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Companhia Força e Luz Norte-Fluminense 
DIRI!CTORJA 

RUR Sl\0 PEDRO, 48 (1. 0 Rndar) 
RIO DE JANEIRO 

Rio de Janeiro, 19 de JUlho de 1932 

Exmo. Snr. Presidente do 

CuNS.I:!:LHU NAClONAL Du TRABALHO • 

NESTA 

A ·Companhia For~a . e Luz Norte Fluminense, S.A. 
, , 

com sede nesta Capital e Usina Hydro-Eletrica em Lage do Muriahe , 
, 

no Estado do Rio, tem como empregado maquinista, na referida 

Usina, o Sr. Constancio Cruz o qual, apesar de contar mais de 

dez anos de empregado desta Companhia, tem se revelado ultima

mente desatento ao servi~o, negligente e indiciplinado, dando 

motivos a que se resinta o funcionamento du Usina, com irregula-

j ridade de voltagem devida a sua falta de aten~ão, o que nos tem 

acarretado serios prejuizos. 

Tendo sido advertido por esta Diretoria não pro

curou se corrigir, mas, pelo contrario, desrespeitou o Chefe da 
, 

Usina, quando este por ordem nossa, la foi para o fiscalizar,al-

tas horas du noite, tendo o referido Sr. Constancio Cruz fechado 

a porta de acesso a usina para impedir que o Chefe nela penetras-

se e o pudesse fiscalizar. 

A explicação que dá para a sua atitude não procede, 

pois trabalhando sempre dois máquinistas no plantão se ele tives-
, 

se que descer ate o Gerador N. I, ficaria em cima o outro planto-

nista. 

Além de não ser verdadeira essa explicação, resulta 

demonstrado que a sua desobedi cia as ordens de serviço o impede 
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Companhia Força t Luz Norte-Fluminense 

DIRE:CTORIA 

RUR SF\0 PEDRO, 48 (1. 0 Rndar) 
RIO DE JANEIRO 

• 
oontinua~ão. 

de continuar na Usina, onde dada a propr1a natureza do servi~o 

e o perigo de morte que existe a cada momento, o primeiro requi

sito é a bÔa harmonia e a lealdade entre todos os empregados. 

Nestas condi~Ões esta Diretoria~ de acôrdo com 

o parecer do seu gerente Sr. Carmindo FeijÓ, propõe a demissão 
# # 

do referido empregado, o quul ja esta suspenso. 

E. Deferimento 

• 

2. 

• 

• 
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Companhia Força e Luz Norte-Fluminense 

OIRf!CTORIA 

RUR SF\0 PEDRO, 48 (1,0 Rnd~r) 
RIO DE JA!l-lEIRO 

POR'.L'ARLA 

Rio de Janeiro, 5 de Julho d~ 19'2• 

, 
Ilmo.sr.Carmindo Feijo 
Gerente da Companhia Força e ~uz Norte Fluminense. 

Tendo chegado ao nosso conhecimento o procedi-

mento irreéular e indisciplinado do Sr.Constancio Cruz, emprega-
, 

do desta Companhia, em exercicio na Usina, de ~age do M~iahe, r~ 

comandamos a v.s. que nos termos do art. 5' do Decreto 21.081, de 

24 de Fevereiro de 1932, proceda ao necessario inquerito adminis

trativo 1 afim de apurar a negligencia desse empregado, que moti

vou as constantes oscilações de voltagem na Usina, e, bem assim, ---·-•'hl ,,,.. llll • .. ~1 •••lt •I '•'• t •'I · •· •1· ·• 

• 

, , 
o ato de indisciplina contra o Chefe da usina, ja fechando a porta 
--------·--.... ~,., ....... ,. - ....... ~l!ll\• -.,,.1 tff!••ftt·~ .... .. 4.1 .. ,. ... 

de entrada da usina, para impedir a fiscalisação por parte daquele 
, 

Chefe, ja altercando com este, em termos grosseiros, dentro do re-

cinto da propria Usina. 

minações da lei. 

O que cumpra, tudo na forma e so» as co-

• 

Diretor 

/ .) . 
I (A.Q 

• 
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COMPANHIA FORÇA E LUZ NORTE FLUMINENSE 

RUA SÃO PEDRO, 48.(1, 0 Andar) 

~10 DE JANEI~O 

J\'.o 

Ilmo. Sr. 
CONSTANCIO CRUZ 
LAGE 

Rio de Janeiro, 8 de Junho 

END. TEL, "NORFLU" 

CAIXA POSTAL riOYJ 
- TEL. 4-0291 - /! 

de 193~ 

~eira notar que a Diretoria recebeu com 

o maior desagrado a confirmação de ter sido v.s. o responsavel 

pelo desiquilibrio da voltagem, de oero~ de uma no~a, verifio~da 

no dia ~5 de Maio p.passado, resultado do seu procedimento negli-

gente a queima de grande quantidade de lampadas desta Comp nhia 

e da Brasildel. 

Chamamos para o fato a sua atenção, espe

rando que este~a vigilante no serviço, pois, em caso de se verifi-
, 

car nova falta em seu serviço, v.s. sera dispensado da Companhia. 

SaudaçÕes. 

pela Cia. Força e Luz N. Fluminense 

nr. Otto Gil - Diretor. 
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Exmo. 

• 

Companhia Força e Luz Norte-Fluminense 
DIRECTORIA 

RUR SF\0 PEDRO, 48 (1. 0 Rndar) 
RIO DE JANEIRO 

Rio de Janeiro, 17 de Setembro de 1932 

Sr. Presidente do Conselno ~acional do Traba~o1 

G N LHO NACIONAL DO RABALHO 
efl. ~-fltf.!J 

.tt? • ~dt19 3.2 

N e s t a 

Atendendo ao que nos foi solicitado por v. Ex., 
em oficio de 10 do corrente mês, n . 2 • 1916, sobre a fé de oficio 

do nosso empregado Sr. Constancio Cruz, cuja demissão estamos plei

teando junto a esse Conselho (processo 2 - 7799/32) vimos prestar 

os seguintes esclarecimentos: 

O Sr o Constancio Cruz foi admitido ao serviço 
. , ... 

desta Companhia em 28 de Outubro de 19141 logo apos a instalaçao da 

usina, em cuja construção trabalhára como simples pedreiro . Foram- lhe, 

então, confiados pequenos serviços, adequados a sua pouca instrução. 

Mais tarde, foi adquirindo alguma pratica do ser-

viço e passou a trabalhar em turma, como Guarda da usina1 revelando-
, 

se, porem1 sempre descuidado, desatento e desobediente o que fez pas-

sivel de diversas censuras da Diretoria . 
... 

Ultimamente, depois da creaçao da Caixa de Aposen-

tadorias, chegou a se tornar insolente para com o Chefe da usina, que 

o advertira por faltas praticadas no serviçoo 

Juntamos por copia duas cartas que recebemos do 

Chefe da Usina e, bem assim, as cartas que escrevemos ao citado em

pregado, concitando-o a se corr1gir1 o que não fez, culminando o seu 

procedimento irregular com o fechamento da porta da usina para impe9 

dir que o seu Chefe o fiscalisasse . 
, 

Este ultimo fato determinou a sua suspehsão em 4 
de Julho deste ano e consequente processo para sua demissão como mau 

empregado e indesejavel na Usina, onde se requer, ao lado de pessôa 

capaz, a maxima lealdade . 

Basta considerar que trabalhando os empregado~ \)~ 

}Co ~o \~ 
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Companhia Força e Luz Norte-Fluminense 
OIRECTORIA 

RUR SF\0 PEDRO, 48 (1. 0 Rndar) 
RIO OE JANEIRO 

, 
em turmas, o simples descuido de um pOde ser fatal aos companhei-

ros. • 
,.. 

Todos os atuais empregados da o~ina nao de-

sejando ser responsabilisados pelas faltas e descuidos do Sr. Cons

tancio, se ~ecusam a com ele trabalhar, pelo que a sua demissão 

se impÕe como medida de absoluta necess14ade para os nossos ser

viços. 

f o que temos a informar a v. Ex. 

Atenciosas Saudações. 

" 

• 

• 



COMPANHIA FORÇA E LUZ NORTE FLUMINENSE 

RUA SÀO PEDRO, 48.(1, 0 Andar) 

RIO DE JANEIRO 

.X. 

END. TEL, "NORF# 11 
CAIXA POSTAL 15015 

- TEL, 4-0291 

Rio de Janeiro, ~8 de Janeiro de 193~ 

Ilmo. Sro 
CONSTANCIO CRUZ 

LAGE - USINA 
Estado do Rio. 

~eira notar que a Diretoria recebeu com o 

maior desagrado a informação de que o seu procedimento na Usina vem 

prejudicando a bÔa ordem de serviço, tendo sido v.s. vari• as vezes 

advertido pelo Chefe da Usina, sem resultado. 

Nesta conformidade, vimos pela presente con-

cita-lo a que modifique a sua maneirA de agir e se e5force por se tor. 

nar um empregado dooil e trRb lhador, obedecendo aos seus superiores 

com o respeito que lhe cumpre. 
, 

Prevenimo-lo, porem, que se reincidir em 

qualquer falta que o torne passivel de censura, o demitiremos imedia-

tamente. 

.saudaçÕes. 



COMPANHIA FORÇA E LUZ NORTE FLUMINENSE 

RUA SÀO PEDRO, 48~(1.0 Andar) 
~10 DE JANEI~O 

.X. 

Ilmo. Snr. 
Constancio Cruz. 
Lage . 

END. TEL, "NORFL 

- TEL, 4-0291 -

8 de Junho de 193~ 

~eira not~r que a Diretoria recebeu com o 

maior desagrado a confirmação de ter sido v.s. o responsavel 

pelo desiqul1br1o da voltagem, de cerca de uma hora, verificada 

no dia 25 de Maio P• passado, resultando do seu procedimento 

negligente a queima de grAnde quantidade de lampadas desta Com

panhia e da Brasindel. 

Chamamos para o fáto a sua atenção, esperando 

que estej vigilante no serviqo, pois em caso de se verificar 
~ 

nova falta em seu serviço, v.s. sere dispensado ,da companhia . 

SaudaçÕes . 



COMPANHIA FORÇA E LUZ NORTE FLUMINENSE 

RUA SÀO PEDRO, 48.(1, 0 Andar) 
RIO DE JANEIRO 

.X. 

Estaç ... 
, 

Sr. Carmindo Feijo. 

MIRA.CEMA 

END, TEL, "NORF~·~ 
CAIXA POSTAL 606 

- TEL. 4-0291 -

Junho de 193~ 

A.cuso o recebimento de sua carte de 11 do corrente solicitan-

do o meu esclArecimento a respeito do ocurrido na Usina, no dia ~5 

de Maio p. passado. 

Inquerindo os auxiliares que estavam de plantão, nesse dia, 

Sra. Constancio e Ludgerio, posso informar-lhe que nenhum delles se 

afastou da Usina, duDante toda a noite, mas estando o quadro a car-

go do Sr. Constancio e sendo esse auxiliar um tanto distraido no 

cumprimento de seus deveres, descuidou-se do mesmo a ponto de ser 

excedido o prazo maximo de tol~rancia para variação da voltagem. 

No entanto, oo mo se pode verificar pelas fi tas, ha sempre pe

quenas variaçÕes na voltAgem, m&tivadas ora pela queda do automatico, 

ora pela lig~ç;o e desligação de remaes, ou ind~ção nas linhas, al

tera~Ões essas que ficam registradas e que não se pode evitar. 

De acordo com sjinstruçõe, avisei e todos da deliberação da 

Diretoria em punir com a multa de ~0$000, dôra em diante, ao empre

gado que~tiver de plantão quando se verificar algeração na voltagem 

e em 50$0oo no caso de reincidenoia. 
... 

Saudaçoes. 

Assinado: Luiz Bu~. 



COMPANHIA FORÇA E LUZ NORTE FLUMINENSE 

RUA SÃO PEDRO, 48-(1, 0 Andar) 
~10 DE JANEIRO 

.X. 

Estação 
, 

Sr. Carmindo Feijo. 

END, TEL, "NORFLU" 

CAIXA POSTAL ts05 

- TEL. 4-02917/;;/ 
de ~e, 28 de Junho de 193~ ;rfV · 

(Comp anhia Força e Luz Norte-Fluminense) 

MIRAC:BMA 

Remeti hontem as folhas e a fita do voltmetro, dando 

as explicaçÕes, entrada e sabida das duas turmas, isto é, a do 

dia e a da noite. Não sei se a Diretoria achará bom assim, si não 
N N N 

achar, peço-lhe informar-me dando expliceçoes . As inspeçoes vao es-

plicadas nas fitas. 

Nas inspeçÕes que tenho feito, acordo com sua ori

entação, ás altas horas da noite, tenho encontrado a porta tranca

da, sendo que da ultima vez veio abril-a o Sr . Constancio e atrevi-

demente disse-me algumas prosas, que eu lhe aviso, pois que esse 

auxiliar, como v.s. co~ce, é teimoso, desobediente e pirracento . 

Sem mais para o momento, firmo-me 

SaudaçÕes . 

Assinado: I.uiz Buhy 
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Mlnlsterlo do Trabalho, 
lndaslrla e Commerdo 

.. 2a ........... Secção 

L.F. ~N. T. ·20 
CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

ACCORDÃO 

19 ..... 32 ....... . 

Proc . nQ 2-?799/ 32 

Vist os e relatados os autos do processo em que a Com

:Par 1.ia Força e Luz Norte .. Fluminense remette , em conformidade 

com o dis osto no art . 53 e seus §§ , do Dec . nQ 20.465 , de 10 

de Outuo o de 1931 , o original do inQu8rito administrativo que 

fez instaurar c ntra o em:Pregado Constancia Cruz , com mais de 

dez armes de serviço ; 

Considerando q_ue , :Pelos de:Poimentos prestados pelas 

duas unicas testemunhas ouvidas no decorrer do in~uerito , se ve 

rifica que apenas a primeira :Presenciou realmente os actos desi

diosos e indisciplinados attriouidos ao accusado , emquanto que 

I 

a testemunha Luiz Brochim se limit ou a dizer que as oscillações 

de voltagem sempre occorreram quando o accusado se achava em ser

viço; que de ha muito vinha notando o descuido e a m· vontade 

daquelle; que o viu por di versas vezes trancar a porta da usina , 

etc- , deixando, por m, de mencionar os motivos e as circumstan

cias que o tornaram sabedor dos alludiàos factos; 

Co i derando que a falta grave mais posit,ivrunente at-

tr buida ao accusado - "haver llrO:POSitadamente aba ixado a volta

gero q_ue o Chefe da Usina elevara para o indice normal, tendo , 

dias de:Pois , :Procurado agg~édir o mesmo chefe " - s foi attestada 



r .. 
2 -

no depoim nto deste, por isto meruno sus eito, havendo a testewJ

nh:1 Luiz Brochim sido sci..entificada do occorri<lo .Llvlo maC'hinista 

Ludgero; 6ra, este mac1infsta , referido :pelas uaR teste·runhas 

j mencionn.c1a , como tos emunha :presenctal tio occo1 rido , nem si-

quer f'oi ouvido no inquorito; 

ConsiJ rando que , l~s razões acL~a expostas , f'ica evi -

denciada a .vrecaria credibilidade c1os !#lapoimentos co 1Stantos do 

referido inquerito , nã o SO podendo , lJOiS , rle .nte daS fra.geiS JrO-

vas colhidas, reroru.ecer as faltas 51~ves attribuidas ao accusado; 

Resolvem os membros do Con::ielho acional do Tra11alho de-

t.en..,inar a reinte ração de Constancü. C z, na. f'ol'lna do art . 53 , 

r 20 , do Dec. nO 20. 465 , de lQ e Outubro de 1931 . 

<J 

Rio de faneiro, 1 de Dezernb o do 1932. 

, 

1 
Presiden e 

i . 
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Exma Snr Ministro do Trabalho. .t:v-Y 

Constancio Cruz, brazileiro nato vem expor a v . s • o seguintea 

Operaria electricista, é funcionaria da Companhia Força e Luz Norte Fluminen

se,com séde no Rio de Janeiro á rua são Pedro na 48 e Uzina nesta localidaee 

de J.a ,e de Muriahé Município de Itaperuna Estado do Rio,ha 18 annos,ou seja 

desde a fundação àa Uzina local . 
... 

Ha quatro mezes,recebeu o abaixo assignado,ordem de suspensao por parte da 

dita companhia,motivada por ter havido um excesso de voltagem em Maio.Ora 

do doi• funcionarias que lidavam na noite referida , Const~ncio Cruz e José 
tW 

Ludiero,nao pode a companhia saber qual o mais responsavel no caso, tabto mais 

que a referida companhia não mante um technico especialisado ~ testa da re-

J.'erida uzina. 
,M 

Deve informar Snr Ministro que ha ocas~ao em que fui suspenso, a co panhia 

mandou fazer um inquerito,onde foram ouvidas como testemunhas entre outras o 

gerente da uzina recem-admãtido e meu inimigo pessoal . 

Emfim Snr Ministrb, ha longos quatro mezes,suspens o, sem anhar o necessario 

para manter minha familia,estava a espera da solução que a companhia , desi&, 

aiuardar de v . sa . para onde mandou tal inquerito. 

Acaba a referida companhia,de me avisar que só me readmitte ao serviço , com 

clausula de eu me transportar a Santa Cruz , no município de Padua,com 140 000 

de ordenado mensal,quando aqui anhava 260 000 com casa.E mais que esra rea

dmissão só poder~ ser feita com a condição de eu perder o direito dados os 

18 nnos de serviços da companhia . 

Ora Snr Ministro,mão acreditando que tal penalidade haja partido de v.sa , 

s s~ afigurundp-se ap peticionario , um meio da companhia burlar as inten

çÕes do Governo Federal , na lei de aposentadorias,vem o abaixo assignado, 

solicitar a v . sa . providencias para o c so , enviando um fisval do Conselho 

N cional do Trabalho com ur encia fazer o neces ario inquerito. 

Nestes termea. 

Lage,28/10/193~o P. D. 
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Exm.12 Snr Ministno do Conselho Nacional do Trabalho 

Exmc Snr. 

O abaixo assi~nado , brazileiro , ex-empte ado da Cia Força e I,uz arte 

luminense , 29 de Outubro de 1932 , diri iu a ~ . a . um requerimento 

pedindo as vossas providencias afim de ser resolvido o 1n ·u c ao com a 

C ia ~~ cima referida,pois , no seu requerimento expoz a V. 'x • o mo ti v o 
... 

porque sta Cia lhe suspendeu do seu serviço e como ainda nao obteve 

a soluç.'":'o do âmisterio do Trabalho,que sois mliü to diino Ministro , 

vem pois , por meio dest solicitar as vossas providencias para que o seu 

caso seja resolvido , visto se achar acerca de uatro mez.es sem trabalho ' 

N 

r ferida uzina onde exercia a funç o de machinista-electricistg. com o or-

den· do mensal de 260 000. 

Nestes termoa,a u· rda ·a vcssaa providen

ci· o pedid s no seu requerimento anterior, 

P. D. 

O Vosso H~lde era e ~mirador 

@~ w--v~ ~/Yu;h -
EstaÇão de Lare , l7/1~19J2-E . do Rio de Janeiro 
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MINISTBRIO DO TRABALHO 
INDUSTRIA E COMMBRCIO 

END. TELE6. 

"A6RILABOR" 

n .... ?.~.l~ ...... 

C.N. T. 26A 

·- . Jf 
HO 

P. 

E/IA 

.L. . .. ,r. .. /-r 7-/ ~· . .. 1 ...... .....,.. 

L.__ • ..__,...__ - - - ~ .... __ 
,. (7 ... ~ -v····· r . 

SR. lUNISTRO , ~ . ~ - • .i-. . ..1.-t.~;j~ 

Tenho a honra de encaminhar a V .Ex., devidamente 

instruida, a petiç;o de fis. 28 do processo incluso em q_ue 

Constancio Cruz , empregado da Companhia Força e Luz NorteF1~ 

minense, solicita providencias a V.Ex. no sentido de ser com 
, ... 

pellida essa Empresa a instauraçao de novo inq_ue ito adminis 

tr~tivo, presidido este por fiscal do Conselho Nacional do 

Trabalho , aí'im de serem deVidamente apure. as as altas grav€S 

ao supplicante attriouidas. 

Devo iní"'onna:r, Sr. Ministro , q_ue já foi objecto 

de ~ecisão por parte deste Ins ituto os pr esentes autos , re

~erentes ao inq_uerito administrativo remettido a est Sec e-
\ 

ta.ria pela alludida Companhi , o <pil. :PQ accordão proferido, an 

· sessão de 1ci de De~embro ultimo, determinou a reintegração ãe 

Constancio Cruz no cargo anteriormente occupado, visto que 

de~te das frageis provas colhidas não se lhe p6de reconh~ 

as faltas graves arguidas. 

Sirvo-me do ensejo , ~ara reiterar a V.Ex. a segu-

rança de 

P.RE IDENI'E 

EXMO . SR. DR. JO Q.UIM ~RO SALGADO FILHO 

M.D. MINISTRO DO TRA.B.A.LHO, INIDSTRLA E CO. ~RCIO . 
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Companhia Força e Luz Norte-Fluminense 
DIRECTORIA 

RUR SAO PEDRO, 48 (1. 0 Rndar) 
RIO DE JANEIRO 

1o de Janeiro de 193:? 

ODNBELHO NACIONAL DO TRABA H 
~-.e-//l/>-1-

.tt; y: . 
{7-~ do t.t .?;, 

. Exm • Sr. Pres dente d 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO. 

' 
Temos honl' e cus r o recebime to do sou ofi-

cio e 26 deste , n . 2- 2121 rolativo o processo 2-7799 / 321 e em 

resposta comunicamos a V. Ex. que nosso empree d Constancio Cruz , 

que se achav suspenso enquanto dependi de julgamento desse Con-
, 

eelho o aludido processo, j a se acha nov ente em exercicio, n 

mesmo cargo de Guarda, servindo om Paro.oquena . 

Jtu1tamos o presente um r equerimento que o referido 

empreB do dirigiu o Sr . Mi ni stro do Tro.b lho . 

ltonciosas Sauda Ões . 
CO .P. F~ E - · LUMIN~_: 

D BE.CTOR 



1-------.-...o·u"O a. Sr ,,.. n1.a. 

I----~•c.luminen.s e., tendo 

• onde 

ue desiste do edido de abertura do 

-UMÇO ys 

~-------ea Já cesso •----------------------------------~------------~ 

~---------------------------! 
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P r c . 
f'io de J t:. nciro,,J..f _ 
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or ,Adjunto 

de 193!._ 
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C. N . T. 1215 A 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 
~ 

SECRETARIA ............. 2Ae . Sccç~o 

MINISTERIO DO TRABALHO 

INDUITRIA a COMMERCIO 

E/J&S. 
Rio de janeíror .... ~O ....... de ..... Março .............. de t933. • . 

END . TELCG. 

"AOftllABOR" 

• 1 • t . 
N. 0 

......... 2.'~~4l6 rroc, nQ 2-7799/32, 

SNR. MINISTBO, 

t?'Z-:, " ? . ..! • 5' JJ . 

t.F~ • ;-:--F. 

Devidamen autuado e informado, faço subir á conside

ração de V,Ex, o incluso processo e que Constancio Cruz, a fls, 38, 

dec ara desistir do pedido .de ser oompellida a Companhia orça e 

Luz Norte Fluminense á instauração de novo inquerito administrativo, 

conf'orme, e tem:po, havia solicitado a V.Ex., pela :petição de fls. 

28, em virtude de ter sido reintegrado no cargo que occu];lava naquel

la Empresa, do qual rera suspenso e não demittido, como erroneamen-

' te allegara. 

CUmpre a esta Presidenéia 1nfonnar, Snr. J[inistro, que 

foi notificada a citada Oo~anhia, afim de esclarecer acerca do cum

primento do accordão :proferido :pelo Conselho cional ào Trabalho, 

sessão de 10 de Dezembro p • .findo, nos autos do :processo em que a 

me remette inquerito administrativo instaurado contra o alludido 

sup:plic nte , e cuja decisão determinou a r integração do accusado, a

v ndo a Comp~ia Força e Luz Norte Fluminense communicado a esta 

Secretaria estar, novamente, Oonstancio Cruz no exercicio do seu 

EXMO SNR, DB. JOAQ.UDJ PEDRO SAWADO FILHO 
M.D INISTRO DO TRABALHO,INDUSTRIA E COW~RCIO 

GABINETE DO 
loliNI&TRO oo TIIUALHO 

~ 
HORAS 



I 

cargo. 

essa conrormida~ , a~raz-me ~assar-lhe ~s mãos os 

presentes autos, para os devidos ~ins. 

~roT ito- da QP.portunidade para renovar a 

se~nça de mu1 alta estima e elevado apreço. 

SIDENTE 

no "DrARIO OFF 1\ , 
d -d..: 

-·-- dc193 -

AO~ CONS. AG. 00 TRABALHO 
Em :Z,2 ) I J /193.i_ 

i 

( 

• 
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