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Me1•aóraa a 
(~11r neiro 

EJm sua última sessão plenária, I pr~ia chamada constituição so

preatou a. Coml&slo Nacional de Morrd ctal do Bra&l, onde se inseriu wn 

e ctviamo algnificatl.va homena.gen1 à capitulo sôbre a ordem econOmica. e 

memória de Lev! C&rnelro, por tnt- I socia.l, aasegurando aos tTaballladol"ed 

u problemas morala e clvloos, n1o ~ 

no plano da éttoa profissional, mas 

do interêsse sempre revelado, pelos 

destinos naciona.J:i. 

c:iatlva do OoDBelhetro Geraldo Bezer- direitos tunMmentals. o m.tatuto ~~-----------

ra de Menera. Politico de 34 reapettou as trad1ç6es 

Ao propor um voto de pemr pelo 

seu falecSmelnt.o e a putldpaçio do 

órgio nas bcmeoageua p6ltumaa c1e 

cristAs do noàso poTO e reagiu con-

tra um lalclt!mo l.nju8ti.fi.cáve1. I 
Membro e preaidente da Aaademla 

1 
cunho naclooal, que vêm sendo pres- Brasileira de Letzaa, publlc1Bta, res

tadu ao grande braal\elro, traçou-lh~ peltá.vel chefe da familia, todos ê6tca 

o MlJlistr'o Qera.ldo Beeerra a blogra- aspeoto& da vida de Levi Carneiro fo

fia, deBele os tempos em que se J.mpõs ram realça.d.QI por Geraldo Bezerra. 

como a maior figura da advocacJu. Secund~-o ~ a palavra, o Pe. 

fhptnenee, tranarertndo-68 depois Lenle Lopes, S J., que lembrou 1n • 

para a 08pltal da Repllblka. clqstve, a contrlbu!çlo cultural de 

Ideallador, fundad« e primeiro Levi C&melro t. Universidade O&tó

presldente da Ordem doa AIWogadllB lloa, pa.ri.lclpaDdo e d1rigtndo CU1'80 

do Brasil, buaoou cüsclpllnar e dignl- de ~traçAo cem admtrivel dee

fic:ar a pro(la&l.o. Lembrou-lhe a fra- preDClimento e proficiência. 

ae célem. d1rigld& àa ~ovaa ger11.- O Profeaor Alvaro Netva, test.Emu

~ de advogados: "Nem a ad?ocacla. nhou a sua admJraçlo pela. obra de 

estnplto&a de benoe, bem a advo- 'Levt O&melro, re&lmellte vblt:ulada 

cacl& meunua doa coch1cboa., :• l 
OouuJtor Jurfdico do Mlniatérlo 

du ~ Bllbedoree, Ooaaultor 

Qeral da República, Juia da C»rte 

InfllrD&doaal de BaJ• lio OUWOI tf

tuloe que marcun. na. •ua eii*I&U
dade. oposlçlo de ~ reJevu 

atlDilda pelo nalável JUl't!A. 
Pol. além do malB, a. ficura marcan

te da OoniUtu1nte de 1934. sue. obra. 

Pela Non. CoaBUiulçlo, ai está com

provando o &11116rto. E a Carta MagnJl. 

tle 1934 con.&titui um marco do direi

to constltucional brasileiro, sendo a. 



POL(TICA SINDICAL BRASILEIRA 

de GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

São palavras recentemente dirigidas pelo Ministro Marcondes Filho aoa 
trabalhadores nacionais : O direito sindieal ('.Onstitue um dos fundamentos de 
nossa organiu.çlo poUtica. Em seguida, acentuou Sua Excelencia ser impl'e8Cindi

l " difundir os principioa em que o Brasil assenta a sua própria estruturaçlo. " 

O livro POLÍTICA SINDICAL BRASILEIRA, de autoria do 
Dr. GERALDO BEZERRA DE MENEZES, digniaaimo PRESIDENTE DA SE
GUNDA JUN1;A ~DE CONCILIA~ JULGAMENTO DO DISTRITO 
FEDERAL, ~ estu~mple~ sindicalisaçlo no Brasil . .. -···., .. 

Pelo autor são examinados, alem do prisma historico e suas diretrizes, 
todoa os aspectos do problema sindical, tais como : o aindieato no mecanismo 
constitucionAl do regime J a estrutura aindical, o enquadramento, a situaçao das 
associações profissionais não reconheeidaa, o imposto siodical, a personalidade jurí
dica doe sindicatos, as bases da futura organiaaçio sindical da agricultura. e da 
pecuaria, convenção coletiva de trabalho no Direito Social Brasileiro, etc. A obra, 
em apendice, tras toda a legislaçio sindical brasileira. 

PEDIDOS Á 

LIVRARIA EDUCADORA 
EUGENIO BRAGA DA SILVA 

RUA S. JOSÉ, 17 .. ---.. ---

Preço do volume ........ . 

RIO DE JANEIRO 

Cr$ 20,00 
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Vida 
HOMENAGEM DA CNMC A 

MILTON CAMPOS 

Social 
HOMENAGEM DOS FLUMINENSES A 

I ANTôNIO PARREIRAS 

Por iniciativa da Academia Flumi-

sua última sessão plenária, a nense de Letras, presidida pelo Minis

Comiss Nacional de Moral e Civis- ~ Geraldo Be.!_erra de Menezes, e do 

mo tributou ignificativa homenagem à Museu Antônio Parreiras, dirigida por 

memória de Jeferson Ávila, prestaram os lumi-

recentemente.- fale do. nenses, a 24 do corrente, junto ao seu 

I O Pe. Leme Lope S.J., traçou lhe monumento, em lcarar expressiva ho

a bioyrafia, destacando menagem ao grande paisagista brasl

blica do Ilustre brasileiro, a ntando-o leiro Antônio Parreiras. 

às novas gerações como pa o de 1 Em seguida, Intelectuais e autorlda

dignidade. Suas palavras mer em des fizeram uma visita ao Museu, 

aplausos de todos os Conselheiros. aberto diàriamente ao público. 

• • • • Hilll ~ ffo o~~: o i o ~o o ?f#óia oo 60 0106'~ 
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Assemb1éja Geral dos Vicentinos 
Eatá lmarcada para o dia 28 do sembléia., com a presença de repn'

correate, a Asstmlibléla Geral dos Vi- reotações da Guanabara. São Gonçalc. 

centinos da Arquidiooese de Niterói Nova lglaçu, CUiaS, 8. Joio de Me

Realizar-se~ no, Colég1Ó 8. Vicente riti, Petrqpolls e ou.Wos mu,oJcil'dos 

t c!e Paul&, ao lado do álilo Santa. ftu.minenaes. 

Leopoldina, à rua Miguel de Parias, Mário Raposo, prealdente do Oon-

!carai, na capital flnmtnenae. !'elho Central de Nlt.eról, está en-

As 8,30 h&., será celebrada a San· \'ldando esforços para o pleno êxito .1a 

ta Mis6a pelo Monsenhor Eduardo de ~..Melnbléla, na qual fará uma pales

Jesus Samp81o, Vigário Geral. Em tra o Ministro Geraldo Bezerra de 

1 
r.egulda ,após o café, abre-se a N.- Meneas. j 



Legionárias 
& o r a ·c ã o 

A Lebgião do Sagrado Co
ração de Jesus, da Matriz de 
São Lourenço, em Niterói, está 
promovendo uma série de so
lenidades comemorativas do 
aniversário de sua fundação. 

1 Domingo último, coube ao 
Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes proferir palestra sôbre - . 
o culto aos Sagrados Corações 

l de Jesus e Maria. Na sua or.:\-

Saora~o 
J e s u s 

ção, estendeu-se o antigo pre
sidente da Confederação Na
cional das Congregações Ma
rianas sôbre o histórico daque
las devoções no Brasil e no es
trangeiro até o Concílio Vati
cano 11. 

A sessão foi dirigida pelo 
Cônego Francisco de Assis dos 
Santos, benemérito Vigário da 
Legião, Comendador José Fi
gueiredo Alves. 



RM. ~-.. 

.,_ ~ ' 
• 

_ .................. nO ..... -/-~-~ 

~ 



" r l -.)(1 ._ ~~-~~ (~ 
I . 

~ ~ • """~~ T .. v'-e.. , p--._ 
~',.__L_. 1 ~r T--.t_. ..r,·v-,_ 

~ ; • ...:-.. ~..., ~ ~ ~ \A ,_ G.. 

~~Ao ~"' l ~O-~">) 

~ ..... (' .... "'- (~~ ~r,-,o 

~c-,._(~~~ 



GERALDO BEZERRA DE MENEZES NO JUIZO CONSA
GRADOR DOS INTELECTUAIS FLUMINENSES 

• 
DEPOIMENTOS DE ABEL MAGALHÃES, OLIVEIRA VIANNA, 

EVERARDO BACKEUSER E LEVt CARNEIRO 

Tem repercutido favoravelmente em todo Estado a inclusão do 
nome do R. GERALDO BEZERRA DE MENEZES entre os candidatos 
do Partido Socia mocráhco a Câmara Fe era . 

O atual presidente da Academia Niteroiense de Letras e da Federa
ção das Congregações Marianas do nosso Estado há muito se impôz à 
admiração dos seus coestaduanos. 

A seguir, transcrevemos alguns conceitos consagradores em torno 
à personalidade do futuro parlamentar brasileiro. 

Em primeiro lugar, destaquemos a opinião do DEZEMBARGADOR 
ABEL MAGALHÃES, preclaro Diretor da Faculdade de Direito de Nite
rói e atual Interventor neste Estado. Assim se expressou, não há muito 
c por escrito, o eminente jurista sobre o Dr. Geraldo Bezerra de Menezes: 
- ··sua relevante atuação no curso acadêmico e na direção do Centro já 
prenunciava a brilhante carreira que vem realizando na vida profissional 
pelos seus altos merecimentos intelectuais e morais". 

OLIVEIRA VIANNA, em plena Academia Brasileira de Letras, cha
mou-o de .. pubUçi§ta ca~o·· e "joven pensador fluminense". CoJDen
tando o livro "Homens e Idéias à Luz da Fé", de Geraldo Bezerra, disse 
textualmente o grande sociólogo: - "pela altitude e seriedade dos temas 
nele debatidos, é, sem dúvida uma formosà afirmação ele inteligência, a 
revelação de um espírito fórte e austéro que aparece já dotado de cultura 
bastante para abordá-los com int:-epidez e segurança, já afeito à medita
ção e ao jôgo das idéias gerais, já senhor de seus pensamentos e, o que é 
ainda mais, já senhor de sua pena, pois sabe \'Crsar os seus temas predi
létos num estilo excelente pela concisão. pela vernaculidade e pela digni
dade de expressão··. 

EVERARDO BACKEUSER, consagrado publicista e leader católico, 
proclamou '"Homens e Idéias à Luz da Fé" - "um livro cheio de largo 
pensamento cristão e acurado espírito crítico". E, referindo-se à "Polí
tica Sindical Brasileira", out:-o livt o de Geraldo Bezera, não teve dúvi
das em escrever: - "O autor se está tornando cada vez mais seguro no 
estilo c na precisão e concisão dos conceitos. Este livro, de méu brilhan
te confrade e conterrâneo, tem as características de um livro de mestre, 
deduzido com lógica; os capítulos evolúem historicamente, desdobrando-se 
ao mesmo tempo a doutrina de módo a ser apreendida COJ'Q facilidade por 
técnicos e leigos". 

LEVí CARNEIRO, membro insigne da Academia Brasileira de Le
tras, no prefácio de "Homens e Idéias a Luz da Fé", elogia - "a rígida 
formação moral, o devotamento ao estudo, a fé religiosa ardente do autor, 
que dá. aos que o lecm, não só o calor da sua convicção esclarecida e ar
dorosa, como tambem, e melhor, o exemplo magnífico da sua apaixonada 
dedicação às mais nóbres aspirações humanas". De Geraldo Bezerra, -
afirma - pôde-se dizer usando da expressão que ele próprio tomou ao 
Padre Júlio Maria- que é um homem de marca. De bôa marca. E sem 

..._ __ ...;;;e.;;;;m;;;.;b;;..:a;;,::rgo de sua mocidade". 
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Bem-estar social 
leva ao Civismo 

- A função ~ocial da 
propriedade particular e 
garantir estabilidade e bem
estar ao homem e à famí· 
lia, ;~ssegurando, em COII'Se
qüência, a própria estabili
dade do Estado - disse, 
ontem, o Professor Monte
dónio Bezerraãe Menezes, 
no I Congtémr de Educa
ção MtJrat-e Cívica, que se 
realiza no Instituto de Edu
cação. Fez "considerações 
sobre a dignidade da pes
soa humana na Constitui
ção Brasileira". 

Depois de fazer uma 
confrontação entre as no
ções cristã e materialista 
sobre o ser humano, con
cluiu que "o homem não 
pode alcançar sua verda
deira personalidade moral, 
sob condições de desnutri
ção, enfermidade, má habi
tação, falta de higiene e 
outros ambientes aflitivos". 

Também fez uso da pala· 
vra o Professor Jo·ào de 
Sousa Pinto, idealizador c 
organizador do congresso, 
para lamentar o desinteres
se dos estudantes com re
lação à disciplina de Moral 
e Civismo. Para ele, a cul
pa é do despreparo dos 
professores, que não têm 
uma cultura mais ampla 

. que lhes permita abordar 
os temas com profundidade 
e que, por isso, se limitam 
a falar sobre os símbolos 
nacionais. 
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Não há Tribuna is que bastem 
abrigar o ·Direito, quando o dever 
ausenta da conciência do ma 

Dentre as figuras nustres CIU(! 
estiveram em nossa Capital ~U~&.n
do das comemorações do "'!Dl~t 
Nacional da Justtç:. •·, reallzactas 
sob o p&Uocinlo da Assoc!açá!J 
dos Magistrados Bras1le1rcs, cles-

tacou-so -o .f1L ~nlstro 9'P""L :ae MeftéZês. d!J 
Trlliiiiiãl r do Tra alho . 

8. KD.. foi dlstlnguldo com n 
"cruz do Mérito Jt• icl ·r tu··. :. 
mala alta 1ns(gn!a da maz!stra
tura brasileira, que _ fo.1 entre
gue pelo excelentissimo ~euhor 
~ AuréUo Corrêa do Carmo, 
uu. Governador do Estatto, em 
aeaaAo solene l'l&llZada na As
aembléla Leg!slittva do Estado, 
oportunldalle em que proferiu 
uma eloquente oraçlo. cncan
tudo a tod011 os presentes com 
a lUa palavra rtcn, erudita, re~ 
VIIUda de sentimentos altruistt-
0011 e de estimulo à magistratura 
brullf-1ra. 

O preclaro l\llptstm GeraJag 
.lllm:l df ~ n~ é emérito 
PMfêlíâôrde bfrêiW, intelectual 
de eecól, autor de valioslsslmas 

~~'~~•t-e -4laura J' conhecida en-
tre $ de vez que como Corrc
geclor da Juattoa do Traball1o 
BrloiiGIIIa vf.sttou nosso Estndc_ 
~ em que pronunclcu um~ 
be1f88lma aula 86bre Direito do 
Tl'abalbo D& PacuJdade de Dl
nlw da 'D'nivenddnde do Pará, 
quaado patenteou a sua cultura 
impar, aUada a uma Inteligên
cia lldiUal'nl. 

DIBOURSO 
Onças t. colaboração do depu· 

tado Net Peixoto às comemora
!,l(lea do •Dta da Justiça" na As
eemblêla Legislativa do Estado, 
pubUcamo na intgq o seu !lrl
lbante d18curso fe~ d~ impro
viso e que fol cravado, em flta magnética. _____ _...._ ____ 



DIA DA JUSTIÇA 

A Auoclaçlo da. Magtatra<la. llrwlelroe. 
ootn o objetivo ele p!omoHr e intewtflcar a 
maior aproxlmaçlo doe mllslstra<loa, de.ten,ol-
vendo o sentido <la COOP'!r&Çlo e da wlldarle·'-..,. _____________ _........,..~ ..... -~ 
<l&de nec:eua.rla.s à força e ao preatlglo moral'l' 
da .JuaUça, d eliberou, ta trb anoe. na pcret• __ .. 

1 
A1l& 

C"uçlo dee.e ob!etlvo, comemorar o Dia da .Jua- IIID'Ibat"IH'Ior 15ady de Ouam11o e aoauaor t.a 
tlc;a, cada ano em um !:atado do. Federaçlo. \'uc:o~celoe. ,_ 

8 la I I O programa du comemora~ do d .. 
Aalm, em lllóO. real~u-ae pe pr me· tA lm orpnl%ado· MU.a IIOiene celebra-

ra vez •raaa co:nemoraçt.o na cldadr. dp Nat.~~l. ;.' 'F' 81 de Port .. lu.a· alm~ de con
~tado do R!o Grande do 1-:or~: em 11151, em r a~~ ~doe mastatradne preaklldo pelo 
.JI'lorlanopo\la, Eat.ado de Santa CAtarina: em <lra • : ador Julio de 011\·etra SObrlDbO, 
11152, em llelo HorlzOnte E.'Jtado de M1DM Oe- n""m I~ t.e da Auoclaçlo doe Martatra· 
rala; 68t.e ano. recaiu em Portal-. •tado do d:-&:!n:1':o.s. com a pretença do rov•naclar 
Cea". a acolha para M<le deu& COCilU20rav&o. tA 1 de Esti:do· aeu1o IOlene do Tri
no dia 8 de Dezembro. J ~u~'.!f' d: ~uat\l;a. qua~do nrl llda pelo mi-

T.lo toso foi Inteirado deua comanoraçlo, 1 nlatro N'tla?n Hun,rla mensagem de eaudaçlo 
o Sr. Governador Raul Barboaa ofenceu o mata I e conrratulaç6ea do :Minlatr(.l . J<IM Ltnbar ee. 
:rranoo apolo, conalderando oe reprtaentant.ea preeldente do suprnno Tribunal ~eral. 1)1.
do. mata altoe Trlbunata do pala que Tlaltario cursaria neaaa solenidade oe 8re. o-lar· 
~&quele Bat.ado como hoapedea otlclaia. ncsoree Julio <te Olln\ra Sobrinho. pela ~ 

A AuoclaçAo doe Waglatradoe Braatlelroll ~ doa Maglatra<loe Braellelro., um repn. 
contou. também, com a mata decldlda coo~- amtante da magtatratura do ~tado, o Pro
:a>'o d.J Mlnlatro TL:Iaedo Nevee, r.tütar '4l• eurador Ckral do Estado e um repr-tantt 
Juaúça, no franqueamento de todaa u raeill- da Ordem doe Advopdoa. 
dadft depenclenta da adlnllllatra~o federal. _ 

Repreeentando a Aaeoclaçlo e oa mala ai· Aqui nó Rio, b 11 hor&e, u dlretorlu da 
\OI trlbunala do pala aegulrl. amanhl, para Caixa ue Aalllaténcl&, da Ordem doa Advo~radoe, 
P'ortateza, por via alrea. a eegulnt.e comitiva: ão Clube doa Advupdoa e da Aasudaç&o do 
.Minlotro l'i'elaon Hunçla. do Supremo Trlbu· lolln!.stêrlo Público do Braall, lrAo Incorporadas 
nal Federal: Ministro Abner VuconceiOII, do vt111tar, no Cemitério de Slo JoiO BaUata, o 

Trlbúnat hdernt de Re<:ui'SOII; Mlnbtro General Mau11oleo do Advogaoo. Aa 11 horaa, a Aa-
011 CMhlo Br . .mco, do Supremo Tribunal Mt·laociaç&o do M.lnUtt,.rfo Pl)bllco, Irá depo~~ltar 

Dt11ltar:n i,?'~ ~~~: ?Wf!"": 't!:!~ ~:·F~ft~~ .deA~Io~a ~~~.!!'. a.::~àtr~~~~~a~lx::: 'lt?~~~!!Q_jg'~_!!~ Deeembarraaor movido pelo lnalltuto doa AdVolfadoa Braalmhe uam , dO rlbunal de Juatlça do lelrne, na. sede da. Socl..ta.de Hlplca Brasileira, 
Dtatrlto Pederal: Dr. Pena e COeta , do Trtbu- ê. rua Jardim Bott.nlco n. l2J, o Je• Alm6C)o de 
nal Superior Zleltoral. Pela AN~II'Çlo. aegut- ConCraternlaa.<;&o dc:a Juriataa. A M(ulr, ho
rlo oa Srs. Mlnlatroa DeUimo 114orelra men11,geando oa cultorea do Direito, a Soeleda
Junlor ~ dettmbargador Julio de O 1- <ie Hlplca. !a.rt reallaar um •·on<!Ur..lO ~nt~e oa 
Ttlra &lbrlaho. P'11rAo. ainda, parte da oomltl- component"• de seu quadro c.Cl<"lal, ofererendo 
ve. 0t1 Sre. DI!Hmbargador O!cu TenOrio, a o Prt'sidente elo .lnatltuto, p1tmlo. aoa ve~~ce-
8ra, Oenenü OU Clatelo Bramco, "~Qr11 ele• ldorea. 
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CÂMARA MUNICIPAL 

Volta Redonda - R. J. 

C ERIMONIAL 

EVENTO: ______________________________ __ 

CONVIDADO :_~~~~~~c::..,:::::...__cfl.rt:..=:.._'h')~e::__:~~r---
~~C<,....t::- c/..-o 

CARGO: __ -------~~~~~~~---------------

Em caso de Representante : 

NOME : __ -------------------------------------
CARGO : ____________________________________ _ 

V olta Redonda, 

Município comemora aniversário 
O Governador Chaaas Freitas -

convidado pelo Prefeito Aluizio Costa e 
uma comisslo de vereadores - confir
mou sua presença hoje, em Volta Redon! 
da, para assistir ao desfile clvico-militar 
na Avenida Independência, As 9h. Depois 
visitará algumas obras da Administraçlo 
Aluizio de Campos Costa e almoçará com 
autoridades locais e convidados no Clube 
dos Funcionários da CSN, ~egressando As 
14hJOmin ao Rio. 

A programaçlo comemorativa do 
27° aniversário de Volta Redonda co
meçou ontem, com a abertura da Colônia 
de Férias e da Exposiçlo de Fotografias 
na Câmara Municipal, focalizando Volta 
Redonda desde a sua emancipação. 

A programaçlo de hoje é esta: ás 
8h30min, desfile clvico-militar na 
Avenida lndependencia, tendo como 
ponto alto o Hasteamento das Bandeira(: 
Ilh. no Bairro Santo Agostinho. inau
auraçlo da Escola Municipal Professora 
Maria José Campos Costa. A nova escola 
profissionalizante teri capacidade para 
dois mil alunos, com 14 salas: lSh. no 
Aeroc:lube. salto de componentes da 
Briaada de Péra-quedistas do Exercito: 
t7h, sesslo solene na Cimara Municipal. 
O programa seri encerrado com inau
guraçlo da nova iluminação da Praça 
Rotary, concerto da Banda Sinfônica do 
Corpo de Bombeiros e, ás 22h, no ClÚbe 
Náutico, Noite de Seresta, com o seres
teiro Gilberto Alves. 

Dia 18. haverá inauguraçlo de meio-i 
fio, arborizaçlo, parques, ajardinamen
tos, calçadlo, iluminação e a ciclovia da 
Avenida Almirante Adalberto Pereira 
Nunes: às 20h . no Ginbio do Recreio, 
concerto da Orquestra Sinfônica do 
Teatro Municipal do Rio de Janeiro, sob 
a . reaência do Maestro Mirio Tal( ares. 
Dia 19, As lOh, no Aeroclube, provas de 
kart0 19h. inaugur~lo da Praça Ma· 
rechal Osório. no Jardim Normândia. Dia 

20, entrada em operaçlo (pie Da caraa) da 
2• usina de asfalto, Da Rua 18-B, Vila 
Santa Cecilia. Dia 21. ea T.ts Poços, 
reinicio das obras do Centro de Ciencias 
Bio~tricas, da Fundaçlo Oswaldo 
Aranha, com lnauauraçlo de sua sede , 
na Rua Oaaeral Sytvio Raulino de Oli
veira: t5h, na Prefeitura, instalaçlo da 
Junta de Recurso5 Fiscais~ 19h, inau
auraçlo da Praça Padre Anchieta, no 
Bairro Casa de Pedra. Dia 22. As !Oh , 
inauguraçlo do aovo setor ambulatorial 
do Hospital Sio Joio Batista: 19h , 
inauauraçlo da Praça Santos Dumont, na 
Vila Americana. 

As comemoraçGes prosseauem no 
dia 23, com: 16b. ao Bairro Belmonte, 

inauauraçlo da ampliaçlo da Ell:ola 
Munleipal Jesus Menino. Dia 24, l7b, 
inauauraçlo da ~eurbaniuçlo ela Rua 
Monte Alegre, canalizaçlo do C61"NJ10 
do Açude e rea&a na Rua 9 de Jalho. O. 
25, entrega da urtJaaizaçlo do c .... .-
1 nteiJ"lldo VIla Brullla e Pau D'AIIIo, 
com terraple111Jem, plerla dt 6pa 
pluviais, e de qua potinl, naotD .. 
nitirio e pavlmentaçlo, e reforma daEs· 
cola Cead. Na Ilha Slo Joio, ...... 
raçlo do quartel da Guarda Muakipll.. 4 
programaçlo comemorativa elo rt
anivenário de Volta Redonda .,...._.. 
dia 26, com enlftp ela Uumilulçlo p6-
blica do Conjunto Habit..:ioul......._ 
Torres. (Sucursal) 



Advogados em congraçamento 
Os advogados formados em 

1961. pela Faculdade de Oíreito 
--ae-Niterói. têm reuniio de con
graçamento marcada para 
amanhã em nossa cidade. com a 
presença do paraninfo da turma . 
na época. o Ministro Geraldo 

I.Bezerra de Menezes . Dõ pro
grama . missa em ação de 
graças . âs 20 horas. no Salesiano . 
seguida de jantar no Novotel. 

Entre os advogados formados 
naquele ano estão o empresário 
Reginaldo Barros Neto, o Depu
tado Oáudio Moa'-"Vf. o es
portista Márcio Braga. o pre - • 
sidente do Clube de Diretores 
Lojistas &- Niterói. Milton Lopes 
Barbosa. e ainda Rolando Fer
reira Pinto, Qéa Kiffer. Mario 
Seixas e Ronaldo Bisotto. entre 
outros. 
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6. A Aula Magna proferida 
na F ACCE de forma brilhan
te e de improviso pelo Minis
tro Geraldo Bezerra de 'M'e
nezes, do Conselho Fed~al 
de Cultyra~. estiveram pre
sentes, entre outros, os Dire-

tores da FESO, Irineu Dias 
da Rusa e Costantino Otta
viano, o Diretor da F ACCE, 
prof . Angelo Longo, e os pro
fessores João Oscar Amaral 
Pinto, Maurice René Caille~ 
José Vieira Furtado, Ercy 
Alves Gameiro, Belkis Frony 
Morgado, Iraci Feijó de Araú.;, 
jo, Racride Sonia Azevedo, 
Sérgio Pettendorfe e Fran
cisco José Soares dos Santos. 
Presentes, ainda, o represen
tante do Lions Clube, Dr. 
Alexandre Nader e as colegas 
Leide e Isabella Rezende. 
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ACADEMIA FLUMINENSE DE LETRAS 

A Diretoria convida Vossa ExceMncia e Fa
mília para a solenidade em homenagem a 
Sua Excelência Reverendíssima D . Antônio 
de Almeida Morais Júnior, Arcebispo de Ni
terói, e demais novos membros da Academia 
Fluminense de Letras, em 26 de Abril, às 

20,30 horas. 

ALBERTINA FORTUNA, 
Secretária 

LOCAL : Sede da Academia, na Praça da República. 

Na galeria, EXPOSIÇÃO do artista fluminense Segisnando 
Martins . 

""••e•••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••• 
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Bezerra de Menezes Préga . 111 ciil 
de .pálestras pactQ. Família-Escola 

ORfGENES LESSA 
JA e BIBLIOTECA 

.. 
O escritor Origenes Lessa é o 

novo patrono da Bíbl ioteca do São 
, Marcos, por livre escolha dos alu

nos, que o elegeram entre vários 
outros nomes de vulto na cultura 
brasi leirà. 

Origenes Lessa esteve no São 
Marcos, durante toda uma tarde, 
autografando seus livros e conver
sando coll\ alunos e professores, 
oportunidade em que declarou in
vejar os jovens presentes "porque 
esta é a escola em que e!J gostaria 
de ter estudado". • · 

Uma placa de madeira, com o 
nome de Origenes Lessa, foi des· 
cerrada na oportunidade, ante os 
aplausos de afunos, professores e 
dirigentes. O escritor comprome
teu-se a visitar a Biblioteca que 
leva seu nome; periodicamente. 

ENTIDADES 
RECEBEM 
DONATIVOS 

O saldo da Festa Junina, 
realizada pelo Instituto São 
Marcos, com o apoio de pais e 
alunos fii distribuído para entida· 
des carentes da região. 

·Os beneffcios foram a Igreja 
de São Sebastião, de ltaipú, 
Escola Jacaré (da Comunidade) e a· 
Creche Jesus do Hymalaya·, entre. 
outros. 

Afirmando que o papel de 
uma escola transcede a educação 
convencional e pregando a neces
sidade de os pais e professores se 
·aliarem para conduzir a nova ge
ração visando a um ·Brasil me
lhor, o Ministro Geralio Bezer
ra de Menezes deu por conctu (
do o Ciclo de Palestras, promovi
do pelo Instituto São Marcos, 
no Clube Italiano, em Piratlninga. 

A proposta da Oi retora do 
São Marcos, Professora Alidea -Xa
vier Heizer, era a 'de contribuir com 
os pais e professores, sençlo desen
volviçta por figuras bastante desta
cadas da · sociedade intelectual, 
como Haroldo Costa, (O. negro na 
Escola), Castro Neto, (Problemas 
emocionais e dist(Jrbios- de condu
ta); Eduardo Mascarenhas, (Pro
blemas dos jovens e seu mundo), 
Teixeira Heizer, (A influência dos 
meios de comunicação ná educa
ção) e Bezerra de Menezes; (0 
jovem na cultura fluminense). 

. Haroldo Costa , desenvolveu 
se'u tema desmistificando alguns 
problemas encontrados pelas cri
anças negras e assegurando que o 
racismo se identifica -em casos 
isol;ldos. Mostrou, também, que 
as maiores dificuldades dos ne-

• gros estão ligados à sua situação 
econômica, esta, sim, capaz de 
interiorizá-los e até humilhá-los. 

Costa -produtor de tv e 
teatro, escritor l''Fala Crioulo)') 
e estudioso da cultura negra, des
de suas ra(zes, chegou a emocio
nar ~ presentes, com exemplos 
experimentados por ele próprio, 
desde sua infância até seus es-

. 
tudos preliminares no Colégio Pe
dro 11. 

· O famoso psiquiatra infan
til, Castro Neto, credenciado por 
·sua condição de Presidente da 
AsSociação 'Brasileira de Psiquia· 
tria Infantil, muniu-se de slidis e 
desenhos para desnudar, durante 
mais de duas horas, os problemas 
neurológicos qtJe afligem grande 
~rte do contingente de crianças 
em idade escolar. 

Teixeira Heizer, jornalista e 
professor, sustentou que a televi
são, o rádio e os ve(culos impres· 
sos podem servir como uma linha 
auxiliar dos processos pedagógicos, 
mas sublinhou que · eles nunca 
poderão estar na vanguarda em 
relação à sala-de-aula. 

Eduardo Mascarenhas. um dos 
psicanalistas de maior prest(gio do 
Brasil, <jeteve-se em denunciar o 
grau de •dificuldade imposto pela 
sociedade à juventude brasileira. Ele 
sublinhou que o processo poHtico 
em andamento pocteria ser citado 
como um dos elementos balizadores 
das neuroses resultantes do empo· 
brecimento e da má qualidade de 
vida qÚe a todos atinge. 

O ponto ·alto do Ciclo deu
se com a presença do Ministro 
Bezerra de Menezes. Num impro
viso sério, de cima da sua condi· 
ção de educador, escritor e· codi· 
ficador do Direito do Trabalho, 
ele preferiu situar o jovem dentro 
de um contexto melancólico e 
pediu empenho para que as fam(
lias não se definhem em .prejuízo 
das crianças que, afinat, ditarão 
o destino do-pa(s, no futuro. 

EXPEDIENTE DIREÇÃO -ALID~A XAVIER HEIZER 
DIREÇÃO- TEIXEfRA HEIZER 

Coordenação Pedagógica: 
• Héstia Carvalho Cavalcante · 

· • Regi na Bezerra de Menezes Souza 
• Maria do Carmo Campo~ . ·. 
Endereço: Av. 1.2- N.o 124, Quadra 203- · 
Piratininga - Niterói -Telefones: 709-1525 e 709-1078 

.. 
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lQ SEMINÂRIO .FI1.NINENSE IE Diffii'ID ro TRABAIHO 

Direção: CENTRO EDUCACIONAL DE NITERÓI 

Promoção: ASSOCIAÇÃO FLUMINENSE DE ADVOGADOS TRABALHISTAS 

PatrocÍnio: COMPANHIA COMtRCIO E NAVEGAÇÃO 
(Estaleiro Mauâ) 

Abertura: Palavras da Direção do CEN, AFAT e CCM 

12 de novembro - 19,45hs. 

P R O G R A M A ========================~================ 

Tema: PRINC!PIOS DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL NA CONSTITUI 
ÇÃO BRASILEIRA 

Expositor: GERALDO BEZERRA DE MENEZES - Professor de 
Direito do Trabalho da Universidade Fede 
ral Fluminense. 

Mediador: ARTHUR CORREIA MAYER - Advogado 

Debatedor: HILSON CESAR DE OLIVEIRA - Advogado 

12 de novembro - 20 horas 

Tema: POLlTICA SALARIAL 

Expositor: EUGÊNIO ROBERTO HADOCK LOBO - Advogado 

Mediador : ACR1SIO DE MORAES REGO BASTOS - Advogado 

Debatedor: IVO BRAUNE - Advogado 

13 de novembro - 20 horas 

Tema: O ATLETA PROFISSIONAL NO DIREITO DO TRABALHO 

Expositor: MOACYR PEREIRA DA SILVA- Juiz doTrabalho 

Mediador : MANOEL MARTINS - Advogado 

Debatedor: E. R. HADOCK LOBO- Advogado 

14 de novembro - 20 horas 



Tema: O SINDICALISMO NO DIREITO DO TRABALHO 

Expositor: JOÃO REGIS F. TEIXEIRA- Professor de Di
reito do Trabalho da Universidade Federal 
do Paraná. 

Mediador : ALDO ALVES - Advogado 
( 

Debatedor: C. A. PAULON - Advogado 

16 de novembro - 20 horas 

Tema: A AÇÃO RESCISÕRIA NO DIREITO DO TRABALHO 

Expositor: ALUIZIO GAVAZZONI SILVA - Advogado 

Mediador : MAURO RIBEIRO - Advogado 

Debatedor : CARLOS ERALDO LOPES - Advogado 

19 de novembro - 20 horas 
. 

Tema: A MUUIER NO DIREITO DO TRABALHO 

Expositora: MARIA REGINA DE CASTRO FRANCO - Juiza do 
Trabalho 

Mediadora : MARILDA MORAES LIMA - Juiza do Trabalho 

Debatedora: T. MARIA CARNEIRO -Advogada 

20 de novembro - 20 horas 

Tema: O PREJULGADO NO DIREITO DO TRABALHO 

Expositor: SERGIO FERRAZ - Professor de Direito 
Trabalho da Universidade do Estado 
Guanabara 

Mediador : PAULO DIAS - Advogado 

do 
da 

Debatedor: HUGO FERREIRA DA CUNHA - Juiz do Trabalho 

21 de novembro - 20 horas 

Tema: PERSPECTIVAS DA LEGISLAÇÃO SOCIAL NO BRASIL. 

Expositor: WALTER SILVA - Deputado Federal da Comis 
são de Legislação Social da CâmaraFederãl 

Mediador : CARLOS AUGUSTO COIMBRA DE MELLO 

Debatedor: LUIZ MIGUEL PINAUD NETO - Advogado 

22 de novembro - 20 horas 

INSCRIÇÕES =========2===================================== 

De 9 à 12 de novembro no CENTRO EDUCACIONAL 

DE NITERÕI - Av. Amaral Peixoto, 836 

Niterói - Tels. 722-3324 e 722-4082 

CERTIFICADOS 2=====================2====================== 

Serão expedidos com a frequência integral 
candidatos. 

dos 
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Os proVáveis _____...____, 
f lum inense 

,. 
a 

NOMES - CANDIDATOS OCULTOS . . , -
·aos ALFREDO NEVES, JOSlt CARLOS . 

DADE NAS ALTAS ESFERAS 

De11 J tl c poucos dias, a ,<>., .. ão 
Estadual Ido Partido ::iocial De
mocrático indicará • ao seu n ume. 
roso eleitorado os nomes dos an 
didatos aos diversos cargos ele
tivos. 

~o::; meios politieo~ o a ·sunto 
vem despertan-do o mais v; v o 

nome~ do~ lid"' t~s politicus flu. 
m:nt?nse~ que disputarão o p iei · 
to lle ~ de dezemuro. 

Ut::i PHO\-Á \ "EL.:l CA~ .ua· _\.'JU::i 

I
• Á CA.MAJltA FBJ.)lBR!AL 

Em face da atual situação, po-

l
demos apontar alguns no.Jlles ele 

ptéeen•s fl umi nen~e :; 'llle ~erl"w 

provavel ml'ntc indi<:a.du::; pelu Par
tido para as e leiçõe~ de 2 ele de. 
r.embro, como candit!aLu::; fL 
mara Federal. 

iEn tre e les, teem-se eumu c·e ·
tas as candidaturas de Acúrdu 
Tôrres ex .'deputado federal e s é
e.t:etarlo do P. S. D .; Heitor Co
Jet, ex- governador do Estado e 
a tua l secretário do I nterior e Jus· 

Heitor Gur.gel, ex -secretát io 




