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O volume titull=tdo "Ana

g.~

Assis __ História

de um

, t:~·ágif30 .Amo(', ~ cqmipho da __4~ ediçãg! ·incll\e . ~ntr~vis·

ats P.e Judith Ribeiro de Assis, filha de Ana e . Dilerman•
do de Assis, dadas ao jornâlista Jeferson de Andrade.
Em nada se distingue de "A Tragédia da Piedade".
Os
fatos ali contidos, devidos a pretensas confidências de sua
mãe, desafiam a verdade no referente a datas, nomes e
eventos históricos .
.
..
Aquele amontoado de mentiras e falsidades estavam
no aguardo de retificações afim de ser "restabeleclda a
verdade".
"Aguas de Amargura" - .Joel Bicalho Tostes
em depoimento a Adelino Brandão, não -é apenas uma
réplica àquele volume.
Na qualidade de um d<?s IJ?ais
ilustres e competentes euclidianistas, saiu em busca da
verdade e a restabeleceu . em fase de documentos.
.
Afim de opor a verdade às mentiras de' que tem sido
alvo Euclides da Cunha e que foram reeditàdas em livro ,
armaram-se cavaleiros:
Joel Bicalho Tostes em depoimento a ADELINO BRANDAO e publicaram volume com
o sugestivo título "Águas de Amargura" - "ó drama de
Euclides da Cunha e Ana", desfazendo mistificações com
documentos novos. : . Mesmo porque· a verdade é una e
indivísivel. A meia verdade se equipara a mdedas falsas.
Trabalho qué exií;íu pesquisas e aml.lise documental,
o qu~ lhe dá · foros de originalidade.
Exigiu competên~
cia, determinação e coragem. _Foram observadas as condições históricas, o caráter específico i3 as consequências
delas resultantes, ~ Çonta: çorn_a solid;;triedade e os aplausos de todos os euclidianos que reconhecem ; la"~?or beneditino de seus autores, o que era -.d~ . esperar.
Joel Bicalho Tostes e . ADELINO .BRANDÃO se empenharam a fundo e realizaram trabalho que ev}dencia competência e seriedade.
Prestaram, assim, tributo de gran=
de valia.
- - ·· · · · ·
A sua originalidade reside em uma técnica literária de
relatar como se se tratasse da fala de cada personagem,
sem violar a verdade.
Um livro lógico.
Exame minu·
cioso do processo, o que revela conhecimentos jurídicos
e senso profundo de realidade, digno de um hábil e ha=
bilidoso jurista.
Um livro definitivo.
Documentado.
Escrito com alma.
Exame critico minucioso dos fatos,
e acontecimentos na sua sucessão. Uma forma orie:inal
de expor, o que permite acompanhar os evento& como se
estivéssemos assistindo aos mesmos.
Saiu o Prof. Adelino Brandão em busca · da verdade.
~n~ontrou-a e a transmite aos leitores.
O exame psicologiGo de cada personagem envolvido na tragédia eviden·
cia o retrato falado de cada qual.
Atern~se a documentos inatacáveis. a depoimentos, a fatos e acontecimentos
sob os mais diversos ângulos.
Um livro surpreendente.
De psicologia profunda.
Temos a certeza de que já nasceu best-seller. Isto por·
que estamos diante de um LIVRO.

O JOR..'JAL DA REGIAO
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· Escritor paraense divulga
seus ensaios em Salvador_
.

.

- -() escritor paraense Adelino Bran: dlo, radicado em Jundiaí (São Paulo),
: esteve fecentemente em Salvador para
· fliZer o lançamento de quatro de seus
: livros de ensaio, a convite da Livraria
: Civilização Brasileira. Aos 64 anos, o
· escritor é presidente da Academia Jun: diaiense de Letras e já esteve em outras
capitais nordestinas - Fortaleza, Na' tal, Recife e Maceió - divulgando
· suas obras, a maioria deles de interesse
regional. Os livros lançados foram
.. Crime e castigo no cordel", "Euclides rla Cunha e a questão racial no
Brasil" (ambos publicados pela editora Presença, do Rio de Janeiro), "Cana de açúcar- álcool e açúcar na hlstória do desenvolvimento social do
Brasil" e o romance "Águas de Amargura", em que reconstitui o drama de
Euclides da Cunha e Anna de Assis.
os -ensaios de Adelino Brandão já re:.ceberam vários prêmios importantes
. dedicados a obras literárias no Brasil.
:,.. Cana de açúcar" , por exemplo, con•quistou o prêmio Brasilia da Fundação
. Cultural do Distrito Fedetal em 1984 e
.·ediçlo da Horizonte Editora em con.vênio com o Instituto Nacional do Li::vro e Fundação Nacíonal Pró·
:·Memória. Essa obra, que resgata a im: portAncia social do segundo ciclo ec_o ·

"' -- .

nômico do Brasil - o da cana de açúcar -,também mereceu um prêmio da
Fundação Sinhá Junqueira, de São
Paulo. "Euclides da Cunha e a questão racial no Brasil", por sua vez, conquistou o Prêmio Literário Cimento
Mauá da Academia Brasileira de Le- ·
tras, em 1990. Por último, "Crime e
castigo no cordel" foi distinguido com
menção honrosa no Concurso Sílvio
Romero, de folclore.
Dono de um currlcu'io dos mais extensos, Adelino Brandão, atualmente,
tem se dedicado mais às atividades de
pesquisa e conferências sobre folclore
e temas sócio-antropológicos. Além de
escritor, ele é tainbém advogado, professor de Sociologia e Português (lingua e literatura) e jornalista. Quanto a
esta última função, ele diz que está
aposentado, mas mantém uma coluna
no diário Jornal de Jundiaí, da cidade
paulista onde mora há 20 anos. Orador, folclorista, contista, critico literário, ensaísta e pesquisador da cultura
popular, da Sociologia e da história do
Brasil, Adelino Brandão é detentor de
diversos prêmios literários · nessas
áreas. É, também, membro da União
Brasileira de Escritores e várias outras
entidades congêneres do País. (Chico
· Munir.)

Jundiai, SP, 06 de Março de 1992

•

Ilmº Sr.
Historiador

GERALDO BEZERHA DE MENEZES

Rua Erotides de Oliveira - 13
NITEROI - RJ

Prezado Senhor:
Por intermédio de um amigo da familia do escritor
Euclides da Cunha, residente

no Rio de Janeiro, recebi, há pouco

tempo, um recorte do "Jornal do Brasil" de 09-12-91, com artigo
intitulado "Euclides

.,&.

-º-

problema étnico", de autoria de V. S.

Trata-se de assunto do maior interesse para mim,

-

razao porque procurei entrar em contato com Niteroi, a fim de conseguir seu telefone e endereço. Deram-me o nº 711-7523. Porém,
ligando para este nÚmero, em mais de uma ocasião, sempre recebi
o sinal de ocupado. Para ter a certeza de seu endereço, peço a
V.S., como Amigo, a confirmação da presente e, se possivel, endereço e telefone para futuros contatos.
Gostaria de saber se V.S. possui ou conhece meus livros sobre Euclides da
e

Cunha, particularmente Euclides da

Cunh~

a Questão Racial no Brasil(A antropologia de "Os Sertões"),ou

al gum trabalho de minha autoria. CAso negativo, terei imen:::;o

1...

ra-

zer em lhe remeter qualquer deles.
Na expectativa de sua estimada resposta, fico, dan-

f

do-lhe parabéns pelo erudito e bem escrito artigo, ~or onde s~
confirma sua reconhecida capacidade. Cordialmente,

-

-

~

~ão)

Endereço: CAIXA POSTAL, 672 - CEP 13200 - JUNDIAÍ - SP
Rua Barao de .Jundlal, 374 · te lefone: 000-011 434-6022 (PABX) . Telex . 11.79850 . CEP 13 2 0 0

+

21141 Z RJNN
11465 Z SPJA
18/1249
FZJ57259 1803 1241
JUNDIAI/SP
URGENTE
MINISTRO GERALDO BEZERRA MENEZES
RUA MIGUEL COUTO, 279 8/0 ANDAR
BAIRRO ICARAI
NITEROI/RJ(24230)
ACUSO E AGRADECO GENEROSA REMESSA LIVROS ILUSTRE CONFRADE VIERAM
ENRIQUECER MINHA BIBLIOTECA. REMETI OBRAS MINHAS. CUMPRIMENTOS
AMIGO E ADMIRADOR
ADELINO BRANDAO
REMETENTE
ADEL INO BRANDAO
CP672
JUNDIAI/SP(13200)

. Joaquim Antonio Bezerra Menezes e sua descendência
Separata da Revista Itaytera, nQ 25(Crato, CE)
. Alberto de Seixas Martins Torres (Rio, 1990)

Escritório de Advocacia
®r. fJ. fJde/i1-1o /3ra,dão
Praça Gov. Pedro de Toledo, 24 - 2.o Andar - Conj. 27
Tel.: 434-9611 - Cx. P. 672 - 13.200 - JUNDIAI- SP- BRASIL

Jundiai, Est. de São Paulo, 06 de Abril de 1992

Exmº Sr.
Escritor, Acadêmico e Jurisprudente:
Ministro

Geraldo bezerra de Menezes:

Ilustre e prezado patdéio:
Estou em festa com o recebimento de seus livros
e apostilas, que trazem um pouco de sua produção inte l igente em tantos campos das ciências humanas . Sem prejuizo do bom cultivo do estilo e da arte de bem escrever ,
que, se me permite, no Amigo, dão a marca de seu bom
gosto e talento .
Agradecimentos reiterados, pois . De resto, aguardo uma oportunidade para ir ao Rio de Janeiro, com uma
esticada até NiterÓi , onde p~etendo levar-lhe meus cumprimentos e o abraço cordial que lhe estou devendo .
Sempre que lhe for possivel, envie-me cÓpia de
seus artigos no "Jornal do Brasil". Os que me remeteu,
sobre Euclides da Cunha, Joaquim NAbuco e Oliveira Viana, encantaram-me deveras, porque sou um apaixonado pe-

-

los grandes autores que eles sao. Formaram o pensamento
brasileiro e ainda continuam formando . Uma pena que esta
geraçao pareça ignorar a grandeza cultural da herança
desses três grandes. Com admiração e estima,

Atte:~
(AdelinO

Branda~

~b~(Emérito)
- . . - . ORDINARID CASTRENSE
Brasil

231/85

BrasTlia, 31 de agosto de 1985

Ao estimado e eminente Amigo
Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes:

agradeço a nTmia gentileza dos cumprimentos pela saudação
que tive a honra de dirigir ao SANTO PADRE, no dia 24 de junho p.p.
Agradeço tambem os recortes, portadores de oportunos e brilhantes pronunciamentos, que publicou em 11 Unidade 11 : 11 Sacerdotes e os projetos
socio-pollticos 11 , 11 Louvores ã Sagrada Congregação para a Doutrina da
Fe 11 , e 11 li. margem da pseudo-teologia da libertação- seu desprezo pela
pureza da Fe 11 •
Parabem! t preciso que os cristãos se manifestem,
porque 11 0S filhos das trevas 11 não dormem! As portas do inferno não
descansam. Cada ano, cada mês, ê um novo ataque ã Igreja, ã sua doutrina, ã sua disciplina. Como tudo isto doi! Mas, a Igreja ê militan
te, e não se furta ãs lutas que lhe move o sêculo. O Divino Fundador
da Igreja, e sua Alma o EspTrito Santo, asseguram a vitoria final, alem
da presença mTstica protetora da Mãe da Igreja.
Sinto-me acanhado e constrangido por nao ter ainda tomado
posse da Academia. Eleito em setembro de 83, recebi a comunicação nos
primeiros meses de 84. Escrevi imediatamente ao ilustre Senhor Presidente do Silogeu Fluminense, expressando meu agradecimento pela honra
que me fora concedida, e solicitando a gentileza de algumas informações:
historico da moderna Arcãdia, dados sobre o Patrono da Cadeira que era
atribuTda ... tudo para, depois, combinar a posse, procurando prepararme para ela. Dessa carta, quem sabe extraviada, não tive resposta. Va
lho-me do ensejo deste contato com o ilustre Confrade para rogar o favor
de me pôr em comunicação com o Senhor Presidente- nome, endereço ... -a
fim de, novamente, travar contato e combinar a posse, cujo retardo poderia
significar desatenção, de minha parte. Agradeço, desde jã, o imenso facvor,
que suplico pela estima e admiração que lhe devoto.
Em união de preces, cordialmente,
t NEWTON de A.BAPTISTA PEREIRA

~ . -A98"1

déstot 'Cavares déllemand
e

evaldo déLlemand da c5ilva
(advo&ados)

Petr6polis,
Caro

5 de novembro de 1984.

hini~tro

Geraldo

Já de eria ter acusado e uura<..lecido o recebimento
dJ d,.....iscurs9, com o qual o amigo :foi r
l'lL .l:..1 !:JE .uL HT :;uú_J{I_\ E LLfi'AS,

po correu e :ficou a impressio de
Jam nte.
a,

ue

r.tas

se le a e porque n~o con:fcssar ,
muita aleGria, os eucôrnioe

cebido no

Q

pouco de de~cuido , o tem

-

ue nao

c~ebuei

a

ler com -

1ue lhe .foram .feitos , ali ,Js ner· ri

Quando .frequentavamos os bancos do Hittencourt

longe esta a

e~

de pensar qu

~il

viv ' a ao lado do homem que,

no :futuro , projetar-se-ia como expoente das letras jurÍdicas
a da Sóciologia.

O seu nome jÚ atravessou as .fronteiras do Dras il e,
pelo que li ,
inconteste.

~ua autor i ufdc de mestre ,

lá :fora, tam ém, é -

,

IJarabens e lliUi Gi:ato ,

~

Avenida 15 de Novembro, 888, 1.o andar Sala 102 Tel. 42-7905 - Petrópolis - RJ

Brasília, 20 de fevereiro de 1984

63/84
Prezado Amigo Dr. Geraldo Bezerra de Menezes,
com data de 02 de janeiro tenho em mãos seu precioso volume
HOMENS E IDtiAS A LUZ DA Ft. E, na generosa dedicatória, a inserção da
notícia: ao 11 Confrade da .~Jrcademia Fluminense de Letras 11 • • • Bastaria pen
sarna sua produção 1 iteraria, de altíssimo valor cultural, além de vasta,
para con~encer-me de como é pigmeu este seu 11 Confrade 11 •
Obrigado! Escre
vo-lhe com um atraso, que seria imperdoável, se não fosse involuntário.De fato, após o Natal, ausentei-me de Brasil ia, para umas férias que há dois
anos não me concedia. Resultado: no regresso encontrei, avolumada, a correspondência. Nela, também, a honrosa comunicação por parte do eminente
Presidente Edmo Rodrigues Lutterbach, com data de 30 de setembro de 1983,
mas, remetida a 20 de janeiro deste ano de 84. Estou escrevendo ao Senhor
Presidente, que na referida delicada comunicação, declara que a Diretoria
dessa insigne corporação escolheu 11 unanimemente a proposta do Acadêmico
Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes 11 , aprovando o nome deste modesto e
11
vivido 11 (assim apelidam agora os velhos ... )1 deste fluminense para integrar
o Quadro dos Membros Efetivos da Classe de Letras da Instituição, devendo
ocupar a Cadeira N. 17, cujo patrono é EZEQUIEL FREIRE, e que pertencera,
anteriormente, a Manuel Duarte, Elói Pontes e Mário Newton Filho 11 • Esta
distinção, este gesto fidalgo, seu e de seus pares, me confunde, e me desvanece, porque amo a Terra em que nasci, e nasceram meus ancestrais- em Maricá
Luiz Lamego canta 11 1CARAf 11 - que
e ltaboraí, em Friburgo e em Niterói...
11
foi onde nasci, à rua Vera Cruz 32- :
o sol., triunfante e louro, enche
o céu tropical de uma poeira de ouro e abre rosas de luz no espelho azul das
Tomara que ainda seja assim ...
águas ... 11
Prezado Dr. Geraldo: muito agradeço o seu gesto amigo, e as riquíssimas páginas dos 11 HOMENS E IDtiAS A LUZ DA Ft 11 , já em 49 edição, Que
elas estimulem nosso povo, as novas gerações, a subir, vencendo as tentaçÕes
dos meios de comunicação social que incitam para o abismo.
Estou rogando ao ilustre Senhor Presidente Edmo Rodrigues
Lutterbach me facilite o conhecimento da Academia, sua história, seus Estatutos, seus Componentes atuais, e os que dignificaram a Cadeira N. 17:
Ezequiel Freire, Manuel Duarte, Elói Pontes e Mãrio Newton Filho. Rogo uma
ajudazinha sua também, que desde já agradeço.
Com toda admiração, estima e gratidão, em união de preces,

+::-fri~~

I
D. José Newton de A. Baptista Pereira

S o

Paulo , 7 de dezembro de 1983 .

Eminente Mestre e Ministro
Geraldo Bezerra de Menezes

Somente agora , e con mui+R sRtis~aç~o , recebi oa
set. s mngn Íficos -tr.., balhos , "I'JJer F Jrrwti v o da Jus ti a do Tr'1 balh,o ",
con~erência
rvferida e~ rasilia, no Seminrrio reslizado de 24 e abril a 1° de maio de 1J83 pa!'::l comemorar os 40 nnos da C. . T., e "0LIVEI.r1A VI .NN - I ntérprete do Brasil " , c Jnferência feita no Conselho Federal de Cultura e tnmbém na Faculdade de Direito da Universidade Federa Fluminense .
Quero agradecer a Jrands h,nra e a grande alegria
1ue V. Exa. me dá, ao se lembrar de me remeter esses tão importru1tes
e significativos tr~balhos , ue e2tou leildo com o maior interesse e
com a maior atenç~o .
provait.o a ocasiao pa a he dar uma not Í cia e
fazer t mbém uma solicitação . Sou, atunl~ente , o segundo "uiz mcis
antigo da 2ª Regi~o , pois fui aprovo:; do em 3º lugrr no Concurso de .
1960 , tendo sido nomeado j uiz substitutJ em rr::<:rço de 1961 e promovido
a juiz residente de J . C. J . em outubro de 1962 , há mais de 20 anos.
Figurei em listas tríplices de prDmoção por merecimento err.. 198 e em
1982 , sem conseguir a minha promoção . Recentemente , er1 qgosto , Lei
federql ampliou o número de juÍzes do TRT da 2ª Regi~o de 29 para 44.
Das novas v~gas , 3 s~r~o preenchidas :::Je lo critério de merecimento . Fui
indic3dO para as 3 vagas , tendJ assim ob~ido a 5ª ( uinta indicsção
consecutiva em lista trÍplice de merecimento. ra lista const~m cinco
nomes e meu nome figura em segundo lugar .
:Jiante disso e do nosso antigo re:..acion'Jmento ,
. um t e l e grama ao
ouso so l ici tur a V . T.'
..:.x'l . -iue, se po ~:n_, v e 1 , envle
Ministro bi-Ackel e outro ao i/Iinistro Profes~~ ·Jr João Le:.. tão de breu ,
apoi::mdo ou recomendando o meu nome , ou, a0 menos , dando algumas palavras de simpatia ou rego~ijo ?ela inclus?o de meu nome eQ lista tríplice , .P~~a :preenchi11er.to de uma vaga de juiz to ado do TRT/ São ~aulo.
s :promoç oes ' ao '1.ue 8:!."'ece ' ser
decididas proval: .ent ' digo ' :p ovavelmBnte ainda no corrente ano de 1983 , ou seja, n s pr6xirnas semanas.

no

ter6i , err

Se V. Exa. me permitir , pretendo visit6-lo, em Ih984, para ter~ grande satisfação de conversar pe:soalmen e

DEIXEH A IGREJA J2j PAZl - de
Manifcstaç~o

Gera~do

Bezerra de

Mene~es

de professores Q. ]nte;ectunis :

Dr. ADRO.ALDO HESQUITA DA COSTA, Deputnào Federal Constituinte
de 1946, ex-Hinistro da Justiça e ConsUltor Gerul da Rep6.blica:
Efusivas feli citaç~es a Geraldo Bezerra de Menezes pelo magistral Deixem s Ig~eju gm Paz, que l i com rqal proveito e grande entusiasmo.
.
Sua voz autorizada e acatada pelo Brasil inteiro
de produzir
um bem imens o. Seu destec10r 1 por todos proclamado , nn defesn dn
f~ cat6lica, j~ foi reco~~oc~do pela Igre ja , da qual o colega e
amigo ~ um dos nais eminentes filhos.
Continue comba tendo na primeira :inha, em prol da causa de Cri sto e ~16ria da Vj_rgem Snntissima, Ht!e de Deu:; e h6ssa l1~e (Porto
Alegr·e , 23-5-1981).

hn

~nistro FERN t\NDO NcJBREGA, ex-titular da Pasta do 'l'rabalho e do
Tr.i bunal Superior do Trabalho:
Li os versos De:LxeEl -ª Ig-re,jD .Qlli Pç:z , de Gernldo Bezerra de Henezes.. Esttl'o explêndidos , sobretudo por SUQ c:.:;or·tunida e .. A I greja
estfi com um grupo de 11 te6logos11 procuré.1ndo l _ová-lt:t para um qv.:1-.
dro de exagerado socialismo .. Pre ci sava aparecer WJ homem da sua formaç~ o, moral e ~1en t a1, pora adverti-lu do fm:.•r:m como o fez: oh.jotiv·.a e bl~i:hante (Rio de Jnneiro, 25-6-1981}.

Min:i...stro !\LD!LIO TOSTES MALTA, do Tribtma~ Superior do Trnbnlho:
6ti~o o · poémn De-ixem .Q Ig-re .ia §li! P2 z, que !1lcrece a!~lp la di vul gn- ·
çt!o. Ntio foi som moti vo que considerei Geraldo Bezerra de Henozes
coLno ., !E:: C.cnJ luzeiros do Senhor (Hj_o de J c:mei:co , 6-6-1982) o.
Dese!llbnrgador GUAl~/iCY DE ALBUr- UE.RQUE SOUTO l.fAYOR:
Quanto no tr abalho Do:L xe~:1 Q I .e:r·e,j.Q. e~1 Pnz, bravo1 ~ de. manifos~a.çe5es de corag ~m assim, ndvinda. de ~ .!::..o1:1c1:1 de fé dos mais nutônti•
cos, que precis éll!lOS , n6s outros que estamos sentindo os L"'lales quA
est~o fazenuo n Igreja de Cristoo
.
A voz de protesto de Geraldo Bezer1·a de l'1enezes é clara, é forte,
tem autoridade" Que nada a possa e!~mdecer t ( Ni ter6i, 8-6...1981) o
Professor RIBEIRO RAHOS, ·presidente da .Acé1demia Sobralense de
Estudos - e Letras:
Not6vel sobre todos ·os aspectos o beliss~ ~ o poema- Deixe~ a
l g .. e,ja Qill Paz, quo ~ ur1 sonoro e vi bl~ante grito de nuvertêr..cia nos
cut6.licos co:1t1~a os falsos te6logos dn::-jUi e ele outras pnré.1gens.
Sincoro:J pnrab6ns co nostre Geraldo Be zerra de 1-lonezos~ por O:J::;C\
p6ginn corcjos~, l~O tnntn belezn e encanto (Fortu::.;_ozu, ó-o--l98l) o

..'.
~·

,.•

JOS~ FIGUEIREDO .ALVES, presidente dn Le gitlo do Sa grad o Cor<:; çt:o
<le Je:.ms ~l.l J.intriz ue Stio Low:onço, 11 ite:c6i' ::l.Owbro COl'l'e:Jpondento
da .Acalio::li n FltE.üncms o de Lotrns:
Li o re::i. VQl'iD:J · vozes o !:Jcgn!fico 11 apolo" de . Goré.1ldo Bozor1·n
de Henezo:::; Deixe::1 .Q I .:-~ re;ja o!:l Pé.:z, p._.r"a be!::t apreen<lor os:Jo excelente EJl~N::tx.i:.txx~~ c on<.!021snç~ o ue erros, a t6 r.1osc1o c~ e horesins,
co::a quo so deseja sol npc.r a Doutr:Lnn Dlilonnr (ln I grojc. E quero louvar-lho o <lestomor co:n que arronta ·os cleturpnuores .
I

-----'--

- V/f?F-

-2o autor nno cs!:to:reçn nc::;c;o mcr:L t6rio trabn.::..ho. Os "tc6logos 11
de fancnria continuou <:1 iluuir oc; incnuto::> o n tontnr nrrn::>tar pera
o abismo a nossa Igl~cja inortnl, porque 6 divina; bGip 6 quo sniam
à :içn , dispostos no bo!.1: cor1.b .... te , nquclos quo como o ilustro Dr.
Ge:-nldo Bezerrn de r:enczes se encontrn!:t be:J apercebidos dn3 nrrms
da cul turn e de into:t.igô n c:i.n e, nor:nonte, de uma f6 vivu, El embargar-lhes os passos e n esclarecer os espfritos daqueles quo, por
cnrOncia de aoutrina, c;e deixem il~guenr por essa novn progaç!o
malsn e corr~upt orn .. Pnrê.1b6ns, pnl~abóns , pnrnbónst ( Nitcr6i , 24-51981) •
liUC

Dr. NELSON BE SA EARP$ , PotJ:6polis, RJ·:
Do:~xem .Q. I P.: re .ia o:~t Pnz 6 lll8is LU!l dos valorosos trnbnlhos
Dr. ·
- Goreld.o BozCl'rn de Jvicn'8'Z"es em defesa de noss~ S[mta :tvi~dre Igreja.·
Fico f eliz por sun fidol.idade e porseverançt:1 exel!lplaTes .(jletr6po1is,
_2 6-5-1981) •

do

Pl"ofessor ADELPW DE AL}JEIDA AJ:-11\RAL:·
Levei De :~xen n Ü!r e .i a Qill Pnz n vários mngos que se entusiasm~ramo
Cada linha 6 nlgo quo se adnii'ct. e em que :::e deve refletiro O ilus ...
tre ;:10stre tm.·minn r;mgi.strclmente essa p~ginc de protesto:
"Por vocês, se pudesse , eu Tezarin
11
Um Pc:t.. Nosso, IEla .t1Ve
l'l[~r:t.a
El:I todns as igrejas do Brasil" o
.
Final extraordinnri<:unente belo, pelo que há de ra2is grato ~ Santa
Igrejn Cat6lica .Apost6lica. Ronnna (Seio Gonçé!lo, RJ, 9-6-1981) o
1,C

•
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Ir

veremos, solidificando uma ami zade espiritual e um contacto cul tu,
ral. Valiosos, alias.
Nos so Senhor, ao que parece, gosta algo de mim ••• No ano pasI

4 ,.

sado, em Junho, passei por uma intervenção cirurgica, com al!UMaS
consequências.

Agora, a 3 de maio, 1; fui para o Hospital de Cli-

,

nic 8 s, de Taubate, com uma tal de pneumonia. Gra ças a Deus estou
quase bom, aPenas com os

n8 tura~s

cuidados.

Aos 75 anos nunca vi um hospital por dentro ••• Nunca tive um
medico

à

cabeceira, com um mal mais gr 8 ve. Agora na velhice é que

as coisas mudam •••
Confesso ao am. que tenho aprendido nestes instante s de relativa provação, mais que em toda a minha Tida. O sofrimeht o bem entendido e bem recebido, eleva o espirito,
'
cristaliza a alma, revigora a vida. E eu a di zer isto a um apostolo como o sr ••••

...

!--

A presença e a infl uencia de Nosso Senhor em minha vida sao
uma eVidência. Ele é assim : prova, mas, ampara.
Perdoe-me, dr. Geraldo, a carta longa. E' que, em convalesceD
ça, gostando de escrever, senti algo de àom, expandindo-me com o
ilustre amigo.

,

Votos de saude e PaZ em NS., ao amigo e dd. Familia. E ao
dispor, fica por aqui, o am., conf. e servo em NS.
Evandro Campos
Rua Emilio Winter, 592
12.100 - Ta ubaté.

•_v

2

por que passav!'\ a entidade.VIDE
C PA DA ZST~ "L,

D~CRETO

DE D.J IME PUBLIC1DO NA CONTRA

C .'L ... )

~u ndo assumi a secretaria,s mente o \ntÔ-

,

nio Haia havia sobrado da teropestarle,ja estavam porem sendo feitas as/
sondagens para a nomeação de VS e do •dgar,vindo nais tarde a colaborar
o Dirceu Calduro e o ~ tÔnio ueiroz.
Digno de ser lembrado aqui,foi o tr balhD
,
da ci' ~ILA no setor feminino,pois na minha opiniao,foi a w1ica
ocasiao
em que o 1•10 IH7 N:'O D 3 CONGMG.~D. S funcionou· para valer e de nan ira I I
das mais brilhantes.
DescLupe estas ninhas considerações,mas //
que estão sendo a titulo de colaboração,pc ra que as causas sejaM colol/
cadA s em. seus lugares, e seja dado. a C .~ ' R o que de C~S. R e a EUS o que
,
e de JI!:US.
aeceba o neu abraço anigo,e aqui fico corno
sempre estive a sua inteira disposição.

-

_ C,aUa--Po'S t a l 202

,

ili te roi - RJ

-

-421 - Dom PEDRO FEDALTO, Arcebispo

de Curitibe:
Cumprimento o Ministro Geraldo Bezerr~. de Menezes pelo precioso livro sob o tí t'C.lo ! Vide Substancial do Esp1ri to, obra q w
vis dar nos homens de bo~ vontade t~a orientaç~o segura dos verd~deiros va:ores humanos e a necessidade de dc...rmos primazia aos
valores espirituais.
Faço votos e preces a Deus para que continue ~bençoando o autor a fim de que nuitas outras obras, corno esta, possam ~er oferccid s aos que procurnm a 3~ leittiTa (Curitib, 22-10-1980).
Metropolit~no

DR . RA FAEL CALDERA
Caracas: lv de junio de 1.949.-

~xcm ·J. Sr., .Dr.,
Geraldo Bezerra de Kenez s,
.Pre i ente del Tribunal Superior del '!'rabajo,
,.t11iradentes 157,
Niter i - &"t·do d Iío,
Brasil_.._-

Muy distinguirto

.

il.ustre colega:

Haoe ya algún tiempo tuve el gr to plaoer de r 1bir su va.lioao sn a.yo sobre "La J"usti~}a del '...J.·abaJo, su aiguifioaci6n en la
listaria ~urfdica. y o.>Ooia.l del _.ra. il, e.l.ocuente lecció~• iua.ugura.l de su ..;;1~.edra de Derecho -. o.. atitucional y ColeotJ. o a.el '.rrabajo en .l.
1nstalaci6u uel
cur 1o de .~.~ivulgaoi6n y Perfeooionarr;iento de Der cho del Traba.jo,. r.. expresiv .:!. dioatoria del ejempl...r enviado empena p:rofUIH ioiiJr!!n to mi "'rati tud ; paro no
es ell& la que me ha.oe recouooer el m~ri to íntr· ! 11 ·.co 11.'1 Gl t:nilaye. claro y
profundo, valioso resumen exp~ itivo en la ma.teria..
Como mod~ ta. expr sión de mi agr deoimisn._ e ~e~
go acepta.r el enví'J que õl.hora le h gJ d uno fa.so!culoa publica.d s ror l
org niz oi6n de Bi· n ~o~t r '1st di ntil de la Univsrsida.d Central d Ve:: e zl4la, con
sl titulo "Der c"'o Social y L"gisla.ci6n del •rr bajo 11 , que s el do la. Cátedra
que t ngo
mi oar3o. Dichus fa.scioulow no son otr cosa que c ~ tuloa 1e mi
libro 11 Derecho del Tr ba.jo 11 , pue tos al dia y adecua.dos aJ. uso de los e tudia.ntelil. Le n·ri o lo trece pr·imeros jem:pl res, que aon los que han sa.lido, y me
prometo envia.rle otroa , en oaa de a.p;;.recer.

de mi m{s

incer

Sírvase aceptar distinguido Linistro, la
ami8tad y elevada eatima.ci6n.
enta servidor y colega,

Rafael

Cald~ra.

xpresi6n

. ~~~~~~/

~liDO
DE SOU l A l·~OUR0
onal do Tr2 b::: l.1o d.:t 8º

rte.:;~

D3

H~gião ,

Pr e siden t e do Trilm c on Se'! de C'":l Bol( '1 :

~ !.C2to de lc:r o livro '"* Ho··Kns e IdéiJ:s & I.uz. d:~ !~' 6* ,
edie~ O I OUC VC ÍU a: ap3.r C r~ r no C Ori'OI1te ano •

SC Çl~"}r:~

. . . ~ r~.2l:·<ntc - obrQ VJ..l:ios.::! ,
sob Muitos .:::spc.~ctos . ConE
t:itui , (: ... pri:1~iro l1lgar , uu rc~gistro :-to nJs•·1o tonpo fiel
::.2 tuoso dos ··:..: is ilustr(!3 cnsai st3 s <'3 c ser i to r ~ s c a t6li
cos elo :::..r3sil , r1os apóstolos l :ücos , c: o:·1o C~ü·l os d(; Lnct,
?L 2. icio acs S ::mtos ~ Je.cl~son Figueiredo , Al ceu _:1croso L j_
~

"::!,

r::1'lC'a : do

--.cs::Llit':.1

d2 Cost?. .

l..,t~lêvo ct

J.T(!SSO

devoção

•
•
. •
1
/..
..
'
r.utol' unJ.us::: --:\, jUSt.:lÇU
t:O u.J..Of.1'3 r":, co..i...ocunuo
3o.:;~ G :l'1ldo r ... ~ l'l'Cl de l:f'DOZ"'S c L .. nndro Bf'Z~Tra !ionte:Lrc .
ir. 1, 1 or utro ~-·1do , o l:i.vro tn:_,. cc(!Vic:ç:-o
j 1-::.· .'ic'i~ ,Jc f '
ilii:-ntc., (~lW pod::- srr C011!..~1<1 'l":t<l::t n1o
< fJ '.Jrc:t c:c.. c (r.3t _r L1r ::..vidua.L ào c:.utor cor:-:o u;nn r;l6ria
..... ., •
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.SUL''aylcn·,_
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CSC:l

•

~

pOSlCt:tO ,

•

i

lJI'l.nC.

-:::~.::... 1..nt~ c:; nosso nnis no :::;ual rJrcdo·ünan .non os·· os advcr:~á :: io;: ó .. cl··r~-:os da Iercjá do ~u~ D.S e..l.·1as toy1Qoas pelo
,.101·no irdl::' I' •n ti S'lO OU h. J. o sincrc ti sr"'.o r::lli <:rios o ,.
Pode -o lr:~ sil r.ostr2.r con or.:;ul~o un g~·upo ~xct.plur
..:J
,
••
•
.,
t
.., , . .
d
'
tJe ~s~~r~cos sln~u.Lar~cn·r .LUCl90s ,
que
csc~orcn 3 v~r ~3Ce
.s ~f:.

i nCOJ1Sl.1ti}., ?, luz de CrifJto .
Ge ~ldo : ~Zt.·rl4 Ct de lh~r1czcs--. . ·

I:,_ssa aonpan h i a i n si gne ,

JOSJti:

GO::NZA.LE.Z GAJl.Jt!:

ci~~sív-c

...

- - -.......

Fortaleza,Ceará,lQ.de julho de 1961.
Prezado amigo e ilustre confrade
dr. Geraldo Eezerra de Nenezes •.
Sauda ções amistosas.
Recebi suas preciosas letras de 13 de junho p. f ·
do_. e mui to agradeço; sau/reqüinte de fidalgui·a e as no)
ti c ias a mim transmi tida8'•.
Li,com atenção , e entusiasmo,os recortes e transcri
çoes que teve a gentileza de enviar-me,referente~ a su
probidosa e eminente personalidade•.
Mui to agradecido pelo retalho do jornal. "A Pala' vra",que estampau meu artigo alusivo ao seu grande 11-·
vro "Homens e Id Ói as· ~ Luz da; Fé 11".
N

'

Ainda não chegou por aqui •tA Segurança Social no
...
,
BrasiJ1'·. logo que o receba,escreverei sobre ele,apos/
a leitura cuidadosa a que hei de proceder•· QUant<» ao/I
, ..
redbrta,ira as suas maos•
,
Uma vez que nao , recebeu o papel para o· autogna...
fo1,..se~e nova folha.. Espero que preencha os claros n~
cessários,grafando,de prÓprio punho,trnbalho , completo)
de sua autoria,ou um excerto. As margens devem ficaF/
totalmente em branco. Obrigado,desde já,pelo favor.
Na expectativa de suas gratas ordens,aqui fica O,>
incondicional admirador do seu nobre espÍrito e gran-

.

-

-

de talento.
~~~~ -~
Avenida do Imperador,l82 •.~~----~~

