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'A ESCRIVÁ 
fundador 

do Opus Dei 
r 

Dados biográficos 
1. Monsenhor Josemaría Escrivã de~ mund....Q.. Qilando faleceu , a in~tituição 

B{Uaguer nasceu em Barbastro, Espa- iâ'St: C:l!<:~'!~l!~~inco cantioeJUes 
hrla, em 9 de janeiro de 1902. Recebeu LCOJ!Y~ol!l_ ma•~.A~-lii.ll,_~m
a ordenação sacerdotal em Saragoça, ~~~s~ d~ ª~~~~d~s .. ~ 

-ª~~no dia 28 de março de 192~. A 2 de O profundo sen~o 
outubro de 1928, em Madn, fundou yj õi.'Wta, ~aça, mantido numa con
o Opus Dei, que abri~ aos cristfos um Jl tín~~ levava-o a pro
novo caminho de santificaçfo no mun- curar em tudo a m~ 
do, a~~~ ~~\!.S Cristo!<. a VJver Uma 
P.rofissional cotj~ e . no CU:~J>n· t~~Jk!oção à Santíssima..,Vir 
!lli<.!!!Q...~s. f~ ~m.Maria. 
e sociaiule cada um, de modo a serem 

umfurmento de VIda crístf nos seus Mons. Escrivá tinha oferecido repe-
ambientes. tidas vezes uua vida,pe~lo 

Em 14 de fevereiro de 1930, Jose- l~a. Marr.IDI.2i!!!.Wnen1e~'les. 
, maría ESCilvãeiitenêfeu,_ co~ a graça propósitos, em Roma,~ 

~ de Deus, que o Opus De1 deVJa desen- :nho..sle...l9.'Zi._no seu ambiente de tra
volver t~bém o seu a ostolado entre~ balho. Seu co~O!JS3Jla..C.rip...ta da 
~ m~r.es. atamen ze OS f"l ly_«ti!.fre!aficia~~ 

I depois, em 14 de evereuo de 1943, - YWe....Bnmo Buozzi.-7,S - Romª , 
fundou a Sociedade Sa rdotal d~ A causa · · · struída 
~z. in~ffie~o ,. ~~·a Jf~afe=;:~~~~ e em 

Dei. Passa os Ktc..lnos, o O~us 9 ile..ahril..de..1990, o Papa João Paulo 
Dei ot a rova de nitivamente la li de,Çiamu.a hergi.ci.d~~des 
Santa 1 de ·u o e . qistãs dq Y~!!.~Já~..5etn~.....<k;_ Deus . 

tnnta e dois anos mms rde, foi eri- Agora - p de maio de 1992 -~ 

~
. gido ç. QIDO. ~refazia p;_ssoal., que era a; tii)C!!E_ó ~~ os aplau-

forma ·und•ca dese a a ora SQS e_as...o~ _de milh~ de filhos 
Beat · rivá . e filhas espirituais, integrantes do Opus 

ornem de oraç_ão e ~nit~s;ia Dei e da Sociedade Sacerdotal de 
~stante , com uma dedica_ç~fa- Santa Cruz. 

~1 tigávelJIDic.Uude por toããS--ªt,pessoas . Vive, portanto, a família do Opus 
que-dele se aproximavam, habituado ªI Dei, nestes dias, uma grande alegria 
um_g_ entrÇga incoudicio.oal à \'Q!llade pela graça que recebe de Deus , diante 
de Deus, Mons. Escrivã pr.2_moveu a da beatiJi~as!io do funda~f'o:!Q!Js. 
ex'Pànsão · dO> Opus ·Dei -poc • fôdQ · O · Josetpafia.EscWaí~!ifer. -------- ~ 

GEREM IAS NA· POSSE 
DO SECRETÁRIO: "CHEGA DE 

MAZELAS POLÍTICAS" 
neses, como Secretiír io de Educação e Cultu ra, o Gove r nad or 
Ge remi as Fontes d t!' clarou q ue "o Estado do Rio já alimentou 
po r dema is o an edotár io nacional e a rese nha de escândalos 
e da s mazelas Ptl·i ticas", mas êle continua fie l ao compro 
mi sso assumido com o povo flumin e nse e a Revolução, de 
a lterar, radica lmente, a im agem do Estado no conceito na · 
cion a l. 

Já o Sr. Bezerra d e Mene· 
ses, em seu discurso , anun· 
~iou uma série de alterações 
n a infra -estrutura da Secre
taria de E ducação para am
pliar e din amizar o seu raio 
de a ção, "para que nenhum 
:flumin ense, a dulto ou crian
ça , fiq ue sem escola e para 
que o Estado continue a hon
rar suas tradições de cul
tura". 

RECURSOS COM 
DIGNIDADE 

}•a1a o Sc<.:n: lá~ io BeG~rr<t 
de Meneses, "os ~·ecursos des· 
tina dos à educação, sejam es
taduais ou federais, devem 
ser aplicados c.om dignidade, 
d escoriínio e eficiência, sem 

injunções estranhas aos in te . 
rêsses do ensino e tendo ern 
conta, unicamente, suas rea is 
necessidades no Estado do 
Ri o". Como medidas tenden
tes a dinam izar e ampliar o 
raio de a ção da SEC, apon
t ou, entre outras, as seguin
t es: 1) trabalhos, investiga
ções e pesquisas, fugindo aos 
processos e métodos obsole 
tos, incompatíveis com as 
conquistas moderna~ ; 2) cria · 
ção e organização de cursos, 
de elevado nível, abertos, f1e
:hL e i.;, ter .. do em rnjra a fo~:
mação e atualização dos mes
tres fluminenses; 3) condições 
de trabalho e salários campa• 
tiveis com a dignidade d o 
m agistério; 4) expansão das 

UNIDADE- pág. 08 

" 

matrículas, com a ex tensãn 
da rêde escolar: 5) aperfei
çoamento cio ensino na zona 
rural; 6J 11eorganização dos 
Departamentos de Ens ino Mé· 
dio e Superiu1 . Primário e 
de Difusão Cultural. Afirm ou 
o Secretário B ezerra de Me· 
neses que "o Govêrr:..,'l. o povo 

· e as instituições estão com
p.-ometidos na emprêsa, cssc:J
cialm ente humam: . de demo· 
cratização do ensin o'' . Acres• 
cen tou q ue "a ciência, a cul· 
tu ra e a economia, em últi
"na análise, o deseÍ1Volvimen
to . devem estar impregnados 
de human ismv", sem o qual 
n ão teria sentido a afirmação 
da Populorum Progressio: 
"O desenvolvimento ê o nôvo 
nome da paz". O chefe de 
gnbinete do nóvo secretário 
,· , Frlw'-,cii" P. Cultn•·a r 
Sr. Sandro Rcbel. "um téc
nico em administração do 
mais alto gabarito m oral c in
telectual". segundo afirm ou o 
titular do SEC. 

AVIOLENCIA 

Jornais escritos e 
televisivos enrubescem nos
so cotidiano com crescendo 
da violência. Ocupam o ce
nário as violências dos mar
ginais, do crime. Todos sen
timos que estamos vivendo 
num mundo de violência. 
Ninguém está livre de ser 
assaltado em qualquer lugar. 
Porém, o perigo - não vem 
dos cães, mas do próprio 
homem. Um antigo provér
bio dizia que "o homem é 
lobo para o próprio ho
mem". Trata-se de uma in
justiça feita ao lobo, já que 
animal não ataca gratuita
mente. O homem sim, agri
de irracionalmente. Muitas 
vezes nem sabe porque agiu 
~n.,; ,.... T Tm...criminoso,, g~ 

Ir. Ai 
nos toca habitar com todo! 
os seus medos. 

Em nosso Brasil, as vio
1 lências ultrapassam suas for

mas selvagens: - da matan
ça das crianças n 
Candelária, do massacre no 
Presídio Carandiru em Sã, 
Paulo, dos extermínios de 
meninos e jovens na baixaj 
da fluminense e em outros lu 
gares, do vandalismo de jo 
vens que destróem tudo o 
que encontram, das tord 
organizadas nos estádios, d 
quebra irracionais de inva· 
sões de bordas famintas e 
supennercados ou depósito" 
de alimentos, etc ... Os exem 
pios perdem-se em re1 

minável. 
Há também falsas ba._ 
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EXAME DE ÂDMISSÃO 
etapa do concurso, toi considerada 
fácil pelos es tudantes, que não leva
ram os 90 minutos es tipulados para 
a realizacão do exame. 

Hoje,· a par tir das 11 horas, os 
candidatos poderão consultar as lis
tas dos resultados afixadas nas por 
tarias das escolas onde fizeram o 
concurso. O prazo para revisão da 
prova termina na segunda-feira, às 
17 horas , e a próxima eliminatória 
- Ciências - es tá marcada para o 
dia 29, às 15h. 

Nível baixo 
O presidente da comissão coor

denadora do ves tibular unificado pa
r a a área Técnico-Científica da Uni
versidade do Estado da Guanabara, 
Professor Francisco Alcântara Gomes 
Filho, disse ontem considerar muito 
baixo o nível dos candidatos que se 
apresentaram êste ano para as pro
vas, achando que o grande problema 
das Universidades é conseguir apro
var os alunos, "já que o número de 
vagas é bem maior que o número de 
candidatos em condições de ingres
sar num curso superior". 

O professor citou como exemplo 
o caso da Faculdade Nacional de-Me
dicina, onde o primeiro aluno passou 
com média cinco, e muitos !oram 
aprovados até com 2,5. 

A opinião dos vestibulandos, en
dossada também por inúmeros pro~ 
fessõres , é de que as provas de en• 
trada nas Universidades, êste ano, 
foram bastante difíceis, e com testes 
que não poderiam ser resolvidos fà
c;ilmente nem por catedráticoa. O 

Ministro diz 

Professor Alceu de Amoroso Lima, 
por exemplo, afirmou que seria re· 
provado se tivesse feito a prova de 
Conhecimentos Gerais da Escola de 
Comunicações da UFRJ. Nesta esco
la, entre 282 candidatos que se apre
sentaram para a prova de História 
Geral. apenas Quatro conseguiram 
notas entre 4 e S. A maioria só obte
ve 2,8 pontos, sendo a maior nota 5,9. 

Aumento 
Já está em vigor a portaria da 

SUNAB permitindo o aumento de até 
15 por cento nas anuidades escolares, 
em todo o território nacional, sôbre 
os preços cobrados no ano passado. 
Segundo o parágrafo único desta 
portaria, a SUNAB examinará os es
tudos pormenorizados encaminhados 
pelos estabelecimentos de ensino que 
desejem aumento superior ao esti
pulado. 

Os donos de colégios poderão, por 
êste parágrafo, aumentar em quan
to quiserem os preços das anuidades, 
desde que justifiquem a pretensão, 
apresentando, por exemplo, quais:
quer melhorias em suas salas de au
la ou no próprio prédio, além de 
inovações tais como a compra de 
ônibus para condução dos alunos. 

A brecha por onde o aumento se
rá conseguido foi a introdução do 
parágrafo único no qual a SUN~B 
examinará, "a posteriori ", os estudos 
dos colégios que pretendam aumen
to, Com isto, tem-se como certa a 
concessão de inúmeros aumentos de 
anuidades sob pretexto de melhorias 
que os estabelecimentos de ensino 
ale&ario nos pedidos. · 

ue Cruz Verm.elh.a 
CONTINUA GRAVE 
O 2.0 OPERADO 
PELO DR. CALI 

era irregular 
~-~•euy_e_mt.ç u v.. ] 
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ASSIM DEUS QUIS 

(Súplica ao Santo Padre João Paulo li) 

"Esta é a vontade de DEUS: f-' 
que tudo recebamos por Maria". ..,....-

S. Bernardo, Sermão De Aquaeductu, 7. ..--

De ~ão Bernardo se repita, agora, 
Mais do que nunca, a secular ~o: 
Só pelas mãos da Vtrgem Mãe Senhora 
Nos vem das graças o feliz quinhão. -

Do Pai Eterno eis a vontade: embora -,.: 
·~ 

Caiba, em justiça, ao Filho a media.Ç.ão, 
Convém estenda-se à Co-Rede~t_9DI., >< 

Fluam por Ela os bens da redeni!9. 

Sua ~o salvífica prossiga, 
Assim, de Cristo sempre companheira, 
E a voz do Papa se levante e diga, 

Em tom solene, à cristandade inteira: 
"Maria- um dogma já à crença obriga 
É de todas as graças Medianeiras!" 

Henrique G. de Serpa Pinto 



O ministro 
Geraldo Bezerra 

de Menezes 
comemora hc.)e o 

seu dia ao ?!ido 
de dona Odette, 
reunindo os seis 

filhos e nove 
filhas, mais netos, 

genros e noras, 
para um grande 
almoço no sítio 
em Várzea das 

Moças. 

O superpai poeta 
"Presentes bem recebidos/ no meu castelo en

cantado/ os quinze filhos unidos/ Odette, em festa ao 
meu lado." O ministro Geraldo ·Bezerra de Mene
zes, 73 anos, que se autodefine como um poeta 
doméstir.o, costuma escrever na sua biblioteca com 
centenas de livros sobre "Direito Trabalhista", trovi
nhas como essa, voltada para a esposa Odette, 68, 
os 15 fi I h os e os 40 netos. 

Ele não esconde a corujice com a prole e conta 
sem usar rima que "não adianta a famflia ser 
numerosa, se não vive sobre um clima de união. "A 
minha, proporciona uma alegria extraordinária. Sin
to-me na plenitude da felicidade ao vê-la unida, 
cheia de amor e compreensão. É a comunhão dos 
sentimentos". Para a sua satisfação, todos moram 
em Niterói e por isso estão sempre por perto. 

Desde que se casou com dona Odette, há 47 
anos, ele tinha a intenção de ter muitos filhos, pois o 
casal vinha de uma família numerosa: ela foi criada 
com 14 irmãos, ele, com nove. A cada ano, havia 
um chorinho novo no lar dos Bezerra de Menezes, 
uma casa enorme na esquina das ruas Oswaldo Cruz 
e Moreira César, numa época em que existia no 
bairro apenas dois ediffcios: o ltapuca e o Álvares de 
Azevedo. 

O ministro do Tribunal Superior do Trabalho 
recorda que a sua residência era o próprio parque, 
com um quintal cheio de árvores, balanços, gangor
ras. O entra e sai dos seis garotos e das nove meninas 
era tão grande, que, muitas vezes, os pais que iam 
matricular os filhos no colégio Bittencourt Silva -
ao lado da sua casa - acabavam confundindo o 
local e batiam à sua porta. 

Ele nunca teve o costume de contar a filharada 
até que um dia juntou todos e saiu para um almoço 
na casa da sogra. " Chegando lá, notei que faltava 
um, e a partir daí passei sempre a contá-los antes de 
ir a qualquer lugar." A família , numerosa, fazia com 
que uma viagem de férias até a fazenda do sogro, em 
·Cordeiro se transformasse num verdadeiro drama. 

"Tinha uma camionete" - lembra- "e iam todos 
espremidos. Uma gritaria por todo lado." 

Os passeios a pé sempre eram mais calmos. 
Dois trajetos feitos com freqüência: o banho de mar 
na praia de lcaraf e atravessar o Campo de São Bento 
aos domingos, para assistir à missa na Igreja Porciún
cula de Santana. Os filhos foram crescendo, chegan
do à idade escolar e tradicionalmente os meninos 
iam estudar no Bittencourt Silva- como o pai- e 
Salesianos, e as garotas faziam o Normal, no São 
Vicente de Paulo. "Tfnhamos o desejo"- conta ele 
- " que todas as meninas fossem professoras mas 
nunca insinuamos nada. Elas seguiram esse caminho 
por vontade própria." Depois de formadas todas 
cursaram a Faculdade de Filosofia, enquanto dos 
rapazes, quatro se formaram em advocacia, um em 
engenharia e um em veterinária. 

Famflia numerosa tem muitas vantagens. Na 
época em que o ministro Geraldo Bezerra de Mene
zes estava para ser eleito para a presidência da 
Academia Fluminense de Letras, os seus colegas 
brincavam dizendo que com 15 filhos, mais genros, 
noras e netos ele tinha a garantia de um auditório 
cheio na posse. 

A casa da Rua Herotides de Oliveira - onde 
moram atualmente-, aos poucos foi se esvaziando 
com o casamento de todos os filhos, mas o casal 
Odete e Geraldo, jamais se sente sozinho. Quando 
menos esperam, chegam 1 O, 15 familiares para 
participarem do almoço ou jantar. É um entra-e-sai o 
dia inteiro. Em ocasiões especiais como hoje, Natal, 
Ano-Novo, Dia das Mães, Páscoa, a comemoração é 
feita no sítio em Várzea das Moças, onde há espaço 
suficiente para a prole, f Om cerca de 7S pessoas, às 
vésperas de ser aumentada com à chegada de mais 
dois netos e os dois primeiros bisnetos. Como todo 
avô é pai duas vezes, o ministro Bezerra de Menezes 
também escreve versos para os 40 netos: "Mostrar 
paciência de santo/ dever do avô encantado/ é berro 
por todo canto/ é choro por todo lado". 
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0PONÍMIA 
- .... ~. -u~ a.m • Oll es~claliLt,t.$ que 6 tc.~nltnll!.. 
••~:'l' a OJ'!r;,."(,)he!•nte& da palavPã, ~ 

1t-o o et:udo . do$ nomes de lug~o re~. ter. 
gl.661~ C4e 10J.OS, lugar e ón)·ma, 

· Joll.o Penou. Joll.o Pinheiro, JM6 :Sonlfal".io, 
Tulio ·ue daelllh~~ . !AI.U':'l' Hnller, Llluro f!~~··#, 
Leopoldo de .Bulhões, •,u,uel Calmon Teofllo 
Ottoni e tar.to' outros. 1 Or:><lore.!!, elo P.orte de Al..,..ares Mnc~uo.~o. S.!;: 

fi
aE~ 'd• uma das nertea da ·mom.ato- \"eira Mart1n11, Silva ,l,,rdint, Ruy. B3.th- sa, <', • 1 · •" q~e se ~oupa do e<stucl., .1-;>s l\'l" erlto:r~s. como .1\f..,neo Arinos, Amadeu At''";~lt •. 

• apreiienta-~:é-lhll ..... ar..~t~ · o BllM, C:-.,\mlt'O de· A!.r~1\,. r.•Rtrl) Af't" c;'"J'h; 
. ca!Jl 11 a" .. o._ merc8 da opul~ncla. das suu.s Neto, Euclldce da Cunha, J!'ontouraT:.a•l•t~ bo• 

f t ,.... ' <!e Ahmcar. Humhe1to <.e Campoh, 1'.\ln'l.y, ent 
on ~~; como assinalu\1 0 Profcss<'r Xa•:ler Fer· como ae ~ha.a ct'inçõ~". llt.erArftJ.t<, M~emfl., ';;!: 

nan·iell, tc.l f.:mOmeno ocorre em PmLug!LI, eujos cema, e mllitare11.
8 

~·ce!J.<'ato d~ ~()~~». i!:man
t<>põnimos recordam, nll.o raro, &R ln~luênc•as ~da~. Marquês cdi ou:ta.,G C n oi o d Oaorb 
biatóricas étnicas g~Jgrê.fh!an (, r~iio rM'f') dnré, General • mc.m. • arne ro, · • '• 
cut!ilrJ.'br' ue &e 'ex<:L'~eram na evoluçil.o elas G. Sampu.lo, G .. Tiburclo, figumrar&t 11n .• lcga~ 
lncalldifdé q (2) a que se aplicam umior com · mente na t<lpor.lmuL bre.sllelrl".. . , 

. s : 1 ' Tamb~m foram lemhraJos . 011 m·u·trec ••H. 
ple~d~dev!;.f;ci~rá :o 9~~ast:~J{uaz"m .-Jomln'lntg, [ndependêncla liineira. '.i'ii'Bclentcs. Cl.;.lldlo .M~· 
velu da Mctróp'ol" nue então' sc-· attelt'Vá '-ao nu-e!, Gonzaga, os das malo,gr.<tdas 1 re,oll!Jõc~1 ' à" 

..... ~ l'!~ui'· ta la r e:o~ .;cus na\'C· L817 e 1824., Frei )llgeulir.h('l, Dom n~os a r .. n , 
&1'0&·•" ....-..-•. _ .. o " ~ '. Jol!.o R!beho Frei Caneca, da av!r.ç ... o, o\ugus''' 
gan~s ?a:~~!osp'rfg!f~!16 â~~~\o~~~i1imos brar,lle!· Severo. e o' Inventor 111. dhlreçll.o .doa b~!õea ! 

' · wl.á. ia- l.wlit.J se'a ln'ciador do vOo em apare! o mata pesauo q_u .. 
~~·f~~~· s~~~~r;,n~~d:'f:ugrnJmente, .:!j; m~- ~'ar. -Co~ntos o::?:lm~~t,~;~~~lall.&~~l-~:::"N'ó~~~;~~ 
J1ll'l<•ada r.a aplicação. ft! P~d~= Vlei~ • hcro!na~ comparícve!M a '1-t·<r'n. 
étnl~~· ;~~mâ'~;;~~e d~~·~QJD!xi~~=ato~ Qn\térla e Ànlta ('h:ribaldi. 

1 
e1fmht>l~'>"Arn~: 

quais · sobressaiam os tuPis. : depois dos a.!W:a· ~o~~ro~~1ortc.a~~i~~a'~auf~"P.~~~~~-· p;.~lo • d9 
I!O~. de _)'.(l_l'la pr~~~~~:.. :l.~mg;:::ntoe~ r~rara~ Jl'rr>nÚn, Rebouçe~ •• SAmnalo C~rrba . . 'l"fllltt!lll'R 

í ~~:tf''dee, 1 r~gu~ar nu·:1cto, nrt'I'PTfo'J~t.! · gfan· SoarreR, médlcoa e higienl9tas, (.arlo~ ê~&.ts• 
I dementu por vezts de maneira perturbqd.,ra. Pel'etra Barreto, artistas do naipe e ar~ 

-.... que ex!g3 estudo meticuloso de quem pre•enda Gome!!· d , 0 ~ ., 11 ~ ~ deslindar as compllcaç?es etimológicas. ~ujo~mf~fto!~re~~~órl~ ~:~~~ou,e /o~Je np~~r~ . 
ara que el!lles terrenos ~ INFLU:Jl:NC!A PORTUGUESA Teixeira, o primeiro iUtvegante tio Amfi.ZO~HI, 
!ôr lucrativa. . ao arrepio das ~guas, a Be!'nardo VIeira "-
não é cultivado em parte Resplandecia Portugal pela sua. cultura. cien· Amaro Leite e Fernllo Dias. bandt~lra~to~s, <L 

~~. e que as vendaw de café . . d b 1m •~ " Bento Gonçalves animador da Re tot .. 0,:4o "lllt< 
Ide grandes quantidades de t!f1ca e hter~rla, na era. do esco r en...., .. o F Benjamin C..onatan~ 0 !IJnrl-.nor rlll 
mcrienncs. o Sr. W. F. Brasil, quanao aos seus pollticos e naut.lUi c arrll.pos, a. . ).! C ia. Drm Vlç..·P.t>· 

:etor der<'<ll. nssociacl\o, es- obreiros anOnlmos fez-se mister dJslgn. ~r os lu· Reptlbllca, & Dom ac~uo os · 
Insumo do café nos Eatados gares a ~~m ter all car~vela.S e xt'fl.lrndoras. conc

8
ettu4doat por suasd lrt~des eE/ 11~P~~~,.,,. l!~ 

Iria das qualidades o!ere· . --- N'em" re vingavam as primeira~ tndi· eria. ex enso em emas a. o r . " . 
8
:. 

~artzacão dos melhOres mé· caçOes, como sucedeu à imensa terra apossada. apt.ropOn\moe ut!llzado'l pela topon•mia br,t I ré nos restaurantes e pelos pela expediçA.o de Pedro Alvares Cabral, que a lelm. 
·tantes dos ramos de nos- in titulou de. ~ e.r.p, Cr~ (al •. 
arllo seus pontos de vlata Crismou-a. sem tard~nça o rei D. Manuel 

Virgílio Corrh Filho 
de Santa Cruz, que a hngua~em popular, sem 
patrono conhecido, substituiu por Brasil, que 1) - Fernandes (!. xavier) - Topónitr..-.s • 

RIO R 
perdurou, substituindo o t\tulo realtmg,•. e gentll!cos · - l• volume - Editora Edu~!i.o 

Em geral, porém, prevaleciam. as Indica· Nacional Ltda.. - ~rto. 
ções dqji devassadores. como evidencia a rela· 2) _ Lembre-se, a propósito, quç Port•tgal 
.&,ação apontada por Va•·oa.hagem. ao ret~tlr·se àl! ainda con'serva povoações de o;lgens pre•r<";Jlo.· 

I 
exnlorações litorâneas efe tuadas pe.la expe•1ição nas mem:lonadas pelo dou; o Leite de \la.fleon-

RÃO quã zarpou de Lisboa a 1 de Maip <ie l()Cl. celoe, <.'Orno: Bracara. Olldpo, Slrpa., transfl-
"0 seu chefe", com o calend~rlo lia mão gurndns em Braga, Llst10a. 8erp;1.. . 

afirmou o historiador, foi sucessivamente ba· Ulterlormento, a. .nflu~ncla eJtr.rci.' a pela 
tlzando ns d:terenõ.es tJ'l ra!{<n -'1 da costa, deslg· dom!naçl\.o romana. propagou-e~ lnten~<t menre, 
11ando l poHtcr!Gu<lc o dia em que a elas apor· "A conquiFta e roman!zn.tllo d1. +•• ·&IUI.nla, 
to. v a. dn modo s eguinte : (-t) acre:;·~en ta o Insigne f idalgo, troll:<e p •ra esta, 

A 38 de Agos to - no cabo de San:o A~os· e pnra. a qu(lse totaFJade da P<!ll'lí~au::t, n'JVd. 
Unho. . civilização .rnaterla.l , n\J\'os há.lJH oA Ge 'lo"l•la, no,·a 

.A 29 rle Retcmbro - no t·lo de S11.o :Miguel. re!lg!A.o, n<•..,.a lingufl.. ' dc certo tan1t6m ai· 
A 30 tio dito - no rio de Sli.o .Jcr<i,, .mo . ~um~. alteraçãn na étn .ca . 
A 4 lle Outubro -- n.., rio de Sá.o Fcnncii!CO (Leite de Vasconof',orJ 
A 21 do dito- lW :-lo das Virf"e ns . guesa- 1- pg. S.59.) . 
A 1 de Novembro - na bala de Todos cs M·.n"rea veatíg•os tl)ponlntleos del;dram oa 

Etn<•grafia. Portu-

Santos. · Roma ao,; pnis "t1ão Cl)nf'ta u,ue o" !-&.rbaroo~ 
A 13 de Dcz<'rnbro - no rio de Sarta Luzia Cundas;;em · d. povoações. como na hHpat\ha, 

(ou Do~e?l Jnde, por exemplo, !um ara;n \'ictoua, no ~em• 
A 21 do dito - no cabo rl<.' l';i'lo To!ll~. po de Leo,·lglldo". 
A 25 do tiito- na bala do Saivadot·. 11, ocup!lçll.o arl!.b!cA. In ele da por volt~ da 

1 de .Ja neiro - no Rio de Jane:ro. 711 tientmc•a-ee em .1\.lrnada, A.lmelda. Loul6, 
6 do dito -na Anl{r!\ dos f:.e!:o. ~!i; vão, !'uv <~J ; d ,, aJt:m •;t> uul -o>i L•nt.,: m . •• 
28 do d ito - na ilha de Sã\' S~bastlAo . Afinal .a. Restaurac:;il.o cristA. allnu nov& 

riif
~~ - no porto '>& ~li.o VlcCJtte . ~êrle que' 1111 ampliou .:<•m ·~ •h>rues u. t-rin< .piO 

. da ~MIWtró~'" Ptnp'as ;~a a.DII· 1.lnuà u.l4tlna.-tus, e por fim de fe!ç:i<r "" pl"t'l• 
ologla_~ p ui la. trutlfiC'Il.riiffi" me11te purtugueaa. ou •lapa 'ltlo<a, como e. r4!ítt· 

ntem.en e,-m~rcê ~o ~n/Puxo du catollcis· rénc!a 11 os ~tnhopOnimos, •plna Lette .lf Vas· 
·, que or.cntou as atlvi :!:td~s cl~f'.!n :on '~:ota~-o ~oncelos: 

dos _p.one!ros. "A E3pantl ... ~ a. nar.i.o .:or.1 que !'lUis ter.101• 
Qunlquer lista mod., ~na de localidades bra· tido. desde ::em<>tís~<t:-.1;t" era11 s·elac;bt.ll Ql!Oti• 

!!llclr;Js evidenciará a ;•redl)r.1inància du m·mt·~ dlan~s. como ~·hi>Jha I I'O p.í <la oor•t. 
n11 ' ' ' cult•• 'liP"I o • Atcnt.a a ~~melhonça das duas )inguQ.s (& 

se m, on . . 1 urat" nóz inha, ou acom· f:&lcga c a <•a<Jte ri'ana.J com a t;.;~•a ror·n..t·Su 

ros, ('.''1('P.'<:Bo do R•.., ver ' e. ZJ - Em ti ua célebre <.,arta, nun:lt.da dea· 

panhada e 0n1p eme:>to, Conceiçlí.o dl) Ar>: · as veze:;; dlf!cil ou irnpoes!vel cH3liní;" '' se cer• 
ll{,l<!h, ConceJçi'lo .c.Jo Formo~o. Co!.C'' ci\o do I tos .a pelidos sil.o portugueses e~panhóls'' !An• 
1\:ortP, Cf>n eelçi\o do Pará Conceição :los Ou- t roponomla Portugues~o- - - pg. ;94). 

este•os, ches: rá ,. ~·~~ ~\nà.lor~rr.el'te, CoqrQp ele Iç•u,;J, Cora~ão de I cnbe~ta do "upos it1cia :li·,a •• •io rrr.<'U Vu ue 
tori.>cuelro . aaeuc.1dl I!!:\ r ' D nn•l, Dxmo de L bá, lJ ,nno -:r;;-vlrgi Cammha; . 
n•) destile l't'làn te ~~!to S:•nt". S~.ngrarla F~trllia. Ra-~ "S,ste ·rue;;ml) C~la. a \l O•l\ tie v.c;.{'MCt, h ··, ,. 

ré. I ~~a Fami!in do T inguá, No!!sa Senhora da G!ó· vemo!! v!:lta de terra! A •a, b r, pd .. ie 1 am "~'·" 
rttr! óticas l'l!tllo a E • ria, das Dores. de um grande monte, mui alto e redonc1o; e de 
os e a Cap~taniea d s l ~":raio r núnH~ro cab~rá. aos santos, Santana.. : ou tras Lerrás · n1ala J tL"'Bs a•' !jll) •!~ .t.; 'l ··(1 

LO 

dant·~na da Boa ''"'::-ta, r lo Arnguat, do De~tl"tO, . t (.-rra chã Ctlill ;;un~ iNil .::- rv \rêdoEt •. ~·' (JC11 
d·) Pa.r,'!~f>. Sunt<:.nápoll", Santanápoli::< Santa I monte alto o CaplUio pls o nome de Mo•tt" 
"d(llia. Sc.nta. Hâ.rbnr&. S::;,nt_a Cra...:!.'ln~ Snnta, Pascoa' e a tHrra - l'er ra le \·er& ..... tt:: ,_ (J.~'•J• 
Clara, Santa Cruz, Santa Tc rc~a. , Santa Tere· I tórla da Coknlzação Port ,&\1•·'!<1. uo · ~rtl.r-il -

·- Reunlu-•e ont~m~ l ~inha. Sant:ago, Sat:to Ag>.~l3tinho, San to Vcl. I - Pb'· 87i. 
da Assembléia Es ., Am?-ro, Sento A> tomo, Si!-" Bcrn:<trdo, Sl!.o Mns 0 re1 <b Fort:tqll.l ao pa~!c 1 ,:1:. •o tl& 
ote•eddas ao pr • - I~cltx, rão Frar.clr;c~, Sã.o .Jo •l~, São .Jo.s_é, Espan ha 0 tel lQ de ·.~abr3.< •scrw···I: . , 2" 

1o dos salll los do f • f-;ll.o Lu!:-:, Sã.? M~~1el , . ~'lo ,Paulo, S_ao do Ag;,sto de l i:Cl : ·o d ' t< nlell ,h :,· f;\ ,, 'm 
,, minadas na oco•• '· l'e,iro, . São R,•baottã.c:, Sao \ !<:?ntc, al,-m llre:~;e naus p;..rtlu d~ .jsix·a a '· ' 1-0 c:i, ,. '" 
• .seguinte• cmcnd : d,os compoMos,. S,ã.o Franclsc"' fle Paula, . Si\o Março do ano 1,a.G~aào , na5 ·t>l.v19., ct 11 I' ' •~C .. :\ 
·~· 0~ ~f~~f ge ·~~ P j Jo rnn~lsco ~e ~·a..ee, Sã~ Fr~;<'l~co <le ?hvel· seg1lml? cf.~gou a >lltla terrd que. '\OVan,.r.•e 
é 1. d ti 1 ra., Slio Ftanc!sco de A .. s1a, Lodus os Santos, 1 :lescobnu a l'llle pOs '"rne S'\nt.a '.n:1 d ·f.,m, 

f11~1 1 c;{~5 7e r.li~~ ,~~ 8t:o entr" ccnt.'nas ri e outrc~ sem~lhan~.es, •· ict a m _ .P~· 1611) . 
ivamente; os qulm'r.os, D e •gu'tl manen·::t n n.ntroponun a contl!lJUc I A prupó~~to do te rcelrc rótUIL, ll$> :~,,11, u 
4 m.t e 6 mil; 08 p o- !lobr .. Jn~!l e; ra pnra a .nd~vJdua.hz~f:S~ 1~ tndo~, 1 ~ugcnto cie Cu:-; t,·o ~lU sua~ ;,:A.bif'.~ H!. ' ·'a .• 6e,. 
.500. ' !\ (}üe os p:ür. n.~~. est:olh do} se ll!;alnn' por al· I ao "Diár;0 d:l. N:tve.:c r<.Ao d ,. Pt:r Lf'lJ:.•··• C.:e 

.de F!nancns, Sr. Lu'z guns dob seus fc• tos. ~u nn·~nas porqt e a3sl:n ~ouz.a; · 
a. reunião extrnnrdinfl. 1ecid ram ll.dm·radC'rt':; cmrrnhndos em preGtar· "O plcnlsUrin de Je,·on•uo .Macmi e11 :iliZ, 
JUlgamento das emen- hcs 11nm ~ll:.lff1:·n., c1ur:"'drl!t"t"'~. . . ctava pe,a p r hneira. voz na Atnet·;ca #:r Su1 "' 

. Destarte, Pedro S·~gundo, lmpc.1 a dor, em par- toponim !:t Bra~!l. ponn•, ~on . 1-J!< ,.,. !~•'!l.d., i t• 
rcomlS:'ião Esta .. d~a! ~ .!e:rv-se .a Aio n ::.o i'cna - ~o • .: _c!~Jna . .::; pr ~;.ten~2'- JnKU' g-c-nl sé est~nlaria i}Of e.eep dJ:t3 8 ··.rnH. 
ando1 de tl <'{u. m e 1 da P..cpubl.ca, n o. dcnomm'!çao de loca.lda.ie< . pm·t~ do no~;s.• litor.tl roml) a cn~t.\ do pn•1 
unpr mcn ° 'e uma re· entre as quais S?. a!l~tam Jl.~::.~eci•:ll uc(ldoro. Lra.stl, e fõra esta, log.' a>-6s o J .•acn ·rlmentc. 

a CEP que 8 medi· I Ma. :·ee!Jal l•'brla no, Pre3:d0ní.e t•ruucnte ,Pre<i >f! <"iul huscacla por ;w u11 e cara vele<~ .... Q.· :na· 
es<"Ossez d,, r r•·dUt..' j .eme .A~vas, .Pres,dento B Pr ':' a rdeP., P,•.F.•d"!!'·•· j,,rcs portugueses. ou ~stl"ln-:-,..ir•l:t ll' iervlç•l 

jad' no porlodc do en· I E p.t a<•:.J , Prer,;d0nte V:n·~!aS. Campos S!l "~ N1!· le Portugal, e prmclpt~.ln)e~te. d., ',·,.nrtaes de 
f&Ciics do R'o G 'ande.

1 

f'e.~anha, .\Ven<'e2l";u Braz, ': ::u• _fcrm :;n d P!'IVf!- · Honfleur. · e. de Dieppe · m .·enl•adop r.,. re11,:ato 
~ S. Paulo c ltio de 'hs Draotnwl!s, J:lorJanópol:a, ."<!lópo.J;. Plna· ' lo pnmetro pau da tiqh·rer•.l' .. 

po!is, P etrópolis. "Set\·irá. tal des!gnnçii.v d., COGtp r.t&l• Cll• 
· ·-- . De TJCIItir:os. a s.u :empo clflm ina•.let; velo racteristicam~nte ~ara en·!j.o mart.· r '·' reglãn Osso p.r.}stlgio nar: ionat cu ·e"lo1LI1 m ruc.r ~c•á o rei, C!Ua th1\1a p_rlncip.-. r.1nnte cemc .Püll:", t:~otrema. · I era (}Ue s~ incluFm Af,·aro De <::at valno, . Am é· ~ rio dus Pedra11 (Goiauli. ? '.l o t'A.lalb4 de> f'~r-l Acaba de fr:l~er 0 r.co Brardlicm:e, Ant'>nio Pra·l;), .\ slo lt,o Duh>' le?l e o cn~a Frio ... ". 

1. ,N,hr~ d:1 Ac'"'•· • BH.Ini' ..! JOI) dP. C:•.:npos Htas L' c~(es. H.•r,;E'R de t) -- ~ l~:!onde de "arte bt·guro - .HI"t6rta 
e h'stnr ·.~or <'mt':lb, F <•rlr>irns, Con··~!l•, T.:H :'' 't f' <~: n' "11 -:! .. , ?."cn- ::reral do Dra11!1 - 8• t>cl • .,;A.o - Tor;ro I - Com• 
de valúl' lite114;~. riJ~, ('"·ancisco .Salc&, Glic" r o, Joil.o /~lfreclo , panhia. Melhorc..mente>s da São Paw1:1. 

~~ ele- (?evv ·~rA~· 
1 

{{_.S, li-1~.1\.~ 



EDIC - Q DE HQJ E ll'çoe,.. ·e- t"meua: .. a-qu.,~•mr· •v•~ A : relat!vurnente no problema. dos 
~ pessoas deslocadas. 

011 e 

32 PÁGINAS 
EM D JS CADERNOS 

O NT EM 

Os anglo-americanos exploram o.~ ritJII8lA
doe, como mào de. o~ra a preço ba1xo, 6 -re
duzem-nos à escravlduo; eis porque \.~ti 
cl<:lldos a Impedir, a todo !Yeço, o séu ·r. 
ment<> p~ra os vnl.ses de origem. Tal 
verelir, esiPx&, ., que o delr-f!'.cl.o brttân~· 
Jer err.ltb, 71'•rucoo.~. -- "~.lerei!! ..... , 
me!'tmos coMo o~ re!uglado(" ,r.,, trata 
nosms campos? Em compensação· vos · 
mos a !nzer o mesmo, deixando nos , t]mfiJCio
nar vossos campos de concentr·çOesi : 
repafrlarc.ento "fou;ado'' a que se -&•" 
glaterra". r 

redobrou de ardor até que o delegado 

CAMBIO - Libra • • • • , • • 
Dolar .••• , •• 

APó LICES - Unlformlndas • 
Fl'rroviárlas • • 

C AFf; - Tipo 7 . . . • . . . 
ALGODAO - Tipo 3 - Seridó 
A ÇUCAR - Branco cristal 

I
. A troca de acusa<;óes e contra ac 

Cr$ 52,4160 I -·---------·------
Cr$ 18,72 
Cr$ - didatura do Brigadeiro Eduardo Gomes - A 
Cr$ - presidência do Legislativo de Sào Paulo - A 
Cr$ - i refo~a da Constituição d~sse Estado - .Reas-
CrS 178/180 sumirá a dlreciio da U. D, N. paulista o Sr. 
Cr$ 187,00 I Professor Waldo:m~r Ferreira. .- Organização 

de um bloco pohtle'o no setentrião brasileiro -

NA A&SEll BLf:IA GERAI, D AS .XAÇõES *cl~0~!~1~ a~~~o'E'~ado/ sucessão cearl'nse -
U NIDAS - Tra\·aram-se debates sõbre a cria- g · 
çlto de u m alto comissariado para protE-ger os COLf;GIO PED R O 1J - As festividades 
refu~iados de guerra. Acerca dos a:;pectos pe- comemorativas do 112.• a~iversái·io de sua fun
c unla rios do assun to falou o delegado oras!- dação -:- O almoço of~rec1do ao Sr. Presidente 
leiro, S t·. Gilberto Freire. - Foi também dis- , da R epubllca - O d iscurso do Sr. Dllnschee 
cutida. uma moção de louvor ao acõrdo ceie-, de Abranches. 
brado ent1·e a Holanda e a Indonésia. TRIB VNAL ,UAR ITDl O - Os processos 

DOCC\ll';XTOS SECBI~TOS ~ORTE-Al\IE- • julgados nas últimas sessões. 
.B!'-:.'~.:>10~ _EN_T REGl!ES A RL'3SIA- t:m ex-~ N OTWI AS DE NITERO Y, 
ofiCial do Exe:c1to norte-amer,cano, numa en- ];'ATOS f .l'OLICIAIS _ Cena de sangue _ 
trcvi~ta rad1olômca, declarou t!ue durante à Baleado -- Atropelamentos _ A"ressões _ \'1-
GI!erra. important~s d~c. umentos secreto_s c mate-~ tima de queda - Falecimento ~o hos :tal _ 
rlal para a fabr_ICa~ao _da bomba ~tom1ca fo- Prisões - Choque ele veiculas _ A id ~ 
ra.m entreg;uzs a ltussm. Essas mformações 0 TEl'll P O c en es, 
foram logo desmentidos pelos circulas oficiais · 
de Vv&e.hington. 

O CO.Ui:RCI O ENTRE O B RASI L E OS 
ESTADOS 'L'.NIDOS - O Boletim do Escritó
rio Comercial Bra~ileiro, em Nova York, di
vulgou dados estatlsticos do intercâmbio co
mercial entre o nosso pais e os Estados Unidos, 
adiantando que o cdeficib do Brasil foi redu
zido em cerca de 60 milhões de dólares. 

A GL'ERRA CIVIL NA CIIIX_-\ - Noti
ciou-se que os nacionalistas estilo organizando 
as suas últimas linhas defensivas no te•·ritó
rio continental - Os Estados Unidos enviaram 
ao governo nacionalista um enérgico protesto 
contra os ataques a navios norte-americanos. 

DE TõD A A A..'\l:E:BICA - O Presidente 
Perón defendeu-se publicamente das acusa
ções divulgadas nos jornais «L a Prensa» e 
eLa. Nacion:o e dec:arou que vai processar, como 
calunladores, êsses órgãos da impt·ensa ar
g entina. 

O BRASIL X O EXTER I OR - No <:Athe
neu Americano» de \Vashington t·ealizou-stl uma 
h omenagem à memória de Joaquim Nabuco, 
quando falaram diversos diplomatas latino
Americanos. 

ECOS O:UI A E FINANÇAS - Um rela
tório do Departamento de Comércio Norte
A m ericano fêz revelações em torno da produ
ção e do preço do café. No Senado norte-ame
cicano con tinuavam as Investigações acerca 
da a lta do café, 

VAB I.\.S N OTICIAS. 
O cJ ORNALa DE 18-19. 
REGI STRO . 
N OTAS D E ARTE. 
TEATltO S E 1\I()SJCA. 
RAlH O. 
P.\.RT I!: J UDICI A!U A. 

VIDA CATóLICA - Segundo Domingo ao 
Advento. 

A SSOCIAÇõES. 
P E LAS ESCOLAS - Exames. 
ESP ORTE S - •.rurf - Todos os esportes 

- JJ'ootba.ll- Hasl,etball- Tenis. 
PARTE COl\IERCIAL. 
PUB LICAÇõES A .t:'EDI DO : 
Instituto dos Advogad os Brasileiros. - Edi

tal - J uizo de D ireito da 3.• 'tara da .11'azeuda 
Públic:~ - 1.• ·oficio - Por 'l'iago Ribeiro 
Pontes. - .\lontepio Geral d e Econômla dos 
Ser v ldoreH Públicos - Resumo da ata. - A 
solu~·ão do acôr<l_o - (Transcrito do c:Diàrio 
Carioca», <I e 2 do corrente), - ~Gritos e Atrl
bularões - Do ,-Diário Uarioca~. de 2 de 1.>.::!
zembro de 19.!9. - Não ! -Por Leite Mar!Jl4o. 

A VISOS. 
LOTEIUA FED EnAL DO TIRASI L. 
EDI T.HS, 
I NDICAÇõES CTEI S. 

O Sr. Presidente da República assinou B ANCOS E CO~IPA:SHIAS. 
d ecretos extinguindo 75 cargos no :Ministério INFOR:\1.\ÇõES. 
da. Fc.zenda. 

votos ~ont~a 7 (eslavo~ 
ten<;ões, a Al!lsemhléla. t:P' 
re:;olução prevendo a •:ct 
1J11ssarJado, que toerlí. o.:TI( 

lnternac!<mal aol!l ref•<'!1· 
(0rga.nlzaçllo !nternacloT, 

~ ühJ\•1• ••• ••loooi'IN
As propostos sôbre o c 

Cl~ômi 
LAXE li!UCC'ES~. 3 U 

8108 todos os mt'lol! e r!b r· 
a. VOIISas proposições e 
f.t!var a um acordo in~en 
~a atômica" - declar·)'l " 
rlcano Warren Austln e 
derações do Pre!'tiden•.e 
da 0!-:U, Sr. Carlos ~om 
atómico. 

E;:;~a resposta que ti!! 
Novemtro último, e qu·~ ~6 
blica pelo Secretariado < !I 
consideração pela Grii·8<e 

A França por ,·u:t ;rri 
a acusar o seu recebl-:ner·J 

Quanto à Uidão Sov.e~ 
por intermédio do qcu t 
shinsl<y suas propos!~(les 
condicional" da arma ~.' 

Na sua resposta d.O E 
URSS, ataca a resoluç·!o f· 
foi adotada pela As"o u tl 
e dcC'!nrou que. d1. ~tn 
examinar torla a solud'io 
mlnho para a intercÜçã 
e a sua utiliza.ção pa~.t fj 

Nn.s suas conslden.çõe 
o Sr. Carlos Romulo nf.<l 
mcnto na discussão suun' 
dos sels membros perma 
Atômica da ONU: um pl: 
m!stlcio a curto termo I1.J 
com um controle adeq'ta. 

A concessão da 
oara a lnd 

L.\KE SUCCESS, 3 . 
lnternatlonal News sên!c 
Re!ações Exteriores de Ueí 
lsky. tn:ctou hoje uma 
Naçõe3 Unidas ccnt~a a 
elaborado em Hula oara i 
lndepen<lênc!a à. Indonésl1 

Interveio Manuiley n 
pecial da Assembléia Ger 
pois que o bloco de naçõ 
sentou uma moção recO'Ill

1 
~leia adaptasse o!lc!almeu 

Acusou Manui!sky à ' 
natas do petróleo" ~ol!l 
tarem explorando o pav 

O ~1inlstro tratou dJ 
do Instrumento ne!·oci~ 
tando 11. seguinte contra. 
tadas as tropas llc-l:lnde 
de ocupação antes do a. 
bro; 2) - Que se oorig 
todos os presos polit:cos 
rlsmo dominante ;no. In 
de~otaque uma ccml8s~o; 
rança, cncarrc;Jando-a d 
tos acima enumerado; 4' 
Comissão para quo env~ 
às Naçõ!:s unidt.s, deut1 
Que se suprima. o atu: 
elos'' das Naçõru Unid 
ma da Incumesll!. - Encerraram-se os trabalhos do I Con- DECL.o\RAÇõES. 

~resso Brasileiro de Higiene e Segurança do AVISOS 1\L\RITili OS. 

ra~l~o.Recelxldorin do Distrito Federal arrc- LEI~OES - Realizam-se a.manhl. 
cadou Cr$ 3 .3-17.464,00. 1 gulntes • . . . 

Sdb os termos do 
donés~s deverão ns~url 
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PAGINA 4 - MULHER 

Casar é bom! - dizem uns. 
Não casar é melhor! - a~ir

mam outros. 
E todos, bem pensando têrtt 

razão, pol'que a ~elicidade 'ou a 
infelicidade não dependem do c a
samento, e muito menos do juízo 
que dele rormam os que se casam 
e os que não se casam. 

Não há maridos perreitos. 
Nem mulheres. Não pode haver, 
portanto, união pedeita. A imper
ieição do esposo deve ser com
preendida, para que ele também 
compreenda a da esposa. 

Mas aiinal - perguntará a 
leitora, é melhor casar, ou não 
casar! 

Quem sabe lá! O melhor é ex
perimentar. A experiência pró
pria vale mais do que todas as 
experiências alheias, embora wua 
orientação sempre ajude. E orien
tação, você terá de sobra, na vida 

I • 

ELE 

UJVI AMOR 
DO TAMANHO 

DO. MUNDO 
de três casais de maior projeção 
na vida ~IWttinense e nacional, 
cujos titulos n6s não vamos trans~ 
crever, porque eles nos interes
sam como exemplos de felieida~ 
de conjugal. 

Eu a conheci recém-nasci
da, pois somos primos. Até 
a carreguei ao colo. Depois 
vim para o Rio, ficando ela 
no Pará. Quando eu estava 
preparando-me para a Esco· 
la Naval, veio da Inglaterra 
(onde ela estava se educan
do) um retratinho que eu 
roubei para mim e ela pas
sou a ser minha grande pai
xão, embora nem soubesse 
de mim. Em 1916, meu pai 
foi ao Pará, assumir o gover
no do Estado, e eu o acom· 
}lanhei. Já era segundo te· 
nente, e vim a revê·la, agora 
com 18 anos. O namoro veio 
normalmente~ e casamos de· 
pois de um ano e meio. 

ALMIRANTE BENJAMIM SODRe E. AL,ZIRA. A P.AJXJO. OE (tODA \IMÃ \/IDA 

Nunca tivemos uma fase difícil en
tre nós,, Naturalmente, era muito dolo· 
roso o período em que eu andava via
jando, uma vez que servi à Marjnha 46 
anos, viajando ,1 Mas sempre estive em 
casa quando os filhos nase"l.'am, e tam
bém na época de Natal .. 

pai, e achei-o lindo, lindo. Corrio eu era 
mn pouco saliente, pe1·guntei logo., 
"Trouxestes a tua espada? e ele ,·es
ponàeu: FNão, mas se jo1• preciso flU 

~ ~ 
compro aquz ., Como ele era nosso pri-
mo eu achava nat1tral que vie88e sem
pre em nossa cas.a, até que percebi qu.e 
o interesse na por mim.. Daí eo~eço•t 
o 11amoro . 

o FLUMINENSE 

1 

1 

' t 
' l. 

ELE 
Coniesso que. SOlilente hoje. 

(Ji.Jtive a informação de que Pla 
.ia me l1avia notado antes. De 
minha parte, eu estava saindo 
da Faculdade de Direito, ela es
tava em frente a sua residência 
quando a ví e me despertou in
teresse. Um brotinho, como ~e 

dir. agora, com 16 anos. 
Nunca houve dificuldade de 

adaptação entre nós, embora 
construíssemos nosso lar at.ravés 
de sacrifícios . Sempre dei aulas 
nn. Faculdade e em estabeleci
mento..~ de ensino particulares, 
para sustentar a família. Em 
1941, ano ce nosso casamento, 
ingressei na Justiça do Trabalho, 
sPndo o primeiro Juiz ào Traba
lllo, da Capital da República. De 
maneira que esta fase inicial de 
uns três anos, em face de pro
blemas de ordem econômica, foi 
para nós o mais difícil. 

A fase mais alegre, para mim, 
toi depois que nasceu o primeiro 
1itho. Sentimos, então. que nos
sa união se tornou muito ma1s 
pe-rfeita, com uma ~omp1·eensáo 
muito maior. Faltou, portanto. 
no primeiro ano, o encanto do 
ttlho, para tudo ser perfeito. De
pois. elPs vieram, q_uasf' um por 
ano Havíamos as.swnido o c:om
promisso de allngirmos 14, ma,_s 
fomos além. 

Defeitos dela? Tenho que 
procurar; não é geniosa, nem 
ciumenta: talvez um pouco tei
mosa, mas é coisa sem importân
cia. Tem sua vontade própria, o 
que é, para mim, grande quall
dade; eu teria hol'l'or de ter uma 
mulher sem personalidade, que 
concordasse sempre com tudo . 

Uma de suas grandes quali
dades é ser uma companheira de 
lutas, sempre pronta para acet
tar o bom e o mau, tudo com a 
mesma compreensão. 

Tem o gênio muito mais se
reno, mUit-o mais equilibrado do 
que eu. Aceito suas criticas, sim 
sempre que sejam procedentes, e 
cada um de nós sempre tem n. 
liberdade de fazer aquilo que quer. 

Sempre Vivemos em comple
ta harmonia, o que não significa 
que não hajam divergências. Ai, 
eu sempre cedo com mais 1·apidez 
do que ela., Pois eu, tão logo aca
ba o fato que gerou a. contrarie
dade, no mesmo instante esque
ÇIJ tudo. Ela, guarda mais, De 
maneira que é preciso conversar, 
explicar e convencer que o fato 
se passou sem qualquer p1·opõsito 
de ofender, de magoar, a.té flcar 
tudo esclarecido. Aliás, 'uma das 
caraeterísticu dela é não falar 
muito. Quando namorados, eu 
nunca sabia ao certo se estava 
agraela.ndo ou não. 

~itereS, domingo, 23, e seg•Jnrla 'e:ra , 1~ 7 1'>72 

D-R. GERALDO BEZERRA DE MENEZES E ODETE. A FELlCI
D.ADE NOS FILHOS, E NA .CONFIANÇA DA Ft 

Um dos g1·andes p1·azeres de 
Odete é fazer pratos e sobremesas 
saborosas para a fam111a. E uma 
grande cozinheira e gosta disso . 

Acordo sempre bem humora
do, não reclamo nada da vida, 
acho tudo ótimo. Nunca pense! 
em separação, e nunca houve um 
dia sequer em nossas vidas que 
uma divergência durasse mais 
que algumas horas. Nunca, mas 
nunca mesmo, ficamos um dia 
inteiro sem nos falar. 

Acredito que o instrumento 
de nossa felicidade no lar vem de 
nossa fé. Sempre rezamos JUntos, 
os dois todos os dia..s, e temos uma 
!e, uma espe1·ança muito forte 
em Deus, em que tudo de bom 
sempre virá a nós. Uma brinca
deira que sempre dizíamos era 
que todo filho que nos nascia 

sempre "Vinha. com um pão em 
lJaixo do braço", pois era mate
mático: depois do nascimento, 
dai a um més, ou menos, havia 
uma melhoria financeira de 
qualquer ordem. que vinha co
brir as despesas com o no\·o fi
lho . 

Estamos felizes juntos, e nao 
acomodados. Pois um casal que 
apenas se acomoclasse jamais 
Reria feliz . Ou a gente vive a 
plenitude do lar, ou ele é uma 
coiRa desastrosa . 

Aos jovens diria que com
preenclam que o casamento ê so- . 
bretudo renúncia. Ninguém con
segue felicidade num casamento, 
sem que ambos. marido e mulher, 
renunciem a inúmeros gostos 
pessoais, para que, assim, o ca
minho do casamento se proces-

; e. entre na fase normal d€' com
preensão mútua. o verdadeiro ca
minho. o verdadeiro sentido da 
tormacão de um la r. renúnrla 
í'Pita de forma volun turia . sPm. 
o que Sf:'ria inútil. nada r m>s
t.ruiria . 

ELA 
Eu o '!}Í pela primeira ve.z, quan

do ia. pmra o colégio, e ele indo le
cionar no Ginásio. Passamos 1l?lt 

pelo otit1·o. mas, só depois de 
algmts dias, ele veio falar corni
po. começando então a tase dr 
namoro e noivado que d1trou cin
co anos. 

Não lembro de fase d€ aàap
tacão entre nós, embora tenha
mo~ semp?'e lutado jU1'6Í08 para 
c1·iar os f'ilhos e enjrenta1· outro.~ 

problemas financeiros. 
.A época mais teUs? :t qu{J,Se 

constante. Tanto com os f ill!os 
-;;equenos, como agora quando 
f'Stamos- tod.os reunidos com <1~ 
neto~ . quando a rasa fica mal~ 
artitmia. 

Os defeitos dele? São tão pe
quen os que não chegam a ?nm·
car . ~hn é ser um pouco ''estou-
1'adn'', maç na hora ?Jassa, ~lf' 
1.'0lta ao normal. Não se lnnbra. 
d e jé.ito ne11hum.. datas de llll i· 
1•ersá1·ios . Só não esqw~·u o 
~ '/ff)r 1f1!ttt . (!ft • 

11:111ca me deixou triste nu ma
qaa(l•l. 

Sua rnaior qualidade é reco-
nhecer, na hora, quando toma 
nna atitude precipitada. im']Jensa
da, o se desculpar. Acredito que eu 
tenha melhoT génio. por ser mai~: 
acmm,darZa, mais cm·data. Temos 
os mesmos gostos. ele nunca me 
ajudou a cuidaT dos filhos . t-m 
o.l.noluto. Só para brincm· e d~
sd1'rll?nar com as brincadeiras, 
embnJ a a't.::'iliando com a educa· 
cão, sendo bastante enérgico. 

Aqui, ele fica preso ao escri
·tó1'io, mas- temos um sítio. ondt 
Geraldo se transforma num ver
dadeiro agricultor. Fica descal
co . -te bermudas. cava a terra , 
v ~·da árvores, 7Jlanta coll1 e: l'tl 

ajudo. 
Nunca pensei sequer e·m sepa

. oc:ão e sempre que há uma si-
11Wpâo aflitiva, com doenca de ti
lhos. ou outra qualque1·, ntinha 
força onde en me apego, é na 1·e
l i '! iáo. 

Sou uma mulhe1· feli "!-, se t i 
vesse de Te-comeca1·, seria da 
mesma ,forma. Temos 31 anos 
de casados, 15 filhos e 4 neto.~. 

esperando mais 3 netos ainda 
para este ano. Sempre digo ãs 
minhas filhas e filhos que carta 
um deve abri?' mão de alguma~ 
idéias ou gostos pessoais l!ln ra~ 
1•or da vida comum, e que este 
socri!ício não chega a ser sacrifí
cio nenhum, pela felicidade (Jue 
proporciona . 

~----------------------------------------------------------------------------------------J uant o. ríod 1 ·s feliz vou . naecu---L---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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Ela sempre foi uma esposa que nun- sa casu., Neste dia, encontrei ttm vizi
ea me criou dificuldades, sempre amiga, nho que me disse: "A senhora sabe que 
!;!Ompreensiva; basta dizer que, em lni- 0 Minas Gerais saiu,? Ezt levei -um cho
nhas atividades escoteiras, eu passava que, e voltei pam casa, e nadtrt àe vir 
dias fora de casa, além das viagens,~ E> la Hotícias. Aí, con·e~t mn boato que ele 
Dunca reclamou., tinha sido alçançado por uma granada, 

Sua maior qualidade é a dedicacao. (nós tínhamos cinco filhos na ocasião) 
uma grande dedicação a tudo a que se então o rneu sogro ?nandou ?ne Õ'u.scar, 
propõe.1 Alzi.ra é mãe 100có e esposa mas eu não quis i1·, tinha esperanças de 
iOO%. que ele voltasse, .e disse: "Não, eu rtão 

Temos os mesmos gostos em tudo: vou. Aq~ti ele me deixou, aqui vai rne 
livros, música, pr'atos .. Nosso passatem- encont1·m·" . De jato, a granada explo-

1 po predileto é xadrez, que jogamos des- diu perto dele, esvava na mão de um 
de noivos •1 Nenhum ganha sempre, em- marinhei'l'O que caiu. morto sob'i'e ~lei 
bora a gente faça força para vencer, pois com a gmnada. Este foi o período pior 
hã um prêmio muito expressivo para que de miftha vida, pel() 80f1'imento e « in
a disputa seja real, (o prêmio é egr~- ce1·teza., 
dO). 

Ela é zeladora da Igreja de Nossa 
Senhora da Boa. Viagem, há 87 anos, e 
eu sou o sineiro, Bato o sinG todos os 
domingos em que há missa •1 

Somos muito francos um com o ou
tro, e eu sempre aceito as críticas dela, 
nunca dando por terminado um traba
lho meu sem que ela leia e diga se está 
bom, ou se devo mudar alguma palavra 
'*frase. 

Nunca tivemos brigas Clll desenten
dhnentos, pois sempre digo que somos 
uma pessoa só. Mas num possível amuo, 
quem busca os entendimentos de paz so-a 
e\l,. 

Nunca me levanto mal humorado, 
pois tenho muita oragem para trida, 
além do que acordamos sempre com o 
~anto dos passarinhos, de f-orma que ma\t 
lntmor é impossível. 

Ambos educamos nossos filhos, um 
apoiando o outro. 

/ Nunca estivemos separados por de-
sentendimentos, nem tive vontade. Aliás, 
acho que eu morreria, longe dela. Nun
ca tivemos uma discussão sequer, e olhe: 
são 54 anos de casados. Sou absoluta· 
mente feliz, e e111 nosso diário comum. 
que escrevemos desde noivos, tem uma 
porção de vezes escrito, ora por um, ora 
por outro: "Quer casar comigo? Esta
mos escrevendo no livro número 36, e 
nunca ninguém leu, a não ser nós. 

Aos jovens eu diria: O amor existe, 
sim.) Depende de nós o entendimento, 
Devemos agir com muito cuidado, com 
muita franqueza, olhando no esposo, ou 
na esposa, o companheiro ideal, o com
panheiro firme, para os momentos bons 
e maus. No caso de uma briga, procurar 
os motivos, que muitas vezes são vazios, 
fúteis, não valendo o aborrecimento. E 
tratar de se corrigir, de se reconciliar. 

ELA 

Eu o vi pela primeira vez com o 

A: alegrias? E1·an~ as "altas das 
v~agens, pois cada volta era uma festa.
Eu. preparava os meninos para recita
,·em, fazia programas dB músicas, en
saiava dia~ inteiros, para receb§·lo GO?n 

festas •. 

Defeitos? Mas ele 11ão tem., ~ ?ntti· 
to bom, tem •melhor gênio que eu. ~ 
muito tolerante, coisa que eu. não sou.
Acha tudo 6tirno, eu, tem e~s que 
néio ac~ tão ótilmlls, e falo. 

B'idrs as was q_wtttldattes, G q_w 
mais me toca o C&Taçiio, é o t~m&r eo.m4 

ta?'l>fre, o earinho pet'-11'W!I'l-entt. 

Não b1'igamos, pois ex em.prs pro· 
curo at!li'IJI,n'l.uzr o qUf ele que-r, ele r~ 
tt mt8?7lla coisa, d~ 'm{l!Hira ~* néfo ht 
pm·-q'll-e 'brigar.l 

Nds eoii0binamos f1.Ue ~ tn 
m,eni,KJS fizes&em 15 aMOs, ~ fX19Baria 
a educação para ele, mas nVMca ptmni
ti que ajudasse quando ~les eram pe• 
quenos. Semp1·e usávamo~ o c'Conselko 
de Família", onde se •reuniatn os filhos 
e nós dois. Aí, partindo do rnenor (pa
ra não sofrer influência dos maiore8), 
cada um dizia os defeitos que encontra· 
va no outro, incluindo os pais. FJ eran'L 
ta.rmbérn elogiados as q1ur.lidades de ca
da 'Wn. Estes conselhos eraTn feitos 
quando a gente sentia que estava ha
vendo alguTn problema. E então, cada 
um que era apontado tratava de con·i· 
gir-se, para Tnelhor entendimento da 
família. 

Estamos juntos semp1·e que pode
mos, Enquanto ele pinta, eu toco violi
no, ou cozo pam Casa da Criança.- En
quanto ele esc1·eve, eu leio. E também 
vamos pam nosso sítio, onde tudo Q 

que tem fomos nós que plantamos. 

Acho que os novos casais devem 
procu1'a1' o entendimento através da 
humildade, do amot, da dedicação, da 
sinceridade. Só assim se é feliz. 

Estamos casados há 54 anos, te
mos 7 filhos, 17 netos e 6. bisnetos •. 

Com 29 anos, solteirão, re· 

sistindo bravamente à todas 

as investidas matrimoniais 

das jovens casadouras da 

época, eu estava ao telefone, 

numa conversa sem compro· 

missos, uma espécie de "tro· 

te", com três moças que 

não se haviam identiftcado. 

Aí, uma delas perguntou 

qual eu havia gostado mais, 

010 que respondi: "Fiquei c:a· 

tivado pela voz da segunda". 

Quando a tive de volta ao 

telefone (como sempre achei 
que Runca tive dons orató-

rios), osei o meu instrumen• 

to de sedução, o violão. E 

pelo telefone, mesmo, exe· 

cutei uma música de ma~or 

suaesso da épou . 

Acho que o tempo r1ara 
um casal se conhecer e ca
sar, não precisa ser longo. 
Se usarmos a intuição, esta 
força superior e profunda de 
nossa psique. A mtuição po
de nos dar num segundo, 
aquilo que um contato diá
rio não nos daria em dez 
anos. Mesmo porque, este 

um jogo âe ca ra--;;c:-;:-e,7;-ag~.,..,~e~l::::-l=o""!'l ':';'llll:-;:1;-w;;a"'s_..,"o"'r"""''?rl~n•-.,,.,<--r:rcrocrr;rru•-, - ,.,..,,,. 
esconde-aqui-esconde-ali, on- Ela tem melhor gênio que qzwse o dia torlo. 
de a gente nem como de ma- eu, pois não sou nada genial, 
neira autêntica, faz cerimô- sou genioso, mas r>Tetendo 
nia, não tem coragem nem me corrigir. 
para botar a mão num pe
daço de frango. Talvez a Te1110S gostos diferentes, 
nova geração, por ser mais mas (como sou músico). 
avançada, mais autêntica. usando a chave certa, a gen
venha em muito menos tem- te vai afinando. Cada pes· 
po a se conhecer melhor. soa tem uma chave, a de uns 

A fase mais difícil, para 
nós, foi logo no i meio. Sen
do eu médico, e pediatra 
muito requisitado, dispunha 
de muito pouco tempo para 
dedicar a llka, como ela se 
fazia merecedora. Basta di
zer que, na segunda noite 
de lua-de-mel, eu ftú retira
do, quase que violentamen
te do hotel, para atender,· de 
emergência, a um doente. 
Mas matrimônio perfeito é 
caridade mútua, ela sempre 
fez muito mais do que eu, 
sempre houve um vínculo 
de c~munhão total entre 
llÓ~ 

DR. Síl!VIO LAGO E 
ILKA, UM CASA
MENTO FELIZ, QU E 
SE INICIOU COM 
UM "TROTE" POR 

T-ELEFONE 

A fase mais feliz, ainda 
não chegou, embora eu te· 
nha sempre sido feliz no ca
samento. Talvez daqui a uns 
cem anos, quando eu puder 
me realizar no teatro, na 
música. Quando n~.o estiv~r 
tão absorvido pelo trabalho . 

llka não tem defeJtos . É 
muito feminina, muito man-

passa pela cabeça, de outros 
pelo estômago, de outros pe
lo coracão. Mas todo ser hu
mano é altamente afinável. 

Aceito as críticas como um 
desafio. Se elas são nega
tivas, me dão o ensejo para 
me corrigir. Se são boas, 
como ser humano, 1\0U sus
ceptível. 

Nunca pensei em me se
parar dela, e pouco 2:judei 
com os filhos pequenos, por 
falta de tempo. ·Gosto de to
car e compor para piano, e 
estou escrevendo um livro . 

Aos jovens casais, diria: 
"Só pensarem no casamen
to, quando se sentirem sufi
cientemente maduros par a 
isto. Maturidade econômica, 
que hoje em dia é coisa mui
to séria, é onde muitos ca
sais se desentendem; matu
ridade emocional, para que 

_ h ;~ . ·a1flti'!O :mto5on~ 
trole de ambos; maturidade 
intelectual, para compreen· 
são dos problemas, e matu
ridade espiritual, que é sa
ber desfrutar as coisas boas 
da vida, sem se deixar influ
enciar pelas sugestões d>1 
propaganda cl e s enfreada, 
que leva os jovens a usa
rem normas de vida que 
nem sempre são bem pen
sadas por eles, que só ser
vem para satisfazer a so
ciedade de consumo. É pre
ciso ser autêntico, saber o 
o que se quer. 

ELA 

No telefone, eu não que-
1·ia falar, mas depois de 
muita insistênci!2. concor
dei. Achei a voz dele mui
to bonita. daí veio o namo-
1'0 e noivado, que d11Tou 
wn ano. 

Nunca tive dificuldades, 
nern fase difícü em minha 

A época mais feliz, mais 
alegre? Creio que agora. 
corn os filhos grandes, com 
o nascimento dos netos, tmw 
alegria. rnesmo . 

Defeitos. ele não tem. 
Defeitinhos, sim, Às vezes 
um pouquinho teimoso, trm 
pouco implicante, mas eu 
vou contornando a situacão 
e ele acaba concordaruJo 
comigo, fazendo o que eu 
quero. Sempre correndo, 
(po1· falta de tempo) , mas 
-{oi sernpre muito · carinho· 
so. antigo, sempre me de<t 
apoio total, sempre aceitou 
diálogos quando tínhamos 
algum assunto para resol
ver. Nas rusgas inevitáveis, 
sempre vem "aplainar o 
ambiente", Embora tein'o
zinho, sempre e aceitou c1·í- -
ticas, quando justas. 

Nunca estivemos separa
dos, graças a Deus, nern 
este assunto foi discutido 
entre 11ós. 

Não incomoda com suas 
distrações, como o p~amo. 
ou escrever, e cansidero
me feliz e me casaria nmia
mente com Sílvio, se fosse 
pam r~começar minl1n !li

d-a. 

Acho que nós consequi
mos cll egar até aq11 L em 
plena harmonia, porq11e 
usamos muita compreensão 
e vigiMncia em, nossas defi· 
ciências, para contornar as 
dificuldades e acentuar !JS 

lados positivos da nosga 
pé·sonalidade; m1tit,., esrí
Tito de Tenúncia, de to7e-
1·ância; e liberdade. cOlHO 

p1·incipal. fator. Liberdade 
de opções, liberdade ele 
emp1·egar seu tempo di~ J)('
níve~ a seu gosto, de de1~·ar 
o outro fazer aquilo q11e 
goste, sem perturbar. hto 
falando dentTo do me7/1or 
8entido claro. Assim, che
gamos 'a 34 ~ ano_s de cas~
dos, com tres ftlhos e trr-s 
netos. 

Para as jovens espo:as. 
aconselhaTia q u e , 1111til o 
amoT muita paciência. jei
tinho: e confiança 'lmífl,a. 
são o caminho certo [J(!:'It 

uma vida fe~iz a dois. 



Niterói , domingo, 23 e segunda-feira . 24-7 1972 

NAO 

oce 

esposa preterida: 

Meu marido sempre foi uma pessoa 
muito fechada de temperamento, quase 
não conversa, pouco sorri, nada tem a 
dizer ara os outros. Nos tem os de 
namoro, ainda conversávamos, trocando 
idéias sobre nossas vidas. Mas, depois 
que casamos, faz dnco anos, e~e :egre
diu muito. Falamos somente o mdispen
sável para vida em comum. Nem brigar, 
brigamos, pois ele não discute. Acho 
que isto lhe ficou da infância, um~ vez 
que foi criado pelos avós, tendo ficado 
sem mãe muito cedo. Agora, ele ganhou 
um cachorrinho de um casal amigo, e 
precisa ver como se interessa, como ~ 
dedicado, como conversa, brinca e sorri 
com ele. É outra pessoa, nem o conhe
ço. Eu nunca quis ter filhos, por achar 
que ele era incapaz de demonstrar amor; 
hoje vejo que não é bem assim. Mas ? 
caso mesmo que me faz escrever-lhe e 
que detesto o cachorro; suja toda .a casa, 
faz pipi nos tapetes, chora de noite, um 
inferno, enfim. Será que se eu desse o 
maldito cachorro, explicando porque, 
meu marido ficaria muito zangado? 

Minha amiga, nem sei como come· 
çar a responder sua carta. É tão triste 
ver que você, sendo mulher (o ~ue lhe 
devia conferir sensibilidade), nao sabe 
dar não sabe sentir, não entende nada 
de ~mor. Amor de nenhum jeito, diga· 
se de passagem. Não soube dar amor, 
carinho, dedicações ao marido, mesmo 
sabendo que ele havia sido criado pelos 
avós, pessoas já idosas, que nunca en· 

so 

bro. Desculpe a cantilena, mas ela se 
fazia necessária. Agradeça a Deus por 
lhe haver mostrado, através de um ca· 
chorrinho, o quanto seu marido tem de 
bom e amoroso. Reflita, que vocês per· 
deram cinco preciosos anos de vida, que 
pocJeriam ter sido de mão-na-mãQL olhos. 
nos-olhos, de muito amor e felicidade, 
onde já poderia haver um filho ou dois, 
não precisando, então, seu marido dar 
a um an·imal. Faça uma volta total em 
sua vida, e seja feliz., 

unicamente mãe 

::iempre fui uma mumer muito res
ponsável, muito compenetrada, não quis 
mais do que um filho, para criá-lo com 
toda a atenção, todo o amor. Dediquei
me inteiramente a ele, desde que nas· 
ceu, renunciando até minha carreira de 
professora. Faz 8 anos que meu marido 
faleceu e nós ficamos somente os dois. 
Agora, ele está com 21, e declarou que 
deseja morar sozinho, que vai alugar 
apartamento no Rio. Nem precisa dizer 
que quase morri; discutimos, ele saiu 
zangado e patssou o fim-de-semana fora .. 
Creio que deve ser alguma mulherzi· 
nha qualquer que está virando a cabeça 
dele, para ir morar longe de mim. A 
senhora nem pode imaginar que golpe 
duro foi para mim, depois de me haver 
dedicado de forma tão desprendida, dan
do tudo de mim. i•:oJ 

T 

-------- ·- ,_ 

O FLUMJNENSE 

VISITA AO DOENTE 

Dr. Luiz Botelho 

A boa convivência com tt família e 
com a sociedade leva a pP.ssoa a se 
interessar pela saúde de parentes e 
amigos. visitando doentes e manifes
tando desta forma sua participação no 
desejo geral. . de recuperação do enfer
mo . 

A visita, assim, é um gesto de 
extrema gentileza e carinho, sempre 
reconhecido pelo doente e seus fami
li!ares . 

A oferta de frutas ou doces é a 
expressão sincera de um forte desejo 
de vê-lo 1·etornar à saúde, calando 
fundo no espírito daquele_ que luta 
contra a enfermidade, fortalecendo 
suas esperanças e fixando no seu sen
timento uma gratidão difícil de ser 
.eSquecida. 

Nem sempre, porém, a visita é 
benéfica ao doente e pósso mesmo 
asseverar que ela é muitas vezes até 
~xt1 emamente penosa pari o mesmo. 

O desconforto interior, que o 
doente sente em muitas enfermidades 
pode ser razoavelmente suportJado se 

O VERDE 
INDISPENSAVEL 

A vida da cidade, entre paredes de 
tijolos e cimento, está deixando você 
deprimida ? Seus olhos ... seu espírito 
estio precisando de verdade? Então, 
faça seu "refúgio verde" dentro de seu 
apartamento, ou em sua casa se~ jar· 
dim. É tudo uma questão de ieito e 
paciência •. 

Basta que você não pretenda plan· 
tar margaridas óu rosas nos vasos, ou 
trepadeiras, em cantos escuros. 

Cuidar de plantas, dizem, não é 
uma ciência exata, embora você deva 
saber algumas regras básicas sobre a 
qualidade da planta, qual terra usar e 
onde colocar; mas saiba que elas rea

. nAI'n n.i~ ' áuua à luz ao a_r. mas 

SEU 
MEDICO 
EM CASA 

ele estiver descontraído, à. vontade, 
sem atentar para atitudes ou posições 
inconvenientes que venha a tomar. 

E isto ele consegue, somente, iso
lado ou apenas acompanhado de pes
soa da maior intimidade. 

O repouso absoluto e o desliga
mento completo, somente se consegue 
com o isolamento. 

O visitante deve aten'bar bem pa
ra a inconveniêncta, que muitas vezes 
ocorre, de sua presença no quarto do 
enfermo . O seu interesse, demonstra
do pela ida à casa do doente, não de
ve impor a presença junto ao leito do 
mesmo. Nem sempre isto é bem en-

cuidados especiais àquela que acabou 
de plantar em vaso novo. t bom sem
pre verificar se o furo de escoamento 
não está entupido, coisa que acontece 
freqüentemente, quando a terra ain
da não se acomodou. 

Para conservar 'SUas plantas em 
excelentes condições, você deve plan
tá-las com vista no futuro . Elas cres
cem, claro e com o correr do tem
po, suas raízes vão precisar de mais 
espaço para se expandirem. Quando 
plantadas no chão, elas expandem seu 
sistema de raízes tranqüilamente. No 
vaso, elas ficam limitadas, voltam-se 
para dentro, enrolam-se em volta de 
si próprias, tomando todo o espaço dis
ponível, empurrando a terra para fora 
do vaso, ficando sem alimento, não 
conseguindo nem reter a água, e aca
ba morrendo. Um dos sinais desta 
emergência é a saída das raízes pela 
abertura de escoamento do vaso . Is
to quer dizer que as partes vitais da 
planta saem pelas cavidades à procura 
de alimento; ficando desprotegidas, ela .. .. , ,..~ . 
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tendido e a família transige, o que 
acarreta desconforto para o enfermo. 

Aqueles que se mantêm silencio
sos e tranqüilos não incomodam tanto 
quanto os palradores e agitados que, 
falando e gesticulando, perturbam se· 
1·iamer1te o já conturbado paciente. 

De qualquer forma a permanên· 
cia da visita junto ao leito do enfer-

, rrw somente deverá ser consentida 
quando exigida pelo próprio doente, 
já convalescente e desejoso de rever 
parentes e amigos. distancilados pela 
doença. mas, nem por isso, afastados 
do episódio sofrido por que está pas
sando. 

A conduta acertada, nem sempre 
compreendida, é a atenciosa presença 
ao lar do enfermo, sem acesso ao seu 
quarto, o que já significa para todos 
um relevante gesto de consideração e 
amizade, merecedor de profunda gra
tidão: 

No HospitKll, a visita aos doentes 
é facilmente controlável, pela vigil4n· 
cia constante executada pelo corpo de 
enfermagem e de atendimento. Em 
casa, o sistema falha constantemente, 
em razão de fatores sociais e emocio
nais dos quais participam visitantes e 
visiÚI40S . 

Somente o bom senso poderú 
amenizar tais inconveniências. 

coloque, no fundo do vaso, os casca
lhos; coloque agora um pouco de te~
ra nova, a planta corn seu bolo de rai
zes, sua terra e acabe de encher com 
o resto da terra nova, sem apertar; 
agora, regu-e a planta até que a água 
escoa pelo fundo do vaso; coloque o 
vaso longe do sol, até que a planta es
teja bem aclimatada em seu novo' re
cipiente; dentro de uma semana, sua 
planta estará em condições no~mais; d~ 
vez em quando, se a terra estiver mm
to socada, revolva-a um pouco, com 
cuidado, usando uma varinha. Assim, 
o ar chegará até as raízes. 

AGUA: POUCA OU MUITA?
Aí depende . Regar de menos é tão 
niim quanto regar demais. Quando re
ga da de menos, ainda é possível, .em 
tempo, salvar a planta. No segundo 
caso ela vai parando de se desenvol
ver, ' as folhas inferiores vão ficando 
amarelas, e, se você não parar de re
gar por considerável tempo ela morre 
afogada, sem nenhuma chance de 

__.....;;;:.._.....;. _ __ ~---- _, ___ ~:. . d~ ....... -~ .. 
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lo", mas sem liberdade, se~ infância, não só você mas taml:iém seu filno. Mi· 
nem amor . E vai daí, um homem criado . nha querida, . .,ocê o criou para si, den" 
assim casa-se (não sei porque) com uma tro de uma rede dentro de uma teia de 
mulher tremendamente egoís~a, que re· carinhos de .~ do de atitudes super· 
solveu por sua "alta recreaçao" que o . ' CUI a s, • 
marido não saberia dar amor a filhos, ded1cadas, para que ele se sentisse na 
e por isto não quis tê-los. Você tem obrigação de lhe retribuir em dobro, 
certeza de que era nele mesmo que es· pela vida a fora. Agora, seu filho lhe 
tava pensando? Quem tem amor no co· . . . 
ração, tem . não só para os filhos, mas vem d1zer que pretende vaver sua v1da, 
também para os animais, plantas, fio· longe de você. E você quase morre com 
res, pássaros, tudo enfim que Deus co· a ingratidão dele. Mas ele não está sen· 
locou no mundo. Você não quis filhos, d • t E t. t · d 
detesta o cachorrinho de seu marido, e 0 angra 0 • s a somen e seguan o seu 
nunca tentou comprel:!ndê-lo, fazê-lo fe· caminho natural, sua vida, sua carreira. 
liz. Nunca procurou compensar a falta Os filhos não nos pertencem, minha 
de carinho que ele deve ter sentido na querida. Eles nos são emprestados, para 
infância, certo? Garanto que você nunca 
mimou ou upaparicOU11 seu marido, com 

aqueles gestos simples, meigos, de 'er
nura espontânea, que brotam da alma 
e tanto bem fàiem ao coração de quem 
os recebe. Se você tivesse feito isto, 
ele não teria necessidade de, somente 
agora, com o cachorrinho, se mostrar co· 
mo realmente é, em toda a sua dedicação 

e ternura. Mas é que o pequeno animal, 
CORRESPONDE, fica felii, demonstra 

quanto a presença dele o alegra. Você, 
alguma vez, fez isto? Alguma vez disse .. 
a seu marido, com sinceridade: "Eu pre· 
ciso de você, mais que tudo no mundo"? 

Garanto que não . Se o tivesse feito, vo· 

cês já se teriam entendido, já teriam ti• 

do filhos, . para quem seu marido seria 
o mftlh~r do~ pais, tenho eerteza . Talvez 
ele nem tenha reclamado os filhos que 
'/ocê não quis ter, por saber de sua in· 
capacidade de dar amor, dedicação, ter· 
nura . ·Não, minha querida . Não dê o ca
chorrinho, mas use-o para reconquistar 
seu marido, para trazê-lo para as alegrias 
do mundo, e para você ir treinando paci· 
ência, treinando a difícil arte de dar 
amor. e quando você se sentir já dou
toranda, tenha filhos, pelo menos uns 
três, para felicidade de seu marido, para 
que ele tenha uma família de verdade, 
e para que você saia de dentro de sua 
concha e plante, em muitos corações, a 
semente do verdadeiro amor, para co· 
lher multiplicado, quando for idosa, 
quando precisar do apoio de alguém, pa· 
ra andar e viver. Então, você terá seus 
filhos, amorosos, dedicados, agradecidos 
pelo muito que receberam quando pe· 
quenos, terá um marido feliz e será 

feliz, pois (e nunca é demais repetir) é 
dando que se recebe, e sempre em do· 

que ~s amemos, criemos, para que nós 
os ajudemos a se aperfeiçoarem, espiri· 
tualmente, com os nossos exemplos. A 
nÓS cabe dar muito amor, mas não SU• 

focar. Cabe corrigir, sem diminuir. Ca· 
be àmar, sem prender. Cabe proteger, 
sem tirar a iniciativa. Cabe orientar. sem 
pretender viver a vida deles. Quando 

seu filho estiver com você, puxe o as· 
sunto da mudança e diga calmamente 

(por mais que isto lhe custe) que refle· 
tiu muito, que ele está com a razão, que, 
no momento, você se assustou, mas que 
acha certo, correto, que ele viva como 
achar melhor.- E deixe-o mudar-se. 
Quando ele lhe vier visitar, não fique 

fazendo chantagem sentimental com do· 
enças ou outras coisas mais. Volte a 
soue-. estudos.-~ ami:z:ades, encha su 
vida com outros interesses. Seu filho 
nio vai fugir, nem morrer. Ele voltará 
sempre, e então será dia de festa. e se 
for mesmo uma mulher que o está pu· 
xando para o Rio, é a coisa mais natural 
do mundo, não é mesmo? Terrível seria 
se fosse por um homem, que ele preten· 
desse mudar-se. Mas assim, talvez logo 
você tenha netos. Netos (deixe que eu 
lhe conte) são a coisa mais fofa, mais 
cheirosa, mais gostosa, mais tudo o que 
há de bom, podes crer. Eu tenho cinco, 
e passo os fins·d.e·semana "enrolada" 

neles, com toda a alegria. Telefone pa· 
ra mim, que lhe darei o endereço de um 
clube, no Rio, que congrega senhoras, 
para chás, palestras, passeios, costuras 
e outras atividades cuja renda vai para 
casas beneficentes. Você vai adorar, po· 
de crer. Não fique acusando seu filho 
de ingrato, pois ele está só sendo nor· 
mal •. Um abraço grande e tudo de bom •. 

-
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Podemos e~sinar, ·mas algumas infor· 
mações úteis, você terá t 

OS VASOS: - O vaso, onde você 
vai colocar sua planta, deve ser mais 
qu_e um enfeite, para o bem da planta. 
Nao sendo adequado, não permitirá 
que o ar circule dentro dele, retendo, 
então, excesso de água, que afogará 
a planta, apodrecendo suas raízes. Os 
vasos mais comuns e que melhores re· 
sultados apresentam são os de barro, 
mas você pode usar também os de 
louça, de madeira, vasos de xaxim, ou 
mesmo uma lata, escondida dentro de 
um cache-pot bem bonito. Nunca co· 
loque u:ma planta em vaso de plásti
co, que elas morrem. 

Para plantar, é preciso colocar 
uma camada de cascalho no fundo do 
vaso, sobre a abertura de escoamen· 
to da água, para evitar entupimento, 
bem como facilitar a circulação do ar, 
indispensável à saúde das raízes. 

. AGORA A TERRA: -A beleza de 
suas plantas vai depender muito da 
qualidade da terra em que forem plan· 
ta das. Escolha um tipo de terra bem 
rica, sem ervas daninas, limpa, mas 
não muito fina, destas peneiradas que 
vendem nas feiras. Terra muito fina 
não segura nem absorve muito bem a 
água; forma um barro compacto, que 
afunda e não deixa o ar passar. E a 
falta de ar pode significar a morte de 
uma planta que se está desenvolvendo. 
Ao comprar ou escolher terra, deixe 
nela os pedregulhos e .l."esiduos natu
rais, pois eles permitem que as raí· 
zes se ancorem, sustentando, assim, a 
planta. 

Mas niio eequeça dé Wsturar a 
ierra, antes de colocar no vaso, com 
algum tipo de adubo. Pode ser adubo 
animal ou eatrume da galinha, ampla· 
mente usados ao se preparar terra pa· 
ra vasos. Mas você pode comprar tam
bém fertilizantes químicos, ou farinha 
de ossos. A quantidade vai depender 
da qualidade da terra; uma terra mais 
pobre, precisará, claro, de mais adubo. 

PLANTANDO: - Agora que a ter· 
ra já está com o fertilizante, vamos co· 
locar a planta no vaso. No fundo, não 
esqueça, uma camada de cascalho ou 
caco de louça, que permitirá o livre es
coamento da água, depois que a plan· 
ta absorveu a quantidade necessária. 
Agora, a terra, mais ou menos uns qua
tro dedos. Em seguida a planta, com 
seu bolo de raízes, colocada com cui
dado para não ser ferida. Finalmen· 
te, a terra que for necessária para co
brir as ralzes. Evite a tentação de 
apertar a . terra com as mãos. Deixe-a 
soltinha, dando somente umas batidas 
nos lados do vaso, para que ela assen
te a vontade. 

As plantas sofrem as mudanças de 
vaso, portanto, não fique trocando de 
vaso à toda hora . Por isto, cerque de 

is;-perdendo- assmc suas- que· 
ridas folhagens. Portanto, se você *· 
tar estes sinais, ou que a planta está 
ficando grande demais para o vaso, é 
preciso mudá-la para um vaso maior, 
ou retirar as mudas menores. 

REPLANTAR: - Prefira sempre 
mudar a planta para um vaso maior 
que o anterior; use sempre a mesma 
terra a que a planta se acostumou 
acrescentando depois, a terra nova; 

Uma Idéia para quem tem mHmo pouco lugar: 
Uma taça bem grande, com plantinhas colocadas 
em pouca terra e algum mueao. Cuidado, ent6o, 
p.,. nlo dar água demJiis, pois a t.ça nlo 

perMite o eacoeme11to 

Os vasos de acrílico, que estão sendo vendidos, 
permitem arrar.jo~ diferentes, originais. Seus feitios 

são os mais variados; é so escolher 

nadas não são aconselhadas. Toda 
planta se desenvolve melhor. se você . 
deixar de regá-las algum tempo. Pa
ra saber quando dar água, é fácil: to· 
que a superfície da terra: se ela esti· 
ver seca, está na hora de regar sua 
planta. Além dos olhos e das pontas 
dos dedos, use a cabeça . 

Mas se, apesar de tantos cuid~dos, 
alguma coisa estiver saindo errada, se 
a terra de seu vaso parece sempre mo· 
lhada, mesmo não tendo sido regada 
com freqüência, então há problemas, é 
preciso retirar a planta do vaso, pata 
ver como estão suas raízes. Se for só 
por excesso de água, não há grandes 
problemas: a raiz estará forte e bran· 
ca. Mas se as raízes estiverem moles, 
apodrecidas e com cheiro acre, pode 
jogar sua planta fora, que ela não po· 
de ser salva. E aqui, um grande se· 
gredo: as plantas preferem passar a 
noite sequinhas. Regue-as pela manhã, 
para que o calor possa evaporar a água 
das folhas. 

LUZ E AR É FUNDAMENTAL:
~em luz e sem ar as plantas não vi· 
vem. Um apartamento escuro não é 
o lugar ideal para criar plantas. Mas 
como existem as que gostam de pouco 
sol e quase nenhum vento, haverá sem· 
pre um tipo de planta adequada. Se 
possível, o aposento onde elas ficam, 
deve ser mantido com as janelas aber· 
tas durJtnte toda a noite. E morando 
em apartamento, você terá que se con
tentar com plantas de folhagens, sem 
flores. Somente se você tiver uma 
janela bem ensolarada e quente, po· 
derá.- 6"Je0lher qualidades que flores· 
çam. 

QUE PLANTAS ESCOLHER? 
Em primeiro lugar, é preciso mar em 
consideração o ambiente, a luz, as 
correntes de ar e o sol. Ean se~do, 
seu gosto pessoal. Nós poderiamos dar 
enorme lista de sugestões, mas se vo
cê mesma não tiver interesse em pro· 
curar, escolher, nunca terá um arran
jo diferente, original, pessoal. Tente 
sair do lugar comum, não plantando 
mais um ficus ou costela·de-adão, co
mo todo o mundo. 

Há muitíssimas qualidades de sa· 
mambaias que gostam de umidade, de 
pouco sol, e fazem um efeito imenso: 
Vários tipos de hera que se adaptam 
também a vasos, podendo combiiUU' 
com o caladium, o conhecido tinhorão, 
tão colorido, tão fácil de cultivar; as 
avencas, as begônias, não gostam de 
muito sol, nem de vento. Você pode 
plantá-las num canto de sala, ou va
randa, que elas lhe darão muita alegria. 
Enfim, a variedade é imensa, é só 
escolher, lembrando sempre que de· 
vem combinar com seu apartamento. 

E vamos, com todo o amor, colo· 
car mais verde em nossas vidas, em 
nossas casas. -




