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~o ~''-f>O~- 9et:rd', 2 6' 

~úva, ?'2 

~~eoéo~~a ~~ 
D. 381 ~~at-acpuat-a, 

( 409- 2-52) / 
28 de Maio de 1937. 

Senhor Presidente, 

Para apreciação e ju gamento ~or esse digno 
I 

/ 

Conselho, tenho a honra de apresentar o incluso ~recesso adminis· 

trativo instaurado~ r deter.mina·ão desta Directoria em cumprimen

to ás instrucções em v igÔr, para apurar a :falta do empregado Be

larmino Caldeira. 

vista do que ficou a~urado no ~recesso, con

clue-oc q_ue o indiciado est{ incurso na falt prevista na let'ra 

~ do art. 54, do decreto na. 20.465, de 1-10-1931, abandono do ser

v.iço sem causa justif'icada. 

Nessaa condições, solicita auotariza ãa para 

demittil-o dos serviços da Estrada. 

Beitero a V. s. os Drotestas de mirll1a elevada 

estima e distinota consideração • 

.. 

Ao Senhor Doutor Francisco Barbosa de Rezende, 

D.D. Presidente do Conselho Nacional da Trabalho. Bio de Janeiro. 
' 

/01. 



N. .... !i .. rf!. .. 9 ....... . Prol. n . . :L.?! .... 11 .. 2..~·-······l 

SECRETARU DE ESTADO DOS NEGóCIOS U YUUO. E OBRAS PÓB .'1~ 
--~---

' ESTRADA DE FERRO ARARAQUARA 
.. 

DIRETORIA ~~ 

Ano de 193.;f... .......... . 
) 

Data ,jdt__/!h1P.Y!f.O ........................................................................................................................................................... : 

• o • o • 

lnteressado ............ &z7J.a/ ......................... ................................................................................................................................. , 
···························································· .......................................................................................................... , ................................................................................. . 

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

... ....... .... ·········••o··•••••ooooooooooo . ···•••oooOOooooo ················· ························:····················· ················ ···•••o••········································•·o•······ ················ ·········••o················· . 

.. 
• • NC&l c . .. 

Assunto:f.&..~---~~8...~g:.fâ..@~,.fi ............. ..................................... . 

4Y:Y..~1Y.../..6., .. ~4:..tJ:::~~-··-!?< ... ~~---·<t:.~.lili?. ... ~ .. . 
-~. . _/_ . ~ /}'• jl_ . . _L2 -/ .. . 
~La. .. ~ .. Çfg ... ~~··r···············-f.&.~~- - .. ~-o/-~a., ..... ~-~:~~ ..... :;~ 
.. M.~~·~.!.~.,,.,, .. ,,,,,,,.,,,,,,,.,,,,,,, ...... , .. , .. ,,,,,,.,, ... ,..,.,., .. ,,,,,,,, .. ,, .. ,,,,,,,,,,,,,,.,,, . .,,,.,,,,,,,,,,,:•••"•"•••••••••u••••'"''''"''""'''"''''' •'•u•"'"'"' . 

..•••••••.........•..... ~ ...................... . 00 ..•.. o .•• o ...•••.....•• oo oo ... ..... .... .......... o .. o o o ...................................... ............ ooooooooooooooooo••••"''"'''""'"'"''"''""'""' '" ''''' 

:?;;~~/ . ........... .................................... ... ...... . . ..... . •·• ........................................................................................................................ "!;.-:-;, .... 7 .... ;;-r/""'"'""" 



N. 297 

~o ~npa/t.e& 9"e,arJ,. -&ô 

~e.il:a, ~_& 

o ·P.r eldent e rSo da Oomm1ss· o e n 

, ual n sur como·. 

do a.rt. , o ereto 
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o· 

eio oa Sr • ~ 
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a4min1s• 

letra 

• e .OUtubro 

tre -



Acta da installação dos trabalhos da commissão nomeada ~ara ~roc 

in~uerito administrativo, em que é ~arte Bellarmino Caldeira, em~regado 

da Estrada de ..!!'erro Arara~uara, onde desem~enha o cargo de trabalhador, 

na turma 16, da Divisão da Linha. - ------------------------------------

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

Ás oito horas do dia quinze de arço de mil novecentos e trinta e 

sete, na sala do Chefe do E8cr1~torio Central da Linha da .Estrada de l!'er

ro Araraquara, sita á rua Gonçalves Dias, 26, nesta cidade de Araraquara, 

reuniu-se a commissão de inquerito administrativo nomeada por ~ortaria 

de referencia P. 39 l409-52-52), da Directoria da Estrada de Ferro Arara

quara, composta dos Srs. J 0sé Araujo Q.uirino dos Santos, Presidente; 

Francisco Ignacio do Amaral GUrgel, Vice-Presidente; Mondo Archimed.es 

LUppi, Becretario; respectivamente, Chefe elo Escriptorio Central da Linha, 

Escripturario de 2a. classe da Contabilidade e Escripturario de 2a. clas

se do Escriptorio central da inha.- Examinando as peças que deroon ori

gem a este inquerito administrati~o, em que figura como incurso na letra 

t do arto. 54 do ecreto Federal no. 20.465 ~abandono de serviço sem cau

sa justificada), o trabaJhador da Divisão da Lj)l.b.a Bellarmino Caldeira, 

os membros da cammissão de inquerito, obedecendo ao disposto nas instruc

ções para o processo de inquerito administrativo, baixadas pelo Conselho 

Nacional do Trabalho, de que trata o arta. 53 dos Decretos l!'ederaes nQs. 

20.465 ele 12. de OUtubro de 1931 e 21.081, de 24 de .b'evereiro de 1932, 

resolveram prefixar o dia 19 do corrente, para, nesta mesma sala, ás 8 

(oito) horas ouvirem o depoimento do indiciado ~ellarmino Caldeira. ----

Nesta data foi expedida a competente intimação para que o accussado 

compareça no dia, hora e local acima designados. ----------------------

De tudo, para constar, eu Mondo Archimedes Lu:ppi, secretario da 

commissão de inquerito, os membros 

da commissão. -------- ---

,,.,.1•• Lia- G.3t30-S-36 
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Estrada de Ferro· Araraquara 
Chefe da Linha 

Araraquara. 2 de Jarço de 193? .-

E. L. D. 3/?8 

1. Lia • (0. 1487·35) 

nlmO Snr . Dr . Director 

N e s t a 

O nr . Belarmino Ualdeira t r ubalhador da 

turma 16, havendo terminado sua licença em 14 de Fevereiro ] • 

~assado , não mais compareceu ao serviço , e nem justificou a sua 

ausencia.-

Contando o referido em re "ado com mais de 

10 annos de serviço , solicito a v. s., sendo o caso , a ab0rtura 

do competente in uerito administr tivo, afiw de ~ue o referido 

Belarmino Caldeira, seja demittido, or abandono d.e ew,pre~o .-

D I RECTO 
(LI lliA) 



Art. Ct 

EsTRADA DE FE RO ARARAOUAR 
TELEGRAMA DESPACHADO E. S. E. 

f Pr ~flxo .. ____ _ 
l ""'--'=-==================r=========== 

N.o. ___ _ Co digo ..... --···---
f 

N.o de palavras ........................ ····-
! 

I 
N:Jra da LEfJRAFISTAS:. Expedidor ......... : .................................. .. ···············--

Recebedor ................................................................... -

Destino ·--·····-·--· .. ·· 

' N. ______ .......:=:;.__,.., ·------_,-..,.-·-~) ~~y ~~~-~~~~~~~~~:;;;:;;;~~~:~~~:::;:~~:.;;;~~~M~ 

········--·----:---------------------·-·---··--·······-·-·-··t-···-·······-····---······-·-
~ _______ .) J __ _;;;- ~~ ... _A_;. ___ :!'L .. !_.::.~:..-~~_;. 

I ·············--·-···--·-········· .. ····--····-··-·----·-··-·-····--·--·······--········--········ ................................................................. . 
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---·····-·-·· ... ------------
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~a ~npa~e<J. g;'atJ./ 2 ô 

~tà:a, _,2 

Illmo • Snrs. Ke ~ros d Gomm~ssão de Inqu -
p. 41 

c 09-52-52) .rito nistrativo • 

"'"" ............. dot' t\1l"Diiii •· 

a I't. 54 do Decreto 

. p-rocesso. a que rea:Ponde o ra

larm:1nQ. ldeire, incurso na le tn t do 

4eral no. 20.465 1 de lg3L (ebandono do 

e i.ço sem c usa ju&tific.ada}, a Estrada de :Ferro J.raraquare 

1.nd1o as seguintes t stemunba s 1 

ttor - sidente em C'aMido Rodrigues, 

.Tosé Jl:>nteiro - Trabalhador -. residente m Oand1do Bodrigu s, 

- Trabalhador - reaidsnt em · 08nd1do Bodriguee, 

Sebaati-a S:torino .. - Trabalhador: -· .residtnte .. e~ c. ... Rodr1gqes, 

Antonio ~ Oliv ira - Encarregado Deposito. - residente: em· oatan· 
duva, 

José B1c · .. Ues.tre Linha .- residente em Oat.and..uva. 

J'Ol(/01. 
c:: ______ .. _--·-------- .. 

Dd.reotor / 
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~a ~npa~ed- 9;'atJ~ 2 6' 

~e.iva, _,2 

15 de arço de 

Illmo. Sr. Bellarmino Caldeira 

Turma 16 - (Cand.ido Rodrigues) 

Pela presente fica v. S. intimado a comparecer 

no proximo dia 19, ás 9 (nove) horas, no edificio do Escriptorio 

Central da Linha, nesta cidade, situado á rua ~onçalves Dias, 26, 

afim de depôr no processo que, por ordem da Administração da s

trada foi aberto para apurar a sua responsabilidade como incurso 

no disposto na letra: do artQ. 54 do ecreto Federal nQ. 20.465, 

de lQ. de Outubro de 1931 (abandono do serviço sem causa Justifi-

cada.-

De conformidade com a legislação social vigen

te, v. S. poderá ser assistido por seu advogado ou pelo represen

tante do syndioato a que v. s., por ventura, pertencer.-

ao de 



N. 297 

~a ~npad.e<J. 9e,'atJ.., ,& ô 

~úva, ~,& 
6 dl3 .lí.i.aio de 19 ?.-

4
, 

Illmo. Sr . anoel ur e. 

'ei ·or la Turma 16 

es 

Tenc'lo siclo V. ~· i..Ddic· d.o J? la dlninistracã da .. 
i..Str· d, , co o t, st'3nrunha no roces~ o qne i~oi a.berto IY r· a UJ ar a 

res )On~abilil od o. do trc.. al haclor d turra· Bellttrmino <: 1 eira, 

apontado co o incurso n 1 tr· í do rtQ. 54 do ~ecrato ~ ar· 1 

nQ. 2 .4 )5 , de lQ. de uutu Jro de 1931 (cd c 1 ono do serviço s m 

cc.us· jus ti 'ic tl.c.), i t · o-o · co1 é ·ecer n scriptorio Jentral 

d: 
; 

inh· , . ito a hl' onç ~ves Dias, 46, nest· cidçde ' s quator?~ 

hora' do dia dez do corrert .-

..cler b · co i dr>. t j !t l
~i ni .• 

de .Ln.Qnerj to 
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~a ~npa~t» g;,atJ." ..&ô 

~e-.iva, ~..& 
6 

Il1mo. Sr. José 1, ntairo 

Tr· o· 1hu.dor d.h turma 16 

Q~nnido Uodri 1~~ 

'l'rmlo sido V. u. indic· do :pel· ministro.çgo da 

E. tr ela, co1 o testemunha no processo que 'oi ab rt :p ra apurar a 

respol sa..;ilid<.td d.o trC~. tJaJh dor de turma BP.llarmino C· ld.eirc 

' -nonta(lo co. o incurso }1;j, letro. f do artQ. 54 do .0pcrPto .i!'ed. :ral 

nQ. ~O .465, d~ lQ. dP Uutubro de 19· 1 (abandono da servico sem ., 

c;: usa justtí'ic<-... d<;; ) , in til o-o a com:pc- recer no E~ c r· ntori o Ur.~ntr .. 1 da 

Linha, s:ito ! 1u< GOnçalves i< s, 26, nest· cidacln Bfi Quatorze 

horas d.o dio onze do corrente. -

um~ r. ia ~est. i~
"~ 'Í(' '- 1d I') ' ( i I I 

r~;;si edt ·~nir. - J de 
Ing_ueri to 



~ 
L 

N. 297 

~a ~np:zd.C<J. g;,'atJ., .-& 6' 

~t::Va, ?'.-& 

Illmo. o • sorio 4unes 

rubalha or de,;, turj, a 16 

odrif';U~§ 

Ten o sido v . . indjctldo ela A m istr ·~o 

do. .~tra a, como t stAIDUnlY no ],)rocesso q,ue .t'oi ao rto :péira a1u-

r r a ref':ponsabilid<- rlr> do traba1had.or de turma :Be11annino Caldeira , 

c:.:pont d co o ~urso lli:l. letr· E do .. u .. rtQ. 54 do Decreto l!' der l 

nQ • 2 • 465, d.e 1Q . de , tu I r o ' r.=~ 1931 (a n· mlono do serviço sem cau

s.:~. justificr da) i,.ntil o-o a compé:i.r cr r no , cri torio Jnntr 1 da 

J .. inha., sito~ rua J.onr·alves .Ji s, 26, neste: cidade, ~s q_uatorze 

horas do di àloz .... do corr .ntc . -

1 
Pr d..e InQ.uertto 

ec bi u · co i desta L -
ti ~Q ~ co c~j nt 

) 
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~c.e ~npad.~ 9"e.at:~-/ 26' 

~e.iva, _,_g 

6 de aio d 

I1lmo. Q • Seb. .stião St rino 

) . • .:r· · lhador d1:1. tur a 16 

1a.nd,iô.Q ~OO:rj &:ues 

r •,.,-.:do siio .. o.;]. indic<.~do 1) ele • mir istro.cb:o da 
J 

.,.t 1~, r>() o t stemunha no proc S' o qu t o1 a erto r a rar 

a responsa ilidc::.rle do tr oalhador de turma Bell a.rJ1ino · ld.c ira, 

é..pontado como incurso n letra i do rto. 54 d~ Dn~re .o 1'ed.er 1 

nQ. ':. .465, d lQ • de v11 tuoro d.e 19"'1 ( a·bund.ono d.o serviço sem 

c usu .1ust icado.), intimo-o a co arecer no . criptori o w ntr 1 da 

Linh' sito ' rua G-onçcdv s Dic s, 26, nesta cid de, ás q_uatorze 

horcs do 'iiu tr e a.o corr nte .-

li. hj u . c 
t j ) l'i (' 

~ 

i PRt in-
1 ) '.( i 11 IJ( -

v~ 
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~a ~npa~f!kl. §;,'atS~ .-& ô 

~úva, _,.-& 

6 de R.ÍO 

Illmo. Sr. ntonio de úJ.iVt.:ira 

l. • 1, carr do D8~osito d~ ~ . • ~cçã~ 

l'nnélo sido V. u. i.ndlcc-.él :pel ... ministr ~g_o dé.o. 

tr· · , c •lO test IT'l c no roces ... o u 'oi a T'to c- ra · l1Urér 

dor d turm, ,.,lla i 10 u J dei r· , 

pont c o c o inn1rso n~ lFtr~ f ao rtQ . 54 do u,.,creto ~P eral 

no. 2U.465 1º· rP t;,,tnoro de 19 l (aban ono do servi(o sem 

c uc't jw:dii ic; ri ) , intil o-o co 1par c r no '3criJ?torio ' tr'-~.1 

... inh·, f=\ito ' rn· ...rO ç·lves i s 26, DP..t ci ~de. ' s qu·tor-

78 horêc d0 ia qu torze do corrPnte. -

... c e i U.L.a c o e t in
t. i - 'j r. 1 do , i 1 t . -

aç õ s 

c e In ueri to 



N. 297 

~a ~'".F..-ad.e<J. g;_'cuJ., .-26' 

~e.iva, ~.-2 

IlJir . q ti P i cl o 

0 'fir. ...... - inh intº. d· 3c; • Sr:>c, o 

6 c aio 

f mo si o • o. i d.ic do _pelr .h.fj_illinistr· r,:"' J d 

str d· , co ~ steiil 111· no "JI' oe so que .~.:oi ab ,rto :parG. rmr 

o ·r b Jhd r dR tur1 a r ino I.J l eir .... , 

a 

:pontado co jncu s a letr d.o rtQ . 5 .!)p e to ral nQ • 

20.465' r:. lQ. i e <>t._1 tubro de 9 1 la and.ono do serviço s CéULa 

justi. ·c d ) ' 
. +. 
J.IluJ. o-o a ca c r c r no Rcriptorio pntr .. l u. •inha , 

sito á !"1 onçalv s i ~ , ~6, ne t •id de, ' s ~uatorz hor f do 

dia ~ eset do co r nt 

c bi. u 
ti 

~ R 1 i -
r f') f ient8.-

~~' /3-c-~ 

-~:r si Inqu rito 
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N. 297F t i~ 
ESTRADA DE FERRO ARARAQUARA l- ~~ 

DJVI A LINHA .... 3.Et..SEI!\ÃO ~ONSERU~ 

L. H.o 717 

Séde: Cat., 18 de Mar"o de 19 37 

DA_ . .3.~ ..• SECÇÁO CONSERVA 

A 

, 
Illmo. Sr. Jose ~raujo QMirino dos Santos 

D.D. • Chefe do ~scritorio Central da Linha 

ARARAQUAKA 

nnexo, passo ás mãos de v.s. a intimação, em duas 

vias, ao Sr. Belarmino Caldeira, a qual deixou de lhe ser entre

gue porque, conforme informações colhidas, o sr.Belarmino está 
~ , 

em Poços de Caldas em tratamento de saude. 

saudações 

( M.Linha da 3a . s ecção int • 



Orgão de Fenoviarios da E.:rr .A . e de interesse do Comercio e da Lavoura fllll~ 

ANO 6 Araraquara (Est. de S. Paulo), 11 de Abril de 19 

ESTRADA DE FERRO 
-EDITAL -
O est 

está defi 
Pelo presente convido o sr. BELLARM INO tos. O f 

DEIRA, empregado desta Estrada, onde exerce as func· 0 Tenis, j 
ções de trabalhador da turma 16, a comparecer na a mesma 
Escriptorio Central da Linha, sito á rua Gonçalves Dias, pertinad~ 
26, afim de depôr no processo que por ordem da Admi· Todos 
nistração da E trada, foi in taurado, para apurar sua ecer, é 1 
responsabilidade como incurso na letra f do art. 53, do 0 atual 
Decreto Federal n.o 20,4 5 de 1.0 de Outubro de 1931 sporte. 
(abandono de emprego, sem causa justificada). De con- aconteceu 
formidade com o art. 3.0 das instrucções para o processo tenda e 
de inquerito administrativo, baixadas pelo Egregio Con· meia duzi: 
selho Nacional do Trabalho, faço sciente ao indiciado que a custo ( 
o mesmo poderá vir acompanhado do seu advogado ou tudo faze 
do representante do Syndicato a que por ventura perten- porte an 
cer. São testemunhas de accusaçl.o neste inquerito os rs. aniquile c 
Manoel Nunes, José Monteiro, Osorio Nunes, Sebastião Urge 
Storino, Antonio de Oliveira José Bicho. - Si o accu- acertad~s 
sado não se apresentar d ntro de 30 dia a partir da execução. 
data abaixo, scientifico·o que de accôrdo com o disposto A uniã<J 
na Legis~ção Social Brasileira, o processo proseguirá. á é a alava 
sua reveha. do progre 

Araraq uara, 28 de Março d 1937. os esporte 
em um só 

JOSÉ ARAUJO QUIRINO DOS SANTOS nucleo, di1 

Presidente da Commlss!o de vistac8 •n11 
c :>-.: co~sequent s0 38 ,;--

<> rectproco, e Ql~ 
11 

â 
é f d '• !Vfll 

-- > c:> 

0 QUI OI brasileiros devem sall ~~?:: :~:~rea~~~;~~~ :e ~~:r~ a e o~~=· m ':tt;~~:t 
violência ou coação em sua liber- Junto ao.u:V euze1 
dade, por ilegalidade ou abuso está locali~ .• ~0/0.lOd (Continuação da l.a pag.) 

qualquer indivíduo, para defesa 
de direito, certo e incontestável, 
que esteja ameC\çado ou violado 
por atQ, manifestamente incons
titucional ou ilegal, de qualquer 
autoridade. O processo será o 
mesmo do habeas corpus, devendo 
ser sempre ouvida a pessoa de 
direito público interesaada. O 
mandado nll.o prejudica as açOes 
petit6rlas competentes. 

- QUE será dado habeas-

de poder. Nas transgressOes dis- ,., 
h b faixa de ' ope8 ciplinares nllo cabe o a tas· gadamente;ueuecJ 

corpus. taladas mtO 
- QUE a casa é o asilo in- d 

violável do individuo. Nela nin- as qua ras 
guém poderá penetrar, de noite, 
sem o consentimento do mora· 
dor, senão para acudir a vltl· 
mas de crimes ou desastres; nem 
de dia, se-não nos casos e pela 
f6rma prescritos na Lei. 

(Continú') 

pode Atlet 
uma piscir......__ 
seus. caracte 
savets. 

Assim to,..__ 
só ponto, or .. 
em afirmar1100 

CASA ANTIBfl 
o nosso esL,8 
tro rumo? f 11 

por exempl~! 
todas essasr • 
pletas de gt\:> 
futebol, out 
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Ocgão de farrovlari s da 

Ano 6 J1ll Diretor : 
1\ Redator: 

" e an~etente 
~ im,re~~i 

'a'e to 
Admiravel 

O Servi 
Departam 
çla tem d 
te numer 
portagc 
blicado! 
vistas 1

4 

AVe dfrey 
~=\ d 
}llic 
J_on 
de 
pá 
f r~ 

OZtJd -l!U!J'I' 

(SO:>!J9'lJ 

111~ . 

' 
_, 

AN 6 11 Araraquara (Est. de S. Paulo), 25 de A 
iF Si7i 

Está fixada para o dia l.o de Mai 
a inauguração do Cine Par todo~ 

Está finalmente marcada 
para o proximo dia l.o de 
maio, a inauguraçâo do 
cine Pilratodos, desta. cida
de, empreendimento dos 
mais notaveia, e que, no 
6ftnero, eleva Arari\quara 
ao nivel dos centros mais 
~dea.ntados. 

E' o Paratodos, atnal· 
mente, um dos cinemas mais 
bem construidos do interior 
dv Estado, e que dispõe do 
ma.i moderno e perfeito 
aparelhamento sonoro da 
America do ul. O ~pat·e· 
lho é de fabricaçAo ct 
Western Electric, sistema 

tanto que 6 existem iguail! 
no Ufa Palacio, em~- Paulo. 
O sistema de YentilaQlLo, 
unico no genero, compOe-se 
de dois pos ames cexaus· 
tores », de fabricaçE\o c Ven· 
tura Fan•, que, de tres em 
tres minutos promovem a 
completa renovaçao do ai' 
no interior do cinema. 

Emfim, o Cine Paratodob, 
reune tod01t os requisito 
modernos e nec sarios á 
uma casa de clivcrsOes que 
honra Araraquara. Paraben 
ao pr .stante e patriotico 
idadAo seu proprietario, s1·. 

Graciano R. AfonRo. 
Mirrophonic, que permite a ----------.....: 
reproduca.o fidelissima e ni· j!!!!l'aeão ...... l ... lrl'nt ... 
tida do som, tal como si 111ft tu U llvpl 11 uo 11 
se reprod uzissc a nossa im · I•Yiil de l qlrl 
gem num espelho do mais Acha-se fundada neata cidade 
fino cristal. Na projeçao do a Auociaçlo doa Proprietarloa 
facho de luz, foi adotada de !moveis de Araraquara, para 
a lampada Artisal, que &• defesa dos lntereuea de todos o 
lem de projeta-lo unifor· proprietarioa, deste municiplo .. 
me mente, está provida de A~im de eleger-te a .dlretom, 
leutea especiai que prop H'· convtda-ae a todos 01 mtereua-

. . ( . dos para ae In creverem como 
cwnam o . ma.x1mo rendi· aocioa, o maia urgente poasivel, 
menta lummoso. As poltro- afim de poderem goaar dos di- 1 

na~ de no la vel comodidade rei tos que oe estatuto lhea con- 1 I I 
e providas de dispo~itivos f~re como eocioa fundadorea. 1 

que amortecem o ruído ao 
fecha-las, sao as melhores. Para a confecçao de seus im· 

preuoa procure a 

Oa•a KARAM 
o nnico deposito de re· 

talhos a quilo 

Typ. G AVINA 
a maia antiga da prata 
N io teme concorrenoia 

Rua S. Bento, • 106 Araraquara 

~Bll! o 110 jilliru li inblilenüa 
Saiba comprar para nlo desperdiçar inutfl· 
mente o fruto do seu trab 'lho. 



---

A_§_S EN TADA 

Aos dez dias do mez de I..aio de mil novecentos e t rinta e 

sete, ás quatorze horas, na sala do Chefe do ~scri~torio Centr al da 

Linha, foi ~elo r. Presidente mandado tomar ~or termo as Qeclarações 

das testemunhas Hanoel Nunes e José Mo 1teiro. Não consta o de_poimento . 

do accusado e, ~or isso mesmo, o inquerito se ue á sua revelia, or 

não ter sido o me smo encontrado, conforme certifica o encarregado da 

dilligencia, de~ois de cumprl do o ~receituado no artQ. 5Q. das instruc

ções ~ara o ~rocesso de inquerito administrativo, baixadas ~elo Eg. 

Conselho Nacional do Trabalho.- ~ , Dara constar, eu, Mondo Archimedes 

Lu~ i, secretario da commissão de inquerito, lavrei esta assentada 

que vae membros 

(Vice-Presidente) 

(Secretario) 

la. TESTEMUNHA - Mà wel Nunes , :portuguez, casa o, com cincoeuta e trez 

annos de idade e trinta e oito de serviço ~restado a Estraua ue .l!'erro 

Araraquara, residente na turma 16 da Estrada de ~,erro Araraq_uara, :pres

tou o com;promisso de só dizer a verdade sobre o que soub ' r e lhe f'Ôr 

~erguntado com relação ao ~re1Jente inq_uerito administrativo, se do in

querido res~ondeu q_ue no dia sete de Jateiro do corrente anno, ez-lhe 

Ulila ..:i Observação ~or não ter querido car~ir wna trecho de linha q_ue lhe 

cabia, ~or haver no local um ~ouco de barro; que em res~osta a essa 

observação, o accusado a~anhou a enxada e :Pondo-se e1J ca inho u casa 

em que reside, disse "que day_uella f'orma não trabalhava mais ••; q_ue em 

seguida o accusado ~ediu wa licença, que lhe foi concedida, a qual 

venceu no dia quat..on1ze de Fevereiro e que até hoje não cor areceu ao 

serviço. Hada mais disse nero lhe foi :Perguntado, do q_ue, de tua.o, :para 

constar, eu Mondo Archimedes Lu ~i , secretario ta commissão de iny_ueri-

NHio•Li"· G.3t30-S·J6 



inQueri to, lavrei este termo QUe vae devidame te assignado. -

(Vice-Presidente) 

(Secretario) 

2a. TESTE ."UNHA - José hlohteiro, :portuguez, casado, sa·bendo lêr e escrever, 

com trinta e dois annos de idade e nove de serviços :prestados a ~strada de 

Ferro Araraquara, residente na turma 16 da ref'erida 7strada, :prestou o com

:promisso de só dizer a verdade sobre o que souber e lhe f'Ôr :persuntado com 

relação ao presente in uerito afuninistrativo, sendo in uerldo res ondeu 

que em dias do mez de Janeiro do corrente anno , por se ter o accusauo recu

sado a carpir um trecho de linha que lhe cabia, roi :por isso admoestado ~e

lo Feitor; que em resposta á observação retirou-se do serviço dizet~o ~ue 

não mais trabalhava; que desde aquelle dia não mais co~areceu o accusado 

ao serviço . - Nada mais disse nem lhe f'oi :perguntado, do que, de tudo , para 

contar, eu fondo .Archimedes Lu:p:pi , secretario da Commissão de inq_uerito, 

lavrei este termo que v i p~odos assignado .

;f:/::_~~~6,.,7~<!4 

. e>L~ 
e 1t 
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Aos doze dias do mez de Maio do anno de mil novecentos e trinta e se

te, na sala do Chere do Escriptorio Central da Linha, da Estrada de 

Ferro Araraquara, ás quatorze horas, roi pelo Sr. Presidente ordenado 

tomar por termo as decltirações da testemunha Osorio Nunes.- E, :para 

constar, eu, ondo Archimedes LUPpi, Secretario da commissão de inque-

rito, lavrei esta assent~~ que vae assignada pelos presentes.- •• ----

~~~~~~~~~~~~~~~~~j}Tesidente) 
-..:,a,::..I'~~:J==:Q\'9»:~~~~( Vice-Presidente) 

·~~~~ú~V~...:- --··- _( ecretario) 

3a. TESTEMUl~ - Osorio Nunes, brasileiro, casado, sabendo lêr e 

escrever, com vinte e sete annos de idade e treze annos de serviço 

prestado á Estrada de Ferro Araraqua~, onde occupa o cargo de traba-

lhador de turmc:. , residente na turma 16 da citada ~· strada, prestou o 
, A 

compromisso de so dizer a verdade sobre o que souber e lhe for pergun-

tado com relação ao presente inquerito administrativo . Sendo inquiri

do, respondeu que, em dias de Janeiro do corrente anno o seu collega 

de turma Bellarmino Caldeira n~o quiz carpir um trecho de linha que 

pela ordem lhe cabia; que em virtude dessa recusa o Feitor da turma 

chamou-o á ordem; que em resposta á wimoestaÇãodo Feitor o accusado 

retirou-se do serviço não mais apparecendo ao trabalho; que julga 

o accusado ter tomado aquella attitude em virtude de ter o mesmo 

ganho ha pouco cem contos de réis na loteria e talvez por isso não 

queira mais trabalhar.- Nada mais disse nem lhe roi perguntado do 

que, de tudo, :para constar, eu, ofidO rchimed.es LuJ;>:pi, secretario da 

termo que vae assignado. 

(Secretario) 



---
~á .. ada ale. ~t;o ~a~a:;uat;a 

A S S NTADA 

Ás quatorze horas do dia treze de aio de mil novecentos e trinta e sete 

na s la do Chefe do Escri~torio Central da Litiha da Estrada de Ferro 

Araraquara, foi pelo Sr. Presidente ordenado tomar por termo as declara

ções da testemunha ~ebastião Storino. ~, ~ra constar, eu, ando Archi

medes Luppi, secretario da commissão de inquerito, lavrei esta assenta

da que recebe a impressão digital do ~ollegar direito do declarante, por 

ser analphabeto e a~gnaturas dos membros da commissão de 

- ·;../ 
_( Secreta ri o) 

4a. TESTE UNHA - Sebastião ~torino, brasileiro, casado, anal]habeto, 

com trinta e quatro annos de idade e dois annos de serviços prestados 

a Estrada de l!'erro .Araraqua~, onde dese:npenha o cargo de trabalhaclor 
. 

de turma, residente na turma 16, prestou o compromisso de só dizer a 

verdade sobre o que souber e lhe fôr ~erguntado com relação ao presen

te inquerito wiministrativo. Sendo lllquirido respondeu que,em princi

pias de Janeiro do corrente anno es·tavam trabalhando quando em dado 

momento o seu collega de turma Bellarmino Caldeira, não querendo car

pir um trecho de linha que pela ordem lhe cabia, foi ao eitor da t~ 

e disse que não mais trabalhava; que em seguida a esse gesto retirou-se 

não mais apparecendo ao trabalho ;que attribuia aquella attitUde de Bel

larmino ao facto de ter o mesmo ha pouco ganho cem contos de réis na 

loteria e naturalmente não desejava mais se sujeitar a um serviço pe

sado.- Nada mais disse nem lhe foi perguntado do q~e, de tudo, para 

constar, eu, ando Archimedes Luppi, secretario da commissão de inque-

rito lavrei o presente termo que recebe a impressão digital do pollegar 

direito da as assignaturas dos membros da 

inquerito 

l,.mlo1 Lin • G.3/30·S·36 
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ASSENTADA 

Ás quatorze horas do dia quatorze de aio de mil nbvecentos 

sete, na sala do Chefe do Escriptorio Central da Linha da Estrada ~e Ferro 

Araraquara, foi pelo Sr. Presidente ordenado tomar por termo as declarações 

da testemunha Antonio de Oliveira. E, para constar, eu, Mondo Arehimedes 

Luppi, secretario da commissão de inquerito, lavrei esta assentada que vae 

pelos membros da commissão de inquerito.-

(Presidente) 

~~.....c;.--~~"" ....... 4~~ (Vice-Presidente 

( ecretario) 

5a. TEST UNHA - Antonio de 1ive1ra, portuguez , solteiro, sabendo lêr e 

escrever, com vinte e seis annos de idade e nove annos de serviços presta

dos a Estrada de erro Araraquara, onde desempenha o cargo de EncQ. digo 

Zelador de Deposito, residente á Rua Rio de aneiro, em Catanduva, pres-
, b A tou o compromisso de so dizer a verdade so re o que souber e lhe for per-

guntado com relação do ]resente inquerito administrativo. Sendo inquirido 

declarou que sendo o sua séde de serviço Catanduva, não poderia ter pre

senciado a scena em que o trabalhador de tunna Bellarmino Ualdeira abando

nou o serviço, entretanto, teve oppor tunidade de presenciar o indiciado 

dizer que por incompatibilidades não desejava mais trabalhar naquella tur

ma; que tendo o sr. EngQ. esidente ordenado a elle declarante que escre

vesse uma carta pedindo a Bellarmino voltar ao serviço até o dia vinte e 

nove de Janeiro do corrente anno, soube por carta do encarregado da dilli

gencia - o Feitor da turma 16 - que o accusado se negara a assignar a se

gunda via na qual constava o "sciente"; que mais tarde foi encarregado de 

fallar pessoalmente com Bellarmino,para saber si queria ou não continuar a 

trabalhar e em casa contrario assignasse o pedido de demissão adrede pre

parado, afim de legalizar a sua retirada da Estrada; que por essa occasião 

o indiciado declarou-lhe que não voltava ao serviço e que t a.mban ''por 

enquanto" não assignava o pedido de demissão. Nada mais disse nan lhe foi 

perguntado, do que, de tudo, para constar, eu ond.o ArC!limecles LuJ.>pi, 

secretario da commissão de inquerito, lavrei o presente termo que vae 



vae 

/,.,.,IDI Lin • G. 2130-S-36 

rante e :pelos membros da oonnnissão 

(Presidente) 

( ice-Presidente) 

( Beoret ar i o ) 



---
AS~ENTADA 

Ás quatorze horas do dia dezesete de aio de mil novecentos e trin~ ~-
te, na sala do Chefe do Escriptorio Central da Linha da Estrada de erro 

Araraquara, foi pelo sr. Presidente ordenado mandar tomar por termo as de

clarações da testemunha José Bicho. , para constar, eu, onde Archimedes 

Luppi, secretario da cammissão de inquerito, lavrei esta assentada que vae 

assignada pela t commissão de inqueri to.-

6a. TEST UNHA - José sabendo lêr e escrever, 

com quarenta annos de idade e dezesete annos de serviços prestados a Estra

da de Ferro Araraquara, onde desempenha o cargo de Mestre-linha interino, 

residente em Catanduva á rua São Francisco, 21, prestou o compromisso de 

so dizer a verdade sobre o que souber e lhe fôr perguntado no tocante ao 

presente inquerito administrativo. endo inquirido declarou que em dias de 

Janeiro recebera uma communicação do Feitor da turma dezeseis, na qual es

se chefe de turma informava a elle declarante que o trabalhador Bellarmino 

Caldeira havia deixado o serviço depois de haver discutido com um seu cal

lega de turma - o que forçou o .l!'eitor a chamar-lhe a attenção - ; que achan

do aquella communicação exquisita, mandou o EncQ. da turma digo o Zelador 

do Deposito á sede da turma para averiguar os motivos que originaram aquel

les acontecimentos e como tivesse tido informação do Feitor, de que o in

diciado não mais desejava trabalhar, o encarregado da dilligencia levava 

uma pedido de demissã:o para Bellarmino assignar; que .ljellarmino ao receber 

o enviado do declarante declarou a este que não mais queria trabalhar, mas 

que "por enquanto 11 não pedia a sua demissão; que com a ttestados medi c os o 

accusado conseguiu legalizar a sua situação até o dia quinze de ]evereiro 

ultimo, pois em Janeiro pediu uma licença de vinte e trez dias a partir do 

lrmlo1 Lia· C. 3130·5 ·36 
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---
~1?-ada ~ ~~o ~a~a?ua?-a ~e trabalhar (oito ~e Janeiro) e e~r~ 

\ 

do dia immedi.ato em que deixou 

gação a essa licença pediu mais urna de quinze dias a :partir d.e :primeiro de 

Fevereiro ;~ue a:poz essas licenças não a:p:pareceu :para trabalhar e nem mais 

d.eu satisfações á Administração .- Nada mais disse nem lhe roi :perguntado, 

do que, de tudo, :para. constar , eu , .Mondo Archimed.es Lu:p:pi, secretario da 

commissão de inquerito, lavrei este termo que vae assigoado :peles :presen-

tes.-

TERMO D ENCERRAMENTO 

Tendo s ldo ouvi da a ul tima da · testemurllllis arroladas e não havendo defe

sa a ser apresentada :por ter este in uerito segul do á ~evelia do accusa

do, :por constituir caso :previsto no arto. 60, in 1'i ne, das instrucções 

:para inq_uerito administrativo baixadas :pelo "'i'g. Conselho Nacional do 

Trabalho, faço os :presentes autos conclusos ao nr. Pres idente, :para 

ordenar.-

I 

Arara ]..uara, 17 de Uaio de 1937. -

~~~-~-
secretario 

~. f;_~-z~ 

~.,. ~ ~ ~ cx:.-e c:U?~ // 
a t'a4 ~~~~ ~ ~~ ~~.-c.----e. ...,.G-0 

w~/ ~ /r 0#!-C 7r~ ~ d'.e ~ 

~~/~~ 
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N. 297 

~a ~npa·li,.et~- 9eatJ.~ ~ 6' 

~Uva,~~ 

• 

Illmo . Sr. Dr. Director 

N E_ê_l'_h 

.E. F. ARARAQUARA 
Dh·islo da Unha 

-
I 1 1937 

Reglsltv ..... '-'Lli!S;.<xt·;encle • 

Para instruir o inq,ueri to administrativo a que 

responde o trabalhador de turma Bellarmino Caldeira , solicito de 

v. s. a gentilez· de mandar fornecer a esta commissão , a f é de of 

ficio do accusado.-

.Agradecido.-

Attenciosas saudações 

-

c;~(~ 
Á Secção d Pessoal 

17-5-]9 
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ESTRADA DE FERRO ARARAQUARA 

" REPARTIÇÃO DE PESSOAL 
DIRETORIA FÉ DE OFICIO 

RUA GONÇALVES DIAS, 2ô - CAJXA 12 
ARARAQUARA 

Página:::::::::: do livro_::::: === 

NOME BE LTARMINO OAID.Jill:UL 

{

Da ta 8 de Outubro 

NASCIMENTO Lugar Descalvado 
Estado ou País são Raulo-Brasil-

{ 
Pái José caldeira 

FILIAÇÃO Mãe D. llnlla de Oliveira C deira 

de 1 . 889 

ESTADO CIVIL olteiro 'GRAU DE INSTRUQAO oabe ler e escrever 

Data da l.a entrada para o serviço da Estrada: •••• de J u 1 h o de 1.910 
no cargo de Trabalhador 

1s 910 

1 . 911 

1 . 912 

1 . 913 

1 . 914 

1 . 91? 

1 . 918 

1.919 

1 . 920 

Augmento d 
vencimento 
Fal;ta 
.il?romoçao 

l__ H ISTORICO 
FALTAS E LICENÇA 

com ven- I sem ven 
clmeuto~ -~clment~ 

.. 

6 

21 



DATA 

1 . 920 

1. 921 

1 . 922 

1. 923 

1 . 924 

1 . 925 

1 . 926 

.augrnen to de 
vencimen. tos 
Faltas 
Augmento de 
vencimentos 
Faltas 
Faltas 

a 1 t a s 
o e n ç a 

Licenç 
Remoçao 

Remoção 

.Augmen to de 
encimantos 
Do e n 

a 1 t as 

o e..,n ç a 
emoçao 

cenças 

.b.Ugmen to d 
vencimento 
Licenças 

a 1 t a s 
· cenç s 

ESTRADA DE FERRO ARARAQUARA 

FÉ DE OFÍCIO 

HISTORICO 

, 5 de O deixou o servi ço .da Estrada 
17 de DE • llirl.O foi readmi ttido como 1'rabalh 

dor da 1urma 6,com os vencimentos de 4 ooo por 
dia,sendo a~ontado 13 dias 
Dia 30 ausente sem causa justificada 
ia 26 de ço ausente sem causa justificada 
ia 1 de O ausente sem causa justti'icada 
ia 31 de JULHO deixou o serviço 

7 de .GOSTO foi rE.ad.mittido como Trabalhador 
da Turma 15 com os salarios de 4·ooo por dia, 
sendo a~on~do 25 dias 

1 do OUTUB.dO foram os seus salarios augment 
dos ~ar 4 838 ~or di· 
ia 23 de OUTUBrlO ausente sem causa justificad 

1 de NOV~ffiAO foram os seus vencimentos aug
entados para 5~ooo por di 
a 25 de D&t.r.il.ffiB.O ausente sem vencimentos 
a 23 de J :iEIRO ausente sem vencimentos 

·ia 15 de JULHO ausente sem vencimentos 
ias 11 e 12 ausente ~or doença 
a 18 de SE lli:r!B.dO aueen te por doença 
a 1 de OUTUBl:O ausente sem vencimentos 
as 1 e 3 de NOV~ ausente sem vencimentos 

ia 8 de DEZEMBRO ausentes em vencimentos 
· 2 de F~V.!.!TI.tEIRO ausente sem vencimento 
ia 20 d JUNHO ausent :por doença 
ias 2 e 3 de JULHO licenciado sem vencimentos 

4 de JULHO foi removthdo ~ara a TUrm 13, com 
s mesmos vencimentos e onde foi a~ontado 28 di 

22 de aG08TO foi removido para a 1~~a 16 on 
e trabalhou mais lo di s 

1 de ·· T.ril1:"'BR.O foram os seus vencimento aug
entados para 54 4oo ~or dia 
·as 3 e 21 ausente po doen 
ia 25 de NO.. O ausente sem vencimentos 
as 2 e 3 de D..cl...L.~L . .:Bl O ausente s. em vencimentos 

18 de J 'IRO ausente por doenç· 
24 de J IH! f o i r emovdtdo para a 'l'Urm 13 

a 24 de F..tilViffiEI.rlO licenci ·do sem vencimentos 
19 de -· ·O licenciado sem ven~imentos 
~~ e ~O foi apontado a razao de '675 po 

ora,sendo apont do 232 e 248 hor~s res~ectiv~
ente 

1 de JUNliO forum os seus vencimentos augmen
tados para 6/2oo por dia 
i 9 de JUlHO licenciadp sem vencimentos 
ia 7 de ...GOSTO licenciado sem vencim ntos 
ia 19 de OUTUBRO licenciado sem vencimentos 
a 25 de OU'I'UB.110 ausente sem vencim.en tos 
a lo de ABBI liccnci do sem vencimentos 
a 6 de JUNHO licenciado sem vencimentos 

ia 15 de AGOSTO licenci~do sem v ncimentos 
grnento de i' S T...!líBRO foram os seus vencimentos augmenta

encimentos os ~ar a·ooo :por di 
l.ii.cenças ·as 19 e 2o de o.illTillvtBR.O licenciado sem venc . 

Doenç 
Licenç s 

1
Dias lo,l9 e 29 de NOV~O licenciado s;venc. 
Dias 1 e 28 de 'Z31!BJ.i0 lic ciado sem venc. 

·as lo a 15 licenciado sem vencimentos,doenç 
i 23 de LHO licenciado sem vencimentos 
ia 19 de · 'TEMB.t\0 licenci· do sem vencimentos 

(Continua) 

FALT.«S E LICENÇAS 

com ven· sem ven· 
cimentos cimentos 

.. 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
2 
0, 5o 
1 
2 
D>, 25 
1 
1 
2 

2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
3 
2 
6 
1 
1 



ESTRADA DE FERRO ARARAQUARA 

Fc DE OFÍCIO 

NOME BEllARMINO C n:ru. 

DATA 11 
HISTORICO 

1 . 92? 

1 . 928 

1.929 

1 . 930 

1 . 931 

1 . 932 

1 . 933 

1 . 934 

1 . 935 

Licenças 

Licenças 

ia 22 de OUTUBRO licenciado sem vencimentos 
Dido 22 de OUTUBRO licenciado sem vencimentos 
ia 22 de 1 O licenciado sem vencimentos 

IQas 9 e lo de JULHO licenciado sem vencimento 
:Di 18 de 'TEMB O licenciado sem venc1men tos 

F a 1 t a s Dia 27 de OUTUBEO liccnc ,digo ausente aem venc • 
.tmgmento dê 2 1 de ABtUL foram os seus vencimento augmen 
vencimentos tados para 8·4oo , sendo a. ooo a titulo precario 
F a 1 t a s Dia 5 de ABRIL ausente sem causa jus tif'icada 

cença Dia 24 de SET81v7BRO licenciado sem v encimao. tos 
EOença Dias 2,8 e 9 de F~V~IRO doente,sem venciment . 
licenç s i~ 25 de ~O licenciado sem vencimentos 

a 2 de JUNHO licenciado sem vencimentos 
Dia 28 de JUlliO licenci'tdo sem vencimentos 
Dia 22 d.e AG tiTO licenciado sem vencimentos 
Di~~ 2 de NOV.JillJIB.J:.\0 licenci~do sem venc:iunentos 

Licença Dia 1 de J .dl'illi.ttO licenciado s em vencimentos 
D o e n ç a Dias 9 e lo de ABRIL doente , sem v ncimentos 
Licença Dia 26 de JUlliO 1ic ·ncié;l.do sem vencimento 
F a 1 t a s Dias 4,a 8 ,14 a 18,24:e 28 a 3o tmsente s/ caus 
Augmento de ililll 1 de F.l!IVÂl:'L::.IRO foram os seus vencimentos au -
vencimento mentados para a~,o·4oo. 
Licenç J.Ji 12 de FEV ·~mo licenciado sem vencimentos 
D o e n ç Dia 8 de SETdtffiK.O ausente :por doença 

as l e 29 de NOV. •· fERO ausente por doença 
a. 1 de DElE1mRO ausente por doença 

D o n ç a Dias 13 a 15 e 19 e 20 de JANEIRO doente s/ven • 
Dia 14 de F.E'V.l:llibliRO doente , sem vencimelJl,tos 
Dia 7 de ABRIL doente sem vencimentos 

F a 1 t 
Licenç 

o e n ç 
Licença 

.Uias 1,3,4, e 3o de MAIO doente , sem vencimento 
a s DiC:~. 17 de MAIO ausente sem causa justificada 

lJias 25 e 3o de SE~ O licenciado sem venv . 
Dia 1 de NOVEMBRO ausente ~or doença, s/ venc . 
~as 5,6 ,13 a 17,23 a 28 , 3o e 31 de • • o, 
licenciado sem vencimet).tos 

D a e n ç vias 2 e 9 a 12 de JAW~O , ausente por mença 
~\IAS 1930 ne 19 a 31 de O gozou 13 di s de ; erias 

Dias 1 e 2 de .BJllL gozou 2 dias de ferias 
I1cenças Dias 23 e 24 de ABRIL licenciado sem vencímts. 

Dia 15 de JUN1-J.O licenciado sem vencimento 
Dia 8 de JUlliO licenciado sem vencimentos 
Ida 9 de ~oTO licenci~do sem vencimentos 
lJias 8 e 25 a 3o de '['jill!!BdO licencio. o s/venc 

EBlAS 1931 De 1 a 9 de OU~B~ gozou 9 dias de ferias 
l!cença Dia 28 de NOV~O licenciado sem venc· entes 
]~ 1931 De 19 a 24 de JANEIRO gozou 6 dias de ferias 
llOD.lU4DJJ:ill.& partir de 1 de F.EV1idEIRO os seus vencimentos 
e PAGm~TO passaram a ser de ~94o por hora 
lJ o e n ç Dias 22,24, 25 e 27 a 31 de :M.tut~O , ausente por 

doença, sem vencimentos 
?.clBI.AS 1932 
Licença 

~~""-L..tl~ 1932 
o e n ç a 

E.RIAS 1933 
o e n ç a 

nliUAS 1934 
Licenças 
Di a 24 de 

e 2 a 8 de ABRIL gozou 7 dias de f~rmas 
2 a 16 de lvlAIO licenciado sem venc~entos 

De l a 8 d.e SETEMBRO gozou 8 dias de ferias 
Dia 16 de SETJ!JlAE.K.O ausente por doença,s~venc . 
De 8 a 22 de OUTtrBRO gozou 15 dias de férias· 

I 
Dia 24 de OUTUBRO ausente por doença , sem ,venc . 
De 5 a 19 de NOVEil3 o gozou 15 dias de fer i as 
Dias 1 , 2o e 21 licenciado sem vencim~tos 

riRO licenciado sem vencimentos 
ias lo , ll e 13 a 23 de FEVE.E ·mo licenciado 

( C:ontinÚa ) 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
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14 

1 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
4 
1 
2 
1 

15 
5 

7 

1 

8 

15 

l 

1 

3 
1 
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Continuoção~ 4 

?!K ... 
ESTRADA DE FERRO ARARAQUARA 

Fê DE OFÍCIO 

NOME di 
I I~=~=DA=T=A~~~ ==TI='TIL==QS==TIIIII.====~-=--· H--=IS=T=O~~R~JC==Q==========9,=co=mv=eo-~se=mv=en-. cimentos cimentos 

---
1 . 93 

1.936 

1.937 

D o e n ç a Dia 8 de · o ausente por doença 
Dias 14 e 24 de illtUL ausente :por do en.ça 
Dia 5 de ...GOdTO ausente :por doen';a 
Dia 8 de s 1 TM1.1BRO ausente :por doen~a 
l.Jia 1 de NOV: ill ausente :por doença 
liias 26 a 29 de 'Zri!l.LBH.O ausente :por doença 

o e n ç a 5 a 31 de J..ill'lKIRO ausente :por doenc;a 
Licença l;e 1 a 5 e dia 17 licenciado sem venc~et).tos 

· AS 1935 De 15 a 29 de O gozou 15 dias de ferias 
L o e n ç a ~as 9,11,13 e 24a 30 licenciado sem venciment 

e 1 a 15 de o licenciado por doença 
!.lia ll de JUNHO liccndiado :por doença 

Iãcença Dias 4,13,22 e 3o licenciado sem vencimentos 
D o e n ç a Di lo lfe .AGQl:)TO licenciado :por doença 
Licença Dia 5 de SETclLffiK.O licenci do sem vencimEp tos 
~~BlAS 1936 Le lo a 17 de OUTUlhO gozou 8 dias de ferias 
Licenç D1as 7 e 8 de OUTUB~O licenciado sem venc. 
FERIAS 1936 Le 25 a 28 de OUTUBRO gozou 4 dias de férias 
D o e n ç a De 1 a 4 e 21 a 28 de NO 1 o, doente s/venc. 

:r.e 1 a 31 de Ili!}Zí!ThiBHO licenciado sem venciment 
D o e n 9 a De 8 a 31 de J ~lliO lic nciado :por doença 

De 1 a 13 de F.EV~I.BO licenciado :por doença 
AB.8NDONO DE partir de 14 de FEV~IRO abandonou o serviç 
SERVI 'O da Estrada. -OBSclaV~ OES:-0 :pres~te documento,solicit'do 

Rresidente d Commisao de Inquerito M1ninjstra 
tra.hido da "Fé de Officio•• fornecida pela Dilli 
e ue se aCha annexa ao fTocesso Individual do 
citado .- AS 3 :prime4;as folhas levam tamban a 
de o:percio ':peridi o, que figura a baixo.-

E. F. AR RAQUARA 
SECÇÃO D , PESSOAL 

(Dite toria) 

CIII!PC DA 

1 
2 
1 
1 
1 
4 

27 
6 

lO 
15 

1 
4 
1 
'1 

2 

6 
31 
24 
13 

a 

/ I 
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N. 297 

~a ~'"-pad.erJ. 9';,a:J.~ .2 6' 

~e.a.a, .;.-& 

JUN"f.ADA 

Obedecendo ao determinado no desp~cho de fls . ~9 , juntei a es

tes autos os documentos de fls . 30 a 36 , -

Ar~raquara, 25 de Maio de 1937 .-

-~~~ 
Secretario 



Araraguara, 25 de aio de 1937 •• 

Illmo. Sr. Dr• Director 

Em obeiiencia á portaria nQ, F . 59 de 11 de arço 

do corrente anno, da Directoria da i 8trada, abrimos 1nquerito administra

tivo, afim de apurar a responsabilidade de Bellarmino Caldeira, empregado 

n· Divisão da Linha, como incurso na letra~ do arto . 54 do Decreto Fed.e

ral no. 20 .465, de 12. de Outubro de 1931 labandono do serviço, sem causa 

j ust if'icada) • -

Intimado o aocusado nos termos do artQ. 5Q. das 

1nstrucçõ~s baixadas pelo EgQ . Conselho Nacional do Trabalho, para aber

tura de inqueritos administrat ivos, conforme editaes de rls. 15 ~ 19, o 

mesmo não compareceu, correndo o processo á sua revelia, de accôrdo com o 

gue determina o artQ, 6Q. das citadas instrucções.-

ouvidas as testemunhas arroladas pela carta P. 41 

dd Direotoria, ainda nos termos dos artigos 62. e 72. daquellas instruc

ções, foram todas unanimes em ~onfinnar a falta imputada ao rererido Bel

larmino Caldeira.-

ão havendo de!'esa a ser apresentada, visto o pro

cesso ter corrido á revelia do accusado , foi o mesmo encerrado, ficando 

plenamente conrirrnad.o o "abandono do serviço, sem causa justificadé:l.t', nos 

termos do art2 . 54, letra ª, do Decreto ~'ederal nQ. 20.465, de 12. de Ou

tubro de 1931.-

santa do exposto , V. s. julgará como fôr de di-

rei to. 

Dando por finda nossa missão, apresentamos a • s. 
os protestos de sa e s_:9Lma e ccimsid.eração. 

----=~~~~~~~~:;;~~~~~~~ ... (J?resid.ent e) 
(Vice- residente) 

(Secretario) 

/ 

lrml41 Lia· G.3130·S·36 
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N. 297 

~a ~em.pa~tkJ. g;atJ., 2 6' 

~e-iva, _,2 

Ao Sr . Secrettirio da Directoria 

Para subir conclusos ho ·r . Dr . Director , 

passo ás m&os de v. S. os presentes autos .-

Agradece 

Attencios&m~nte , 

Sobem para deliberação do Snr. Dr. Director de 

a cordo com o ArtQ . 11 das instrucções para in

queritms administrativos. 
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ASSUr'-lTO 
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lllllllEIIG DO TIAIAUD, 
IIDUIIRIA E COIIIEftCIO 

·········w····· ........... Sec<;ã 

c. f5!A-
CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

ACCORDAO 
Ag/Ji ;proc. 7.670/37 

19 .. 3.~ ..... .. . 

-VISTOS E RELATADOS os autos deste processo em 

que consta inquérito administrativo instaurado pela Estrada 
, 

de Ferro Araraquara contra o ferroviario BEL INO CALDEIRA, 

acusado de f~lta grave capitulada na letra ! do art . 54 do 

Decreto 20.465, de 1931: 

Qongider~ que, segundo está esclarecido nos 

autos , o acusado negou-se a executar um trabalho no dia 7 de 

J aneiro de 1936, e, sendo observado pelo feitor da turma onde 

servia, deixou o serviço , não mais voltando ao mesmo; 

C 
, , 

ongiderando que o inquerito esta regularmente 

organizado , tendo em vista as 11 Instruçoeãu baixadas por êste 

Conselho, em 5 de junho de 1933; 

ConsiâeranS& que o acusado deixou o processo 
\ . 

correr a sua revelia, apezar de devidamente notificado pela 

Comissão de Inquérito; 

C 
, .. 

onaidere.ndo que a prova. testemunhal e unanime 
. . I 

e manifestamente contraria ao acusado ; 

Consiserand~, assim, que caracterizado e prova

do o abandono de serviço sem causa justificada, impõe-se a apl1 

cação da pena de demissão , como pretende a Estrada; 

RESOLVE os membros da Prime1ra Câmara do Conse-

lho Nacional do Trabalho aprovar o e autorizar a de-

l 
ente 

Fui roourador Geral 

_d 19 -

• 



M . T. I. C. - CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

• 

1 9 3 ~ -7.67 /37. 21 de J o de 1.938. 

• Dtr tor da Est d de erro raouara. 

s. 26. 

lo. 

Para os de 1~os t n , vos re to c6ui deVidamen -
te autent cad do c6 ão referi o ela r1 eira C ra 

deste ons .. lho, "' seC"!sao d 7 de rço do corrente ano, 

nos tos do processo que cons a o 1ncuer1 to drninis-

trativo instaur do or esz Estrada contra o empregado 

Belarminc Calde r • 

tenc1osas saudaçoes 

Diretor da ecret r.·a,Int r1no. 



~~ - ,~~~ 0 

~- (:V-~· ~{_ /OfjoJ/j(). 

~- II.J -'7 3f trr~ /tX-•' ~ 



~ea ~,,pad.N E2/ú.-d, .26' 

~eá>a, 7'.2 

~~eoéo~~a ~~ 
D. 569 ~*'a~at:;;aa~a, 

( 409-52-52-) / 
6 de JUlho de 1938. 

Ilmo. Snr. Dr. J. B. de Martins Castilho, 

M.D. Diretor da Secretaria, interino, do Conselho 

Nacional do Trabalho. 

RIO DE JANEIRO 

Acuso o recebimento do aeu 1-963/38-7.670/37, 

de 21 de Junho Último, juntando cópia do Acórdão prorerido ~ela 

Primeira amara desse onselho, em sessão de 7 de rço :proximo 

:passado, nos autos do :processo em que c~nsta o inquerito admi

nistrativo instaurado :por esta Estrada contra o empregado Balar

mino Caldeira. 

Agradec.endo, valho-me elo ensejo :para reiterar 

a v. s. os protestos de minha elevada estima e distinto a:praço. 

01. 
Orlanà.o D. urgal 

Diretor 
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