu advogAdo, ou de dvo~do 
ou represent~nte do Syndlce.to a que pertencer • 

Sciente. 

, 
Saudeçoes • 

Alc1b1 des Delsmare 
Presidente d Comm1ssao de Inqt.erl to 

R1o,_dEl...__ _______ de 1940. 

JFC/JFCo 
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FEVEREIRO DE 1940 15 -BOU . 

lo=~ot;t,n:n~ !n~ ·O R O ta.nte a.nlma.da.s, co1 __ __ 
EDITAIS 

eenvolvlda.a nos dl 
evidencia. As apo\NCO publlcaç!Lo deste edital, perante 
publica cotavam-sé ~ referida Com!ssllo, na séde tio. 

Caixa de Aposentado
ria e Pensões da Com
panhia Força, Luz e 

Gás Caixa de Aposentadoria e 
· Pensões dos Serviços de 

OART.mmo:.tk.~~-7~TIMos Tração, ~uz, Forç~ e Gásl 
de :f·lrmeza, mantel Companhia., á Avenida. Marechal 
nlcipa.ls bem colod !'lorla11o n. 168, 2.0 andar, ás 10 
as de Sorteio reg\JRIDA e meia. hora.s da. manhA, para o 
poslç&o, com a.a ar- fim d4l prestar suas declarações, 
e coml'anhlas flrm• Sctnto sendo quo, para depOr no lnque-
oOes !)em colocada~01 1 

(-
2
• t·lto, foram arrolados aomo testc

it em eegut<111.. 
1
ve di munhaa os Srs. Amadeu Pinto 

- n ori • Ca!Obo, Firmino de Araujo Cou-
VIINDAS J:Ft :21 $600, tlnho e Sra. Francisco de Melo 

Jlpoltcea cto Uflfc!tda falen- Pires, e podendo o Intimado se 
t Unl:formizadu Espirito !a.zer acompanhar d4l seu advoga

ta Idem • • . . . •la. Sena,.. do, ou de advogado ou represen-
1 Idem de 200t • • tante do Sindicato a que perten-
1 D. l!lml&~ ~ oer. 

1
• :n

1
om. • •[ZAD.t\ Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro 

.,. dem • • de 1940. - Alatbtades Delomare, 

1~ ~~•m porl • "No Juizo presidente da Comlssflo de Inque-
2 Id:: .. :. :: 'leio), iR. rito. 88807 

18 Ir.1em • , • • • • do A rua EDITAL DE INTIMAÇAO 
120 !i1em oaulbélaa 10 and11.r A Comissão nomeada J?.ela Su-
102 Do lteiajlllltameâta. pre~ perlntendencla Geral da 'Compa-

5olo } • • • • • tto 1nte• nhla dG Ca.rrls, Luz e Força do 
U11 Jdem • • • • • : çõe.s se• Rio de Janeiro, Limitada." para 

8 Idem • • • • • • ' Instaurar lnquerlto admlnlstra.tl-
o&8 Idem . . . • . . . r1 vo, a!lm de apurar a procedencla 
7 Idem 0112 S. vea a. a da falta grave - abandono do 
2 Idem de 500$ .o Brasil. serviço sem causa justlf1cada. (ar· 
2 Idem exJjuros': · • • • • · · • • tlgo 54, letra "f", do dec, 20.4135, 
1 o. Te!ouro 50 de 1.0 de Outubro de 1931) -

7'11• (1980) '+ ' - O Imputada a Antonio Moreira Vlel-
1 o. Teeou:o mandou ra, chapa 5515, empregado do 

(1932) ...... ~a.s a Departamento de Eletricidade da 
10 ó. ll'errovlariM Hquida- referida Empresa, vem, pelo pre-

7dl~ •••••• , • sente edital, nos termos do a.rti-
Apouoea Muntctpo\ FctbrfcB go 6.0 das InstruçOes baixadas a 

" Emprestlmo 1914 Ltda. 6 de Junho de 1933 pelo Conse
port. • • • • • • a. Olvel lho Naolona.l do Trabalho, 1nt1· e Idem • . . . • • mar o mesmo empregado Antonio 

ta Pref. de ' B. ;uencia a.o Moreira Vlotra a comparecer den-
rlzonte 701• , . .ssas. tro do prazo de 30 dfas, a contar 

10 Pref. de P. A]4. - O da data da primeira publicação 
gre &1J20J• .. ulgou o.s deste edital, ~ante a referida 

A.pottcea tstaauau:s. Comlss!lo, na séde da Companhia 
1 Mlna.a 1:000$, 70. 0 Juiz i Av. Marechal Floriano 168, 2.o 

port. • • • • • • DU noti andar, ás 10 e meta horas da ma-
28 Idem . . • • • . • nhA, para o !1m de prestar suas 
10 Idem (1984) 1• ,; 24 h

1
o- declaraçOes, sendo que, para de-

r)e 5o1• • • • • • , onomfca pOr no lnquerlto, foram arroladOI'I 
10 ldem . • • . . • a.ssa. a- como testemunhas os Srs. JoA.o 
81 Idem 2• serle I" de Deus Ferreira, Alcides Cordel· 
10 Idem pJhoje .. 1. - O ro da Cunha e Armando !orlo, e 

277 Idem S• serle 7omandou podendo o Intimado se fazer 
too Idem • • . • . . o impu- acompanhar de seu advogado, ou 
94 Pernambuco 1101• ~iro de de advogado ou representante do 

110 :&dem • • • • • • , Sindicato a que pertencer. 
34S. PaUlo IIOJ• . • ·Cfa Rio de Janeiro, 30 de Janeiro de 
l10 Idem .. .. .. 'P.} ma;: 1940. Alo!b!odes Delamare, 
18 Idem SOJO (Unlfor presidente da Comissão de ln-

mlzadu) .... ~ _ O querlto. (52006 
120 Idem ....... t· d EDITAL 

AçOes t!e B11ncos: rrta.n ou 
9 Portuguêa, nom. a.ssa.s a Jtnzo DE D= DA PRIMEIRA VAliA 

20 Idem port, , . .Foglia.to DE 0r.I'ÃOB E A'OSIIINTJ:S 
A.ÇOea ele companhtl 

'1150 J!lx'presso Fled:erlllJuiz da 
orcf ........ que o 

100 ll:. de F. • M dever o Doutor' Sllvlo Ma.rtlns Teixeira, 
8 . Jeronlmo • • ·gnaào. JuiZ de Direito da Primeira Vara 

100 Idem • · · · · · ·tz da 5a de Orfltos o Ausentes do D1strl-
60 Sld. l3elgo Mlnel·propos.- to Federal etc.: 

~~~ciba~q:;z ,',' :; :tiva da Faz saber e.os que o presente 
225 :aa.nco Lar Brul· edital de segunda. pro.ça e arrema.-

. lêlro . • . . . . . taç!io, com o prazo d<'! 20 dl-as vl-
114 Cla. Hotels Pal~ rem ou dele noticia tiverem que 

__ UlZ Arl será vendido em praça, no dia 19 
, UL'riMOS LA omo- de Março proxlmo, logo após á au-

Ont4o: ~scrtvão dlencl!l desse dlo., ás 13,30 horas, 
Obras do Porto -a.lcantl no Palaclo da Justiça, á rua D. 
Uniformizadas, horas' Manuel, o terreno sito no Prata, 

501• 812t'- • no Munlclplo de Igua.ssú, Estado 
'· '· • • '"l'ibunal do Rio de Janeiro, á Avenida M!lu-

DI~õlemta. nom. 8 e•~ o réu rlcéla, pertencente ao espolio do 
o • ·' · · · · 0 )ronun~ Silvestre Janjâo, cuja descr~ft.o e 1~ol:~~· .~r:: a:~setrl· 294, !IV(I.l!l!çflo s!!.o as seguintes: erre-
Idem ca.ut. • . .....a.s Leis no situado no "Pra.ta", primeiro 
Beatwtamento 18 ho- Distrito do MUnlclplo de Igullssú, 

iPela presente são con vlda.c~.os a 
mpareoer 6. sérde desta Caixa., 
unidos da seu.s certl:flcad.oB de 
oorlçflo, os associados lnscrlto.s 

10b 06 numeres abaixo, wflm de: 

a lm.portanela do ~~eus 

~182 - üe~7 - u~· 

In.s~ de 111uctc: 

239 7lli -- 794 1093 
Ho17 2464 - 2662 2729 
:1696 8()118 - 3066 - 3076 
~129 3135 - 3236 - 3670 
3626 3966 -- 3998 -- 4196 
4246 4694 - 4724 4786 
4880 -- 5486 -- 5565 5887 
5833 6112 - 6360 6623 
6655 -- 6867 -- 7317 7379 
7380 -- 7909 -- 8184 819\ 
8744 8960 -- 9184 9588 
9726 -- 10085 -- 10532 -- 10833 

10835 - 1745 - 12009 - 14702 
15438 - 15458. 

Irndet'erlldO&: 

1508 - 2-.326 
4496- 4742-
91134 - 10665 

12149 13206 --
115098 

34.50 - 46611 
5'4153 - 6270 

1060'7 - H594 
14008 ·- 14954 

Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro 
de 1940. - P. Swa1110n, Gerente. 

• ··- • 
UlTIMA HORA ESPOR

TIVA 
A COPA ROCA DE 1940 

81UlnoB Aires, 28 (H.) - o ea
la.clona.do da Contedell'ação Brasi
leira de Desportos enfrentará a. 3 
de MM·ço proxlmo o .selecionado aa·
gentln.o em disputa da "Copa Roca" 
de 1940. A delegação brasllelira era 
esperada no a-eroporto local por 
numerosa ma.ssa popula.r no melo 
da qual B& encontravam o vice
presidente da Asaoolaç!Lo Argentina 
de Foot-Ball, Sr. Germ11.Il Seoane 
e outros dl·rlgentes do "Foot-Ball" 
a.rgentlno, bem como o rep;ressn
t&nte da. entlc1ade brasileira em 
Buenos Aires, Sr. Alfonso Doce. 

mntrevlstado pelo repr.eesntante 
da Agencia. Havas, o p;realdento3 da. 
delegação brasileira, Sr. Oaste<lo 
Branco, expreesou em te.r>mos cor
dla.la o seu agradeclme.nto a.oa dl· 
rlgentes da delegação arg.entlna que 
ha. pouco visitou 8. Paulo, em vir
tude de terem os mesmO& mencio
nado cl.e maneira destacada a ho!
pitallda.de e o carinho com que 
!oram tra.ta.dos na sua estadia a.!!, 
aore.soentando ainda que o propo
slto essencial das dllsputas da "Co
·p1l. Roca" é a confraterni:roçl!.o entr 
os cl.ols povos Irmãos sUl-amerlca.
noa, !lnalldadi!J que !ol completa· 
mente OO?-!Irmade. nos ultlmos co
tejos da • Copa Roca" de 1939. 

Econ.omtco: Je 1938. Esbdo do Rio de Janeiro, medln-
TitUlos 852"'0;n1 m do 250,m0 (duzentos e clncoenta Referindo-se ao preparo técn:co 

" " " ,. ' e t ) d t te A ld das ciJUe.s eq,ulpe.s, acrescentou que 
Oa.utela • • · • • 853$0 agre- me ros e ren • para a ven a. tiS coruslderava num nwsrno nlv-al 
01 12 sem. . • _:de.s de Maurlcéla, lOO,mO (cem metros) 

ObttgaçOel do lrimen- pela TraveMa Ollvelra Brito, - de e!lclencla. se bem que o trlunto 
Tesouro: · mo-+e 250,m0 (duzentos e clncoente mo- doa joga.dooo.s arg.:~ntlnos te.nha. sido 

De 1 OOOt 1 '" • t ) 1 Oeltl a B ges e merecido, J>Oir Isso que de&envolve-: : :go dos ros pe a rua n or ' ram ação mais pro.:tutlva e e1'lcaz. 
Idem 1932 . • 1 :08(~'tes e 100,m0 (cem metros) pela Treves. Quando á:! partidas a se .real1Zil4'em 
Emp. 1921 . , 1 :OS(f11 sa Mariana, !ora do per1metro ur- nesta. capital, esperava. que !OS$flm I Emp. 1930 • 1:03~ 15 bano. Avpllado em quinze contos superiores As disputadas em São 
l"errovlll.rla.a • 1 :ooa a de réis que, com o desconto de Paulo, pois ambos os conjuntos oer-
Emp. 1937 . • 922t01 de- por cento, por ser em segun-
Ob. Thea. 193g 1:01<lll!--~.~a praça, fica. reduzido a Reis: •. tamente emp.regarflo um traba.lho 

Mun&otpou 1 3: 50o,ooo (treze contos e qui- eullclente para conseguir um ren-
' I 20 ouro port . :r(llMto< hentos mil róis), por quanto V!ll dlmento superior· 
Idem (nom . ) • -- segunda Pl'1Ça e serâ entregue a Interrogado sobre qual seria a. 
Emp . 1917 port. 1&8eO(AO uem mala der acima da avalla-~ poslçflo do Brasil no Congresso de 
Emp. 1906 port. 1'10$0ó · ~'~' com o desconto. Nilo havendo .Sa.ntle.go, eapeclalmente o que se 
Dec. 1e31i . • • • - Jla Su- lcltante para a arrem11taçflo pela ro!ere ao projeto de re!orma dos 
Em • 191.4 ort. · lfl9$ v:~lla !lo com o abatlme_t:l!?·._&e.r~. estatutos da. _oonfeder.ll.çli() Sul-

do RIO de Janeuo 
OONCOl'!IREN'OJJA P.Ml!A Piltmrl'A• 
ÇAO D.E S®R/VIIQOO H'JOSIJ?[TA

IJMlAES 

!De ordem do Sr. Pll'e&lden te M 
Jun'lla Adrm1nlatratwa, ~~erá rea· 
l!Zad8. em 10 de .A.brll p. f., lia 1f 
horas, noa. séde desta. Calxe., 1m rut 
do Matoso n . 96, a concorrencla 
p!!ira. preetação de S()a:·vlço.s h06· 
pllta•ares, de 10 de Janeiro a S•1 dt 
Oel!ltmbro de 1940. 

1 - .Als pro:po.stas devcrllo ee: 
a.preatllllJ1)a.du em exw o1 'UCl'06 f e· 
chado.s e l·lloCl'ado.s, com a l'llldliC'I1ç!a 
do conlfleudo e nome do propon-en
te, a.compaonhadas de dOC'Um~ntos 
que provem: 

a) - dlsoor o proponente de 
Cll$o. de sa. ude ou orga.nlzaçl!.o ee• 
me.Ihanl!;e, dlapondo de pessoa·! e 
material em condições de .pro:> tar 
com pelf'!e1ção os ~v~ços exigidos 
neste concorrencla: 

,b) - registro dos tltUl08 profLs- , 
slonala dos re.s.ponstWels · te=!cos 
no Depa.rotamento Na.olona.l de Sau
de Publica. e ldone1d'8.de tecni'Ca 
~T'IIIde.: 

o) -- e~1aten.cla de co~81to so
cl.al nas condições exlgl!du pel·aa 
leia v~gen•tcs: qu1ta.ção ele licenças 
e l.mlpOS'tos fedel'a.ls e munl'Cipala 
(01'1 documentos a que se rotell'e 
esta letr~ podem Sell' wpresenlt&doa 
em publica-forma ou, se prelt'er~ 
o collCOil'rei!fte, medla;n>te slmpl 
copia ooni!er1da e concel'ltatla c1o 
orlglne.l pe~03 membros da. "Oo
mlssllo de Concorre<IlJCia") . 

2 - A preterenole ca•berâ á.' .pro-1 posta que malo:res vantagens o:fe· 
reoer, le-vadas e-m conslderaçflo e.ti 
cond·lçOes 10CSJ1s e de e1'J'Ciencla., 
depo\13 de fel% e. C:lassi'!leaçllo ~le 
"Oom!ssão de CollJOOrroru:la", aen· 
do su•bmetlda ao OOnseQiho Na
cLonaol do TraJballho, para ~~.~prova
çllo, a minuta de oonta:•ato em q-ue 
eerl\o mencionados com clareza M 
diNersaa mod~lldad.lls de a.sslsten• 
ela hosplot&l•!lr a que se rei!erlr. 

8 - O preço de<verá ser dado 
em moeda cori'Cm!te n1l/Ctona1, em 
rolaçflo a cada especle do seJ.'1VI9o, 
sendo o p~amen:to do sel'V~Ço fe1-l 
to por mês ven~ldo, a<té o dlt!. 111 
do mê.s su•bsequenl!;e, mediante a 
apresen!l;aç!lo cfa con•ta respeoti'V'&, 
llJ!ll'OVada ~lo Diretor Medico. 

4 - As propostas de'Verflo aer 
rU'brl!cadaa em todM as sua.a fo
lllas, no ato do reoeblmell'to. pe
los memobros da "Ooml.&lão de 
Conoorrencla" e pelos concorren
tes presentes que o qulzerem !a· 
lle'I': 

5 - Aa pl'OipOII'ta.s sertw estUIO.a.· 
das por uma comissão COilliPOS· 
ta dos memb'!'oo d·a. Junl!;a qu. 
oon&tltuem a "ComiBsllo ele Com· 
pras", assistidas pelo Oe~rente c 
pelo Diret or Medl•::o. 

6 - A' "OOmiS$ão de Concorren. 
cln." devorAo os con'COrrel1Jtes f a.• 
oU! tar a v !sita á. c:1sa C.e sa u~~ 
a.!lm de serem Vell' lflcadas 11s con· 
dlçOos materiais de sua lnost ala.çl!.o 
e a sua. or.ganiMção Interna para 
desempenhar com psr!elção e pr s
teza. os sOO"VIÇO.S que se p:ropoom 
a executa r. 

'T - O concorrente qu~ . 1llpo8 
dellberaçl\o da Junt-a Mmlnlstrn.
tlva em fa.oo do pareCEr da "Oo
mlssoo de Concorren<-!a" . !or es
colhido para prestaçllo do &m-Vlço, 
clever,á depoo!•tar na Ca.lxoa E<lo
nomlea, para gara.nltla de cxeiCuçllo, 
uma caução de cinco conto:s de 
réis (·5:000$000) que revertere P'" 
ra a Co.lxa. caso não exe..'"Ute com 
re-gularidade e psntelção o servi
ço contrataao. 

8 - O conl!;rato sen!. valido a>U 
o !lm do exer<)l!clo orçamentarlo 
de 1940, podendo sar cassa.do em 
qualquer tempo so se ver1,f1car a 
nll.o cxecuçllo do s~ rv ! ço ou a sua 
eK~uçl!.o sem ~ular:dade e per· 
!elçtw. 

9 - Todo.s os serviços ~~·rto 
.-.1 I,., ~ 1 ! '\1 f': f 1'\ 7, ~ ~ f 



'."""-r.l~~i.,õ~:;--;rco;;"b.;,~i\~ij,";;';~;ü:~ITuliiLiif;'c~IOF:põ'ft~~~~;r;fte:O<ima:!!iedilõ.ã;ó-·loiPs: -li e -iâr-· 
re-- gura pór 40ms. de colhprlmenllio, 

Janeiro ~tlrn0 em aberto, controntando de um 
>de ' ~o d!iád' op\li'a llldo com o lote N. 10 perteneen
:éredltoa, de.slg• te 110 espolio, do outro )ado com 

, 

Cooper e-111 A VEitDAl=========,._, 
GLORIA R.TAZ DO DIA 

Fol. finalmente, lll•rrada " cl L - "l"ela" comedia 
e1tdJa de l .. rdadelra rlorla r ' • 
q,ue nos lllftnlt.lr• vlvor um~ ~.floras, liO,SO e 22 hO• 
doa emaç6e3 do te:n~rad&, porg\ 
c~booando aeu u I, "' oneóntrlliADO'R - "J\1arla Ca-
~~i,"õ,.ft~!. 0,.00~~! ;,.~,.~• 1:01~i~· • Oomeclla, á.s 00 e 
qu<ntemonte, h noeM t'l"'' lan 5 
l>&ra auu rant nlo mor~erem d tiO -"~IIUiC1 fileS• 
<hdeo. . . Oary Ooaner - o unlevt~ta, ts 20 e 22 ho· 
a .. r dlapUe.nte, auo parece n4<1 · 
11\lf l'il C>n\0 IIOnh\llll,., (M t , e!•• I uden1l\ Gary Coopor - 0 DO CABOCLO - "A 
~uto. a herol de tanto• mmea q)S caboclo3 " - Estréia 
,~,..14 .. o-~. • Marco Polo, or~~r 

o Junt)(} p. tu- quem de direito, nos tundoo com 
lUI·)'Ia a ...-emblé!a d\!l credo- o lote n. 11 da rua Santa Od!Ua, 

ns e noln~ando s!nd!oo Mesbl& tambem ~rtencente eo eapollo, 
.SI A. avaliado em Rs.: 2:0008000- que 

Manuel Gomea de Pa!v._ - O com o abatimento 1a too1o por 11er 
juiz da 1a vara Clvel malldou ae- 2•. praça tlca reduzida a Bs.: .. 
l&r e p.repua.r f. c=cluslío e. IPree- 1:800$000, -Terreno il rua Banto 
tacA.o de ci:>ntas do l!qllldata.rio. Inacl.o, aem numero, bfl.irro l"rel 

Fran<Mco Dl64 SO&reos - O Juls Miguel. - Reo.1engo. - Lote n. 10 
de. · 1•. Vua Civel mandou ao Dr. da quadra. 8, do lado par da rua, 
Curadot da.s MU!as a. :relvlndlce.- fazendo eaqutna com o lado lm· 
çâo doa Oenera.1 l!llecbrlo S!A. par de. rua Santa Odll!a, em aber. 

trmi!.o& Pa.pala Ltda. - o Juus to, mecUndo 15ms.,66 de frente por 
da 1• Vara Oivel homologou a 16 ms. na curva, 40tns. de comprl
concoroa.ta p.event!va da firma mento pelo lado que confrontA 
supra., com o lote n. D pertencente aG ea

Oita 8!A. - o Jule da 8• Va- pollo( 38ms .. 53 pela rue. Santa 
ra Olvel mandou ao Dr. Ourador Odll!e. e lims.,40 de largura nçs 
d&s M~s a ll'elvlndleaçAo de 0e- fundos, que confrontam com o 1o
r3ldo Mai<a. · · , te n. 11 da. rúfl. Bant& Odll!&, per

SOcled~de t,:l.dW!t<rlal Gnmfto tencente ao espolld, ~.ndo . avalla
Ltda. - o Jútz da ea Vat& Olvel do em 3"~001, que ,por ~~er li~. e ui
julgou procedente a . retvlnd·le&- tlma. pMça e a"ba.ttmento de 10<1\_0 
çllo de Valter L. de Azevedo. fica reduzida a Rs.: 2:970$000. 

Oudoso & Irmllo - o Juiz da Terreno â rua Santa. · Odllla, sem 
8& Vi!JM Olvel julgou procedente numero - Bairro Frei Mlgu~ '
a relv!ndloaçllo de M. H. Mar- Realengo - lote n. 11 da quadra 
qu& & Ola. Ltda. otto, 110 lado lmpar da rua, 46m.s,7tl 

DENUNCIA antes cto alinhamento do lado par 
de. rua Santo Inaclo, em a.berto, 

O Juiz de.1• Varà Olvet ·mandou medindo llms., 72 de largura na 
remeter 6.s Varoá Elrlm!na!B que !rente, - 45ma.,40 de comprimen
couber por dtatrlbulçAo os autos to pelo lado esquerdo que con
das denunelu oteteeldoe oontn fronta com os lotes de ns.: D e 10 
o.s t.alldos: · da rua Santo Inaclo, pertenc~m

JQ,6 Sa.lda.nha Peixoto, Allplo tt! ao espolio .e quem de direito, 
Noronh& e Jooê Gomea de Araujo 39ms.,26 pelo outro lad que con-
e outros. fronta com quem de direito e 

ASSEMBLÉIAS DE lOms .. de lugura nos fundos. on-
CREDORES de confront~~r com quem d\!l direi-

to, sendo avaliado em R$.: •..... 
l!lstAo mal'cada.s para. hoje, 6.s 2:1008000 - que por aer 2•. e ul· 

13 horrus, os seguintes: 2" V8!1'!1 tlma praça oom o abatimento dt 
Olvel, Ernesto Ptr.e.s; &" VIIJ."& Cl- 10°! 0 fica reduzida a. lts.: •.....•. 
vel, Nlooto & Glola. 1:8908000. -Terreno 6. rua Mon-

·6. VARA CRIMINAL senhor Moohon. sem numero, no 
o Juiz Titular de. 6•. V&ra Ort- Balrro Frei Miguel - Realenso -

mlnal, Dr. Eduatrdo Eosplnola 1"\· junto " antes do n. 19, lote n. 12 
lho, ab.osolveu o reu Emlllo Luls da quadre. n. 8, em aberto, medln
cle Oliveira que e.atava Incurso nu do lOms. de largura por 40me. de 
penas do Art. 2157 d·a Consolida- comprimento, eon!ronta.ndo l'\e um 
c;Ao dlu Leia Penais. O acusado, l:..do com o n. 19, do outro lado e 
que !oi proce.s.sado f. revelia. te- rundo.s com quem de direito, sen
ve como de!easor o jovem advo- do avaliado em Rs.: 2:0001000 ~ 
ga.do Pr. Al!rlldo 'n'-anjan. que com o abatimento de 10010 por · 

~r 2&. e ultima praça. !loa redu• 
JURI zlda e. Rs.: 1:800$000. - Todos 

Sob a. preside-nte do Jule Arl estes terrenos foram compr.dos 
:r.•ra.neo, funcionando o promotor pelo tte-cu.fm a Companhia Imo
Paula Dalde~arlnl o o e.acrlvllo do bll!a.rla :Nacional - Realengo -
1° O!lo!o Wllwn Sale.s de &breu, oonr.orme conste das escrituras 
:reune-.se hoj\!l, á.l 12 hon.s. em juntas aos e.utoe da arrccadaç§.o. ', 
se.ss!o ordlnarla., o T.rlbunal do E quem os referidos terrenos pre
Jurl. EstA chema.do a j\llgan~n- tender arremate.r deverá compa
to o reu Mario Au~~;u to do ~mf\- :recer no re!erldo dla. lugali e .hora. 
ral, qu·s no dia 20 de Julho de e.clma designados e.tlm de :ree.ll-
1939, por vo1t11. d·aG 14 hor.a , 110 mr·se e. praça e aerer..1 oa mesmos 
viaduto da rua San~os Melo, pro- vendidos e. quem mah der e maior 
xtmo 6. ru~ VIsconde de Nlterol ianQo oferecer sobre a avallaç:lo a · 
de.srer!u varlos golpes ele oanlveté Q

1
uanto ficou reduzida, •com o aba

em .'lU S. ex-ama.s!& Merla dOI An- t mento de 10°!0 }Xlr r 2~ e u1t1m11. 
Joo Pereira, com lntenç!l.o de m~r prt>.ca e ca&O nlio haja. ·Heltante.s 
ta-la. pelo preço da avallaçllo reduzida, 

A cldel!ll. ésU. a ca~~go do advo- serll.ô entll.o vendidos & quem mais 
g.ádo Eurico Nova~. der e mato1· lanç..:~ otereocr, fican -

do o flrrematnnte ebrlgado no ato 
da venda a exibir o preço dll mes
ma. a pagar aa despesa• da praç~. , 
c:trtc de arrematação e &o porteiro, 
E parn que a. noticia chogve 11.0 
oonh.eclmento de todos m11ndei 
pas!ar o presente e mals · dols de 
l!fUal teOr que 6eráo publlcados e 
afixados .n:a forma da lei. Dado e 
passado neste. cidade do Rio dé J~
nelro aos vln 'c o nm dias "do mês 
de! Fevereiro de 1040. Eu, Anton.IG 
Nunes cte Aqu.iar, escrtv!llo o escrevi 
- Edmundo de Jltacedo Lu.dolf. 

EDITAIS 
EDITAL DE INTIM.~A'""O""'A-=o--

A Oomlssáo nomeada.' pela su. 
per!ntendencla Geral cta Compa
nhia de Carris, Luz e Força do Rio 
d~ Ja.nelro. Limitada, pnra lnata.u· 
rar lnquerlto ac;lmlntstrattvo, afim 
de apurar a procec;lencla da falt& 
grava - abandono elo serviço sem 
oe.uaa. justl!lollda (art. 54, letra 
"!'', do Decreto 11. 20.465, de 1.0 
de Outubro de 1931) - imputada 
a A:NTONIO AUGUSTO MAR
QUES, motornelro. chapa 5063, do 
Departamento do Trafego da. r<>
!erldll Empresa, ~m. pelo presen
te edital, nos tetrnos do art. 6.o 
das Instruc;6ea ne.lxadu a 5 de 
Junho de 1933 p&lo Conselho Na
cional do Trab11lho, Intimar o 
mesmo empregal.lo - ANTONIO 
AUGUSTO MARQUES - a com
parecer dentro do prazo ele ao 
dlaa. a contar da. data da. primeira 
pub!lca.çlo deste edital, pen.nte a 
referida Oomtseflu, na !léde da 
Companhia, á. Avenida Marechal 
lT'lorlano n. lG:J. 2.0 andar, ás 10 
o mola horu ela manhã. para o 
fim c!.3 pr3star suas d3olar~t~6~s. 
s ndo que, para depOr no lnq\le
rlto, f:lr&m nrrolr. do~ como teste
munhas os Sre. Amacl1l\1 Pinto 
Oa)O))o, Firmino ~ Arauto Cou
tinho e Sra. Francisco rttt Mllllo 

(01&83 
::f" ;a"' e"* c-· a !=x:!!!! 

ULTIMA HORA 
Gelta Pereira Nogueira 

fi 
Coronel Cloliomlfo No

gU·!lra, OPrmela Pe:reiN. No
gueln, Ieda. Perel'l'& No
gueLra e Neusa Perei'I'B. No
guelra pa·rtlelpam o.s de· 

ma.ls puentes e pe!soae de tua~ 
relações e aml~:;ade o talectmento 
do:~ I!Uil lne~qU\lcl vcl GELTA l'E· 
REl:tA NOOU.B:IR . e ao me,,mo , 
temuo •1 conviGam para o sal
mente !unebre que U> all·!a:á 
hoje ás 16 hcns s\!ndo o rere 
tro d 9 .sua re.llldencle., á rua Ita· 
pka. 01, (TI,juoa). ,para o cemlte· ,, 
rlo de Sl:> Joio Ilatl.:l_l&;_ · 
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AZ 
8AJRROS 

- A JnO:ta 

JllAJ)U&EIRA - lleau Ou!• . 
II.E)'E& - Ml&te:Jo d Hollywood 

- A rentur... de Marcn Polo. 
MI\6COTTE - Carne 1 unha 

A c••• do Jornaleiro. 
NACIONAL - Mel& no to 

M -r<:a dD Far-W~ot . 
Pio-

PIEDADE - O Conde de Nont. 
Crbtf\ NO - Luon ja da Obl 

Vtar9 a report.r. POL: TEAliiA - H~\orla do Lou!.o 
o Pu:eu:. - Amor doa alm,le•. - .Kat.a 111 undo 41 louco 

•Jao. 
- Larallla da Chi na . 

- Shorlock Holmea . 
, ..... '' · ... ~·• Honoluld - A fura . 

- IJuzana . 
BANDEJJI.A - Aventur... <k 
e LI vlnrs\ono . 

- Volsa em ch&lllu 
duu •lmu . 

- PaJ tn•xoerien:. 
do bonr a. 
~uun• . 

Dlt IA' - .Mocld&de de 
A volta de OJaoo Xl4 . 

r••~···•n•r•iiúi ~ l"lil)u oo:LI.loue 
um erlme . 
Oatnaval u nfl ... 

- Um tolpa errado 
Geate. 
- Vll'lem !ou

do pualeo . 
Primavera. 

CrtPUI1U!O - AY&tlt.e 
- o Con.S. <le uonte 

I'Ja .r • - s~erlock 1:!4lmtl. 
QVJNTlNO - E&pou aó no nome 

- A rura. 
&ITZ - Olane Branco - J':Orâba

la Moret.aria . 
aoltl - A mort.a "' 1>traerue. 
S. 01118T0l'A0 LaranJa de 

Clhlna - hpr ~ cio <alHo . 
TIJUCA - A rea turu de .s:anley e 

l.hlnastone. 
VELO Oampdo rendo - A voJ. 

t.a do 8o'>tn . 
V'-LA liABI!:L - U:na noite 

Op r& . 
VlllUETII' -- Oast.. Sunna 

Dlh)ho& ptrlJOS<l~ . 

NITEROI 

Ca· 

!DEH - Ronol1111l - Ua)l.. loun& 
d lf<!ll lo . 

l'ID'EBIJ\L - Oapl~ Arenture!ro 
- Kucf para danu r. 

Ol>EON - .A murMr que n "' ae 
dl:\'e amar . · 

PETROPO,,IS 
- I'Jlhoa coralo-'01. OLO IÀ - O 'Mucan do l'o~:o 

!MODCR~O Romance do eul - l'ETitOI'OLII - 11 li cl)uvaa che-
do asor. • r•m. · 

"fU SOUBE AttJAR", NO SAO 
LUIS E ODEON 

flnalment.a, o fUlll vlo teJ _. 
Warner, Or111de Premio Olne· 

tm llun ,._n4ef ca11a da 
Cinemas, o elo t.ull • o 

Jta ... be emat • um filmo •~cepelo
nal. Delt nto ubtmoa a quorn lofU· 
dloer 11111la todoa o prlm9r.. de a:te 
que torn11m o aeu eonlUJ)\o. 81 a !leite 
Dov~. ae a Edmu!ld Ooulc!Jal, qua o 
dlrlrtu, aa, finalmente a Z:ciiU. Wbar
ton ou a CtNl' Roblnaon, rupec:Uva
mente autora da novela •• o adaptador 
cJru~metorrefloo I 

To:loa Jlo rnndn e M oompt.tanam 
ad111lravelmtnte, oonaUtulndo o filme 
um eapet4Jcu1o superior e, realmente, 
cllJI'Io 4o Ort.ndl Pr.llllo alea111:1do . 

Por oua vea I&M Brlan, .,... pequena 
dt aol>erba 1'tf& traJl<:A, eaer-.ve .aeu 1>01114 
lft!Joo 01 maloru d• Sellma AriA, oom
pollOo O J)OTICDII<III mala de\(cado 40 
tU: o da tllh de Betlt Oa.ta, filha 
QU. o mundo lmp dlu que oonh- a 
proprla mio, .. 

KJrlam Hoqttu, oom 11111 pauado da 
rrandea teltoo artlallcoa, na Wa. nto 
4eamor-. - ~~enbwa lrut.aott, toda 
a lU& 1lorla. 

Ooortt Bre>nt, embol'tl num papal 11· 
1et ro, ma.ntom o mesmo nhal eobrio 
o a.c1ml ranl qu.a 6 o HU . 
~o filme oln4• (l:toontramoa LoulM 

,..,.n4e , Jamu l!t..ptu11.&021, Donald 
Orlap • Jerome Oowan. 

a vida. artl1tlca de Pro
• ~u porte bOtliteur. 

die nt.o ter nenhuma duvi
ao acolhhnento qne • eultr. 
'Rti" d•illl ._ N11 ft ,..,.__ 

n -· 
"CILADAS", SíGUNDA-FEI A, o PLAZA, UM I 

FILME COM M URICE CHEVALIER E . 
- E IC VON STROHEIM ! 

~Jarle Dea. numa cêna do fUm\' CILADA. que o Plaz 
cguncta-tclra pro lma 

U.ma hUtolia apalxonante... Onze .lo
vwa d&aapareeldu... Que teria lido 
!<rito delu? Quo aombria maqutnaolo 
u tnvol•eu? ... Teria &Ido um a6 o 
raptor? Oom que rim? Tela .. l>I'IUD· 
w qua a policia fu a fi mesma. Tal 
o ponto dt Pll1hla do fltm. Ollabo ... 

Olladaa poaaue deade as auu ctnu 
lnlcltJa, uma lntrl11 pllooiOJ)c&, fina a 
ralfont... z.t.. llltrlp coloca Rol>ert. 
Jl'ltlU'1 (l(aur1co CbanUer) dlre!lor de 
nr101 dubea noturno&, na presença 41 
Adrlonna (Mario D6 ) uma Unda rfrl 
Incumbida do lnveat111r a oau... do 
detaparoclmento daa JoYeu.a .. . 

l!up6 .. oe quo o autor doo on<e raptoa 
atrel u vtthnu coçu a "pequ noa 

anunotos "noa ,lorn&Ja , . • .&41!tll 
enoarr~rada, por laao. de ~""poDOer • 
todo aoa llnunc:!o Que pedem •lllOfU 
aoalnhaa t bonita • .. . 

11 ualm 11 en~ o fltm. .. . O -
peotador 11<:0li1JIInha OI JI&MOI M 
Adrlenao atravto oa mala nrladO& - -
blent.o: "danclnl " 1>0Pularaa e a~ 
cratlooa, lloteu bol'tltoa • llllrllOIOI, 
clubes noturnos, nlaa eM Clôaoer1e., 
quorte!r6ea d~ • d-lodoa .•• 

Clladu, filme rrancb dt u.ma orl• 
rtnaUdll.S. lnoomum. oonta, 4llem. da 
dlreçlo de Robtrt Sloclmak oom a In· 
terpretaçlo .S. Maurloa Oh<I'Yaller, K • 
rle D6a (uma '""'!~lo I), J:rlo Voll 
81robelm, Plerra lte<lolr e ouil'oa tt• 
tJstas de renom ... 

Q __ F ___ O_Ft____..._o_ 
JUSTIÇA MILITAR 

Deu entrll~ no Supremo Tribu
nal .MUit&r, em griu de apelaçAo, 
o p:-oceaao 1111t4urado centre. Ma
nuel Pedro ele Moura, condenado 
ptla JU&tl~ M111tar de Pernambu
co, por ter 1$Saaslna4o o Capltf.o 
Joa6 Euclldea cre.vo, do 29o :a. c., 
crime que &e ver!tlcou no Interior 
d~ praça de guerra. 

Ease proceaao foi dlatrlbuldo &o 
Mlnl.stro BUlcAo VIana, para o re
latar. 

A. tam!lla do extinto contratou 
oa aervlçoa pro!l&slonafs do ad'I'O· 
gado Edgar Pinto de Lima, para 
auxiliar de acuaaçAo·. , 

- o aub-procurador da JU&t!ça 
MUltar, Dr. Valdr.mtro domes :Pe· 
relra, opinou pela condenaçlo do 
segundo tenente da re6f:rva convo
cado Derval Rocha, denunciado 
pelo promtor d za Auditoria da 
3• R. M., Santa Maria, Rio Oran
do do Sul. como lncur.so oo crime 
pl't!VIato no art . 188 do COdlgo Pe· 
nal MU!t11r, por ter exigido, lnde· 
v1damente. de varlos aorteado.s, 
quando eJCerceu as !unçôea de de· 
tega.do da Junta de All.stamento da 
cidAde de José :Bonlfaclo, lmportan 
clu em dinheiro, pa'l'll. obtençllo 
de oertll!cadoa de re.servlste. de ter
ceira eatelOrla. 

F ALENCIAS E CONCOR· 
. DA'rA;3 

J' AL'EbfCIA :P'ZCB.Jl't ADA. 
J. IP. de Melo- o Julr: d.a e

Vara Clvcl decretou a !aleneia de 
J, p . de Melo. e.st&belecldo com 
garage 6. rua Ell.a11 dl!. ~11 v..: 339, 

Plre.s, e podendo o Intimado 
lazer •companhar de eeu a.dvoae.
do, ou de aclvoga.do ou ol'epr.aen
tante do Bln<Ucato a que pertêu· 
oer. 

Rio d4t J'anelro, 28 de l"el'eTelro , 
de 1940. - Alolblade~ .D~la~rc, 
prMident. da Comtssâo de loque
rito. (88807 

1!\)E DIREITO A SEGUN. 
DA VARA DE AUSENTES 

De segunda e ultima praça oom 
o prazo de vinte dlu e abatimeut.o 
de 10o1o para venda e I.Tlemataçio 
doa !moveis pertencentes llO !!na
do Conego Dr. ,Alfredo T,IM.tra 
de Ve.aoonceloe, ns forma. 1'-ba.lx.o. 
O Pr. Edmundo de U.oedo Lu
ctolf, Jtllz de Direito em uereieiQ 
da. 2•. Vara de Aueente.s délta CI
dade do Rio de Janlero, etc.: 

Faz se.ber aos que o preaen"
edltal de 2•. e ultima praça. oom 
o prazJ de vinte <11aa e abatimen
to de 10o1o virem ou dele COilheel· 
mento tiverem, que no dlll qutnn 
(16) de Março proxlmo logo de
pois de !Inda a a.udlenela deite 
Juizo que terA lugar f.s tre1111 horaa, 
no P.alaclo da Justtça, i rua D . 
Manuel, o porteiro doe a.udltorioe 
Joaquim de Almeida. Cunha. ou 
quem aua.a vezea nzer, ha ~trazer 
a publico pregAo do vend' • arre
me.taçf.o, os !moveis perte~oentelt 
ao finado COnego Dr Al!re<to Au· 
guato Teixeira de Vasoonceloe, que 
!oram arrecadadoa por este J1,Ur.o, 
eujOII caraoterlstleos IIAo oe ae
gulnte.s; Terreno i rua Santo tna• 
elo, .sem numero, bairro 8lio Mt-1 JUel - Realengo - lote numero1 nove da. qualira oito, do lado pat1 
doa rua, 21h:na.,89 11n a do allnh .... 
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O tas· o 
FALENCIAS E CONCOR

DATAS 

Ft O 
o !lm de retirar rapidos na. Prel• 
vldencla. do.5 sub-tenentes e ,sa.r
gentos do Exercito. 

lG CARIOCA DE 
BA KETBALL 

,A}fE'RJ.CA X VAOOO - 0 .ENCON'l'.II.O 
DECISIVO DA CHAVE DOS l"!LIA· 
DOS - LANCI!lUWS DO VILA x ll.C· 
Bl!lRTCl MOUTINHO - A PROVA .P'I· 
!TAL DA CHAVE D08 AVULSOS 

c:om a rtalluçAo d~ m.a.Js duas ro-
4&daa, !Jtará. eneerr&d~ a dl4puta do 
vuo Torn!lo Aberro de Bo.sl<etball da 
t . o. B" que t.eD"' proporc.lonado ao, 
pubUe<> adopro do em,olgan~ ouport.e 
da oeata, p6leJu de 1ra.nde moylmenh.• 
çlo, lnt.en .. vtbraçlo e mulro equlllbrlo 
""""' bem demon&trllm oa resultadoc 
verlllcadoa, ; rande numero dele&, pela 
diferença de um ponto. 

A expect&tl v a !>ela reallzo.çlo da ro-
4&da de TerQ&·felt'll, quando aerAo 
apontac1os 01 \"ence"orea das duas cha
vu desttn&du aoa clubes avuloo~ e !1-
Uadoa, por~snto oa !lnaUataa do lnte• 
resaante oert&me, ru prever o rerlstro 
de um auoel\00 dlflell de a.r lcual&do. 

08 JOOO!l 

A!>ól o oumprlmento do& Joroa fis:a· 
doe !>Bla tabelo r:orteada, el...,.l!lcar•m· 
'" !JnaUstu da chave doa olub<!s avul· 
..,.. dentre os 30 olubea Inscrito•. oa 
quadros que ~&m u denominações de 
:L ~troo do VIla e 'Roberto Moutlnl!o. 

A luta que oa dote tn.vatAo pela 
eonqutota da vitoria no arupo doa avul· 
101 ae deaenhiL eopet&eulor, oom lf.!&n· 
~ poulbiUdade.s de tom&T•5e um 
11<l0'11tecdmonto dlcno d• reslatro, Tll. 
c!!sput& do vno Tol'tl6lo Aberto de L, 
0

(:, Be.zwllbrlo de toroaa entre os <loto 
'talo!'OIIN &dveraarloa 6 perfeito, dal ea
\MT&f·ae UlD choque -polgonte, 

.Al.!Jt:fi.ICA 11 VA8CO 

A. pellt)& p!'lnalpal da no!t&da 4e Ter
·fel,..., teri oomo adYer&&!'loa oa qua-

drol repreaentattvoa do Amerlc& z 

Vap~~ multo• oonsttt;ulu aurprea " 
eampanha deoenvol'Vlda peloa dois e.> · 
IIU&drl!e& flnallatu da chave doa clubes 
nllados, devido ao earta3 osten todo por 
a!JUm&a du equipei que c•lra.m venci· 

• 4&& durante a dlaputa do Torneio. 
O movimento que ae ve!'lfJea noa doia 

cremloa que .., entrenterlo na l>tolll':Ja 
:rodad a,e.m prol do d...,!lvo!vlmento o 
'eoatobol tem o oeu reflexo na atuaçAo 
•daa du~s fl1.u!'P.ta que conaegutram cla5-
atltear•oe tlnaltatu da chave. l~e 

O Vueo esti de l>O..., do uma equ ' 
116m treinada em conJunto e «>.rn um 
e'Jieepelonal pnp .. ro tlsloo. que ·~ l"~ 
mlte aruontar a rudeza doi 40 nu 
urutament.&res de cada embate. 1 O rremlo rubro tambem IA!m obedee • 
do a uma pr~p&raçlo dlolll'lte. t•ndo 
um quadro que 0 represept• 1estaeadr 
mente, lntearado por elemento• d: 
tuturo que obedoc<!m a o!'lentaçAo 
wtorano . S<obutllo. •-

Os aficionados do eutobol utow ••· 
s!elros. pois poderio assistir na no!: 

de Terç&-reln. um .,.,1teh oom " •• 
r~t.erlatlea de 5enso clonal • quo toseri a 
Jtand• atraçlo do Torneio Aber . 

Ctrni!O O!: JOlZE!l 

A-manhA b 18,30 horas na sede da 
L C B' aerA detuadll mala uma 
aÜla do Ô~no da Julzu, 4ue Teune o 
elevado numero do 53 candidates &O 
quadro do o!lela.la da entidade da rua 
llenr.dor Dantu. la 

oomo daa vezes anterlorea. a au 

PARA Aello-

Lul.t Ca.muyrano & CÚ!.. - O 
juiz da 1• Var!lo Olvel deJlgnou o 
Oz. 1" Curado!· das 1< sa.s. 

- Incurso no cnme c!6 h.om.t. 
clcU.o - O Conselho de Justiça. 
da. 1a uditar;a., Que está 'pro
cessando José de Paula, denun
ciado pelo crime de homlc!dlo, 
reune-.se, hoje, para. interroga. 
torlo do acusado e outra.s tllll
gencJa.s requertda, pel11. pl'Olho· 
torJa. 

Sam· 

ltvel
t.enk, 
tora!.s 
s.a da. 

O GRA,NRrln" 
•bosa. 

Ho-

J~uk; 
men· 

No a.mplo esbsual. 
V8.500 da G111ma, l)1de.s 
será reallzado d•do e 
o .segundo jogo lnen
nados de !ootball'lrdo' 
Uruguai, em dlspndl C. 
Branco. elra 

A partida, pata de 
reveste-se de ex- A 1-
tancla, pola ten~l -
ad versa.rlos l!le sa 
110 primeiro enc1 Ho
sam03 vence-los néor· 
um tercelro jogertano 
nldade con.serva~a.lei· 
o rico tro1'éu . s, _ 

Os jogadores s 1.1'1· 
concen tta.dos em~dgar 
tem treinado cOIMoa
cem dispostos a. !..ou
ma. lm1Jre.554:> del Ger
tlma.s atuações, ~e Sá 
da. nos d5.:1 el!P'Iguel 
vitoria. Ml· 

FLORINDO l!suva 
Jh6el!l 

E' qua.si ~rt Cnr
Florlndo nesta gaua.. 
.__ _____ .Jllva. 

• Ro
neck. 
New· 

)S

ncor• 
LU~ 

Bas· 

JOCKE:~~~ 
J 

~lato, 
1 z e 

t-
----------~nd~ 

.nado, 

As corrr ~~: 
;.elos. 

JJ. M, l..opc3 -- O JUIZ da 3& Va
r& Olvel mandou ao contador os 
auto.s da !nlencla da !Irmo. a.clma, 

Sousa & Domíngvea - O julz da. 
a• Vara Clvel nomeou studtcos em 
substttulçâo, Patrone & ou .. 

Santa Jo'~ Lab01'atortoa Ltd. - O 
juiz da 4& Vara Clvel ma11ctou in
cluir os credltos Impugnados ele 
M. S. Agonias e lnlltHuto tle po
~entadorla e Pensões dos lnclu,s. 
trlarlos a excluir o de Rubens de 
Ca.stro Montes. 

Cunha, Ptnho & Cta. - O Jutió 
da 5• Vara Olvel mandou ao dou
tor Curador da.s Ma&ac a relvlndl
cação de José da Cunha. 

Pereira. de Melo - O jutz da. 6"' 
Vara Clvel mandou ao Dr . Cura
dor das Ma&as a rel vtnd!oaçA.o da 
S. A. Ni!blalo - Turim. 

ASSEMBLÊIAS DE 
CREDORES 

Est4 maroo.da. par hoje, 6.3 13 
horas, a seguinte: 

V Vara Ctvol ~roo Cara-
cu.ska.ns. 

TRIBUNAL DE IM
PRENSA 

Biluntu..ae hontem o Tribunal de 
.Imprensa., presldldo pelo Juiz da. 
2~ Vara Orlmtnal, Dr. Sousa. San
tos, funcionando o promtor Anto
nio Gonçalves de Oliveira e o fl8• 
crlvão Joa.qulm ,LettAo Assunçl!.o, 
PMill julgar a. ql.lelxo.-crtme por ca
l un la e lnjurla.s, oferecida. por Er
nesto Ferreira. l"llho contra Nlco· 
la.u Luis Cardoso Gulmarft.es, por 
h11.ver feito um a.rtlgo no Correio 
Port1~g1L~11 "reputado lnjurlo_,o ao 
quel~oso". 

A aou.saçl!.o esteve 11 oa.rgo do ad
vogado Otaclllo Josê da Costa e a 
defesa e.steve a cargo do advogado 
Romeiro Neto. · 

O querelado to! ab.solvldo. 

JURI 

- O Conselho de Ju.Stlça. qu~ 
Julgou, hont.etu, o 1° Tenente 
medico Dr. Alltonio Borges M 
cllado, pelo orltn•a ~ deserçA.o, 
t·esolveu declararlo 11Tespoxtsavel, 
mandando entrega-lo á. sua, ;f -
m!lla. 

EDITAIS -----··-----
EDITAL DE INTIMAÇAO 

Comlssâo n:lmeada pela eu. 
perlutendencla Geral da Compa
nhia do Oarrls, t.uz e Força do Rio 
de Janeiro, Limitada, para lnatau
rar tnquerlto admlnlstrativo, e.flm 
de apurar a procedencla. da :ta.lta. 
grave - abandono do serviço sem 
oauea justltioa.da (art. 54, letn, 
"f", do Decreto n. 20.465, de 1.0 
de Outubro de 11131) - imputad~> 
a ANTONIO AUGUSTO MAR· 
QUES, motornelru, chapa 5883, 'do 
Departamento do ·rrafego da ·re
ferida Empresa, ~m. pelo pre.sen· 
te edltal, nos termos do art. ll.(j 
das Instruç6ea batxada.s a !I de 
Junho de 1933 p&lo Conselho N'a· 
oloua.l do Trabalho, 1lltlmar ·o 
mesmo emproega...to - ANI'ONlO 
AUGUSTO MARQUES - a eom• 
pe.recer dentro do prazo ~ 30 
dla.~~, a contar da data da primeira 
publlcaçll.o deste edital, l>erante 'a 
referida. Oomtssâo, na s6!!e da 
Companhia, ' Avenida Marechal 
Florla.no n . 168, 2.o anda.r, '- lo 
e meia hore.s da. manhl!., pa.ra. o 
Ilm de presta.r 11uaa deolar!I-Ç6eli, 
sendo que, pa.ra depOr no inque• 
rito, foram arrolados eomo tfl8tll• 
munha.~~ oe Sl'!l. Amadeu Pinto 
OalObo, Firmino de Araujo Oou
tlnho e Sra. Franoieco de M:e)o 
Plres, e podendo o lntlnlado se 
fazer acompanhar de seu advop.• 
do, ou de advogado ou reprNen• 
tante do Sindicato a que perten
cer. 

Rlo de Ja.nelro, 28 de hverelro 
de 1940. - A!ctblaMs 11el4~·ej 
presidente da Oomts!!Ao d.• Inque-
rlto. (8880'1 . .... . - . José 

.ra de 
E.stAo magnlC!a.ndo 

zados os Pl'Ogr~\l.lm 
de a.manhll. e Lli.z e 
dromo Brasileiro _ 

'éob a }:lresldenola. do Juiz Art 
Franco. funcionando o promotor 
Paula lhld!lMartnt e o fl8crlvl!.o do 
10 otlc!o Wllson Sales de Abreu, 
reun·e·ae l1oje, As la horas, em .sea
são ord lnar!a o 'I'rlbuna.l cto Jurt. 

Tribunal de Segura~• 
Seta p:treos 4 pj. 

Sabatina e ot t.o berto 
m!ngo, entre 'Fellx 
Busca.p~. destlnÍll _ 
no v>& geração. E§ de 
l!zaçAo das d U8..!1\or e 

:a
Oo:R.RlnA Ban

I Pe· 
1" carreira. -. 

1.500 motroo 
14,50 horl;lll. 

Está chamado a julgamento o 
rtlu M:!.rlo l'!!!tevM, que, na madru
gada. do dla 28 de Setembro de 
19S9, por volta das 3 hora , na 
Prata de B<Jtatogo, nas proximida
des do Pavtlh!o Mourisco, e na 
calçada ao longo do câ!.~. matou 
Fernandes Muniz Rodrtgue.s, a tl-
roo de revolver. • 

A defesa esU. a cargo do advo
sa.do Estello GalyAo Bueno. 

Nacional ·. 
SESSAO PLENA 

R.ealtzotHie, hontem, u !S ho
ra.s, sob a prcstdenoit. do Mlna
tro B~rros Ba:rreto, mo.la uma. 
reuuJAO plena dos juizes dó Trl· 
bunal do Segurança. Compare,ce
ram todos o.s Juizes e bem Ullm 
o Procu+ador, br. Mac Dowell da 
CoMa.. 

&eri mlnl•troda pelo estudlo!K> toe~ 
da entidade earloca, !Ir. Corloa A. • 1 Mc.ssancy, Le 

IJunlor. 2 AI'kanaas, M<1 

JUSTIÇA MILITAR 

Distrfbufçtzo de habea.s-rorpus 
- No Sup1-emo Tribunal foram· 
dl.strlbuldos, llontem, os pedidos 
de habeas-corpus entrados na 
respectiva secretaria no corrente 
mês e impetrados em favor dos 
segulntes pacientes: Ernesto O!
!lman Pereira, Norlval Thuller 
Vital Sall!.o e outros, Ab!lJo Au~ 
gusto Martins, Abll!o Ramalho 
Ro.<líilvo Crlspim de Sousa, Gu!~ 
lherme Pires, Edgar Nascimento 
Mesquita, Oarlos de Carvalho e 
outros, Orlando Sales Fllho, Ma
nuel Bela da Oruz, Francisco 
Pereira d Ar 1 

RESULTADO DOS JULGUII:N .• 
TOS DE MONTEM 

l,O '1.11\'l!llNO DO scnATOH DA L. O. l!l. 3 Ma.rabout, Z 
4 Tabe!J', ValtA 

OI am&dore• oottvoca.doa ,J &ra a fQr· G Muquo, A • 
lllaçAo do a<rateh d& L. c. B .. •olta· a na 
tarlo ,. ena&l&r na tarde de ''l&nhl. 2• car-lra Jetro-

A pratica esti !lx•da PITa àa 17 '" !11! 
ll.oru, no rlnaalo do Inatltuto Nacional - 1. 500 metro a• 
6e surdoa o Mudos. A's 15.20 hora.sj1 ~~~ 

CON!ll!lLHO !lUPRPJMO 5 110• 

1 Igarlté, V. ~ cf,~: 
Oo n\embros que eempOem o eon.e· t (' t ' 

lobo Supremo d& L. c. B. voltarA<> a 2 Ollmp a.da , a.o 
o& reunirem hoJe, b 17,30 horr.a, o fi~ 3 Olorlst:t, C. •ml?re 
do tratarem da ae1ulnte ordem do <!la. 4 Tina, Mesqufos~: 

a) _ elolçlo do Pruld•nte • Becre· 5 Santa.nense, t>nta-
tarlo do eonso!ho: 6 Opaco, Salw,1 de 

---.J>~t-...... ..&Jttru!<>.-""'U'"""'-""'"""'--=-"=--•_____1"1_ y_y__,_.. __ 

A's 13 horll.'l, Juiz Alllllra.nte' 
Lemos Basto . Procurador Mi.c 
Dowell da Costa. Advogado, 'Alf. 
vino Lima. ' 

Reus, E!ran Tavola.zzl • ~• 
mulher Ana Monte.sco, acwado• 
de agiotagem. O juiz condenou 
Etrem Tavolazzi a seis meses í:lie' 
pr!sl!.o e dois conto.s de réis ~e 
multa, e bem as.slm ' restJtulçlo 
dos juros llegats recebidos do• 
quelxoeoe. 

A's 14 hora11. Processo 860, de 
S. Paulo. Juiz, Pereira Braga. 
Procurador, Mac Dowell da Oosba. 

-· 



CERTIDÃO 

Certifico que decorreu o praso 'determinado no edital 

de notificação ao accusado ANTONIO AUGUSTO ~ DES, da instal

lação do inquerito administrativo para apuração da falta grave 

que lhe é attribuida, sem que comparecesse , mandasse represen

tante ou representante do Syndicato . 

Rio de Janeiro, 30 de Março de 1940. 

CONCLUSÃO 

e F. Coelho 
Secretario 

Na data supra faço este inquerito concluso ao Sr. 

Dr.Presidente da Commissão e lavro este . 

DESPACHO 

Notifiquem-se as testemunhas arroladas na acta de 

installação para comparecerem am~hã, dia 4, ás 10 horas, 

afim de prestarem seus depoimentos . 

Rio de Janeiro, 3 de Abril de 1940. 

Alcibiades Delamare 
Presidente 
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CAIXA 00 CO RR EIO 571 

•a ... I 

Endtrel\0 Telearaphlco:· OATALON -RIO 
Codlgos: LIEBER, A. t., A. B. C., 6.' 
WESTERN UNION , BENTI.,EVS, SCOTT, 

LOMBAR O 

I , 

... lo \ . Cf . ' 
fELEPHONE 24-4049 

THE RIO DE JANEIRO TRAMWAY, UGHT & PO\iVER COMPANY, LIMITED. 

...... 

AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEI XOTO , 168 

RIO DE JA IEJRO. 2 de Abril de 1940 • 

Kllmo. snr. 
Amad~u Pinto Calobo, 
Em maos. 

... 

• 
Na qualidade de Presidente da Commissão de 

Inquerito nomeada pela Superintendencia Geral desta Companhia 
para instaurar inquerito administrativo, afim de apurar a pro· 
cedenc1a da !alta grave - abandono do serviço sem causa jus
tificada - capitulada na letra "!" do art. 54 do Decreto na 
20.~~~ de 1a de Outubro de 1931, e imputada a ANTONIO AUGUS
TO ~UES, empregado do Departamento do Trafego, convido-o 
a comparecer no ~roximo dia 4 do corrente mez de Abril, ás 
10 horas da Manha na séde desta Compartnia, á Aven1daNMare
Ohal Floriano na i68, 2a andar, na Secçao de Legislaçao So
cial (Secretaria Executiva), para o !1m de, como testemunha, 
depôr no referido inquerito. 

saudaçÕes • 
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CAIXA DO CORRE IO 571 

--
EndereÇO Teltgraphlco :· CATALON -RIO 
Codioos : LIEBER, A. 1., A. 8. C., 6.' 
WESTERN UNION , BENTl.EYS, SCOTT, 

LOMBAR O 

fELEPHONE 24-4040 

THE RIO DE JANEIRO TRAMWAY, LIGHT & PO\VER COMPANY, LIMITED. 

• 

AVENI DA MARECHAL FLORIANO PEI XOT O, 168 

RIO DE JANEIRO. 2 de Abri l de 1940. 

Illmo. snr. 
Firm.no de Araujo Coutinho, 
~s. 

Na qualidade de Presidente da Commissão no
meada pela Superintendencia Geral desta Companhia para ins
taurar inquerito administrativo, afim de apurar a proceden
cia da falta grave - abandono do serviço sem causa justifi
cada - capitulada na letra "f" do art. 54 do Decreto n.Q 
20.465, de 1a de Outubro de 1931, e imputada a ANTONIO AU
GIDSTO MARQUES, empregado do Departamento do Trafego, convi
do-o a comparecer nQ proximo dia 4 do corrente mez de Abril, 
ás 10 horas da manha, na séde desta Compaghia, á Avenid~ Ma
rechal Floriano na 168, 2a andar, na Secçao de Legislaçao 
Social (Secretaria Executiva), para o fim de, como testemu
nha, depôr no citado 1nquer1to. 

N Saudaçoes. 

i!!~~kr 
Presidente da Commissao de Inquerito. 

Sciente. 

R1o~de ~i!. de 1940. 

L«4~ ar'/; {f;~ à 'fU;._:j tJ 
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TERMO DE ASS:ENTADA 

Aos quatro dias do mez de Abril de mil novecentos e 

quarenta, ás dez horas da manhã, na Secção de Legislação Social 

(Secretaria Executiva), da Companhià de Carris, Luz e Força do 

Rio de Janeiro, Limitada, reuniu-se a Commissão de Inquerito no

meada pela Super1ntendenc1a Geral da referida Empreza para o fim 

de apurar em inquerito administrativo a falta grave - abandono d1 

serviço sem causa justificada - imputada a ANTONIO AUGUSTO MAR

QUES, para tomar os depoimentos das testemunhas arroladas, como 

adiante se vê, sendo que o accusado, intimado regularmente por 

edital, não compareceu, correndo, portanto, á sua revelia, o pre 

sente inquerito. 

1iêJ/afUMat 
_:;:r /-~~ F.~~ 

la. testemunha:- adeu Pinto Calôba, p rtuguez, sol

teiro, residente á rua Bento Lisbôa, 124, sabe ler e escrever, 

é funccionario da Companhia de carris, Luz e Força do Rio de Ja

neiro, Limitada, exercendo as funcções de conductor do Departa

mento do Trafego, com cerca de oito annos de tempo de serviço na 

referida Empreza, não é amigo nem 1n1n11go do accusado, promette 

dizer a verdade. Inquirido pela Commissão, respondeu:- que no 

dia 29 de Janeiro deste anno (1940), esteve no caes onde assis

tiu o embarque do accusado Antonio Augusto Marques com destino 

a Portugal; que dito vapôr partiu no dia seguinte, devido a um 

atrazo occasionado por uma tempestade que houve nesta Capital; 

que ao se despedir do accusado este disse ao depoente que se en

contrava muito aborrecido e que possivelmente não regressaria m~ 

mais ao Brasil; que em companhia do accusado seguiram dois filhc 

que ~té á presente data ignora si o accusado regressou ao paiz, 

e tambem não sabe si elle participou a sua ausencia á Companhia; 
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que por ouvir dizer sabe que a esposa do accusado restitUiu á 

Companhia a chapa de serviço daquelle; que o accusado não se 

encontra no paiz e consequentemente acha-se faltando ao servi

ço; que, assim, dito accusa~o _não se encontra suspenso de suas 

funcções, porêm faltando ao serviço sem causa justificada; que 
,., 

nao sabe si o accusado, por escripto ou vergalmente, tem procu-

rado justificiar a sua ausencia perante a Companijia. Nada mai~ 

houve. Para constar, lavrou-se este termo o qual, depois de lic 

e achado contonne, vae devidamente assignado. 

é//~~ d~r~ 0~/p?~ 

~fi~ ~-1-U-<-'j~' 
. A~~ú I ,q~c./ 

Coutinho, portu

guez, casado, residente ã rua Torres Homem n~ 358, sabe ler e 

escrever, ê funccionario da Companhia de Carris, Luz e Força do 

Rio de Janeiro, Limitada, exercendo as funcções de conductor no 

Departamento do Trafego, com cerca de oito annos de tempo de se 

viço na referida Empresa, não ê amigo nem inimigo do accusado, 

promette dizer a verdade. Inquirido pela Commissão, respondeu:

que residia proximo ao accusado, pelo que p6de informar ter ell 

de commum accordo com sua esposa vendido sua casa de residencia 

que por ouvir do proprio accusado e de sua mulher, p6de informa 

que aquelle vendêra sua propriedade afim de adquirir recursos p 

ra se retirar para Portugal, onde, dizia elle, ia se tratar de 

uma ulcera que tinha numa das pernas; que o accusado lhe disse 

mais que essa sua ausencia do paiz seria por uns dois a.nnos, · 

entretanto não lhe informou si tinha obtido licença na Companhi 

ou lhe feito qualquer communicação nesse sentido; que p6de info 

mar ter o accusado embarcado para Portugal por ter elle assim a 

sado com antecedencia, se despedido dos amigos e tambem por ter 
N N 

visto a conducçao de mala para o caes; que nao sabe si o accusa 
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do se tem correspondendido, d~o se tem correspondido com pes

sôas nesta Capital; que o embarque do accus~do para Portugal se 

deu no dia 29 de Janeiro deste anno e desde essa época não se tE 

ve mais notitias delle; que a mulher do accusado disse a elle dE 

podente que elle, accusado, se retirara para a Europa, levando 

dois filhos e deixando com ella o mais velho,aqui no paiz; que c 
N N ~ accusado nao se acha suspenso de suas funcçoes, porem faltando ~ 

serViço sem causa justificada; que reside actualmente na casa ~\ 

pertenceu ao accusado, por isso e por ser seu collega, informa 

esses factos todos por conhecimento proprio. Nada mais houve. 

Para constar, lavrou-se este termo o qual, depois de lido e ach~ 

do conforme, vae deVidamente assignado. 
t-:? 

/~j ele_ 'j/~~GJ~ 
lt&A!d# ~tt 

/1'--~--ú f~--;_,_ 

--
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AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEI XOTO , 168 

RIO DE JA 'EIR . 4 de Abril de 1940. 

Exma. Snra. 
D. Francisca de ello PireJ, 
Rua rquez e Sap~cahy n~ 95, casa 1, 
D1str1cto Federal. 

Na qualidade de Presidente da Commissão no
meada pela Super1ntendenc1a Geral dest Companhia para ins
taurar 1nquer1to administrativo, !1m de apurar a proceden
ela da !alta grave - abandono do serviço sem causa just1!i
cada - capitulada na letra n;ru do art. 54 do Decreto numero 
20.465, de lA de outubro de 1931, e imputada a ANTONIO AU
GUSTO MAR UES, empregado do departamento o tratego da Com
panhia de Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro, Limitada, 
convido-a a comparecer no prox1mo dia 8 do corrente mez, 
ás 15 horas (3 horas da tarde), na séde desta Compaghia, á 
Avenida recha.J. Floriano n~ 188, 2a andar, na sevçao de 
Leg1slaçao Social (secretaria Executiva), para o !1m de, 
como testemunha, depôr no re!er1do 1nquerito. 

saudações. 

~'~~L .... ~ 
Alcibiad.es De~amare 

Presidente da Commissao de Inquer 

ciente • 

Rio,_de _______ de 1940. 



TERMO 

Aos oito dias do mez de Abril de mil novecentos e quaren

ta, ás 15 horas e meia, numa das salas da Secção de Legislação So

cial (Secretaria Executiva), ca Companhia de Carris, Luz e Força 

dto Rio de Jane1ro, L1m1tada", reuniu-se a Conmissão de Inquerito 

nomeada pela Superintendencia Geral da referida Companhia, afim de 

ouvir o depoimento da testenunha arrolada na acta de Installação 

de fls. Sra. Francisca de Mello Pires, esposa do accusado ANTONIO 

AUGUSTO ~~RQl~, do que, para constar, lavrou~se este termo o qual, 

vae deVidamente assignado. /2. 4 
;/i!tf' ~ ~1/. 
~~F~ 

3a. testemunha:- Francisca de Mello Pires, brasileira, 

casada, residente á rua Marques de Sapucani nQ 95, sabe ler e escre

ver, não é funccionaria da Companhia. Interrogada pela Commissão, 

respondeu:- que seu marido Antonio Augusto Marques encontrava-se ul

timamente muito adoentado, com uma ulcera na perna; que por este mo

tivo elle tentou obter aposentadoria pela Caixa, mas não foi attendi· 

do, apezar de por muitas vezes ter insistido nesse pedido; que o seu 

marido desgostoso com esse facto e julgando que seu estado de saúde 

fosse mui to grave, resolveu ir emb6ra para Portugal, dizendo que ten

do de morrer preferia que isso se desse em sua terra natal; ~ue o set 

marido embarcou no vapor Angola no dia 29 de Jane1ro deste anno, le

vando dois filhos, deixando um com a declarante; que por ordem de set 

marido restituiu á companhia a sua respectiva chapã de serviço; que 

seu marido não lhe disse que iria ficar definitivamente em Portugal, 

dizendo s6mente que se ia tratar, não ªccrescentando que voltaria; 

que já recebeu uma carta delle, nada dizendo sobre sua volta, sómentE 

dizendo que estava muito mal e pedindo para receber as férias a que 

se julgava com direito; que dito seu marido foi examinado pelos medi· 
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cos da Caixa da Companhia e todos constataram a sua molestia; que 

essa molestia o privava de trabalhar, pois que lhe occasionava ton

teiras. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Para constar lavrou

se este termo o qual, depois de lido e achado conforme, vae devida-
,.. 

mente assignado pela depoente e pela Commissao. Em tempo: tendo e1. 

depoente declarado que não sabe ler nem escrever,,assigna a seu rogc 

o Sr. Antero da Fonseca, maior, domiciliado na mesma residencia da 

declarante, depois de o ter lido e achado conforme • 

...... 



CONCLUSÃO 

Aos nove dias do mez de Abril de mil novecentos e 

quarenta, faço os presentes autos de inquerito administrati

vo conclusos ao Sr.Dr.Presidente da Commissão e lavro este. 

DESPACHO 

o sé de F." Coelho 
Secretario 

Já tendo sido tomados os depoimentos das tres teste

munhas arroladas, determino seja aberta vista do presente in

querito ao accusado ANTONIO AUGUSTO MARQUES, para apresentar 

a sua defesa e requerer o que lhe convier, dentro do praso de 

dez dias. 

Rio de Janeiro, 11 de Abri& de 194Gj 

Alcibiades Delamare. 
Presidente 

TERMO DE VISTA 

Aos doze dias do mez de Abril de mil novecentos e 

quarenta, abro vista deste inquerito ao accusado ANTONIO AU

GUSTO MAR UES para apresentar sua defesa e requerer o que lhe 

convier dentro do praso de dez as e lavro este. 

-COM VISTA-



CERI'IDÃO 

Certifico que expirou hontem, dia 22, o prazo con

cedido ao accusado ANTONIO AUGUSTO MARq,UES de 10 (dez) dias 

para apresentar sua defesa no presente processo de inquerito 

administrativo, nada tendo elle offerecido nesse sentido, não 

comparecendo nem mandando qualquer communicação. 

Rio de Janeiro, 23 de Abril de 1940. 

CONCLUSÃO 

Aos vinte e quatro dias do mez de Abril de mil no

vecentos e quarenta , faço este inquerito concluso ao Sr. Pre

sidente da respectiva Commissão e lavro este. 

Jos~ de F. Coelho 
Secretario 

' 



RELATOR IO 

Pela Portaria n~ CLFC,33, de 17 de Fevereiro do cor

rente anno , a "Companhia de Carris, Luz e Força do Rio de Ja

neiro, Limitada11
, por sua Alta Administração , nomeou a Commis

são infra-assignada para em inquerito administrativo apurar a 

falta grave - abandono do serviço sem causa justificada - capi

tulada na letra "f" do art . 54, do Decreto n~ 20. 465, de 12 de 

outubro de 1931 e imputada ao empregado ANTONIO AUGUSTO MAR~UES~ 

Lavrada a acta da installação dos trabalhos da Commis· 
IV 

sao de Inquerito , foram designados dia, hora e local para a aud~ 

encia do accusado e tomada dos depoimentos das testemunhas . 

Não se realizaram essas diligencias no dia aprazado 
N N 

por nao ter sido encontrado o accusado para a devida notificaçac 

Como tivesse elle se ausentado do paiz , foi feita sua notificaçi 

por edital que foi publicado pela imprensa (exemplares do ''Jorm 

do Brasil" de fls. , e fls . ) . 
"' Decorrddo o prazo assignado no edital, nao comparecen< 

o accusado e nem mandando representante, foram tomados, á sua rE 

velia, os depoimentos das tres testemunhas arroladas na acta de 

installação . 

Observados os preceitos legaes, em seguida foi aberta 

vista do inquerito ao accusado para os fins convenientes , não tE 

do elle comparecido, · nem mandado representante, dentro do prazo 

determinado . 

Passa agora a Commissão a apresentar seu relatorio : 

I) - Dos tres depoimentos das testemunhas se conclue 

que:-

a) - o accusado, no dia 29 de Janeiro do corrente ann1 

(1940) , embarcou para a Europa, onde deverá demorar-se cerca de 

dois annos em tratamento de saúde ; 



b) - dito accusado abandonou o trabalho sem licença 

e sem fazer communicação a seus superiores; 

c) - mandou elle restituir á Companhia sua chapa de 

serviço, distinctivo de empregado, o que evidencia sua intençãe 

de abandonar o emprego; 

d) - consecutivamente está elle faltando ao serviço 

por mais de novenga dias sem causa justificada; 

e) - dito accusado não está suspenso de suas funcçÕeE 

nem para a instauração do presente inquerito; 

f) - o accusado deixou correr o inquerito á sua reve-

lia. ~, 

II) - Nessas condiçÕes, a Commissão julga procedente 

falta grave de abandono do serviço sem causa justificada, capi~ 

tulada na letra "f" do art. 54, do Decreto n-" 20.465, de 1-" de i 

Outubro de 1931, e imputada ao accusado M~TONIO AUGUSTO MARQUES 

Juntem-se a estes autos a certidão de tempo de servj 

ço do accusado e sua folha de antecedentes e, em seguida, sejarr 

elles remettidos á Administração da Companhia pará os fins de 

direito. 

ATC/J. 

Rio de Janeiro, 8 de :W.taio de 1940. 

Alcibiades Delamare 
Pres~dente / 
/~ / /'U~,__, 
Acrisio T. Coelho 
Vice-Presidente 

o sé de F. Coelho 
Secretario 
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CoMPANHIA DE CARRIS. Luz E F ORÇA Do R1o DE JANEIRO. LIMITADA 
( T HE RI O OE JAN EIRO TRAMWAY , LI GHT ANO POWER Co .. LTO .) 

RIO DE JAN EIRO ................ - DE ...... .. ......... .............. DE 19 ........... . 

FOLHA DE ANTECEDENT~S E CERTIFICADO DO 
TEMPO DE SERVIÇO DE ANTONIO AUGUSTO NIARl ~UES 

. Empregado do Departamento do Trafc&.,o- chapa 5863 - folha C-28 
Portuguez - casado - Nascido a 7 de Julho de 1900. 
Filho de Maria Joaquina Marques (fal1ecida), sendo seu pae 
Nome da esposa:- Francisca Correira de Mello 
Nome dos filhos:- Antonio e Ortelinda. 

incognito. 

Residencia:- Rua Souza Franco n~ 78 - Villa Isabel. 

l~ Periodo:-
Admittido a 12-3-925, no Departamento do Trafego, 

percebendo ~50 p/hora, clmotorneiro 
a l-6-1925 passou a ~~oo p/hora, c/motorneir 
a 16-9-925 passou a ~950 p/hora, c/motorneir 

Sahiu a 28-l-926 como o mesmo ordenado e cargo. 
rl1empo de serviço :- lO mezes e 17 dias . 

2~ Periodo:-
Readmittido a 12-3-926, no Departamento do Trafego, 

percebendo ~900 p/hora, cjmotorneirc 
a 16-9-926 passou a ~950 p/hora, cjmotorneirc 
a 16-3-927 passou a l JOOO p/hora, c/motorneirc 

Sahiu a 9-6-1928 com o mesmo ordenado e cargo. 
'l'empo de serviQo:- 2 annos, 2 mezes e 28 dias . 

3~-Periodo:- ., 
Readmittido a 28-5- 929, no Departamento do Trafego, 

percebendo l~;ooo p/hora, cjmotorneirc 
a 12-1-929 passou a 1~0050 p/hora, cjmotorneirc 
a 1-6-1930 passou a 1 ~100 p/hora, c/motorneirc 
a 1-6-1931 passou a l '150 p/hora, cjmotorneirc 
a 1-6-1932 passou a 1~200 p/hora , cjmotorneirc 
a 1-6-1933 passou a 1~250 p/hora, c/motorneirc 
a 1-6-1934 passou a 1$300 p/hora, c/m.otorneirc 
a 1-10-935 passou a 1$350 p/.hora, c/motorneirc 
a 1-12-935 passou a 1~550 p/hora, c/motorneir< 
a 16-2-937 passou a 1~600 p/hora , c/motorneir< 
a 1-1-1938 passou a 1~" 00 p/hora, c/motorneirc 
a 16-2-938 passou a 1 ngoo p/hora, cjmotorneirc 
a 16-2-939 passou a 2 000 p/hora , c/motorneirc 

Tempo de serviço até 15-2-1940:- 10 annos , 8 mezes e 18 dias . 
Tempo total de serviço até 15-2-1940:- 13 annos , lO mezes 3 di2 

;/~ ~;(__ 
P.F. Salmon ~. ~ Fernandez 

sup 'te Depart~ do Trafego Sup ' te/Depart~ de Empregol 

Visto, ~~ ~ ~eAra;õ 
_ su erintendente Geral 



,. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

Encerrado, com o relatorio e documento retro , o pre

sente inquerito administrativo , a que foi submettido ANTONIO 

AUGUSTO MAR(.y_UES , faço subir á Superintendencia Geral da "Com-

. panhia de Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro , Limi tada11
, pa

ra os devidos fins e lavro este . 

Rio de Janeiro, g de Maio de 1940. 

DESPACHO 

Esta Superintendencia Geral está de accordo e adopta 

a conclusão do relatorio, pelo que seja este inquerito remetti

do ao conselho Nacional do Trabalho , afim de ser autorizada a 

demissão do accusado ANTONIO AUGUSTO MAR: UES. 

Rio de Janeiro, 9 de Maio de 1940 

J . G. de Aragão 
Superintendente Geral 

REMESSA 

Aos dez dias do mez de Maio de mil novecentos e qua

renta, faço os presentes autos conclusos ao Egregio Conselho Na

cional do Trabalho, para decisão final, e lavro este. 
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COMPANHIA DE CARRIS, Luz E fORCA DO RIO DE JANEIRO, LIMITADA 
<TH C RI O DE JAN EIRO T RA MWAY , LIGHT ANO POWER Co .. LTD . ) 

RIO DE JANEIR0 ...... 3 ...... - DE_ ............. julhO .............. DE 19 .... 40. 

CLFC- 98. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho 

Nos autos do nrocesso 7821/40~ 
Inquer.tto administrativo contra 

ANTONIO AUGUSTO MARQUES 

A COMPANHIA DE CARRtS~ WZ E FORÇA DO RIO DE JANEIRO 

LIMITADA , acusando o rec bimento de vosso oflc1o n° 1-1111/40~ 
N de 1 o de Junho corrente, no qual lhe solic1 t :1s a apresent çao 

de um atestado da Policia Mari tima, provando o embarque do acu

sado Antonio Augusto M: rques para Portugal, no dia 29 de Janei

ro do corrente ano t pelo vapôr "ANGOLA", passa às vossas mãos 
"" dito documento, o qual completa as declar çoes prestadas no 1n-

querito administrativo pelas testemunhas arroladas, como adian

te se demonstra:-

la. testemunha:- Amadeu Pinto Caloba :- rrrnquir1do 
, 

pela Com1ssao de Inquerito, resPondeu:- que no dia 29 de Janei-

ro deste ano de 1940 esteve no cais, onde assistiu ao embarque 

do acusado Antonio Augusto M~rnues com destino a Portuga.l; 

que o vapor partiu no dia seguinte, deVido um atrazo determi

nado por um tempestade que houve nest Capit 1; que. ao despe

dir-se do acusado, est disse o depoente que se encontr va mui 
N 

to aborrecido e oue poss1 velmente noo regressaria mais ao Bra-

sil' ; 

2a. testemunha:-Firm1no de Arau1o Coutinho:- "Inqu1-
N 

rido pela Com1ss o de Inquerito: resnondeu:- rue residia prox:t-

mo ao acusado, pelo que pÓde infonnar ter ele, de comum acôr

do com sua esposa, vendido sua casa de residencia; que, por 



• 
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ouvir do proprio acusado e de su mulher, p6de info r que 
aquele (o acusado) vendera sua propr1ed de, afim de adquirir 

recursos para se retirar para Portugal, onde, diZia ele, ia 

se tratar de uma ulcera que tinha numa das ·pernas; que p6de 

informar ter o acusado embarcado para Portugal por ter ele 
assim avisado com antecedencia I se despedido dos amigos e tam-

N , 

bem por ter visto a conducao de suas malas Pªra o cais; que 

o embarque do acusado para Portugal se deu no dia 29 de Janei

ro deste ano e desde essa época não se teve mais noticias dele" 

3a. testemunha :- Francisca de Mello Pires - trata

se da esposa do açusado An1Dn1o Aurusto Marques :- rrinqu1r1da 
N 

pela Com1ssao de Inquer1 to, respondeu:- q.t e seu marido Antonio 

Augusto Marques emb rcou para Portugal no vapor rr.A.ngola'r no 

dia 29 de Janeiro deste ano I levando dois filhos e deixando um 

com a declarante:que, por ordem de seu marido . restituiu à 
Companhia sua respectiva Cllapa de servico: que lá recebeu uma 
carta de seu marido~ s6mente dizendo que est va muito mal pe- 1 

d1ndo para receber as f " r1 s a Ql e se julgava com direi to". 

.. .. 

Como se depreende simples leitura dos denoimen-
N 

tos das testemunh s, corroborcdos pela inclusa certid o expedi-

d pel Policia Maritima, é f6ra de duvida que o acusado Antonio 

rgues ou Antonio Augusto Maroues embarcou p ra Portugal, no 

dia 29 de Janeiro do corrente ano de 1940. pelo vapôr "ANGOLA". 

~ quanto cumpre à Companhia inform r-vos, em respos-
~ · 

ta ao vosso oficio supra menCionado. 
1111 

Saudaçoes re~1 tosas. 

· ~f ~ 
L 

Representante . 7 

~a:- 1 certidão expedida 
pela Policia Mar1t1ma. 

Isento de selo ex-vt do que 
dispoe o art . 67 do Dec. 
20.465 de 1-lo-31 



CoMPANHIA DE CARRIS, Luz E FoRcA oo R1o DE JANEIRO, LIMITADA t 
\ TH E RIO DE JANEIRO TRAMWAY. LIGHT ANO POWER Co., LTD. ) / 

Rto o E JANEtRo .......... .7 ..... oE ....... J .. JJ ... n ... h ... o .. .... ...... o E t9 .40 .. . 

I 

Diz a Cia. de carris Luz e Força do Rio de Janeiro Ltd 

que, para satisfazer exigencias do Conselho Nacional do Tra

balho, precisa e requer lhe mandeis certificar si o seu ex-em-
t 

pregado ~TONIO AUGUSTO MARQUES embarcou realmente para Portu

gal, no dia 29 ou 30 de Janeiro do corrente anno, pelo vapôr 
t 

"ANGOLA" • 

Nestes termos 

P. Deferimento 

Rio 

Da Ordem dos Ad yogados do Brasil 
Inscrlpçao n° 3074 

CERTIFICO •••••. 



·' , 

~CERTIFICO, em cumprimento ao despacho retro , exarado pelo 

Senhor Doutor Inspetor , na presente petição, que, revendo o 

fichário desta Ins etoría, dêle consta a ficha-Índice de um 

passageiro de nome lliTm IO r. '<I:.UE ' , de nacionalidade portu

guesa.._: d.o comércio, com quarenta ânoe de idade, casado, ti-
J . ~ •• 

-~ tular do passapórte nt'unero dezenove, visado pela olic ia em 

dez de janeiro do corrente âno, o qual embarcou pelo pôrto 

(J desta Ca),)it:,~l ,. com de Ptino ao pôrto de LeixÕes , - I'ortugal , 

~ bó~ d~ paquete português denominado "· GOL. ", em data de 

• vi~te • e nove de , aneiro de mil novecentos e quarenta, e não, 

TONIO .UGU~TO 1.~ ~UE , confórme a petição pr,sente, de que 

é si ,natária a "LIGI!fT 'lliD PO', R , na pessôa de seu a.élvogado, 

doutor Ar t hur Henrique de lbuquerque Mello , subPtabelecido 

na pessôa do doutor Henrique Luiz de ... lbuquerque Mel lo, con

forme pr oc uração junt ada ao processo respec t i voo Nada mais 

consta do pr ece so pectivo , pelo que eu,~~ 

1to. , servi ndo na ~ecretaria o datilografei , depois do 

que foi lido e ~ ch do ~onforme pelo Secretário da Inspetoria , 
~ I 

que a subscreve o Inspetoria de >olíc i a. Marítima e érea , em 

vinte e cinco d.~:J ::~unho de~l 

~êlos : ~ 
de folha ••••••••••• •'ifl 600 
de buscas o ••••••••• lyOOO _ __. 
de juntada o••••····l~B O 
de rasas e ll.n ha s •. ;~:~o 
de educação •.•...••• 200 

soma : • • • • • O 
ETtt~ MIL Rtjjo Jr 

~ L.UI'Z GUARMIA 
1 

Tabellliio do 
23! Otflclo de Notu 

V.!.'B.lO DE A.L~'DlDA. 
Escrevente Autonsa~o 

\. Rosario, 106 - Rio...; 
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3/ 
M T . 1. C. - CONS EL H O NACIONAL DO TRABALHO 

Proc . 7.821/40- Cia. de Carris,Luz e Força do Rio Janeiro, ins
t aura inquérito contra o s eu empregado Antonio 

AS/DE Augusto Marques. 

PARECER. 

O presente inquérito prova, ao meu vêr, exuberante

mente, o abandono de emprego, tornando o infrator da alinea "f" 

do art. 54 do Dec. 20.465, de 1931 , passível de demissão. 

Realmente, desprezando a revelia do acusado, - ele

mento que sem dÚvida corrobora a acusação- , subordino a minha 

conclusão à doia fatos que caracterizam o abandono de emprego: 

lQ) embarcou o acusado para Portugal, sua terra natal, confóime 

declara sua espôsa (fls. 16 e 17) e faz prova a certidão da Ins

petoria da PolÍcia Marítima e Aérea (fls. 28); 2) informa a sua 

espôsa, no seu já referido depoimento, que por Órdem do seu mari

do restituiu à Companhia a sua chapa de serviço, áto que eimboli

sa a sua renúncia ao emprego . 

Nestas condições, discordando da sugestão do Sr . Di

retor de Secção (fls. 29 verso) , por isto que se não pÓde obrigar 

a já citada espôsa do acusado a remeter sua correspondência priv~ 

da com o espôso; e, ainda mais, por considerar suficientemente 

provado o abandono de emprego, opino pela procedencia da acusação. 

... -

Rio, 26 de agosto de 1940 
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MINI S TÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

CONSELHO NACIO N AL CO TRABALHO 

ACORDÃO I 

(lC-613/40) 

Proc.7.821/40 
1940 

VISTOS E RELATADOS os autos do proces

so em que a Cia.de Carris, Luz e FOrça do Rio de Janeiro subme 

te á apreciação deste Conselho o inquérito administrativo ins

taurado para apurar falta grave de que é acusado Antônio Augus 

to Marques abandono do serviço sem causa justificada: 

CONSID-~ANDO que o acusado, segundo 

afirma sua espôsa e faz prova a certidào da Inspetoria da Pel1 

cia Marítima e A~rea, embarcou para Portugal, tendo determinad 

que fôsse restituída á Companhia a chapa ~ sETviço, ato que 

caracteriza a renúncia do emprêgo; 

RT<'SOLVE a Primeira Câmara do Conselho 

Nacional do Trabalho julgar procedente o inquérito e autorizar 

a demissão do acusado. 
Rio de Janeiro, 23 de s etembro de 1940 

Relator 

Fui presente Proc.Geral 

Publicado 
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MINIST~RIO 0 0 T RABALHO, INDÚSTRI A E C()M I!:RCIO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

RIO QE ,JANEIRO, D. ""• 

40 

Sr. 

/O 
do o J 1 

o 96 

Comunico-vos, para os fins convenientes, que 

a.~~~~~-Câmara o ê~nselho Nacional do Trabalho, tendo 

presente o inquérito administrativo contra vós instaurado 

Atenciosas saudações . 
/' 
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MINISTIÕRIO DO TR ABALHO, INDÚS TRIA E CO M ÉRCIO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

. D.O.Nt 

·····P··7.e2l/40/l· cJ /v; Y f~ 
/ 

R I O O E ,J A N E I R 0 1 O, F, 

/ 

/ '

1 

ovembro de 1940 
/ / 

Sr · }le:prc entante da Oornpanh1a de Carris, tuz e For911 

do B1o d Jan iro Limita 

Aven1d r ohal Jioriano P txoto 

&o de J nt1rq 
. . 

o 

Transmito-vos, de ordem do Sr. Presidente, 

có~ia, devidamente autenticada, do acórdão proferido pela 

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

inquérito administrativo instaurado por essa Emprêsa, con-

Atenciosas saudações . 

• 



Kuo do Matoso, 96 
Tel 28-7070 

Rio de Janeiro, 27 de Dezembro de 1 

AIO OE JANE IRO 

C. ~. P. 60 

Cod. 14/08 

o:r. NQ 418/40 

EXMO. SNR. PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO TRABAL 

Não tendo esta Caixa conseguido :f'azer chegar às mãos 

de Antonio Augusto Marques o oficio nQ l-2413/40 desse Egregio Con

selho, devolvo-o a v. Excia. com as anotaçÕes respectivas. 

Aproveito o ensejo para reiterar a v. Excia. os meus 

protestos de elevada estima e distinta consideração. 

~--~~ 
Jplé Barbosa Corrêa 

Presidente da Junta Administrativa 

• 
AS/AB. 

" ·' .. _. , 
• 

\ 

, ~ 
I 
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MINIST!::RIO DO TRABALHO, INDÚSTRIIo. E COM~RCI0 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

. D. C.N. RIO DE .JANEIRO, c. F • 

• ... .7. ~.821/40/1- ~/ Y'/fo / Yde 1-rovenbro ele 1940 

Sr. .Ant5nio AuGUsto 18rques 

/C da Caixa de JOSentneloria e lensões dos Serviços 

de Tração , Luz , Força e Gaz d o .ti o ele Janeiro 

Rua do Ãatoso no 96 

..t: io de Janeiro 

Comunico-vos, para os fins convenientes, que 

a f:ri meirn Câmara do Conselho Nacional do Trabalho, tendo 

presente o inquérito administrativo contra vós instaurado 

pela comrmnhia de Carris, Lu~ e Força elo 1·io de Janeiro 

~r~.i~nl~i~t~.aud~a~------------------------------------ • resolveu, em 

sessão de _~2u3~d..s;:e.___._.)u:ewtu:,ei.Urr.u.fb.u.r...~.·o~l' ...... JJ..._tiL.i~o.o~m~oiL-._ , julgar vrocedente 
... 

o dito inquérito, ~~~a~n~1-=a~u~1·~o~r~i~z~a~r~a~v~o~s~s~a~d~e~m~i~s~s~a~o~=d~o=s __ __ 

__..s...,.e'""'rv~i::.::aç;..>:o:..::s<------- · pelas razões constantes do acórdão 

publicado no «Diãrio Oficial • de 29 de Outubro ~ltirro . 

Atenciosas saudações. 

Ou .IJ..LlfJ SOü.HES 

DIID.;TOH Ge.:HAL DL cl •'().J:{hTi.JU 1. 



o~s-~/-(r ~~ 
- ·/t! ~ ~ 

3P """I~ .... 7/ -- -~- ~$5 ::?~ ~---~,~~·~~L - ~ ... ~ 
~~~7-:h "";o~ . /'7 o;;nt_- ?: - ~e: ~~~~-....;v or.,m~~ .~ 

'C?d/t".;, ·~-4-1~-~~·:? -.'~(/)~ 
?J-t -~&(,/7 '"J..-?-:Hi.,._~ j7b??t'o/ ~-*'/~'7f?V,V<'~ ~ç 

,;.-

MINIS T ~RIO 00 TRABALH O , INOÜSTRIA E COM~RCtO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

..... h . :2 v I {v/) R OO DE JAN EORO, O , F, 

Snr. Antônio Augusto Marques 

Em:p.regado do pnrtr..iiDento de Trafe go (Chap.3. no 586'3) 

A/C da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Serviços de 

Tração, Luz , Força e Gaz do Rio de Janeiro 

Rua do Matoso nQ 96 

o de Janeiro 

c v'~ ~k ~~V'.) 
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