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b DIREITO DO TRABALHO 

E A SEGURIDADE SOCIAL 

NA CONSTITUIÇÃO 

- O autor e sua obra -
Edmo RodripuBS Luttsrbsch 

Os Acsasmie Flumlnenss 

O Professor GERALDO BEZERRA DE ME
NEZES hA muito exsurge entre os mais respeitivcis 
doutrinadores do Direito do Trabalho no BrasiL Man
t6m·K em atividade ininterrupta, qual se vê da segun
da ediçlo, recentlssima, de O Direito do Trabalho e a 
Sepridade Social )'li& Coutltulçlo, lançamento de 
Palias S.A. - Editora e Distribuidora, em excelente 
apresentaçlo gráfica. 

O fato 6 significativo, se c:onslderarmos que nlo só 
na trabalhista, mas em toda seara do direito. proli
feram, ultimamente, publlcaç!les apressadas. Enchem 
as livrarias coletlneas de textos legais e regulamen· 
tares, apanhados de jurisprudencia (nem sempre bem 
selecionada), nos quais as explicações, quando exis· 
tem, slo Incipientes e de vocabulário inexpressivo. 
Comumente .• tais "pacotes" an;~ontoam trechos e dis
positivos, sem nenhuma lnovaçlo, sem esp1rito critico 
ou criador. Há exceções, por6m. 

Propende·se a tudo reduzir ao ativismo prático, 
num condenável processo de aviltamento da ci~nciA 
jurldica. Exemplo tristlssimo i nova geraçlo, que se 
desencoraja dos estudos s6rios. ~preciso convencer os 
moços de que, para o homem da lei, a teoria nlo sig· 
nifica objeto de museu. O jurista, exegeta incumbido 
de Interpretar e reinterpretar fatos individuais e co
letivos ou preceitos e diplomas legais, nlo pode eclip· 

~0 f.LVHi >VEIV5E:..,., RY- ·~!"FEIRA 31 D~ 
- J .J I <. 

MAIO DE 1'1'f1 



sa1 se na superficialidade, na rotina, fugindo A re· 
fle;<llo, A substância, aos conceitos, ao teor doutrinário, 
em suma. 

Feita n observaçlo, sublinhemos que Bezerra de 
Menezes conquistou esta evidência através de pro· 
duções que o projetnm no Brasil e além fronteiras. A 
respeito do seu oficio de professor e magistrado, de sua 
participaçlo nos anteprojetos legislativos e nas letras 
juridicas e sociais, o leitor compreenderá quanto é 
necessârio to make a lona •tory dlort. 

Depois de lecionar Sociologia no Curso Com· 
plementar da Faculdade Fluminense de Medicina r. 
Noções de Direito e Legislaçlo Social na Escola de Ser· 
viço Social, ministrou Direito do Trabalho na Facul· 
dadc de Direito da PUC do Rio de Janeiro e exerce a 
cátedra na Faculdade de Direito da UFF. Regera ainda 
a disciplina de Direito Constitucional e Coletivo do 
Trabaiho no Curso de Aperfeiçoamento mantido pelo 
Ministério. 

Voz autorizada, tem sido presença constante nas 
bancas examinadoras para a escolha ~e professores 
titulares nas Faculdades de Direito de inúmeras 
Universidades brasileiras. Citemos, verbl &ntla, a do 
Rio de Janeiro, de São Paulo e do Rio Grande do Sul. 

Por três decênios esteve no exercido de atividades 
judicantes : A frente de uma das Juntas de Conciliaçlo e 
Íulgamcnto da antiga Capital da República e do Con· 
selh o Nacional do Trabalho, na presidência do Tri· 
bunal Superior do Trabalho, de que foi organizador, 
na Corregedoria.Geral dessa Justiça. 

Transformou esses trinta anos de judicatura num 
la.borat6rio de experiências e análises básicas à cons· 
truçlo doutrinária. Seu processo de investigl.çlo não se 
exaure nas funções de juiz.e no magistério. 

In.spirou e redigiu o projeto convertido no Decreto· 
lei n. 0 9. 797, de 9 de setembro de 1946, um dos últimos 
diplomas, dessa natureza. assinados pelo Presidente 
EURICO GASPAR DUTRA, e que deu à Justiça es· 
pecial a organizaçlo ainda vigente, instituindo, in· 
clusive, o quadro de Juizes, com ingresso dos togados , 
mediante concurso, e acesso à carreira, por antigüi· 
dade e por merecimento. Garantiu, com aquela 
providência, a marcha hist6rica da nova Justiça. 

O Ministro JULIO BARATA, ex-presidente do 
Tribunal Superior e titular da Pasta do Trabalho. na 
saudação que lhe fez em nome dos Ministros pela in· 
vestidura na Correaedoria·Geral, dera ênfase ao 
memorável empreendimento: "Foi V. Exa. Dr. Geral· 
do Bezerra, o verdadeiro autor do Decreto-lei n. 0 

9.797, que estruturou a Justiça do Trabalho, lntegran· 
do·a no Poder Judiciário. ·Nenhum Juiz esquecerá esse 
inestirnhel serviço". 

Coube·lhe,testemunha EVARJSTO DE MORAIS 
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• FILHO, "pres(dir a diversas comissr>es elaboradoras de 
anteprojetos legislativos ou delas participar". Rcstrin· 
gimo-nos a duas refelincias: esteve à vanguarda da 
Comissão incumbida de preparar o anteprojeto do 
C6digo Processual do Trabalho e, ~mo relator-geral 
da parte concernente !lOS dissidios, integrou a Comis· 
são do anteprojeto de iel regulamentadora do direito de 
greve e conflitos coletivos, sob a vigência da Carta 
Magna de 1946, presidida por TANCREDO NEVES. 
entlo Ministro da Justiça. Tais colaborações fora,m 
reproduzidas, com a parte expositiva, em Temu e 
Soluç~(Editor Borsoi, Rio, 1963, pâgs. 113-162). 

Sua atuaçlo csti definida nas linhas do integrante 
da Corte lntem~cional de Justiça de Haia, LEVI CAR· 
NEIRO, &·respeito da primeira edição do livro que nos 
propicia este registro. Reconhece o fundador da Ordem 
dos Advogados do Brasil que "o erudito e exaustivo es· 
tudo mais uma vez comprova a insuperável competên· 
cia do autor nessa matéria. No entanto- prossegue
à competEncia alia ele a formaçlo moral perfeita, ·o es· 
plrito de justiça intransigente que o fizeram expoente 
da Justiça do Trabalho no Brasil e do penhor da con· 
fiança que merece essa magistratura". Por isso mesmo, 
Geraldo Bezerra foi alvo das maiures condecorações 
outorgadas a um magistrado brasUeln': a Gnl-\ruz do 
Mérito Judiciário, · por indicaçlo da Associaçlo dos 
Magistrados Brasileiros e a Gri..Cruz do M'• it<' do 
Poder Judiciário Trabalhista, conferida ~I~ 'I ibuual 
Superior do Trabalho. Q Tribunal de Justiçn o. Estado 
do Rio de Janeiro distinguiu-o com sua ,11ais ~ltr inslg· 
nea: o Colar do Mérito Judiciário. 

Eis, num extrato, os fatos relacionados com a par
ticipaçlo do Ministro GERALDO BEZERRA ~ 
MENEZES, na cátedra, nos tribunais e nas comis-Aes 
p~·legislativas. 

Envolvido assim nas atividade< r.omplexas e ab· 
sorventes, divisava tempo para escrever em jornais e 
revistas, publicar opúsculo~ bem ideados, como A lu.
IJça do Tnbalho, aaa aiiblflcaçlo 1111 bbt6rla .)uridlca e 
aoclaJ do Brul1 (Rio, 1946, Imprensa Nacional) e A 
Juadça do Trabalho no Brull (Rio, 195 1). 

Ampliava a contribuição científica \:Om ·volumes 
que lhe consolidaram a posiçào entre os luminart's da 
nova disciplina. Iniciou Cl'm Politlca Sindical Brul· 
letra (Rio, 1943, Livraria Edul·adora), que EVERAR· 
DO BACKEUSER diz ter "as caracteristicas de um 
livro de mestre, dedu7.ido ·c(lm lógica : os \:lpítulos 
evoluem historicamente, desdobrando-se ao mc . <no 
tempo a doutrina de modo a ser apreendida com fa· 
cilidade por técnicos e leigos" , 

TULIO ASCARELLI, o conhecido catedrático du 
Universidade de Bolonha, ex pende o seguinte conceito: 
"A clara e aguda exposiçlo do descnvolviment" do 
di~ito sindical brasileiro no quadro geral do direito 



comparado constitui. realmente. uma contribuição 
notável ao estudo do assunto". 

· Citam-no grande~ celebridades : OUVE! RA 
VIANNA, MARIO DE LA CUEVA. MO!Sf:S PO. 
BLETE TRONCOSO, VALERIANO F. LAMAS. . 

Noutro ensaio. Doutrina Socllll t Direito do 
Trabalho (Rio, 1954). refoge a superficialidades e 
lugares comuns. Sobre este depõe CÂNDIDO MOTA 
FILHO, Ministro do Supremo Tribunal Federal e 
Professor da Faculdade de Direito de São Paulo: "Li-o 
e aprec"ieí-o pelas id~ias, pelo estilo e pela segurança 
das convicções. que sllo de um estudioso e, principal· 
mente, de um mestre". 

PIERRE LAVIGNE. o escritor deLe tranll da111 
let co111tltutlon1 françabfa (1789-1954). pondera que 
estas páginas colocam Geraldo Be1.erra "au nombre 
dt1 araod• comentattur1 dt b dnctrlne ~lale de 
l'~allae et 1on audlfnce mérltua i oe tlrt d'ftn unlver· 
~elle". Inexcedlvel pronuncia;nento, bastante para a 
consagração da obra. Unum Cllll neceuarlum. 

Em tom análogo, a revelar-lhe a seriedade e o en· 
foque criativo e inovador, s critica do co.nsumadojuris· 
ta e ~ci61ogo JEAN BRETHE DE LA qRESSA YE. da 

Faculdade de Direito de Bordeuu:t , In "Anais" da 
Universidade (n.2, 1954, pág. 135) : ··cet ouvraae, 
d'une arand clarti et d'une priclll6n remarquable, ap: 
porte une pricleuae contrlbutlon • l'hbtolre contem· 
po~ne dea doctriDtt10Cialet" • . 

Da Argentina, GUILLERMO CABANELLAS. o 
mestre do Tratado Elanental de Derecbo Laboral 
(quatro tomos), expressa-se de maneira singular: "Su 
obra Doutrina Social e Direito do Trabalho la he ládo 
no ya con latem tlno como una lecclón de ~&blu en
aeb.amu. Eatlmaba•com mucha falta de ruim-que 
detpuée de quanto 1t babla e"rlto aobre la doctrtn.s 
aodal de la l&lmla, poco o nada podrla dlur-ae. Su 
obra dt;n~vmtra, al contrario, que muchu coua ti· 
taban por declne ~que era necm~&rlo que ae dUeran. 
Obraa como la IQ1a quedao, conatruJen J abren ho· 
rl:r.onte OJ!dmllta ea r•acl6n a lot problemu labo· 
raree". 

Perfeita a coinçidência de en tendimcn lo dos tr€s 
publicistas: CABANELLAS, BRETHE DE LA GRES· 
SA YE e LAVIGNE, coroando a produção com per· 
suasivos julz.os criticos. A"pontam-na, .cada um a seu 
modo, como um anúncio de id~ias novas e explêndida 
afirmaçlo do pensamento jurldico·social. 

Através de artigos e meio,. diversos, também Ih ~ 
destacaram a importância: na Bélgica , JULES LOU IS 
TEl.LIER; MIGUEL HE~NÃIN:t MÃRQU~ c 
FRAN(:ISCO BENITO MOLINA. na Espanha ; 
RICCARDO RICHARD e CARLO LEGA, na Itália; 
na Argentina, DIEGO LAMAS e RAFAEL CAL-
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DERA na Venezuela. SEGADAS VIANA, LUIZ 
PEREIRA DE MELO, DAYl DE ALMEIDA. JOÃO 
ANTERO DE CARVALHO, no Brasil. 

Olulcilot Coletivo• do TraiJalho e Direito de Greve 
(1.• ed:, Rio, 1949; 2. • ed., .Rio, 1950; 3. • ed., Editor 
Borsol, Rio, 1957), foi c:xaminnc!o por RICCARDO 
RICHARD, que pontifica n'a Universidade de Pavia 
(rev •. II Dlrltto dà Lavor, Romã, 1951) sob o honroso 
titulo Contrlbutl braiUianl alta doctrlna dei conflltl 
collettlvl' d.J- la v oro. O comen t5.rio serve de p1efácio à· 
terceira ediçlo. 

Estas páginas despertaram o interesse de outros 
qualificados juriStas estrangeiros, que a elevaram em 
publicações cientificas: J. BRETHE DE LA GRES· 
SA YE, em França; MIGUEL HERNÃINÍ MÃR· 
QUEZ, RICARDO BUSTILLO ÁVILA, HtCTOR 
MARAVALL CASESNOV.ES, na Espanha; GUI· 
LLERMO CABANELLAS, MARIO L.. OEVEALI , 
HtCTOR GENOUD e JOSt MARIA RIVAS, na Ar· 
gentina; EDUARDO COUTURE e FRANCISCO DE 
FERRA RI, no Uruguai. Eloqüente.~ as citações que lhe 
fazem, em tratados e compêndios, JUAN O. POZZO, 
ERNESTO KROTOSCHIN, MARIANO R. TISSEM· 
BAUM e JliAN·MENENDEZ PIDAL. Jurisperitos 
nossos lisongearam-na, igualmente, com a anâlise do 
livr.o: JOAQUIM PIMENTA, LEY.I CARNEIRO, 
JOÃO DE OliVEIRA FILHO, BENEDI'fO COSTA 
NETO, ALCEBlADES DELAMARE, DORVAL 
LACERDA, NELIO REIS, CARLOS XAVIER PAES 
BARRETO, BERESFORD MARTINS MOREIRA, 
entre muitos. 

Com a vlgêoç.la da Constituiçlo de 1946, de cunho 
aoclal-democrat.rhavia os que sustentavam ter cessado 
o poder normativo dos Tribunais especializados, por 
julgi·lo incompatlvel com o novo ·regime, atento ! 
separaçlo dos Poderes e contririos A delegaçlo de 
atribuições . O episódio hlstbrico-soclal t assinalàdo 
por EVARISTO DE MORAIS FILHO, para fixar
diz ele - "o que considero o momento mais alto do 
Mlnl.stro GeraldO Bezerra de Menezes na defesa da 
Justiça do Trabalho. Nunca, em sua história, se lutou 
tanto pela sut sobreviyêncit no que tinha de mais 
próprio e singular". O laureado mestre de tantos livros 
de vulto na bibliografia jurldiç.D-trabalhis~ . relembra 
com rigorosa justiça: "Como Presidente do Tribunal 
Superior do Trab~lho, o Ministro Goraldo Bezerra de 
Menezes entrava ·fundo na trataçlo da matéria, es· 
merando·se em rebater os argumentos negativistas, 
baseado na melhor doutrina e nos melhores fundamen· 
tos do Direito Constitucional e do Trabalho. Os seus 
despachos (oram sempre aprovados e acatados no 
Supremo Tribunal Federal, para onde recorriam, .in· 



conformados, os advogados dos suscitados naqueles 
conflitos". Esclarece afinal que o livro de. doutrina _ 
Dlu~loe Coletlvoe do Trabalbo, aparecido poue(; 
depots, representou o coroamento definitivo da árdua 
luta. 

Segue-se A Seaurança Social no Braall (Rio, 
1961). Estudo sistematizado, analltico e de aaalor· 
namento. Entre nós, um esforço pioneiro. 

MARIO DE LA CUEVA, mexicano, clâssico do 
Direito do Trabalho, brindou La Seaurfdad Social mel 
Braall com este reparo: "Lo he leldo com el mayor 
aarado 1 ha ablerto borfzontee que me proponao 
uUUnr en mleleccloaee 1 en mia tn~oe". 

Um dos maiores nomes do pensamento juridico 
contemporâneo, Juiz. da Corte Constitucional da ltilia, 
GIUSEPPE CHIARELU, ressaltou o mérito de La 
Slcurezza Soclale nel Braalle, ''per la complete:aa dell' 
eepoablone e per la YUtldi dell' bdormuloDt dotrJ. 
narla". Em tennos análogos manifestou-se o magister 
PAULO FEN{ZI (rev. Prnldeau Sodale,-maio
junho de 1961: o livro Jogou apreclaçlo de fundo na 
"Rnue Internatlonal du Tranll" da OIT (GeJlebra, 
vol. LXXXIV, n. 0 IV, dez.embro-1961) e na "RetliU 
deTrabtJo", de Madri, 1951. 

MOZART VICTOR RUSSOMANO, celebrado 
comentarista da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aponta-o como "outra contribulçlo sumamente valiosa 
que o nosso pais passa a creditar a Geraldo ~rra de 

Menezes". Nessa orelem, pronunciaram-se MOACYR 
VELLOSO CARDOSO DE OLIVEIRA . EGON 
FELIX GOTTSCHALK. WILSON DE SOUZA CAM· 
POS BATALHA. HEI.IO DE MIRANDA GU!· 
MARÀES. LYAD DE ALMEIDA, CARLYLE MAR· 
TINS. MARIO C. VILELA. DAYL DE ALMEIDA~ 
MARIO CURTISG!ORDANI. 

Geraldo Beurra redigiu páginas que o retratam 
na firlelidadc aos seus princípios, condensadas nos 
li"ros Homeru e Idéias à Luz da Fé (3.• ed ., Coleção 
Estrela do Mar, Rio, 1963), marco de sua caminhada 
literária (1~42), Temaa e Soluçõea e nos opúsculos Dlg· 
nldade da PeS!Ioa Humana (Coleção Estrela do Mar, 
Rio, 1965), Edueaçio Moral e Civlca- Eetudos de 
Problemas Brasileiros, (Editcra La Ca~a Santos, 
Niterói, 1976), em O Comunlamo-Crítlca Doutrinária 
(S.• ed., Rio, 1974, Instituto Nacional do Livro), que 
cont inua despertando interesse na área ideológica. 

No contexto de sua bibliografia, abre o espírito a 
indagações essenciais no campo do pensamento es· 
pcculativo, perquire a razão última dos fatos, inliltra· 
se na substância das idéias. Ao examinar os problemas 
ju rídicos, econômicos. politicos c sociais, volta-se para 
n ' hnno• ' lll, p;tra \Ua di~nid;uk, S\' 11 apnfcoi~·nallll'lllll , 
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seus direitos e obrigações fundamentais, seu universo 
de valores- a verdade, o bem comum, a ordem, ajus
t iça, a paz, as tradições e destinos da pátria. 

Em meio a tantas ld.eologia.s, arranjos e distorções 
neste terreno, move-se clara, leal, lrredutlvelmente, 
sobre aqueles dados, aquelas bases ou prlndpios 
definidos. Nlo se envolYe em barganha espiritual e se 
recusa a aceitá-la como instrumento de diálogo. Nlo se 
trai: Nlo trai a Verdade, testemunhada por Cristo. E o 
que ~ admirável: "Nilo agride nlngu~m por nlo com· 
partilhar de sua crença'\ proclama-o EVARISTO DE 
MORAES FILHO. 

Representou o Brasil no Primeiro Congresso Mun· 
dia! de Apostolado dos Leigos, em Roma (1951); a 
Santa S~ agraciou-o com a Comenda de Slo Gregório 
Magno, outorgada por PAULO VI. Nlo se fecha nos 
domlnlos do PLATÃO, ARISTOTELES, SANTO 
TOMÃS D~ AQUINO e JACQUESMARITAIN. Mas 
levando-lhe em conta a preparaçAo humanlstica e 
filosófica, acolheu-o a Sociedade Hel~nica de Estudos 
Filosóficos, com sede em Atenas. 

Nas palavras introdutórias ao livro O Direito do 
Trabalho e a Seprldade Soda! aa CoaldtuJçlo, SO· 

bressai este pronunciamento do eminente elaborador 
do Anteprojeto de Código do Trabalho: "Pela relaçlo 
das obras de Geraldo Bezerra, enumeradás em página 
própria deste volume, todas ou quase todas em várias 
edições, pode·se facilmente avàliar quanto lhe deve a 
doutrina brasileira do Direito do Trabalho; A sua tese 
para a cátedra - O Direito do Trabalho aa CoDid· 
tulçlo BruDelra- ~a que ora se reedita, Inteiramente 
reescrita e reelaborada diante dos novos textos de 1967 
e 1969. At~ hoje ~a única monografia nacional sobre a 
matérja, esgotada há muitos. anos e sen\pre procurada 
pelos estudiosos". 

Acrescentaf!1os que (oi bem acolhida pelos enten· 
di dos dos dois campos do Direito. A ela se reporta, nos 
memoriveis Comentários à Constituiçilo, o Ministro 
EDUARDO ESPfNOLA, ex-presidente do Tribunal 
Supremo. Anteriormente, destacara "o notf.vel e per· 

. feito capitulo sobre a Justiça do Trabalho, quer na 
Constituição de 1946, quer nas precedentes, val\osa 
contribuição do jurista de alta competência para o 
exato conhecimento dos importantes problemas lu· 
cidamente expostos e magistrab:nenle resolvidos". 

ORLANDO GOMES, em~rito lente do IUI ctrUe e 
do oovum hu, sublinha que, da leitura do livro "ficou 
confirmado o alto conceito em que tenho o autor-como 
um dos expoentes do Direito do Trabalho no Pais" . 

Repercutiu em plagas estranhas Cl,fundamentada 
análise constitucional, GEORGES VEDEL, da 



~niv~nidàde _de Paris, nome de suprema grandeza, 
smtehzou o Julgamento em duas Unhas: "Ouwaee 
pldn de clarté, Ylpeur et de auteur de pe016e". 

Outro luminar, MIGUEL HERNA!Nl;.. MÁR· 
QUEZ, a quem se deve o Tratado ElemmW de De
l'echo del ~o (9. a ediçlo~a "Rnlata de 'rrabe.Jo" 
(Mtdrld, junho • 1956)t&Tafa que o nosso patrício é 
"sobradamente conbcc:ido pelo público espanhol 
dedicado r. estes temu". Eis o trecho: "Dmtro de nta 
Unca ge.ncrlca de orlentaclón ~01 complace aob~e-
manelra conocer i poder comentar el culdado1o y In· 
tcrl'lllllnte trab~ de nue1tro colega braslleRo. n~ ~o lo 
blcn documentado de blbllograna unlvenal, sino llenn 
de 11predaclonea 1 flnu auaennclu que resaltan la ex
periência 1 formaclón de lU autor, sobr11damcntr 
conocldo por el publico e1pal\ol dedicado a ntos te· 

HECTOR GENOUD, publicista argentino. !n· 
caliu-a na "Gaceta del Trab~o" de Buenos Aire·, 
(oútubro • 1956). Refere-se à "reputacJón contln~ntal" 
de Geraldo Bezerra e assevera enfaticamente : "Non 
croemo1 que em nueatro pala haya nadle, entre los qu~ 
mUitan em nue1tra eípeclall~ad, que Ignore queln es y 
qué hace ette llu1tre braaUeflo". 

O tratadista WALKER Lll~ARES aconselh a 0 

livro "como vallo1a obra de comulta a los alunos de ml 
catedra unlvenltarla de Derecho de! Trabajo de la 
Unlvenldad de Chile. E adita: "El metodl-co y lu· 
mlnoao analll1 de loa prlnclplo1 1odaiP.S de la nune 
Comtltuclon bruUenl, ea 1umamente útU en leu paí~s 
extrar\lerol porque mueatra en forma clara a la vn que 
preclaa, el profundo contenldo .Oclal y hum11no de la 
Carta Fundamenta1 de 1u grande nadón. El UbJo cons· 
sltuye por lo1 lndlacutlblea méritos. de au concepclón o 
de lU reallzaclón, un aerlo aporte para loa eatudlos de 
Derecho dcl Trab~o". 

O Direito do Trabalho e a Seaurldade Soda! na 
Comtltulçio apresenta-se como obra prima. na pes· 
quisa, no mêtodo, na lucidez, na linguagem, na h~r · 
menêutica na erovisão cultural ria contribuição cien 
tlfica . 

Digno de atençlo" acurado exame do p~esso 
evolutivo dos sistemas e instituições pollticas, resultan· 
te de incorporaçlo As Constituições, após a Primeira 
Guerra, de novo capitulo atinente à Ordem Econômica 
e Social, com amplas perspectivas ao Direito Público. 
assegurando ao Estado meios eficu.es par11 melhor 
reaUzaçlo de suas finalidades últimas, tão apregoadas. 
de promover o bem comum, de assegurar o equilibrio e 
a paz interna, por esta vislo dinlmica; aliada a uma 
vislo prospectiva, e mais, pela segurança da inter· 
pretaçll.o, P,elo confronto dos preceitos basilares, nossos 
e aUenlgenas, pelo conhecimento e dlvulgaçàQ da 
doutrina universal, o UVro supera o contexto geog~fi~'O 
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a que o escritor pretendeu confiná-lo. Transpõe Ji. 
mites, abre-se à evolução jurldica, à problem~tica 
econômica contemporânea, As mudanças e ultrapas
sagct •• em gestaçllo, exigidas, no campo social, pelo 
avanço da ciência e da técnica. 

Ao que vimos. o autor credenciou-se ao Instituto 
de Direito do Trabalho da Universidade Federal do 
ütoral (Argentina), ao Instituto Espanhol de Direito 
Processual, ao· Instituto Brasileiro de Medicina do 
Trabalho e Previdência Social , ao Seminário dt Le
gislaçllo Social da Faculdade de Direito da Univer· 
sidade de Slo Paulo e, na qualidade de membro ho
norário, ao Instituto de Direito Social daquele Estado. 
Fez jus 110 gadardllo de membro d!l Sociedade I:ntcr
nacional de Direito Social e titular honorário da Indu•· 
trlal Law Soclet,, de Londres . . O destaque dos seus es
critos, aqui e alhures, motivou o Minis_t~rio das Re
laçôe5 Exteriores. a inscrever-lhe o nome na Ordem de 
Rio Branco. 

Resta uma considernçllo final. 

EVARISTO DE MORAIS FILHO assevrra que o 
livro abre horizontes, provoca debates e levanta 
problemas. Em seguida informa que "trata , prati 
camente, de toda a legislaçlo ordinária do trabalho e 
da previd~ncia social". E por considerar que o texto da 
Carta de 67-69 constitui um autêntico lndice dcss~ 
mesma lcgislaçllo, assevera que "somente pode es· 
crever uma obra como·esta um. especialista que tenha a 
capacidade de dominar os dois campos da cultura 
jurúdica o constitucional e o trabalhista . Matéria 
bifronte, exige pleno conhecimento de ambas u t.!c
nicas , de ambas as bibliot!rafias, de ambas as expe
riências juridicas. Por sorte nossa, elas se encontram 
reunidas em mlos do Professor Geraldo Bezerra de 
Menezes". 

Urna coisa ~ certa. O Direito do Trabalho t a 
Seprldade Soda! na Comtltulçlo harmoniza teoria e 
prática: na. exegese, na critica, na exatidão dos con· 
ceitos, na riqueu de informações. Esmera-se na or
denaçlo didática. Tem, conseqOentemente,~gu
rada ampla receptividade nos cursos juridicos e mstitui 
fonte riquluima de consulta a todos os espec_iat;sus. 

~ J:lunün~u~ - Estado do Rio de Janeiro, 

tefça-fel ra, 31 de maio de 1977 
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APRESENTAÇÃO 
(do livro O DIREITO DO TRA/JALJJO E A SE(iURJJJADE 
SOCIAl., de Geraldo 8czerra de Menezes- Palia~ S/ A, Rio 
tle Ja•~eiro, 1976 - feita pelo Professor e Acadêmico E:varisto 
de Moraes Filho) 

1. Geraldo Bezerra de Menezes, vir bonus, sempre foi um padrão 
de magistrado e de homem, público. Patriarcal, chefe de num.erosa 
família, é um exemplo de compostura e desambição para esses açodados 
atropeladores da hora que vivenfos . Fez da carreira intelectual e do 
estudo a sua própria vida. Destacou-se desde cedo entre os colegas de 
bancos escolares. Diplomado, muito jovem, em dezembro de 1936, na 
Faculdade de Direito hoje integrada à Universidade Federal Fluminense, 
já intensa e brilhante havia sido a su.a carreira universitária. Orador 
oficial da sua . turma c da sua formatura, prcsidü·a o Centro Ac:adêmfc:o 
Ewristo da Veiga e o Centro Fluminense de Estudos Juridicos. Parti
cipara da fundação do Diretório Central dos Estudantes do Estado do 
Rio ele Janeiro, tendo sido igualmente um dos fundadores e membro da 
Academia de Letras dos Universitários Fluminenses. Já o seu nome se 
fazia projetar fora do seu Estado, quando em 1936 repres~ntou a sua 
Escola no Primeiro Congresso Jurídico Universitário Brasileiro, rea
li ::.ado na cidade do Salvador, Bahia. 

O magistério o atraiu desde a adolescência, como meio de vida t 
como vocação cultural. Ensinou diferentes disciplinas em ginásios, colé
gios e cursos anexos à Faculdade, tais como Português, História e So
ciologia. Tendo ajudado a fundar a Escola de Serviço Social do seu 
Estado, i11corporada à UFF, foram-lhe gratos os seu.c; amigos, dando o 
seu nome à biblioteca da instituição. Qtw.ndo, em 1947, Astolfo Serra 
criou. o Curso de Aperfeiçoamento de Direito do Trabalho, no Ministério 
do Trabalho, não pôde deixar de convidar Geraldo para reger a disci
p!i 11a de Direito Constitucional e Coletivo do Trabalho, e aí nos encon
tramos, no exercício do magistério jurídico, além de Geraldo, Jorge 
Sez:eriano, Dorval de Lacerda, Délio Maranhão e eu. Pquco antes de se 
.consagrar como Catedrático, por concurso público de títulos e provas, 
de Direito do Trabalho da Faculdade em que se formara, cargo que 
exerce desde 1955 até hoje, já havia atravessado a baía, vindo ensinar 
a disciplina na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
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Ai11da, e sempre no campo da educação e no seu amado Estado · ~ 
natal, por duas rezes foi diretor da Faculdade de Direito, em 1957 e 
1967, preparando-a, ora para federalizar-se, ora para receber a reforma 
universitária. Representou-a no Conselho Universitário, de cuja Comis-
são de Pós-Graduação fez parte. Finalmente, exerceu com brilho o 
cargo de Secretário de Educação e Cultura do Estado do Rio de Janeiro, 
tendo-o representado na IV Conferência Nacional de Educação, efe-
tuada em São Paulo no ano de 1969. 

2 . Essa uma das ve1·tentes àa vida pública e cultural de Geraldo, 
oude puderam aparecer os seus excepcionais dotes de inteligência e de 
bom administrador. Mas, ao lado dela, concomitante a ela, desenvol
via-se outra manifestação da sua personalidade: a de magistrado, 
missão que desempenhou durante t1inta anos, sem desfalecimen
tos nem concessões. É que já em 1939, passou a exercer o cargo de 
Juiz-Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento no ex-Distrito 
Federal . 

O ano de 1946 vai surpreendê-lo Presidente do antigo Conselho 
Nacional do Trabalho, fundado com esta denominação em 1923. Foi o 
seu último Presidente; passando a ocupar o mesmo cargo, e como pri
meiro. do atual Tribunal Supt!rior cto Trabalho, de 1946 a 1951, sempre 
por eleições e reeleições sucessivas e unânimes. Muito amigo do então 
Presidente Eurico Gaspar Dutra, ol"ientou e conduziu a reorganização 
do novo Tribunal, levando à assinatura do Chefe do Governo um dos 
seus últimos decretos-leis, o de n9 9.797, de 9 de setembro de 1946, 
que deu à Justiça do Trabalho sua atual organização, ao mesm() tempo 
qlle instituía a autêntica magistratura trabalhista, com ingresso dos 
magistrados mediante concurso e com acesso de carreirll, pelo menos, 
até os órgãos regionais. 

Durante esses trinta anos de magistratura, presidiu diversas comis- · . , 
sões elaboradoras de anteprojetos legislativos ou delas participou. Pre
sidiu uma das Turmas do Tribunal, ocupando por quatro anos o cargo· 
de Corregedor Geral da Justiça do Trabalho (1954/ 1958). 

3 . Memb1·o de numerosas instituições, nacionais e estrangeiras, 
também numerosas são as condecorações por ele recebidas, diante 
dos seus merecimentos e dos serviços relevantes que vem prestando 
ao País. 

Membro da Academia Fluminense de Letras, da qual foi Presi
dente, por eleição e reeleição ( 1970! 1974), nunca deixou de ser fiel à 
sua vocação de homem sempre ocupado e preocupado com as coisas 
do espírito. Mas todos os seus títulos, que são altos e meritórios, em
palidecem diante da sua vida espiritual. Homem de fé, praticante e 
convicto, agradecendo a Deus todos os dias a graça que lhe deu, não 
agride ninguém por não compartilhar da sua crença. Participou de 
vários congressos nacionais e internacionais do Apostolado Leigo, in
clusive em Roma (1951), New York (1959), Buenos Aires (1967), Bo
gotá (1968) e Medelin (1968), tendo recebido a Contenda de São Gre-
gório Magno, outorgada por Paulo VI. · 
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4. Aluno dileto de Oliveira Viana, de cuja amizade privou e de 
cujos ensinamentos nunca desdenhou, antes citando-os a cada passo, 
foi incentivado no infcio da sua carreira pelo grande Mestre da Alameda 
de São Boaventura. 

Pela relação das obras de Geraldo, enumeradas em página própria 
deste volume, todas ou quase todas com várias edições, ppde-se facil-
1JJ.en_te. _avaliar_ qUrlJ:1)._to . lhe .dev_e a doutrina brasileira do Direito do 
jrçzbalho. A sua tese para a cátedi·a- Q_Q~~eito do _'T~aba!hO_ !"la _Çgp_s
tituição Brasile.!J:a. Rio, 1956 - é a que ora se reeâzta, mtezmmen t~ 
1:eescrila e reelaborada diante- dos novos textos de 1967 e 1969. Até 
l!_oj~- é_ª-..Jf1~i_ça, monograJia._ ]_tif:<;:_i_o1~f!.l _ ~opre a ma~éria, ,esgotada hcj. muitos 
anos e sempre procurada pelos estudiosos. 

5. Surgida timidamente das necessidades e das misérias da vida 
social e econômica no século XIX, muito demorou a legislação do tra
ballw para .atingir o plano elevado do constitucionalismo. Se já em 
1848, na França e na Alemanha, alguns dispositivos conseguiram ser 
inscritos em textos constitucionais, neles permaneceram por muito 
pouco tempo. ~aber à CQnstit.EJ_Ç§,o tecf.er~suíça, df}~ fixar-se 
mais demoradamente no assunto, já com cenas dispositivos protetores. 
111.QL[Q_mente 4_w_ois JicL.Méxjco ém 1917 e dg_Coll.Stituiçãa__àe_Weinta! .' 
d sto de 1919 é u b coiislitucionalismo soei l ganhou verJ' 
dadeiramente foros de plena e justifica a aceitaçao. 

De lá para cá, passando pela totalidade das novas constituições do 
século XX- iugoslava, soviética, chilena, espanhola, brasileira, peruana, 
francesa, italiana, alemã, etc. -, não deixou nenhuma de acatar dis
positivos próprios de Direito do Trabalho, consagrando a legislação or
dinária até então vigente e lhe dando mais força pela sua incorporação 
aos textos constitucionais. Na França do segundo após-guerra, dia11te da 
nova realidade do seu próprio país, apontaram os seus publicistas -
Vedel, Laferriere, Prélot - essa plus-valia das leis do trabalho, quando 
colocadas no corpo da Lei Magna. Nos regimes de constituições rígidas 
e escr{tas, ganham mais segurança, maior destaque, passando a fazer 
parte dos princípios fundamentais e institucionais do próprio regime 
econômico e social. Cada mandamento constitucional, cada dispositi vo, 
cada alínea, segundo ressaltam aqueles autores, como que são verda
deiras "cabeças de capítulos", num plano mais elevado, mais seguro e 
duradouro, que passam então a ser obedecidas e desenvolvidas pela 
legislação ordinária e sua regulamentação . 

Na verdade, nada é gratuito nem inútil numa constituição. Auto
-executável ou meramente programático, qualqu.er .princípio constitu
cional é um mandamento vinculante do texto máximo, devendo ser 
obedecido ou invocado, ou pelo próprio particular em suas 1·clações 
jurídicas concretas, ou pelo legislador ordinário, que o vai regulamentar. 
Vê-se assim o alto significado do constitucionalismo social, iniciado 
entre nós, ds _escondidas, em~. vindo a receber todo um novo capítulo 
- Da Ordem Econômica e Social - a partir de 1934, passando por 
1937, 1946, para concluir, sem grandes alterações substanciais, em 
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1967-1969. O texto constitucional representa um reforço e uma colzsa
gração de t.oda a legislação ordi11ária a7lterior, além de novos principias 
que, porvcntw·a, a ela haja acrescentado. 

6. Este livro é bem a prova do que acabo de escrever acima. 
T.Ja.l!l ele, praticamente, .. de toda . a .. .legislação ordi.nária do tra
balho e. da previdência social. Por quê? Porque o texto da Carta de 
67-69 constitui um autêntico índice dessa mesma Legislação. [}aí somente 
poder esc1·ever uma obra co1rw esta um especialista que tenha a capa
cidade de dominar os dois campos da cultura jurtdica, o constitucional 
c o .{raqallzista. Matéria bifronte, exige pleno conhecimento de ambas 
as técnicas, de ambas as bibliografias, de ambas as experiências jurí
dicas. Por. . .sorte nossa, elas $C ~ncc;mtram reunidas em mãos do Profesj 
sor Geraldo Bezerra de Menezes, como daqui_ __ a_p<>U:COJ pela sua leitura 
disso esta1·á cont:encido o leitor. 

Na Introdução estudou o autor os fundamentos do constituciona
lismo social e o seu histórico, no Brasil e no mundo, mostrando-se 
completamente a pa1· das mais recentes manifestações constitucionais 
estra11gcims. O seu ensaio de direitCJ comparado procura ser exaustivo 
e bem atual. O Capítulo III dá uma boa visão crítica dos princípios 
em vigor da vida econômica nacional. Pela ordem lógica e temática 
da e1:posição do art. 160, que se alterou de 67 para 69, com acréscimo 
de uma alínea, a al.inca V deveria ser a VI, a nosso ver, passando a 
repressão ao abuso do poder econômico .para o último lugar . . 

O Lirro I trata dos fundamentos gerais do Direito do Trabalho, 
du sua problemática c conceptualização, a par da importantíssima qucs
ltirJ ela cumpctê11cia lcgislatiz;a. Os demais Livros- I/I, IV, V e VI -
passam então, exaustivamente, em revista toda a legislação bmsileira 
do trabalho e da seguridade social, o..J].Ue_p.ermite. ao-autor_.demon.strar 
o_ seu pleJl.Q doúdn'io .. da .doutrina universqL .§9_i?_r~. ~ .. ?Jzç,t~iq, É o livro 
de alguém que já 1.:em de volta, com total mestria aos temas que expõe, 
sem pedantismo nem falsa erudição. 

7. Antes de encenar esta breve apresentação, não quero perder 
a oportunidade para ressaltar e fixar o que considero o momento mais 
alto do IIIinistro Geraldo Bezerm de Menezes em defesa da Justiça do 
Traballlo, ontem, como hoje, nem sempre bem comp1·eendida nas suas 
[w1çõcs e na sua missão. Desde os primitivos projetos de Oliveira 
Viana, de 1936 e 1938, foi dada à Justiça do Trabalho a competência 
de. med!ante sentença coletiva, estabelecer novas normas e condições 
de trabalho. Como a Justiça do Trabalho foi pmmulgada em 1939/ 1940, 
e comccou realmente a funcionar em .. 1941, em meio ao regime corpo
rativo do Est_ado Novo, relacionou-se ideologicamente esta sua compe
t,;ncia com as doutrinas totalitárias. 

Pois bem, com a vigência da Constituição de 18 de setembro de 
1946, de cunilo liberal, ou melhor, social-democrata, pensaram algumas 
pessoas, de boa ou de rrtá-fé, que desde logo havia cessado o poder 
11ormativo da Justiça do Trabalho, tido como incompatível com o novo 
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regime polttico dominante no Pals, que declarava a nítida separação 
dos poderes da República e a proibição da delegação de atribuições. 

Numerosos foram os disstdios coletivos naquele ano de 1946, prin
cipalmente oriundos do Estado de São Paulo e do Distrito Federal. 
Nunca na história da Justiça do Trabalho, se lutou tanto pela sua 
sobrevivência, no que tenha de mais próprio e singular. Muito traba
lharam os advogados e os pareceristas patronais, v_olumosos 11ten~;oriais 
foram escritos, reescritos e distribuídos, mas em vao. Como Preszdente 
do Tribunal Superior do Trabalho, ·o Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes entrava fundo na tratação da matéria, esmerando-se em rebater 
os argumentos negativistas, baseado na melhor doutrina e nos me
lhores fundamentos do Direito, Constitucional e do Trabalho. Os seus 
despachos foram sempre aprovados e acatados no Supremo TribwzCI:l 
Federal, para onde recorriam, inconformados; os advogados dos suscz
tados naqueles conflitos coletivos. 

O seu livro de doutrina- Dissídios Col~~~vos -do ,Traba.l.hQ.-, apa
recido pouco depois, representoüOCoroamento definitivo, a verdadeira 
pá de cal nessa barricada .. Tudo isso vai resumido no Capítulo III, do 
Livro V, deste volume, nà qual, por dever de justiça, destaca Geraldo 
o importante papel que, em defda dos mesmos princípios, desempe1llza
ram os seus colegas Edgard de Oliveira Lima, Delfim Moreira Junior, 
ambos já falecidos, e Aldílio Tostes Malta, até hoje no exercício de 
Ministro do mesmo Tribunal, admirado e querido pelos seus pares e 
pelos advogados, e que ainda há pouco acaba de expor e [undame11 ta r 
os mesmos pontos de vista, já agora tranqiiilcs - O Processo no TST, 
Rio, 1974, p. 78 e segs.: "No caso dos dissídios coletivos, com esse 
extraordinário poder supletivo de que dispõe, a Justiça do Trabalho se 
constitui num organismo especial, singular, auto-suficiente, ela própria 
editando a norma que se converte em lei para a categoria e aplicando-a 
depois, através dos dissídios individuais. Não fosse a vedação consti
tucional e o observador menos avisado seria levado a concluir que se 
tratava de uma delegação de poderes." 

Tudo isso precisava ser dito e contado,. para que não suponham as 
novas gerações que a Justiça do Trabalhá seja uma velha e tranqüila 
senhora, sem passado nem história, que não teve também seus 'momentos 
de luta e de afirmação, que muito exigiram dos seus magistrados em 
firmeza de propósitos e de p1·incfpios. Foram instantes quase épicos de 
barricada, quando se redemocratizava a Nação, num vc1·tiginoso pro
cesso de abandono de todas as instituições que pareciam comprometidas 
com o antigo regime e não se sabia como iria reagir o Supremo Tribunal 
Federal. 

At está o livro de mestre Geraldo, contando alguma coisa disso, 
abrindo horizontes, provocando debates e levantando problemas. Nada 
dogmático, estilo simples, claro e direto, expõe e sugere soluçàes que lhe 
parecem mais justas, ficando a escolha a critério do leitor, segundo os 
seus interesses ou o seu estado de espírito. 

Evaristo de Moraes Filho 
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eftlctrrt c'*tbe o ~t 1iflc! 
de cujo diScurso ho e por bem o Uustre. Promotor Pú-
blico Dr. Edmo Luterba.ch ~ 1teXttiS 
no seu trabalho intitulado ·~ Y!§t vl&.itária ~ 
Geraldo BezerrA_ ezes'', publicada re~meltli&. . 

A1ftda. \11\benlttrto~ éonsatra~ oGeraldo Beza'l'a 
às athMactes no maglst'érlo, JaltlaiS b.1terrompidas~ Co
mó ~é!SOt ~ !Iist&ta e POrtugu~s. retoma ao Gi-. 
nãsto :éltteneourt "SU•a, em que fizera o curso sec•Jn
$1io. ~blserve-s~ que, tta.s duas matérias, ;ponttflca,. 
v:im, respeetl•amente, no conhecido educandário, dois 
fldh~$ mestres: OScar Przwodowskl e Ismael Couti-
nho . 

.Mlnllltrou as mesmas &Usciplinas na Faculdade Flu
n'lltl~~ dê Com~cio. i mala: · SOCiologia, no curso 
COmplementar da Faculdade Fluminense de Medicina, 
de 1937 a 1943; Noções de Direito e LegislaÇão Social, 
'na Escola de Serviço SOCial, desd~ a sua funà&91.o, em 
1945, a 19!'6; Dlrttto dó Ttabalho, na Potlw.icla Univer
sidade Católica do :Alo de Janeiro. 

Por concurso público de títulos e prova;s, é sua, des
de 1953, a cadeira de Direito do Trabalho da Faculda.
de -e 1Ml'dl1D ti& l1nt~~e Plutninense, da qual fo\. 

tor. em '40Dl ~rfodos. No prlplelro, foi ~nsá
'Vel pelas niledtdas deátlnada.s à incorpalação da J'&cul
da.de ao patrtmõnio JJ. União, quando se tr~rmou 
em estabelecimento federal de ensino; no ~!rondo, 
mais recente, imprimiu àquela unidade rumiOS caJ)&Zes 
de assegurar condições básicas para o seu. ajuste à re
forma universitária. 

A l:·em das gerações fiumtnenses, permantce em. 
pteno exerc1t:io do magistério. Foi Secretário de Edu
c3.ção e CUltura do Estado do R1o de Janell . 

Aí está. ó sumário de sua .fulgurante carreira de 
professor, incluídas às atividades a ela vincultt.das. 

Integrou a nova geração de juristas brasUelros que 
parttclpo\l da elabora.ção e • resp<maa.bildade pelo 
cumprimento do nosso Direito do Trl\balho. 

Presidente da Junta de conciliação e Julgamento 
do antigo Distrito Federal, Procurador e último Presi
dente do Conselho Nacional do Trabalho, J.Onistro .e 
?residente 'dQ "l'rlbunkl Superior do 'l'rabatho, corre-
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Telêmaco Antunes 4e Abreu 
-I-

Desde a minha. mocidade, já bem d istante, acompa~ 
ãe aa .grandes lutas do ilustrado Professor e Ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes no plano cultural e aplau-

. de o· seu patriótico empenho de e!!Clarecer consicências 
e orient8.1· .geraçõe's. . 

Na Faculdade de Direito, após à sua passagem, 
senti os reflexos de sua impressionante vida universi
tária, repontada de triunfos sucessivos: orador oficial 
e presidente do Centro Acadêmico Evariste d9; Veiga, 
orador e Um. dos fundadore,s do Diretório Central dos 
E~dantes .elo Estado do Rio de Janelro, ;presidente do 

Centro Fluml'nense de Estudos Juridicos.. membro fun
dador da Academia de Letras dos Universitários Flu
minenses, vitorioso em conc.ursos de oratória, represen
tante de estudantes em congressos nacionais 

a h 111 e intérprete oficial da turma em 1936. quan. 
do colou grau aos vinte e um anos. Acre~ntem-se os 
numerosos artigos que publicou no "O Grá,ii/ e na "Re
vista" .do Cer.tro Acadêmico. 

Considerando todos esses fatos, ~pre ssionado com 
tão agitada vida universitária, em honra ao mérito1 
1embrei-m7 já ao deixar a Faculdade, de propor a 
in~;~ouguração d0 retrato do ex-acadêmico na sede do 
Centro. A proposta foi aprovada ~m i!ntusiasmo. Na 



gedár Geral da~ 1l do Trabalbo rlO:'Brasil, é de sua 
autoria o Decreto-lei n.0 9.797, 4e outubro de ~· •ue 

assegurou à Justiça do Trabalho -a. estrutúra até hó)e 
vigente. Presidiu à Comissão Elaborada do Código Pro
cessual do Trabalho. 

A critica recebeu, encomiàstic~mente, seu livro de 
es tréla. "Homens e Idéias à Luz da Fé", que alcançou 

· a s.a edição. Assim que p,iliilc;Ia:-;-xaminel a obra 
através de artigo estampado em "O SAO GONÇALO'', 
10--5-1942, "O Fluminense", Nlteról, 12-7-1942 e revista 
·~Vide. Nova", Rio; junho 1942 . 

Presidente de entldades nadonais do apostolado 
leigo, representou o Brasil em inúmeros conclaves in-.;. 
ternacionats, na Itália. nos Estados Unidos, na Argen
tina, na Colômbia. 

Dominando a Hngua. "em que Camões chOrolJ. .1\0 
exft:o amargo o «êhto sem ventura e o amor sem brl
:Jho", é membro e presidente da Academia. P'lumtnense 
de Letras e pertence a outras iMtítulções congêneres: 
a Cartoca, a Sergipana e a Cearense de Letras. 

'T_ol~ Sindical sràsll.eira'' foi o. seu segtmdo · n
vro, com que abriu a carre1ra de escr1tor na seara ju
rÍdi!ca. Era a primeira monografia que se editava no 
país sobre direito sindical, e à mesma pouco iep~is se 
re~rla Oliveira Vial\& em etstlldo especlall.sado. A epiO• 

00 escrevi artigo de comentário à. · "Pollt.tea findloal 
B;aslleira." (''0 SAO GONÇALO'', 23-5-1943 e "0 Flu
minense", Niterói, 22-6-1943). · 

(conclui no próximo número) 
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Telêmaco Antunes de Abreu 
UL- C;,pnclusão ~ n.0-:n~ 

.Ampla a sua obra de jurista: "Doutrina soei~! e Di
reito do Trabalho", "0 Direito do Trabalho na Constitui
ção Brasileira'', "Dissí.d!os Coletivos do Trabalho e DlrP.I;. 
to de Greve", em 3.a edição, "A Segurança SOcial .no Brasil'. 

Ctpl estas produções conqUistou renome no pai3 e no 
estranlC:ro, tanto que integra diversas instituiçõe<> na
cionais e !nternacionais de Direito do Trabalho. 

A Segurança Social no Brasil" foi, entre nós, o pri
meiro estudo s~temati~do de seguridade social, abL"an
;enpo o nosso sistema público de previdência e assistên
cia. Focalisei a obra em artigo que a "Tribuna Gonçalen-
se'' publicou a 17 de julho de 1961. · 

Essas considerações preliminares fixando a vida e a 
obra. do Ministro Geraldo Bezzera de Menezes, vêm a pro
pósito da 5.a edição de "0 Comunismo -· Critica Doutri
nária'', que acaba de ser lançada e constitui êxito na bi
bliografia brasileira. As repetidas tiragens são uma prova 
de que o u;ro· já se incorporou ao nosso patrhnônio cul
tural. 

ü trabalho tipográfico da 5.a edição •~oi elaborado com 
técnica aperfeiçoada e contém uma capa de finíssimo va
lor artístico. 

A monografia compreende três partes, a · saber: o ate
ÍSIJ!.Q comunista, o materialismo dialético e aspectos eco
nômicos-sociais, divididas em capitulas. o tema é, po!s, 
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focalizado sob o prisma religioso, fhosú:ico e sócio-eco
nômico. Trata-se de trabalho penetrante e erudito. 

Reveste-se de cunho exclusivamente doutrinário. não 
se Rer~ndo o autor em considerações inúteis ou diatribes 
irrjustiflcáveis. Processos primários não servem ~ discus
são ~e idéias. Tem sido esta a razão do fracasso de muitos 
estudos destinados ao exame do marxismo. 

' ~uitos expressiva a afirmação de sociólogo Arthur 
Rios: "Conforta ler "O Comunismo". onde o assunto f> 
tratado com atitude merecida". 

Por êsse e outros motivos, a obra causou impacto no.~ 
meios univeraitários, como "mensagem de esclarecimento', 
trazendo luz sobre as concepções cristã e marxista do hO
mem e da sociedade. O catedrático da Faculdade de Direi
~ Universidatle Fedei'al da Bahia, Alexandre · Machado, 
torJ~essa categóricamen'te: "Li e reli o trabalho. Como ex-

pressão sintética não existe nada mais claro, mais metó
dico. mais imparcial, mais sereno na ap1·eciação". 

Veja-se o que, a propósito da obra, <escrevem três emi
nentíssimos Cardet.is brasileiros: "A vi~a do Ministro Qe. 
raldo Bezerra, de N. :enezes tem sido uma constante luta pe
la grandeza da Pá! ria e glória da Igreja'' (D. Agnelo Ros
si). O autor "enfrf tlta os problemas mais sérios da Huma
nidade com acervc invejãvel de cultura e com espírito ctí
tico" (D. Paulo F. r a ris to Arns) .· "A obra é calorosa defe
sa de uma ordem ;oc:al fundada na justiça e na liberde-
de" (D. Vicente 3e lerer). 

A estes, junte-· .e o abalisado juizo. do Arcebispo Metro
politano de Niterét D. Antônio de Almeida Moraes Júnior. 
uma glória ·do ESI iscopado nacional: "Pela segund~ vez, 
com calma e refle:{ão, li o admirável trabalho "O Qgmu-
nismo - C1'ítica Doutrin4tia", 4.a ed .. de Geraldo Bezerra 
de Menezes. Creio :poder afirmar que o livro oferece uma 
síntese clara e pn 1:unda dos mais variados aspectos da 
doutrina marxista, acompanhada de uma crítica séria • 
clara. Como situou maravilhosamente a figuraJ de João 
XXIII cujo. irJ:luência universal os marxistas pretenderam 
usurpa1·!'' 

O Senador José Lindoso l.plpressionou~se. fortementt, 
com a leitura dessas páginas: "A obra "O Com.lll1ismo ........ 
CrlticJJ Doutrinária", 4.a edição, que já integra de mod<>s 
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destacado a bibliografia do pensamento político ~ 
ro, representa uma valiosa contribuição para esclarecer a 
juventude brasileira ·sobre o materialismo mar:xlita e equa 
ciona. com lucidez, a posição cristã e democrática ante 6. 

ateísmo comunista. O Pais é devedor ao M.intstro Gerald~ 
Bezerra de Menezes dessa notável contribuição no debat• 
de idéias, iluminado pela Verdade e pela Fé, que represe.n
tado não só esse Uvro, mas toda a sua significativa biblio
grafia". 

O PrCI~essor Gama. e Silva. Catedrático da Faculdade d6 
Direito de São Paulo, ex-Ministro da Justiçá, assim se 
pronuncia: "O Comunismo -Crítica Doutrinária é esplên
dido trabalho no estilo, na exposição e na critica". 

Por tudo. ao ensejo do lançamento da 5.a edição do no
tável estudo de Geraldo Bezerra de Menezes, é justo que 
toos nos congratulemos com o douto publicista, aguerrido 
apóstolo da. justiça e da fraternidade cristã. 

_ __,__.,._---~-
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Jnão Monte~ônio Hezerra ·oe Menezes 
l 
I 

1 Repercutiu dolorosamente na Especialista em assuntos se-
1 sociedade fluminense o faleci- cu~f~ários1 a que se devotou 

mento a 9 do corrente, em Nite- com entusiasmo, foi um dos di-
1 rói, de João Mantedônio Bezer-1 diretores da EQuitativa dos E~
' ra de Menezes, pertencente a i' tados Unidos do Brasil, quando 
1 tradicional famí·lia do Estado, 1 esta instituição figurava entre 
I 

f onde desfrutava de amplo c ir- .pºí ,WJt=;q ·~ ,..s; • 
: cuJo de relações e amizade. as maiores organizações espe-

Filho de José Geraldo Be-
1 

cializadas do país. 

zerra de Menezes, inolvidável 1~ C d 
0 

C "ld · s · 
' asa o com . ac1 a cor-

educador e intelectual patrício, , 
11

. 
8 

d M 
0 • • • 1 ze 1 ezerra e enezes. o 

e de Lucmda Montedomo Be- t1 

1 - f'lh J -
8 . casa, sao 1 os: · oao ezer-

zerra de Menezes, fo1 educado 
' ra de Menezes, arquiteto, ca

pelos beneméritos p a d r e s I 
I do com D. Léa, pais de Flávia; . 

salesianos no Colégio Santa 

1 

Rosa. 

Na sua mocidade, alcançou I 
renome nos esportes aquáticos, 

D. Marta Tênius, casad~ com 
Dr. Sérgio Tênius, dentista da 
Aereonáutica, pais de Sérgio 

tendo sido campeão de nata- li Ricardo eR. Cridstina, esta casa-
' da com 1car o Reis, pais de 
1 ção, remo e Water-po·lo pelo 
I ' Cláudia. i Grupo de Regatas Gragoatá, I 
i que ao tempo liderava êste gê- Foi sepultado no Cemitério 
i •' nero de atividade esportiva no do Santíssimo em Niterói. 
i Estado do Rio de Janeiro e Era irmão do nosso colabo-

1 
na antiga capital, hoje Estado rador Ministro Gera~do Bezerra 
da Guanabára. de Menezes. 

I --------------·------------·---------------------



mhléia Geral .•. 
(cont .da pág. 1) fessor Mário Giordani, que pro- te do Banco da Providência de 

Foram recebidos novos con- nunciou belíssima oração. Niterói, fêz uma síntese, bem 
rades das Conferências de S. Procedeu-se à posse da no- objetiva, das atividades do 
lonçalo, Barreto, Catedral, S. va diretori a dos Conselhos do Banco nêste primeiro decênio. 
ledro de Alcântara e Santo Centro (Niterói) e Santa Rosa. Coube a~ Ministro Geraldo 
~ura d'Ars, saudados pelo pro- Francisco Aquil Filho, presiden- Bezerra d~ezes1 a convite 
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da Diretoria, pronunciar uma 
palestra sôbre a vida e a obra 
do fundador das Conferências 
Vicentinas, Frederico Ozanan. 
Deteve-se o orador, por mais de 
meia hora, fix~da aspectos 
dos quarenta anos de vida e do 
trabalho apostólico do grande j 
professor universitário e pala
dino da Igreja. 
~ME~i8a1 {; estudante de 

Direito, reagindo contra os 
mestres anti-católicos e agru
pando uma elite de universitá-
rios em defesa da Igreja. O t111t 

concurso para professor da 
Faculdade de Direito de Lion e 
de literatura estrangeira da Ser
bane. As suas produções sô-
bre Dante Alighieri, os poetas 
franciscanos do século XIII e 
a Histórié1 da civilização nos 
tempos bárbaros, em três vo
lumes. j'ua amizade com o 

cientista Amp.eret"às ~ rea
ções contra o saint-simonismo. 
A fundação da Conferência de 
Caridaàe S. Vicente de Paulo, 
sob a invocação e proteção de 
Nossa Senhora. O exemplo dos 
·~ companheiros: Baily, di
retor da · Tribuna Çatólicad; 
Lillier, Lamarche, Devaux, Le 
Taillandier e Clare, que ao lado 
de Ozanan, ~ sst:r .iwR
Eiastir_.s Q. Conferência. Todos ' 
estes pontos foram focalizados. 

Oeteve-se no brado memo
rável "Vamos aos pobres!", 
que ainda hoje repercute em 

r tôdas as conferências vicenti
l nas do mundo. 
I Fixou por derradeiro, os úl
l timos instantes de vida do 

grande apóstolo, cuja morte I ocorreu em 8 de setembro de 1 

1853, precedida dêste apêlo de 
1 

uma aima inteiramente entre-~ 
gue ao Senhor: " Meu Deus, 1 I meu Deus, tende piedade de. , 
mim!" 

A próxima Assembléia será 
realizada na Arquiconfraria de 
Nossa Senhora da Conceição, 
em Niterói, no dia 12 de de
zem do corrente ano. 
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.Assembléia Geràl do~ Vicentinos Fluminenses 
No Estado do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu, Duque de Ca- (Conselho Particular de Nite

<OS apostolado~ leigos estão em I xias, São Gonçalo, Guanabara. rói), Fernando Alves Fraga 
plena atividade. Eloquente o Eis os presidentes dos diver- (Santa Rosa), além dos Vice-, . 
exemplo da Arquidiocese de 1 sos Conselhos, pr.esentes: Je- Presidentes de Niterói Francis-
Niterói, onde a Federação das ,. sus de Paula Martins (N. lgua- co Aquil Filho e Gastão de ~i
Congregações, as Conferências 1 çu), Joaquim Eufrásio (D. de veira Viana. Os trabalhos foram 
Vicentinas, a Federação das j Caxias) , Coronel Antônio de secretMiados por I rineu Martins 
Pias Uniões de Filhas de Ma-! Souza Pinto (S. Gonçalo} , Ota- da Rocha. 
ria, os legionários do Sagrado I cílio Tavares (Realengo, Gua-
C oração de Jesus e outras en- nabara), Cássio da Rocha Vaz (Cont. na pág. 5) 

tidades reaJizam reuniões, con-
-centrações e trabalho apostó-

lico digno de aplausos. ~ V 1 R E ~ 
Domingo último, dia 28 de 

.setembro, realizou-se a Assem
bléia Geral dos Vicentinos, 
promovida pelo Conselho Cen
·t ral de Niterói, sob a residên
cia do confrade Mário Raposo, 
no Asi~o Santa Leopoldina. j 

Após a Missa das 8,30 e do I 
café servido a todos, foi inici a
da a Assembléia Geral , que 

t - I .contou com a represen açao 
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Tributo 
de IAevi 

' a Me m -.. , • 
ra~i Orla 

• 

C .. ~ar neiro 
Êlm sua últi.m.& sessão plenâ.ria, I pr.\meia chalmada constituição so- l'IS problemas morais e cíviooo, não sj 

prestou a Comissão Nacional de Moral ctal do Brwsi.l, onde se inseriu ).1lll no plano da é.tica -profis$i.onal, mas 

e Civismo ~nificativa homenageu~. à capitulo sôbre a ordem econômica e do interê&se sempre revelado, pelos -

· memória de Levi Ce.melro, por ini- ! social, assegurando aos trabal.ba.dores destinos nacionais. 

cia.tiva do Conselheiro Geraldo Bezer- direitos tu,ndamenta.is. O EBtatuto 

ra de Menezes. PoUtico de 34 respei.toJJ, as tradições 

A to d 1 
I cristã,s do nosso povo e reagiu c<in-

o propor um vo e pezar pe o . '. . . 1 

~ falecimento e a Pa,rticipação do tra um Laicismo mJustiflcável. I 
órgão nas homenageM ~ de M-embro e presidente da Aoademia 

cunho nacional, que vêm sendo pres-
1 

Brasilel!' de Letras, publicista, res

tadas ao grande brasileiro, traÇ01.1-1h~ peit.ável chefe da família, todos êstes 

o MiniStro Geraldo Bezerra. a biogra.- nspootos da vida de Levi Carneiro fo

fia, óeede os tempos em que se ~ôs ram realçadQS por Geraldo Bezerra. 

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

flqminense, transferindo~ depois Leme Lopes, S.J., que lembrou in

para a <Jejpiltal da República-. 1 cll.lBive, a contribuição cultural de 

Ideallzador, fundador e primeiro Levl Carneiro à Universidade cató
presidente da Ordem dos Adlvogadoo lioa, participando e dirigindo CllCSO 

do Brasil, buscou disciplinar ~ dignl- de especal.fzaçio ocen admlráivel das

ficar a proflssáo. Lembro.u-lhe a ira- prendimento e proftclêncla. 

se célebre, dirigida às novas gera- O Professor Alva.ro Neiva, testemu

ções de advogados: "Nem a advocacia nhou a sua a.dm1rac;ão pela ·obra de 

estrepitosa de bem>s, bem a acivo- 'Levi ca.me1ro, rea.lnlente vinculada 

cacia meUflua dos cochichos"." I -------------~ 
Oon8ultor J'urfd1.co do Mini8tério 

1 

das Rel&ções Elabedoree, Oonaultor 
I 

GtnJ da Repúllllca, Ju,i21 da OO'r1:e 

IntemaolOD&l de HAY& lllo outr011 ill

tuloa que maream. na. sua. 8llpeCil&li

dade, opo&içio de eEdtlpeicmaJ rel&vo . 

a!tingida pelo notável J\1118t&. j 

:Foi, além do mais, a figura maroa.n

te da Oon«tJtuinte de 1934. S!J8. obra ' 

Pela Nova Constituição, aí está com- 1 

provando o assêrto. E a Carta Ma..grut 

ce 1934 constitui um marco do direi

to const~tu,cional brasileiro, sendo a 
I 
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4ca~emia fluminense ~e letras 
I A Academia Fll·,minen.3e de Letras, 

€;;1J sessão solen-e presidida pe1o Aca-

Estiverrum pt'esentes o Prof. Dal.ton 

de ~ttos, Se.:n~tário de Ed)lcação e 

d&nir...o Geraldo Bezerra de Mene&res Cu.J,tm·a, representando ·o Governador 

homenageou o Professor Artar de Raimullldo Pa.dil.J.m., o Pre<feito de Ni

Almeida Tôrru;; pelos Stl\lll qua1'e.nta i terói, Dr. José de Mattos Pitomb~; 
anos de e.ttvl~€13 cultlura.ls, quamlo : Monsenhor Jesu:~ Sa.nllpaio, Vigário 

lhe foi entregue peB.o Vereador ·Alédio i Geral, representando o Ar~bi&po I>. 

Oberb::mdet·, sm nome da. Câmara! Antônio de Al~neida Morais Júnior, 
I 

•• flll1i.clpa.!, o t..'tulo de c!da: ão nite- · e ou.tJ.18.S autorida-des ciYis e milita-
roien.se. I H 'S . Compareceram o Presidente da 

! Pedera-;:ão das Academias de Letras 

do Brasil, dos Conselhos E:Utaduais de 

Cq]tura e E~ação e inúmeras re

p: esentações de entidades . culturais. 

O iluStre :f.ilósafo foi. sau,dado pelo 

A.c3Jd{Jmí.co Br'.gido Tinoco, que te 

cong<fatt:,lou com. a homenagem e !Se 

deteve no c:<..ame da vida e obra de 

Art1u· de Mmeida Tôrres. ~ agra

deoeu, através de belo dioourSo, & 

man!fesilação da Academia. 
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Um Exemplo de Resistência 
Está de parabéns o Pe. Be

nedicto Azevedo Gouvêa, in
cansável vigário da Matriz de N. 
Sra. da Conceição, do Pôrto 
Novo, de São Gonçalo, com o 
crescente movimento espiritual 
que vem promovendo. 

Domingo último, a seu con
vite, por intermédio do presi
dente da Congregação Maria
na João Figueiredo de Melo e 
do congregado Agna!do Osó
rio, ~ Ministro Geraldo Bezerra 

-----------------

de Menezes yronunciou uma mico sacerdote responde não. 
palestra na Matriz, com a pre- só pela Matriz de N. Sra. da 
sença do Monsenhor Freitas e Conceição, mas também pela 
dos fíéis sôbre a Responsabili- Paróquia de S. Domingos, no 
d~de dos leigos, que desper- Pôrto da Pedra, ambas ergui
tou o entusiasmo dos presen- das graças aos seus esforços 
tes e constituiu um incentivo . e apoio decidido do generoso. 
para os embates da fé. povo de Pôrto Novo e Pôrto da 

Pedra. 
Na semana anterior, falara I 

com êxito o prof. Dr. Luiz Car- l;rabalhos com·o êstes reve
las Lessa, discorrendo sôbre A ' ~am o progresso da Arquidio
oração. cese, enaltecendo a obra epis-

Note-se que o jovem e dinâ- copal de D. Antônio. 
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Realizou-se, na matriz de S. fizeram uso da palavra: Paulo no segundo, - "a Virgem Ma
Gonçalo, domingo úHimo a pri- Mendonça, José Carlos Nasci- ria, que na Anunciação do An
meira sessão plenária da nova I mento, Geraldo Basílio, Assis jo, recebeu o Verbo de Deus 
diretoria da Federação das Estrêla e Dr. Genarino de Car- no coração e no corpo e trou
Congregações Marianas da l valho, êste em nome da Con- xe ao mundo a Vida, é reco-

1 

Arquidiocese de Niterói, que qregação local, dando bõas l nhecida e honrada como ver-
tem como assistente o Pe. Ro- vindas aos visitantes. dadeira Mãe de Deus e do Re-
meu Ribeiro de Fari~. SJ e pre-

1 
O presidente Elbo de Aze- dentor''. 

sidente Elbo de Azevedo. vedo fêz várias comunicações, E fêz esta calorosa adver-
Está assim constituída a di- entre elas a de que a próxima tência: O Concílio, tantas vê

reteria recém-empossada, além I sessão plenária será realiza- zes mal interpr~tado, e se:'l.!~ · 
dos citados dirigentes: Vice-

1 
da em 25 de julho, na matriz do a práticas abusivas, não 

presidente: Geraldo Basíiio de do Galo Branco e a de ag0sto encostou Nossa Senhora a um 
Souza; secretário geral: Gabriel \ na matriz de São Lourenço e canto, não a retirou dos Alta
dos Santos; 2. o secretário: Ma-

1 
insistiu com os congregados res, nem do coração dos ho

tilde L. Câmara; tesoureiro ge-l para que participem do Reti- mens! Pelo contrário, destacou, I 
ral: Alberto Matos do Nasci- ro Espiritual no Seminário, isto sim, "a suma missão e dig
mento; 2. o tesoureiro: Valmir promovido pelos Vicentinos e nidade de ser Mãe do Filho de I 
Lessa; Departamentos: de lm- para que todos satisfizessem Deus, e por isso filha predile
prensa e de Instrução: Fernan- ao pagamento do Tributo Ma- ta do Pai e sacrário do Espí
do A. Fraga, que acumula; der ll riano. rito Santo" (Lumen Gentium, 
Assist~ncia so~ial: Bene~i~o Ainda nesta primeira parte, n.o 33). 
Franc1sco da S1~va e Alc1d1a 

1 

0 assisttnte, Pe. Romeu de Fa- Leu o apêlo por êle, Gerai-
Antônia; Setores: de esportes - ria SJ comunicou o transcur- do Bezerra, dirigida aos jo-

1 ' ' Laurindo Neves, Tendo por au- 50 do aniversário, na véspera, vens, para que ing'ressem nas 
xiliar: Edney Molina; estudan- :~e o. Antônio, A.rcebispo d& Congregações Marianas, que 
til: Nilson Amado Caldas. Niterói e grande incentiv?Jor estão p·lenamente atualizadas e 

Estiveram presentes á con- do movimento m?.riano. em condições de satisfazer às · 
centração de domingo o Padre I Especicialmente convidado, inquietações da mocidade. ' 
Eugênio Moreira, Vigário da proferiu uma palestra aos con- Aludiu ao "Credo do Povo de I 
matriz de S. Gonçalo, e os an- gregados da Arquidiocese o Deus", proclamado pelo San
tigos presidentes da Federa- ministro Geraldo Bezerra de to Padre Paulo VI, no encerra
ção: ministro Geraldo Bezerra Menezes, que se estendeu em mento do Ano da Fé na Basíli
de Menezes, Paulo Mendcnça, considerações sôbre o culto à ca de S. Pedro, a 30 de junho 
José Carlos Nascimento e Ge- Santíssima Virgem, fixando, de 1968, no que concerne à 
raldo Basílio e representações com precisão, a distinção en- Maria Santíssima. 
de tôc!as as congregaçõe.s de tre Jatria, culto prestado a As palavras do Dr. Geraldo 
Niterói, São Gonçalo, ltaborai Deus; dulia, culto dos anjos e Bezerra mereceu aplausoc;. Os 
e Cabo Frio, somando um to- antos e hiperdulia, culto a congregados Hélio Caristiato 
tal aproximado de quatrocen- Maria, Mãe de Deus. e Dirceu Ribeiro propuza:a:n I 
tos congregados. Desfêz equívoco, acentuan- que fôssem distribuídos 25.000 

Precedeu á reunião, a ceie- do que o cuHo à Rainha dos folhetins com o apêlo redigidc 
1! 

bração da Santa Missa, com Anjos e dos Santos foi sem- pelo conferencista para ampla 
a comunhão gc '1! dos ma- pre cristocêntrico. O culto de distribuição aos jovens c~ Ar- • 

especl.al veneraça-o a· Nossa qL•idiocese. ; 
1 

I ri anos. Na sesf,ão plenària, ~ 
inicialmente, falou o Pe. Eugê- Senhora conduz sempre à glo- A palavra de encerramento, 
nio Moreira, vigário, congratu- rificação do seu Divino Filho, coube ao Pe. Romeu de Faria, 
lando-se com os congregados Nosso Senhor Jesus Cristo, SJ, benemérito assistente da 

1 
pela belíssima solenidade. Pa- pois está na Lumen Gentium, Federação, que será homena- 1 

ra pequenas comunicações, documento do Concílio Vatica- geado na próxima sessão pie-~ 
nária, cuja data coincide com 
t1 do seu aniversário. Sua orn 
ção, como ser,:npre, tocou á 
~ma da mocidade mariana, 
empenhada na Juta gloriosa de 
abrir caminhos a Jesus Cristo 
e sua doutrina, através de Ma- 1 
ria. A Jesus, por Maria! 



--- .___ 
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4~Jausos Nacionais à Octe1esima A~veniens 
Por proposta amplamente me Lopes, S. J., que destaco,.:, entusiasmo, à maneira por que 

justificada, que obteve apoio entre outros, o capitulo da é examinado, no documento, o 
unânime, de autoria do Ministro "megápoles". Na sua alocução, tema do equillbrio entre a Ii
Geraido Bezerra de Menezes, relembrou o conceito de Giu- ! berdade e a responsabilidade 
a Comissão Nacional de Moral seppe Toniolo, sintetisando ~'~ 1 O Professor Alvaro Neiva re~ 
e Civismo congratulou-se com 1 doutrina social da Igreja quan- ' jubilou-se com a proposta e 
a publicação da Carta Apostó- I to aos fatores da produção: A aduziu considerações sôbre as
Jica "Octogesima Adveniens", 1 natureza, sempre mais domi- pectos da Carta Apostólica em 
de Paulo VI, celebrando o ani-

1 
nada; o trabalho, sempre mt:tis · plena conformidade com a dou~ 

versário da "Rerum Novarum".l dominante; o capital, sempre trina em que se alicerça a Co-
Detev~se o ilustre propo-

1 

mais distribuído. . missão. 

nente num aprofundado exame 0 G 1 A . . r I Por fim, 
0 

Professor Macha-
do documento pontifício, que 

1
• enedra rauJo Lopes ·C-

h. tó . 1 ca 1sou o ocumento no po:1to do Paupério analisou o pronun-
nasceu 1s nco, e traça aos d . . _ d ciamento pontifício evocando 
cristãos seguras diretrizes no que trata a partlclpaçao o . . ' 

• • I leigo e sua responsabilidade na conce1tos de Santo Tomaz. 
plano soc1al e, a bem d1zer, no r _ d · Desceu ao exame do capítulo 
mundo moderno com as trans- rea IZaçao os progra~as . ca- I - b d t t 
· . pazes de assegurar d1retnzes 

1 
em que sao expro ra o~ an o 

formações a que está suje1to . f t . t 'f' . · os erros do marxismo como àe 
~ f d 1 1 ra ernas, JUS as e pac1 1cas a . 

Ha um un amento mora , en- 1 • d d E f . 1 liberalismo sem freios. 
f t. c Ih · G ld 1 soc1e a e. se re enu, com 1 . • • a 1zou o g,pse ...Jiro _ era <? 
Bezerrª'- a exigir, na sociedade 
'moderna, maior responsabilida· 
de do cristão, do homem de 
boa vontade, de democrata au-
têntico: a preservação da dig-
nidade da .pessoa humana, o 
respeito aos seus direitos ina-
lienáveis. Tais valores funda-
mentais estão ameaçados pelo 
marxismo, com o materialismo 
ateu e pelo liberalismo, sem. li-
mites;f"com a busca exclusiv::~ 
do interêsse e do poderio". 

o desmoronamento moral; o 
repúdio às tradições cristãs; a 

I 
insensibilidade pelos esforços 
em prlfl da integração e ascen
ção de irmãos nossos sob a co

\ mum paternidade divina, des
. favorecidos e marginalizados; 

a ambição incontida; o est!mu
, lo à revolta; o ódio de classe; r 
[ a discriminação racial - tudo 
I são obstáculos que se ante
i põem à Justiça e à Paz. O Pa
[ pa Paulo VI exorta-nos, cris-

tãos ou não, à união fraterna 
por um desenvolvimento inte-

1 gral, que assegure a todos um · 
l clima de igualdade, de partici

pação e responsabilidade. 
! SObre o documento, apoian-
1 do a proposta,falou o Pe. Le-



' 

,L e ~ i o n á r i a s 
C o r a ç ã o 

Saua~o 
l e s u s 

A Lebgião do Sagrado Co- ção, estendeu-se o antigo pre-
1 ração de Jesus, da Matriz de sidente da Confederação Na

São Lourenço, em Niterói, eslã cional d~ Congregações Ma
promovendo uma série de so- rianas sôbre o histórico daque
lenidades comemorativas do las devoções no Brasil e no es-
aniversário de sua fundação. trangeiro até o Concílio Vati-

\ 

cano 11. 
Domingo último, coube ao A sessão foi dirigida pelo 

Ministro Geraldo Bezerra de , Cônego Francisco de Assis dos 
M'en~zes proferir palestra sôbre 

1 
Santos, benemérito Vig~rio da 

o culto aos Sagrados Coraçõt:s Legião, Comendador José Fi
de Jesus e Maria. Na sua ora- l· gueiredo PJves. 

1~fi~ ----------------------------------------------------------------~ 



NA COMISSÃO NACIONAL DE gem ao Pe. José de Anchieta, 
CIVISMO cujo dia nacional transcorreu a 

9 do corrente. Por proposta do Conselheiro 
Pe. Leme Lopes, S. J., a Cqmis
são Nacional de Moral e Civis-

O Pe. Leme Lopes deu co~ 

nhecimento ao Plenário do pe~ 
mo prestou, em sua ú.rtima dido datado de 11 de julho de 
reunião, significativa homena- <cant. IUlo pág, 6 ) 

• 

o Dia de A h • t j .. - h· t 'dade ao v1s1tar, a empos, a c• n c Ie a ... de Anchieta, antiga Benevente, 

<ean.t. da pág. D de todos os brasileiros". 
j O Pe. Leme Lopes leu, igual-

18n feito por lzabel, então 
1 

mente, a resposta de Pio IX, o 
_Princesa Imperial Regente, grande Pontífice da lmacula
e dirígido ao Papa Pio IX, no da., 
sentidÇ> de Sua Santidade de- j 

clarar ser "lícito aos católicos ( SObre Anchieta, educador, 
brasileiros venerarem em seus 
altares a imagem de tão san
to varão". A princesa Isabel, 
unindo sua voz à do Episcopa
do Brasileiro, afirmou textual
mente: "A vida dêsse missioná-

proferiu algumas palavras · b 

Conselheiro Alvaro Neiva, pa
ra proclam6-lo, com ênfase, o 
primeiro mestre do Brasil". 

O Almirante Benjamin Sodré, 
presidente da Comissão deu o 
testemunho de sua admiração 
pela obra civilizadora · de An
chieta, dizendo de sua emoção 

no Espfrito Santo, onde viveu o 
grande apóstolo. 

D Minifil(O Geraldo Bezerra 
de Menezes deteve-se . sOb r~ a 
passagem de Anchieta pela ter
ra fluminense, onde fundou, 
com o índio Araribóia, a cida
de de Niterói no outeiro de São 

1 
Lourenço, erguendo no local 
uma capela, que é hoje patri- l 
mônio histórico e disse da sig- l 
nificação de seus estudos co
mo mestre do tupi-guarani, em 
que se aprofundou para a rea
lização de sua incomparável 
obra catequética. 

1 

rio, tão cheio de atos de cari
dade heróica e de milagres, 
não é conhecida somente no 
Brasil; mas aqui onde êle der- - - - ----- -----~ 
ramou os benefícios de sua pa- I 
~avra e do seu exemplo, é mais I 

·viva do que em qualquer out.ra 1· 
parte, a memória de suas . Vlr-

1 tudes, e daí vem a esperança I 
que todos nutrem de ver aten-

dida pelo Ch~efe da Igreja .~ ro- , 
gativa daqueles Prelados . 

j O documento, disse o Pe. Le- I 
me Lopes em sua oração, é um 

co!llentário antecipado da fra- ~ 
se de Afrânio Peixoto: " En
quanto não está nos altares, de
ve estar Anchieta no coração 
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Dialogando 
Franeamettte 

) 

' I 
I 

VALIDADE DAS PROCISSÕES E CONGRESSOS 
EUCARíSTICOS 

·; Já se disse e se escreveu que o Concílio Vaticano II 
condena as procissões, mesmo eucarísticas, para insis
tir unicamente na importância da narticinacão da Mft;-' ~---·-

1 

I 

I 

' ~ ~ 
REFLEXOS SõBRE I 

ESQUADRÃO DA MOE 

Em meip as cOiiil.efiDJora.çées da Se.m.a.na de Al11chieta, destacou-se a ro.maria dos fié is 
a Magé, ao poço benzi.d;, p.elo Tammaturgo, onde o Exmo Sr. Bispo D~ocesano de 

Petrópolis celebro!!· lll!issa. cannpal. 

- Na Guanabara, a Santa Arcebispo Metropolitano, fêz I 
Casa de Misericórdia promoveu, /1 uma conferência sôbre a "Re- I 
como de costume, a celebração percussão .educacional e cul
dél\ Santa Missa, oficiada por j tural da obra do Pe. José de 
S~a Ema. Revma. Dom Eugê- / Anchieta". 

nio de Araújo Sales, depois da I - Em São Paulo, a "Liga de 
qual, junto da estátua-monu- Professorado Católico" organi-· 
menta se prestou homenagem zou uma semana inteira de Co
ao Apóstolo do Brasil que tam- . memorações Anchietanas, sob 
bém é conside~ado fundador / a orientação do Pe. Hélio 
daquela Casa, discursando en- 1 Abrantes Viotti, S. J. biógrafo .e 
tão o Prof. Joaquim Tomá$. / promotor da Causé!_ de Anchie-

A oração-panegírico foi pro- ·, ta. Cada dia, a começar de 3 
ferida pelo Cônego Cyr Assun- de junho, havia no Páteo do ~ 

ção. Colégio cerimônias religiosas, f1 

No Hospital Anchieta (nO' Ca- ; atos literários e conferências 
ju), após a Missa festiva, ceie- : para diversos Institutos de 
brada pelo Pe. Francisco Leme ! Educação que colaboraram 
Lopes, S. J. e abrilhantada por i com a "Comissão Cívica do 
ótimo coral, realiozu-se no an- : Monumento Histórico de São 
fiteatro uma sessão comemora- i Paulo", terminando no dia 9, 
tiva, com a presença do Se· 1 com a Páscoa dos Estudantes, 
cretário da Saúde, Sr. Silvio ' pela manhã, e dos Professores, 
Barbosa da Cruz, do represen- . pela farde na Catedral, e a noi
tante do Sr. Cardeal, Mons Fer- , te, sessão solene da Comissão 
nando Ribeiro, Vigário Episco- · Cívica, com a conferência do 

I 

pai do Centro e da Companhia · Pe. Viotti e a distribuição de 
I 

de Jesus, o Pe. José da Frota rosas às autoridades e partici-
Gentil, antigo Vice-Postulador pantes. 
da Causa de Beatificação do - Em São Vicente (SP), co
Padre Anchieta. Falaram na mo prolongamento dêsse pro
ocasião: o Senador Danton Jo-, grama da capital paulista, hou-
bim e o Diretor do Hospital, 
Prof. Dagmar Chaves. 

O Secretário da Educação, 
Prof. Fernando Barata, prorfe
riu uma vibrante palestra, no au
ditório da Rádio Roquete Pinto, 

ve especiais solenidades nos 
dias 6, 7 e 8, sendo para lá 
!transportada a preciosa relí.
quia - um fêmur - do Padre 
Anchieta, muito venerada pelo 
povo dev.oto e agradecido. Ali 
estêve nosso colaborador, 

I VJRP 



o Dvia de 
I 

A n C h I. e ta· .I ao visitar, há tempos, a cidade 
• • .1 de Anchieta, antiga Benevente, 

<eon.t. da pág. 1) de todos os brasileiros". 
no Espírito Santo, onde viveu o 
grande apóstolo. I O Pe. Leme Lopes leu, igual-

1877 feito por l~abel, en.tão , mente, a resposta . de Pio IX, o o Ministro Geraldo Bezerra 
·Princesa Imperial Regente, grande Pontífice da lmacula- de Menezes deteve-se sôbre a 
e dirigido ao Papa Pio IX, no da., passagem de Anchieta pela ter-
senti.do de Sua ~antidad~. de- j ra fluminense, · onde fundou, I 
clarar ser "lícito aos catoltcos 1 Sôbre Anchieta, educador, com 0 índio Araribóia, a cida
brasileiros. venerarem e_m seus proferiu algumas palavras 0 de de Niterói no outeiro de São I/ ' .. ,..,.__ 
altares a IIT)agem de tao san- Con~elheiro Alyaro Neiva, pa- Lourenço, erguendo no localj 
to varão". A p rincesa Isabel, ra proclamá-lo, com ênfase, 0 uma capela, que é hoje patri-! 
unindo sua voz à do Episcopa- primeiro mestre do Brasil". mônio histórico e. d,i sse da sig-.1 
do Brasilei ~o, af~rmou .te~tu~l- i 0 Almirante Benjamin Sod ré, nificação de seus estud9: co- I 
mente: "A v1da desse m1ss1~n~- · presidente da Comissão deu 0 mo mestre do tu.pi-guaram, em 
rio, tão cheio de atos de can- testemunho de sua admi ração Cjue se aprofundou para a rea-
dade heróica . e de_ milagres, pela obra civilizadora éle An- lização de sua incomparável 
não é conhecida somente no chieta dizendo de sua emoção obra catequética. 
Brasil; mas aqui onde êle der- .---·---
ramou os benefícios de sua pa-
davra e do seu exemplo, é mais I . 

1 viva do que em qualquer outra 
/ parte, a memória de suas vir- 1 

, tudes, e daí vem a esperança 
· que todos nutrerri de ver aten
dida pelo Chefe da Igreja a ro-
gativa daquêles Prelados". . 

r I 
O documento, disse o Pe. Le- · 

me Lopes em sua oração, é um 
comentário antecipado da fra
se de Afrânio Peixoto: "En
quanto não está nos altares, de
ve estar Anch ieta no coração 
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Legionárias 
-C o r a ~ ã o 

Sagra~o 
J e s u s 

A Lebgião do Sagrado Co-
, ração de Jesus, da Matriz de 

São Lourenço, em Niterói, eslá 
promovendo uma série de so
lenidades comemorativas do 
aniversário de sua fundação. 

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. I 

Domingo último, coube ao 
Ministro Geraldo Bezerra de 

. Menezes proferir palestra sôbre 
o culto aos Sagrados Corações 
de Jesus e Maria. Na sua ora-

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

--------------~=---, 

<l_ t1 c .. 'tf T>. fR.'.,) -i~~..fli'-1 
~...,......-_..._.._-._... _____ - -• w • • c w w • u W U w m 

A CNMC homenageia memória de 

Joeé AuguSto 

A Oom.issã.o Nacional da Moral e 

Civismo a.provojl, J>Qr unanimidade, 

voto de peear pelo falecimento de 

Joeé Augusto Be2lerra. de Menezes 

ex-&ma.dm" e GoVernador do Estado 

do Rio Glra.nde do Norte. Rea.k}a.ndo 

e figura do eminente educador e ho

mem público, f12Jer&!Jil-ee ouvir os 

- Oonselhei.ros Alvaro Neiva, Pe. Leme 

Lopes, Alm.ir&nte Benja.min Sodré 

- e Ger&ldo Ber.err• 



o 

L 

O FLUMINENSE~- s--6-~'t~~ 

MISSA CAMPAL NO 
D-IA DE ANCHIETA 

, 
A data nacional de Anchieta se

rá comemorada diá 9 em Niterói com 
missa campal, às lOh, na Igrejinha 
do Saco de São Francisco, uma outra, 
solene, às 20h, na Catedral Metropo-. 
litana, tendo como oficiante o Arce
bispo Dom Antônio de Almeida Mo
rais Jr ., e uma sessão especial, às 
20h30min, na Academia Fluminense 
ãe Letras. 
- A convite do Presidente da Aca
demia, Ministro Geraldo Montedônio ~ 
Bezerra ae Menezes o Arcebispo pro
nunriarfl conferênria sôbre ''A rE>ner
cussão educacional e cultural da obra 
do Parlrf' José de Anchieta". 

ORGULHO 

A Academia Fluminense de Le
tras , segundo o seu presidente, não 
podia deixar de comemorar a data, 
"porque ninguém contribuiu tanto, co
mo Anchieta, para a causa da Educa
ção e Cultura nacional". Disse que 
"o Estado do Rio se orgulha de ter 
sido parte integrante do trabalho de 
cate!fY.ese do Santo Apóstolo, que ori
gílw,u; em verdade, o ensino brasi-

leird''. 1 
A Coordenação de Educação Ci-

vica e Escolar, da Secretaria de Edu
cação fluminense,. está recomeroan
do dirE>tore.~ e professôrE's nas esco
las oficiais e particulares do Estado 
para J:!Ue or!mf'li:zem nroe-rarnas esne
ci:~is E'Tll rnrnP.morR~ão ao Dia Nario
donal de Ãl11'h1E'ta. 

A beira do Poço de Ma(ê. nes
se muntrfpio, cuias ágl'~s Anchie-ta 
usou para bRti7:~r o g~ntio que oru
pava as terras da re!!ião, sE>rá cele
brada missa ramnal dia 9. com R pre
Sf'DC'II de renre~::entacões da rêde ofi
cial dP. ensfnn rl:~ Rllixada Fluminen
se e Grande-NiterOt. 

Romarias serão promovidas an11 
velhos sftios onde o Apóstolo do NO
vo Mundo pisou, destacando-se, em 
Niterói, a IJn"eiinha de São Louren
ço e o pequeno cemitério de Itaipu, 
tombados pelo Patrtmônio HiSitót'tco 
e Artistico Nacional Em Niterói An
chieta freqüentt~u, ainda, a Praia de 
Pirattntnga, onde escreveu belos p~
mas. 

Haverá comemorações em todo o 
Pais, inclusive na antiga cidade de 
lritiba, hoje Anchieta, no Estado do 
Esnfr1to Santo, onde o apóstolo mor· 
reu. 

Palestra na 
Matriz de 

S. Lourenco 
"Belezas do culto do Sa

grado coração de Je~us e de 
Maria" e o tema da pales
tra. que 0 lider católico Ge
!119º »ezerra de Menezes 
pronunciará_ amanhll. ~~ 
Igreja-Matriz de São . . 
renço, no Ponto Cem Ré!S 
de Santana . Sera às 9h 
3omin no salão de te.JtiB 
da M~triz.- entrada fre.nca. 
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Tribunal do Trabalho em Br&t.sília 
Em nome dos agraciad~. 

discursou o Ministro Aliomar ------
Baleeiro. 

· Presentes o Ministro da Jus
tiça, Professor Alfredo Buzaid, 
representante do Presidente 
Médid, o Ministro Allomar Ba
leeiro, presidente do Supremo, 
e demais presidentes dos Tri
bunais Superiores do país, 
além dos Presidentes do Sena
do e da Câmara e do Gove~na
dor de Bras!lia, realizeram-se 
as solenidades de instalação d9 
Tribunal Superior do Trabalho 
na Capital da República 

Eis as orações com os quais 
Dom José Newton abençoou o 1 

Tribunal. 

- A nossa proteção está no 
nome do Senhor .. . 

- O Senhor esteja convos
co . . . 

Inicialmente, o Arcebispo de 

An.t. - "A j~stiça se faz pe- l 
la fé em Cristo" (Rom. 3, 22). I 

I 

Brasília, D. José Newton, pro
cecfeu à benção da nove se
de e a entronização solene 
de Cristo na sala de ju!ganwn
tos. Sôbre esta solenrdade fá-

SI. 84 - Encontrar-se-ão a ·~ 
bondade e a fidelidade, e os
cular-se-ão a justiça e a paz. I J 

Da terra germinará fidelidade e 
dos céus inclinará o seu olhar 
à 1·ustiça. 1 o Senhor dará o 

laram o Juiz Carlos Coquejo á 
bem, e a nossa terra dar o do Tribunal da Bahia o o Mi-

. . . seu 1rutõ. 1 Diante dêle mar-
nlstro Luna Te1xe1ra. • . . caminho 

Dirigiu os trabalhos da ses-
1 
char~ a JUStiça, e no, aça-o 

1 de Seus passos a sa v · são magna o presidente do ' . 
T .b 1 M' . T 1• d C Glória ao Pa1 . . . n una , m1stro e 10 a os- A . r faz pela 
ta Monteiro, que falou sôbr6· a Ant · - JUS IÇa se 

fé em Cristo . 
data. I _ Senhor tende piedade de 

Foram distinguidos com a . ' 

grande comenda do Judiciário I nos · . t d · dade de 
Trabalhista o Presidente do - Cnsto, en e pie 

Supremo Tribunal Federal, o I nós. t d · dade de 
· · . . - Senhor en e p1e Mm1stro da Just1ça, e os M1- • ' 

nistros Geraldo Bezerra de Me- ' ~os. , Pai Nosso .. . 

nezes e Délio .Maranhão . .o.;.::A I i 0 Senhor esteja convosco .. . 
·distinção ao Ministro Geraidõ"t Oremos. Senhor Deus Onipo
Bezerra justificou-se pela con- 1 tente, que estais presente em 
di ão de rim.~ president~ , l tôda a parte e em tôda a par
durante cinco anos, e orgam- te agis, ouvi nossas preces e 
zador do lJ:ib.u_ I sendo o au- sede o protetor dêste Colendo 
tor do projeto de lei que inte- Tribunal Superior do Trabalho, 
grou definitiv~mente, a Justic.P que hoje comemora festiva
do Trabalho no Poder Judiciá- mente trinta anos de distribui
rfio, dando-lhe a sua atual or- ção da Justiça ao Trabalhador 
ganizaçâo. Brasileiro, e se instala na No-

va Capital da Pátria Brasileira. Cristo, nosso ,Senhor. Amém. reis e Senhor dos senhores, 
Que nesta Casa jamais se ar- (Asperge c/ Agua benta, na nós Vos rogamos abençoeis + 
mem os ardis do mal , antes, direção dos 4 pontos cardeais) esta Casa, afim de que daqui 
com a graça do Espírito Santo, -O Senhor esteja convos- promanem a justiça e a liber-

' pratique o bem e se preste li- co . . . dade, a paz e a prosperidade 
vre111ente o vosso louvor. Por Oremos. O Deus, Rei dos 

1 
para todos. Amém. 



) 

A tomuni~a~e luso - Brasileira! 
Foi solenemente comemora-~ qual foi conferencista o Arca-I 

do o dia da comunidade luso~ bispo O. Antônio Almeida Mo
brasileira na capital fluminense. rais Júnior, sendo muito aplau-1 

Pela manhã, diante da está
tua de Cabral, perante repre
sentações estudantinas, falou 
sôbre a data, o Comendador 

dido. 1 

O presidente da entidade, l 
convidou o Ministro Geraldo 1

1 
Bezerra de Men~zes p--ª!._a fª
zer entrega ao Governador 

Tomaz Lima, presidenie da Co- Raymundo Padilha. na pessoa I 
munidade. 

de seu representante Depu-
A noite, no salão nobre da 

1 
tado Garamago Pinheiro, do 1 

Beneficêncià Portuguêsa, rea- l título de presidpnte áe honr:~ l' 
lizou-se uma sf!ssão magna, da 1 da comunidade. 

w• wxxxxnnn nx nnnxnnnnnxxnxxxaxnnnnnbnnxnnhnonnnnnrJ 



O Pesar da Comissão Nacional de 
Moral e Civismo Pela Morte do Cardeal 

~ lf c~ -r..,_ AÃP) ~- 3- ~fl?t . 
Presidente· ~ demais Membros da Co- em nosso País o voto de profundo e dolo-

missão Nacional de Moral e Civismo. roso pesar, que então ali aprovamos e fi

DD. Vigário Capitular do Rio de Ja
neiro, D. José de Castro Pinto. 

Voto de Pesar. 
DD. Vigário Capitula:::: 

Na qualid'ade de· Presidente e demais 
Membros da Comissão Nacional de Moral 
e Civismo, em obediência a decisão toma
da em nossa Reunião Plenária de 19 do 
andante m€s de fevereiro de 1971, cum
pre-nos o sagrado dever de transmitir aos 
dignos mandatários da Igreja de Cristo 

$JI 11-z. 

zemos constar da respectiva Ata, pelo sú
bito falecimento de S. EminênciE! o Car
deal-Arc-2bispo do Rio de Janeiro, D. Jai
me de Barros Câmara. 

A todos nos consternando o lutuoso 
evento, por ocasião daquela Reunião ma
nifestaram-se sôbre a figura do benemé
rito antístite os Conselheiros Almirante 
Benjamin Sodré, Presidente, General 
Moacir Araujo Lopes, Ministro Geraldo 
Montedônio Bezerra de Menezes e Padre 
Francisco Leme Lopes, ressaltando a obra 
do grande brasileiro em pról da.s tradi
ções espirituais, morais e cívicas do nosso 
povo, tôda ela realizada num álto clima 
de equilíbrio e aguda compreensão da 
realidade nacional f! mundial .. 

No momento em que pranteamos tão 
eminente dignitário da Cristandade, não 
é possível deixar de salientar os prestan
tes serviços que dedicou, durante sua lon
ga e fecunda carreira eclesiástica, às cau
sas não só de sua Igreja como do BrasjJ 
orando, escrevendo ou atuando, através 
de iniciativas marcantes, assinaladoras 
de sua; passagem pelo sacerdócio em geral 
e o cardinalato em particular. Basta acen
tuar, a propósito, as diversas obras a que 
deu publicidade. sôbre problemas teológi
cos, as quarenta e três Cartas Pastorais 
com que se dirigiu ao seu rebanho sôbre 
as questões religiosas da época e a reali
zação do 36.° Congresso Eucarístico In
ternacional. A um homem a quem tanto 
ficamos a dever em vida, ainda lhe so
braram fôrças para nos deixar, deoois da 
morte, legado . de tal to valor espiritual e 
moral, que nos cabe cultuar com reve
rência ~ perseverança. 

Sejam êstes nossos votos de condolên
cias o testemunho não só de nossa vene
ração . ao grande vulto do Catolicismo, 
como da gratidão pelo muito que fêz êle 
a benefício cla causa que é a razão de ser 
desta Comissão. · 
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Comentário da Semana 
~ 

)!m Secretário Que Honra o Govêrno 
~~~~Pedro Cúrio 

Felizmente, o governador Gtlremlas Pontes, vem so 
libertando dos t.mtáculos da púliticagem tacanha que o 

Impedia de buscar seus auxiliares na fonte dos valores 
humanos e não nos agrupamento<! partidários onde impe~ 
ram a .inépcia, a. ambição, o cabotinismo e o personalismo. 

Não negamos que têm surgido valôt·es apro_veitá veia. 
como o ex-Secretário do Trabalho, deputado Alvaro d.s 
Almeida, cuja rápida passage.:n pelo Departameno foi 
registrada por reformas construtivas. 

Henovando para melhor algumas das Secretarias, 
o governador foi buscar um dos fluminen;;es de maior 
gabarito cultural e moral para a Secretaria de Educação, 
na pessoa dêsse impoluto e emérito professor de Direitn 
Trabalhista, ex-Ministro do Supremo Tribunal do Trabalhe., 
presidente da Federação dos Congregações Marianas do 

, . Brasil, intelectual" de renome e orgulho do Estado do Rio 
de Janeiro, como s~ja o Ctltedrátl~o GERALDO BEZERRA.. -. 
DE MENEZES. . -.~ : . • · · 

Temos acompanhado a trajetória vitoriosa de sua 
vida públtca dêsde a mociddde, numa amizade daa mais 
fraternas que vem das árvores genealógicas dos Bezerra 
de Menezes e José Ricarclo, que tanto enriqueceram o 
tradicional munic1pio de Paraíba do Sul, um dos mais 
opuleutos da Velha Provlncia, onde também pont if icaram 
os Rodri50 Otávio de Laagard Menezes, Santos Pereira, 
Famllia Grieco e tantas outras. 
. O nosso arquivo afetivo está enriqneciJo com v!llfo. 

sas demonstrações de sua fraterna amizade, reprenentadaq 
por cartas, fotografias, livros e o diploma dl} Bênção ~a
pai, quando de sua audiência com o saudoso Papa Joã•) 
XXIII, o que muito nos sensibilizou. 

O nome do professor Gernldo Bezerra esteve equacio 
nado e foi dos mais cotado>~ para g(wern'\dor dêsse Es· 

· tado, quando du pr~sidêocia Castelo Branco. Entretanto, 
não logrou a preferência dos pollticos p roHssionais qu~ 
temeram enfrentar a integridade de um candidato cujo 
caráter é forjado no bronze da mor!!.l, da honestidade a 
religiosidade. 

Graças a Deus, se perdemos um Geraldo Bezerra nu 
lngá, ganhamos um não menCis digno e du mesmo quila~ 
te moral, como seja Geremias Fontes, que tem sabido su 
impõr à confiança da opinião pública, merecendo integral 
estima, consideração, apôio e solidarieda1e dos fluminen .. 
ses. 

Geraldn Bezerra herdou os exemplos e as lições do 
seu saudoso e inesquecível pai, o sempre lembrado zeza 
BEZERRA, cpmo éra familiarmente chdmado e con hecido 
pelos seus alunos, amigos e conhecidos. 

Agripino Griéco, numa de suas crônicas, analizaado 
a cultura invulgar do fraterno amigo, José GeralJo Be
zerra de Menezes, o ZE'ZE', conP.iderou-o como o maior 
latinit;ta e o mais profundo conhecedor do tupi-g uarani , 
no Braeil, além do mais profundo conhecedor do Di reito 
Canônico, .superancto todos os .Cardeais, Bispos e Seminá-
ri.>s brasileirvs. / 

Agora, o governador Gerem!as Fontes colocnu um 
autêntico educador na Secretaria de Educação, qu -~ colo
cará a repartição num autêntiCo departamento de ensina
mentos, de trabalho, de moralidade e de justiça. 

. AlmejamOP, para granrleza .:la terra numinen.;e, que () 
.; ingreseo do professor Geraldo Uezerra de Meneze.; no 

quadro da administração pública, seja o seu pn ..a e ir() 
_passo para galgar n governança do Estado do Rio. pros
segufnd<) na campanha saneadora que vem ence tando, 
galhardamente, o jovem e devotado Chefe do Exec~tivo 
.Estadua~ ·; 
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Secretário 

de Educa~ 
já recuperado 

• .;-O protesaor Geraldo Bezer· 
ra de .Me~es j& está em 
tranca recuperação e breve
mente voltará à chefia da Se· 
cretaria de Educação d'o Esta
do. Acometido de um princi
pio de enfarte. fle fOi obriga
do a se afastar para tratamen
to de saMe, mas jâ ontem 
seu~ assesso;e. afirmavam que 
seu estado geral era conside
rad) pelos médicos com, ex
celente. podendo o senhor 
Bezerra de Meneees reiniciar 
as suas ativid'ades já na pri
meira qu.lnlena de Jflolleiro pró-
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A Intelectualidade Fluminense 
Aplaudiu a Magnifica Conferência de 
, D. Antônia Sôbre a Vida de · Anchieta 

Realizou a Academia Flumi
nense de Letras sessão mag
na em homenagem ao Após
tolo do Brasil. 

.Presidida pelo Acadêmico 
9eraldo Bezerra de Menezes. a 
~olenidade alcancou extraordi
nária repercussão. 

Presentes, o representante 
do Governdaor Raimundo Pa
dilha, Major Marinel de Sousa 
Carvalho, Chefe do Gabinete 
Militar; os Presidentes do Tri
bunal de Justiça, Desembarga
dor Enéas Marzano e do Tribu-
nal Regional Eleitoral, repre
sentado pelo Desembargador 
Ronald de Souza; o Presidente 
da Assembléia Legjslativa, 
Deputado Joaquim de Freitas 
e uma Comissão Especia~ de 
Deputados: Alberto Torres, lí
der do Govêrno; CláUdio Moa-

, cir, líder da Oposição; João Ga-
. lindo, Josías Avila e Parcy Ri
beiro; o Prefeito de Niterói, Dr. 
José Pitombo; os Secretários 
de Estado: Hermes Barcelos, 
da Administração; Ewaldo Sa
ramago, do Interior e Justiça; 
Delton de Matos, da Educação 
e Cultura; Astor Mello, da .Saú
de; Waldir Costa, de Obras; e 

.... .... ~ ... .... ,-:, . .. ...... '"<. .... ........ /·:·. -~ • • ' -= ~ 

representados o de Serviço So- Numerosas instituições foram 
cial, pelo Dr. Antônio Siqueira representadas:· a Companhla de 
e de Segurança Pública, pelo \I Jesus, por um grupo de sac~r~ 
Dr. Heraldo Gomes. CofT!pare- dotes, à frente o Pe. Paulo Ban-

I 
ceram os Desembargadores ; ward, S. J., antigo Provincial 
Moacir Braga Land, Amaro\ dos Jesuítas; o Cônego Sam
Martins de Almeida, Abeylard 1 paio, Vigário Geral da Diocese. 
Pereira Gomes, Romeu Rodri-l. o Reitor do Seminário e outros 
gues Silva, Guracy.de Albuquer- sac.er"d. otes; o P.rof .. "' Pauló ·M&: 
que Souto Mayor, Paukl Gomes- chado ·costa e Silva, P.e~l(l~ 
Filh~. êste Procurad?r Ger~l ~~ ttt_,oto ~6rkt0 ... 4\.~ ii11ê li'IÍ"
Justlça, além de inumeros Juí-· mcfpal 'de Cul!urà; :ô'Or: 
z~s .e rllembros do Ministério 1 

\ renço Lacon'lbe, Diretor do 'Knu
Pub·llco. seu Imperial ;as Academias de 

Destacou-se ainda a presença\ Letras de Terezópolis e de Va
do Professor Alvaro Moitinho 1 lença, pela poetisa Mariná de 
Neiva, representando a Comis- \ Morais Sarmento e escritor An..: 
são Nacional de Moral e Civis- \ tônio Siqueira; o Cenácu-lo Flu• 
mo; Prof L. Malheiros, presiden-1 minense de História e Letras; 
te, e outros integrantes do Con-\ pelo Dr. Murílio Gouveia. · 
selho Estadual de Educação; Dom Antônio de Almeida Mo
Prof. Paulo de Almeida Campos, rais Júúnior, Arcebispo de Ni
presidente, e outros membros terói, que é membro da Aca~ 
do Conselho Estadual de Cultu: demia Fluminense, e de diver
ra; Profa. Nilza Macário, Direto-\ sas instituições culturai~ do 
ra do Departamento do Ensino país, pronunciou . erudita con
Médio; Prota. Wanda Fernan- 1 ferência sôbre a Repercussão 
des, Diretora do Departamento\ educacional e cultural da obra 
do Ensino Primário; Profa. Ma- do Padre José de Anchieta. 

I 

ria Odete Braz, Diretora da Es- \ Tribuno de amplos recursos, 
I 

cola Profissional Aurelino Leal ; as suas palavras foram aplaudi-
e diretor do cc.légio Estadual das de pé pelo grande auditório 
Armando Gonçalves; Oswaldo que lotava, inteiramente, o sa

Assunção, Diretor da Biblioteca. tão nobre da Academia. 



retári , 

a a ece a 
O Gabinete do Sectetorio de 

Educação informou que continuo 
melhor o estado de saúde do 
secretário Bezerro de Menezes. 
De oc6rdo .:om · orientação de 
seu médico OISistente, o cardio
logista Waldemor Wanderley, o 
t itular do SEC poderá despachar 
os proceqos de suo Posto, em 
coso, o portir de 6 próximo. 

Segundo .tfeclárações d'o pro
fessor Co~ Lossonce, assessor 
do Educação( todo expediente do
quela Secretaria relativo ao pre
sente ano (prestação de contos), 

j6 estó 

AGRADECIM ENTO 

No impossibilidade de agra
decer, um por um, todos os vo
tos de p,oi'ftc restabelecimento 
dirigidos ao secretário Bezerro de 
Menezes, cdém dos mensagens 

de Boas Festas, o pro~essor Los
sonce o foz, em nome do t-ituler 
do Posto. Poro todo o profes-

e g 
sarado fluminense e para os que 
o visitaram pessoalmente ou com 
mensagens, o Secret6rio endere-

·çou agradecimentos e 'votos de 
saúde e paz no decorrer do Ano 
Nôvo. 
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SKRETARIO lERA L A 
O cardiologista Valdemar Wanderley da Cunha 

informou outem a este colunista, que o professor 
Geraldo Bezerra de Meneses, secretário de Educa
çao, terá alta amanhã no Ho:spital Pl'Ocordis. O mé
dico garante que o professor voltará às suas fun
çoes dentro, de no máximo, 20 dtas. 

O dr. Valdemar Wanderley especializou-se na 
clmica do dr. Zerbini. !Oi pioneiro Aa . operação 
marca-passo, realizada no E tf\dO lfO lUo. .Ele é 
também médicq_ do Hospital da Beneficência Por
tuguesa. do HUAP e do Procordis, tendo salvo mui
tas vidas._ pois e de uma dedicação por todos con
aí dera da como extraordinária. 

O renõrno do professor Bezerra de Meneze:s a 
Secretaria cte Jrdtll:ação é .uma boa notícia para 
tódo munao -~ 

O médico Valdemar Wanderley (à esquerda], 
" Jado do nreador l.uciano Maia Costa 

' 

·, 

I· 



Vamos fugir, ainda esla se
mana, do qüe vrometemos . o 
Debate, antl's de ser inicia· .o , 
merecia, um destaque especial, 
para que og educa dor es fôssem 
chamados a êle, para o progta
ma de ensmo, em todos os m
veis ern 11 osso Kstado. 

A parti:- da administração do 
Presidente Castelo Branco, cem 
a criação do Fundo N acionai de 
Educação e da instituição do 
Salário-Educação, com invcf,tí
mentos aplicados maciçamen w 
no plano e.=:;t:adual - com a con
trapartida dos próprios. recursr;s 
das unidades da federacão ·
conseguiu, o País, inegà,;elmen
te, um salto no programa . de 
construção de unidades-escolas, 
principalmente, na faixa do en·· 
sino primá ri o . 

Para citar, apenas, o exem
plo do Estado do Rio, podemos, 
com base em estatística da Se
cretaria de Educação e Cultura, 
afirmar que 2 . 500 novas sala s 
de aula, nos últimos três ;"tnos, · 
foram construídas e já estão em 
funcionamento, o que, calculE~.n
do-se com base em classes de 
50 alunos, no regime de dois tur
nos, garante o aproveitamento 
de 250 mil alunos. 

l\ o\·as pl'Ofessôras, por isso, 
foram requisitadas, o que, no 
E:stado do Rio não constituiu 
qualquer problema, porque, cem 
E scolas l'i ormais em funciona
mento r egul a r, nos seus 63 mu
rticípios, pode contar - pouv:.s 
E stados d8 federação estão · ('C1 

situac:ão idêntica - com, apf0x:
madamente, 20 mil professúras 
que desejam ingressar no ~.Ia
gistério Pr;,wál'io do Estado . 

No camp0 do ensino sect:n
dá:t ic, ingressamos em nova épo· 
ca, com a r ecomendac;ão do ~1EC 
para a cria~ão dos chõ.mados gi
násios orientados para o traba 
lho. O programa é básico para 
um país em desenvolvimento, 
que, absor ·Jt.mdo, na idade plÓ
pria, a m:io-de-obra especializa
da disponível tem maiores chan
ces .de aumentar a sua produti
vidade indm;trial. 

O .Estado tem, em todos os 
seus municípios, unidades esco
lares de nível médio, a maioJ:ia 
ela rêde particular, subvenciona
Ja, no entanto, pelo Govêrno fe
éferal - at1·avés elo Fundo de 
Ensino Médio - e pela admin'ts· 
tração estadual: concessão de 
bôlsas ~de ~~studos aos sstudalJ
t es pobres . 

Sn campo d o ·ensino uniuers i!âl'io, de pois de loczgos aaos, 1 a t:aiversi· 
dade Pederal Plw ninense conser:uiu rr sua il!lp!antaçtlo · rle{iniliva, oartin
do, aaora. pela.~ I'P.comenrlrcr:õrs (lo MDC, J)IU'fl a rliversi{icação de ensino , 
dentro do precrilo da re/'orma univCI'siluria. Co ntamos, lambéDt, colil 
UniPetsil1a!{cs po1·/icuiare.<, algumas com ,)limas condições té cnicas c cJ; , 
sobrci•iv é.ncia, P outras ,.riadas. af) enos, pelo ince ntivo d f> uns omu·o~ e u 
u.pofo de algum bnirrismo. 

Contamos, po1·tanlo, com a ha~e sedimentad a, jú agora, inclw;ivc. par
ti.wlo, seuundo ammdou a própria Secrelarirc de Educaçiio e Cull!lra, pam 
um programa ambicioso de utili::.açüo df' canais de HF de TV pcu·a a edu
cação de ad11ltos. Precisamos d rc experiência conseguida na eriacüo do.< 
bases , enconttar o caminho para o desenvolvimento ria atividade escolar. 

Julgamos -·- " os p ro/'essôres, fJ I' ila(fogos e ll'lloridades do ensina 
(,s fão convocados a apt eciar o as.sunlo - - 'fli C, pl'Íncipalmente, 110 selúc' 
do ensino primário, IJamos pr·ecisar, ;ws prúx!mos wws, de um continuís
mo no ritmo de construções, mormente nos úreas mais densamente po
voadas -- o G1·ande Rio por e:r:emJJio - que é d e{ir:iente em salas d~ 
aula. Sislelllas novos - rotl í::.io 011 leT'l"eiro lllrno - deveriam ser testa
do.~ pa;:a, a curto pra::.o. solucionar o problema da falia de .mia de aulu. 
até a romplenwntrrr:ão do plano de ronslrucries, acompanhando o acele
rado pr•nr r sso ri!' t'l'l' scim r nln riPTl!ni]riÍ/'i!·n. 

Paralelamente, deve o Estado -
e as Prefe1Luras também - criar um 
sistema de )ncentivo ao aumento de 
[reqüência nas escolas secundárias, 
apoiando, decididamente, a rêde par.: 
ticular de ensino e os Ginásios da 
Campanha Nacional de Educandários 
da Comunidade. Os estabelecimen
tos .. oficiais, aprin1orando a qualidsd'.! 
de seu ensino, po:lerão ser laborató
rios de pedagogia, com ótimos frutos 
para todos os "municípios, porque ex
portam normas e métodos de apren
dizado. 

Um chamamento à comunidade, 
julgamos nós. será fundamental. A 
CNEC, num c~ lôrço gigantesco e ua
::ional, vcm cumprindo a sua fin::tli
datic. Carece, nu ciJtanto, do~ rccLLr
sos que garantam a absorção de pro
fessôrcs formados por Facuklad <:;s de 
-Educação, sendo obrigada, não raro 
c, principalmente nos pequenos mn
nicípios, a lançar mão ele profiss io
nais liberais ou mesmo autodidatas. 

Foi excelente a decisão do Sr. Se
cretário de Educação do Estado, Pro
fessSlr Geraldo Mantedônio Bezerra 
de Menezes, em só autorizar a Pfo'"fes
sdfa Pnmaria. a disposição de exer
cício em unicl~de da CNEC, quando 
possuísse o curso de filosofia, dis 
pensando-o, apenas, nas localiilades 
onde a carência de formadas em curso 

. s~perior obrigasse o aproveitamento 
da que tivesse, pelo menos, o segundo 
ciclo secundário. 

Seria uma ótima oportunidade de 
~ntenclimento em Ja\·or da educação 
uma reunião de todos os Prefeitos 
com o Secretário de Educacão. Do 
encontro, sairia um progran;a · bá~i-

co de investimentos. concentrando re
cursos, não deixando que iniciativas 
isoladas prejudicassem um desenvol
vimento mais rápido e harmônico do 
setor de educação. 

Preocupa a tod0s, principaln1en
te aos professôres- o Conselho Fe
deral de Educação vem discutindo o 
problema que considera muito gr~1ve 
- a proliferacão elas escolas isoladas 
de nível superior, organizadas fora da 
realidade, sem uma pesquisa de mer
cado de trabalho, formando, por 
exemplo, advogado~ em município:; 
que 11ão comportam mais que meia 
dúzia daqueles profiss ionais , com i r:J
balbo contínuo. 

As Prefeituras, por atitude:~ liUC 

·,tnnos forcados a entender ~ mui c<l~ 
\r~zes aceitar - têm incentivado a 
criação de fundacões de direito pú
blico, não sabettdo "que. t:om o cor
rer dos anos, se.rão elas as rrc:pon~ 0 -

• veis por sua manutenção. O Ci'lW 

superior tem custo elevado - ialln
ratórios, prol'essôres especializados. 
material didático, etc . ....-- e elas n'lo 
terão como solucionar as crise' 1i
nanceiras que f ata 1m ente aparecerão. 
O ideal seria a eoncentrac:'\o em no
los re!!ionais - Campos, Petrópol is, 
Niterói e Volta Redonda (nos casr"~ 
de especializacão para indú~tr:a e;u 
atividade interli2ada) -ela inicia;i \a 
do ensino superior. 

No mais , seria o esfôrço comum. 
- a Uni ão com os recursos que ,ia
mais negou, o E~taclo com a comple
mcntaç ii.o e as Prefeituras com o 
apoio local - para o desenvolvimcH
to do ensino primário, e do secundá
rio, com orient~ção para o trabalhe. 



Gente 6. Fatos 

De Minist1·o 
I 

Bem, hoje revelamos mais conversa telef6níca. OUtra 
ouYida no gabinete d.o secretário de Educ3.9f.o. Essa fteou 
também gra\·ada em nossa memória, porque interrompeu 
bastante o papo do nobre de vocês com o Prof. Geraldo 
Bezerra de Menezes. assim: o secretário pediu licença, 
pôs o fone no ouvido e começou: 

-Alô. pode falar. Ah, é do Rio? Sim, é He. Estou ou
vindo. Está meio ruim. mas dà para ouvir. Muito bem. 

Era um col(\ga dizendo que já es á a.~!Segurada. a no
meação jioo nóvo Mjn!stro do Trabalho. Júlio Barata. E 
o cole{(a do St:'cretario adiantava: Queremos a sua pre
sença d'a 30 em Bra.~flia. 

O Ministro que v a i ser nomeado e empossado é aml· 
go do P!'Of. Geraldo Bezerra de Menezes, amigo de frt· 
qürntar sua casa, no bairro de São Francisco. 

Professor Beserra de Menezes amiqo do aôYO 
MINISTRO DO TRABAUIO 



Professor Bezerra de Menezes amiqo do DÔYO 
MINISTRO DO TRABAUIO 

De Ministro 
Bem, hoJe revelamos mais conversa telefônica.. OUtra 

ouvida no gabinete do secretário de Educação. Essa ficou 
também gravada em nossa memória, porque ir.terrompeu 
bastante o papo do nobre de vocês com o Pro!. Geraldo 
Bezerra de Menezes, assim: o secretário pediu licença, 
pôs o fo:J.e no ouvido e começou: 

-Alô. pode falar. Ah, é do Rio? Sim, é úle. Estou ou
vindo. Está meio ruim. mas dá para ouvir. Muito bem. 

Era um colega dizendo que já es á assegurada a no· 
meação do nôvo Ministro do Trabalho. Júlio Barata. E 
o col~a do Secretário adiantava: Queremos a sua pre· 
sença d'a 30 em Brasflla. 

O Ministro que vaI ser nomeado e empossado é aml• 
go do P:of. Geraldo Bezerra de Mer..ezes, amigo de fre
qüentar sua casa no bairro de São Francisco. 
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O JORNAL edição 
FLUMINENSE 

NITERói, QUARTA-FEIRA, 1 DE OUTUBRO DE 1969 

O secretário de Educação, Pr.of. Geraldo Bezerra de Menezes, quer ampliar os 
cursos primários no Eslado, em todo o interior ' 

Educação primária terá 10 
milhões em salas de aula 
~~~~~~~~~~--~ 

O Governo fluminell.ie deverá investir êste ano, na 
construção de novas salas de aulas, em todo o Estado 
do Rio, NCr$ 10,5 milhões, o que, segundo o Secretá
rio de Educação e Cultura, Sr. Geraldo Bezerra de Me
nezes, será . esta a maior canalização de recursos do 
Executivo em aqu.êle setor. Essa verba já foi aprovada 
pelo Conselho EstadMl de Educação. 
Afirmou o titular da Pasta 

da Educação que, até março 
de 1970 - período de início do 
ano letivo próximo - , o atual 
Govêrno caminhará p a r a a 
conclusão de mais de três mil 
salas de aula, em menos de 
quatro anos. De..s verbas ori
undas do Plano Nacional da 

' Educação seTão r.plicados ain-
da êste ano maii de 10 millfões 
de cruzeiros novos, at ravés de 
convênios. 
DESENVOLVIMENTO 

O Sr. Bezerra de Meneses 
revelou que com o programa 
educacional que vem s e n d o 
desenvolvido. a sua. Pasta po
derá oferecer, no próximo ano 
letivo, na sua rêde ]>rimárla, 
matriculas a tôdals as crianças 
situadas na faixa de idade de 
7 a 11 anos. Disse que a mala
ria das salas de a u I as está 
sendo construída na Baixada 
Flumir.ense. onriA A.inriA. ner-

siste o deficit de matrículas. 
Para o titular da Pasta da 

Educação, o plano do Govêr
no fluminense nesse setor im· 
plica na construção de unida
des escolares beneficiando, in
distintamente, todos os 63 mu
nicípios fluminenses. Desta. 
cou. porém. que está sendo ob
servado um critério de ,prior1-
dades resultante àa interpre
tação de dados sôbre contin
gentes demogrlÍficos em idade 
escola r . 

Finalizando. disse o profes
sor Bezerra de Meneses que 
êsse programa deve ser inter
pretado como um símbolo cto 
esfôrço desenvolvido _pela pró
P r 1 a comunidade fluminense 
no sentido de vencer a bata
lha do analfabetismo: "são 
recursos captados junto à po
pulação, através de impostos 
estaduais, em seu próprio be
nefício". 
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,plano para 
! n1ais escolas ein 
I Ad I to as as cidades 
! 

~ O govêrno fluminense de
( verá investir êste ano, na 
·~ construção de novas salas de 

rendimento e conseqüente au
mento de produtivida-de. Os 
resultados das pesquisas se
rão publicados pelo boletim 
informativo da Divisão de 
Educação Fisica do MEC, que 
para. isso terá prioridade ab
soluta . 

aula, em todo o Estado do 
Rio, NCr$ 10.5 milhões, ver
ba já aprovada pelo conse
lho Estadual de Educação, 
segundo informa o Sr. Bezer
ra de Menezes, Secretário de 
Educação. Das verbas oriun-
das do Plano Nacional de 
Educação, se rã o aplicados 
ainda êste ano, mais de lt\ 
milhões de cmzeiros novo.;;. 

Com o prog::ama P.ducach>
nal que vem . ..endo desenvol
vido. o govêrno poderá ofe
recPI·, no próximo ano leti
vo, na sua rêde primária, ma
triculas a. tôdas a.~ crianças 
situadas na faixa etâria. de 
7 a 11 anos. A maioria das 
salas de aula está sendo 
con~;trnida na Baixada Flu
minense, onde ainda pnsis
te o ''deficit'' de matrículas . 

A construção de un idades 
escolares beneficiará todos os 
63 municípios fl uminenses. 
mas está sendo observado um 
critério de prioridad~~ re:ml
tante dlj. interpretação de 
dados sObre contingentes de
mográficos em idade escolar. 

cação física 

I 

FEIRA DE cmN~ \ 

Pelo Secretário Bezerra dr Meneseli, de Edueaeão e Cultura. 
foi aberta a n Feira de tJiílncia s, Ar~~~~ e Letras do Oaléglo 
Técnico e lndnstrial «AureUn o Leab, de Niterói (foto). A mos
tra. organizada 11e1os alunOR• sob or:entaçllo dos profesa6res. 
foi lnaul:'urada com homenagem a'<l escritor fluminense. For•m 
apresentados núm•·ros de T-rnaJ. decla:ma'=Ao e repl'esenta<:lle• 
de po.emae. O diretor do e~tabelecirnento, Proíe.sor Alvaro 
Caetano, saudou os ~rescntes e a solenidade ftl encerrada 
com destile de modas. a1n·eg:ntando modelos exec:utados pelas 

----alunas 
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RJ: ,plano para 
filais escolas eiD 
tôdas as cidades 
O govêrno fluminense de

verá inv_estir êste ano, na 
construçao de novas salas de 
aula, em todo o Estado do 
Rio, NCr$ 10.5 milhões, ver
ba já aprovada pelo conse
lho Estadual de Educação, 
segundo informa o Sr. Bezer
ra de Menezes, Secretário de 
Educação. Das verbas oriun
das do Plano Nacional de 
Educação, se r ã o aplicados 
ainda êste ano, mais de lll 
milhões de crnzeiros novo.;. 

Com o prog:-a.m.a P.ducac!o
nal que vem sendo desenvol
vido, o govêrno poderá ofe
recer, no próximo ano leti
vo, na sua rêde primária, ma
triculas a tôdas as crianças 
situadas na faixa etária de 
7 a 11 anos. A maioria das 
salas de aula está sendo 
construída na Baixada Flu
minense, onde ainda persis
te o "deficit" de matrículas . 

A construção de unidades 
escolares beneficiará todos os 
63 municípios fluminenses, 
mas está sendo observado um 
critério de prioridades resul
tan te da interpretação de 
dados sõbre contingentes de
mográficos em idade escolar. 
Educação física 
o Ministério da Educação e 

Cultura e a Universidade Fe
deral do Rio de Jaseiro assi
naram convênio ontem. no 
valor de cem mil cruzeiros 
novos, para a instalação no 
Rio do primeiro grande la
boratório de pesquisa sôbre 
educação física da América 
Latina. A responsabilidade ce 
financiamento e aquisiçii. l'l do 
equipamento científico neces
sário caberá à Divisão de 
Educação Fisica do MEC, en
quanto que a montagem do 
laboratório ficará por conta 
do Departamento de Pesqui
sa da Cadeira de Fisiologia 
da ENEFED. Esta efetivará 
Pesquisas de biologia do es
fôrço e da aptidão física pe
lo prazo de três anos, poden
do trocar informações com 
outros setores estrangeiros ou 
nacionais que venham a ser 
criados. 

·A principal finalidade das 
pesquisas planejadas para o 
futuro laboratório, segundo o 
convênio, é a de investigar os 
fatôres que influenciam a ca
pacidade de trabalho flslco 
da máquina humana, pro
curando dados que possibili
tem uma melhoria do seu 

rendimento e conseqüente au
mento de produtividade. Os 
resultados das pesquisas se
rão publicados pelo boletim 
informativo da Divisão de 
Educação Fisica do MEC, que 
para isso terá prioridade ab
soluta . 

Universidade 
SALVADOR (0 GLOBO) 

- A Universidade Federal 
da Bahia vai inaugurar em 
outubro dois grandes centros 
de pesquisas: os Institutos 
de Matemática e de Geociên
cias, órgãos que entrarão em 
atividade dentro das ·exigên
cias da nova legislação uni
versitária que dará nova es
trutura à UFBA. 

Segundo informante da 
UFBA, já em 1970 ela se in
tegrará no sistema de 24 
unidades, das quais nove 
formam o chamado "Sistema 
Comum", cinco serão órgãos 
suplementares e as demais 
se destinarão ao ensino pro
fissional e à pesquisa aplica
da, ampliando as p06sibilida
des de matrícula. Algum&.S 
Inovações objetivas _ _possiblll
ta.ram à UFB~ reoí!bêr &te 
ano 2.500 no~,.....ft· 
pre:.ent .. nau um acriscl.mo 
da ordem de 22% . 

Nomeações 
Os Ministros Militares. no 

exercício temporário da Pre
sidência da República, assi
naram atos na pasta da Edu
cação • promovendo as se
guintes designações: Arlin
do Lopes Corrêa para inte
grar o Oonselho Deliberativo 
do Fundo Nacional do De
senvolvimento da Educação; 
para o Conselho Administra
tivo da Faculdade Católica de 
Medicina de Pôrto Alegre, por 
quatro anos. D. Vicente 
Schoerer, Professôres Rui Cir
ne Lima, Heitor Masson Cir
ne Lima, Hélio Helbert dos 
Santos, e Ministro Nicanor 
Kraemer da Luz. O Prof. Be
nedito Suda de Andrade foi 
designado para o cargo de 
Diretor da Faculdade de Di
reito da Universidade Flumi
nense, o Prof. José Medeiros 
Machado para Vice-Diretor 
do Instituto de Física da 
Universidade Federal de Per
nambuco e o Professor La
fayete de Azevedo Pondé pa
ra Vice-Diretor da Univer
sidade Federal da Bahia. 



·.a.~~, .. ,ro 
fala de 
ednca~ão 

O Secretário de Educaçlo 
do Estado, Ministro Geraldo 
IIIontedônio Bezel'11\ de Me~ 
~ foi entrevistado. ontem, 
no "Programa Educação e 
Cultura DO Estado do Rio",· 
tftrtgido e apresentado, às 20 
horas, na Rá.dio Federal, pe
Jo Advogado Orlando Coelho 
Rosa. Nos trinta minutos de 
programação foram fettu de
RDSS de perguntas ao profes
ICil' Geraldo Bezerra de Me
nezes abordando os vários as
peetos l educação no Esta
do, bem como a ezpansio do 
ensino e da rêde eacolu. 

o programa '"Educação e 
CUltura no Estado do Rio .. 
nl ao ar tôdas as têrças-fel
ras, das ~ às 20h30min, •bar
dando tod011 os aspectos e pro
blemas fiuminensea. 
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G. E. CEI •. AMARANTE FOI INAUGURADO- A inauguração do Grupo Es-
1.ar Cel. Amatante, no Zumbi, a'!!sinalou o início das ~o!enidades comemorativas 

aruversá.'rio da emanclpi'-Çáo dí!fite 1\lunicípio. Na foto, o governador Gere
s Fontes e o Prefeito Osmar Rosa desatam a fita simbólica_, vendo-se ainda 

retário de Educação. Beserra de Me nezes e o deputado Airton Raehid 

.. 
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O .Sécretário da Educação visitoq as instalações da F eira de Arte de Hemique Laje •. 

Henrique L• Instalou 
,feira de Arte 

Foi instalada, optem, ,a I Feira 
Arte do Ginásio Industrial Henri
~ Lage com a apresentação de 
óiDtenas de trabalhos realizados pe
lot 1.800 alunos do ed\lcmdário. A 
mostra foi prestigiada pela presen-

ça do ·Secretário Geraldo Bezerra de 
Menezes, de EducaçãQ, além de ou-
tras autoridades e de grande núme
ro de estudantes de outros colégios de 
São Gonçalo. (Página 2). 
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ler·emias ofer~ece E. do Rio 
para CBD treinar a séleção 

f 

• iterói (Sucursal) - O Go
~ nador J~remias Fontes ofe
·eu o Estado do Rio, ontem 

;1 CBD, pa.ra a fase de· treina· 
311 to dQ. seieção brasileira qu 
sputará o Canl!Peonato Mun
]1 do México, duranl2 en 
mtro que mante'Ve, n~sta c0. · 

"tal, com o Sr. João Have
la:Jge. 

Na oportunidade, o governa-
, 'r comprometeu-se a. ar:la. 

1 •as despesas do tl'einamen
cabendo à OBD, lllpenas, e 
lha da cidade que melho:· 

·r a interessar à comissão 
ica. O ofer~cimento, se
do o chefe do Executivo. 
o visa a nenhum interêsse 

ocional, traduzindo, sim
mente, o desejo do Govêrno 

povo fl.Uinl.inenses na con
a definitiva da Taça Ju1es 
.t pelo Brasil." 

1\.ÇAO 

residente da OBD aceitou 
.recimento e disse que o 

j?. à consideraçãO da co
o técnica, ",porque hoje 
se faz em têt-mos de se-
sem que ela seJa ouvi-

da." Acha o Sr. João Havel.an
ge, que "o oferecimento é, no 
entanto, oportuno, porque mu!
t:~s cidades flum.i<nenses, pelo 
que conheço do Estado do Rio. 
podem dar ao selecionado a 
t.ranquilidade para um treina
mento à altura com vistas à 
Copa do Mundo." 

Na visita ao Palácio NHo Pe
çanha, o presidente da CBD 
mostrou--se otimista quanto à.~ 
cha,nces da conquista da copa 
pe'lo Brasil. Sôbre João Salda
nha, afirmou que "êle reúne tó
des as condições, como provou 
nas eliminatórias, para unir. 
em tôrno de um selecionado de 
SUIPer-cra.ques, a técnica, a dis
cLplina e a. vontade de vencer." 

MEDALHA 

o presidente da CBD presi
diu, a convite do Governador, 
solenidade de assinatura de 
decreto-lei que :llwtitui a. Me
dalha do Mérito Esportivo do 
Estado do Rio de Janeiro. Ela 
~:erá conferida a pessoas físi
cas ou jurídicas que mais se 
destacarem no setor esportivo. 

A medalha será de vermeil, 
com os brazões do Estado do 
Rio e da Educação Física e 
junto com ela o agraciado fará 
jus, ainda, a um diploma. 

LEMBRANÇAS 

Em Niterói, o Sr. João Ha
velange lembrou do seu tem
po de nadador pelo Clube de 
Regatas Gragoatá, onde teve 
como colega de equipe o pro
fessor Geraldo Bezerra de Me
neses, atual Secretário de Edu
caçã-O do Estado do Rio. l];le 
e o Secretário saíram do Gra
goatá para o FIUIIIinense, do 
Rio, levados pelo técnico ca
c.h.ilnbau. 

O pr.esidente da CBD solici
tou ao Sr. Jeremias Fontes pa
ra continuar a ajudar o espor
te do Estado do Rio, "porque 
é atra.w.s. dela que poi'.em~ 
forjar uma juventude mais au
têntica." Aplaudiu as medidas 
que o Governador vem ado
tando para impedir" que os lo
teamentos indiscriminados aca
bem, no interior e nos centros 
urbanos, com os campos aber• 
tos de futebol. 

Havelange é a favor da volta do C. do Rio · 
~si dente da CBD, Sr . 
ravelange, manifestou. 

esta capital, um pon
ta pessoal, "de simple,· 
" , favorável à vol tr 

) do Rio à Federaçãr 
le FutebOl, da qual foi 
em fi11S de 1962. 

o o presidente d 
assunto deve ser di.s
\ área do CND e da 
"CF, "sendo louvável. 
esfôrço dos desportis-
terói e do Govêrno do 

Estado do Rio, que se mostra 
disposto a ajudar na iniciati
va, de tentarem o r~tôrno do 
Canto do Rio ao futebol pro
fissional da Guanabara." 
, STADIO 

A declaração do Sr. João Ha
:elange - que frisou mais de 
uma vez falar apenas na con
dição de simples esportista -
foi f.eita depois de ser infor
mado, pelo próprio Governa
dor J eremias Fontes, de que o 

Estado dotaria o Estádio Calo 
Martins, para servir o canto 
do Rio, de condições para abri · 
gar platéias de 70 mil pessoas. 

O presidente da CBD acha. 
que o canto do Rio encontxa
se bem próximo da Guanaba
ra, "talvez mais próximo do 
que alguns clubes dos subúr
bios mais afastados do Rio e 
do próprio Vasco da Gama., to
mando-se, por base a. sede des- · 
sas agremiações e a. distância 
que guardam do Maracanã. 
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,llntes da chapa ser lançada houve, nalu ralmente, os cdchichos, em frente ao par~ 
ido, na Av. Amaral Peixoto, em que o de pulado Luiz Brak aparece à direita com o 
~refeito de Campos, (de costas), sr. ]os á Carlos Barbostr e os lideres de Itaperuna. 
~xtremo-norte, srs. José Garcia de Freitas e José Alves fia Silva, provando sua ha-

bilidade 

O governador Geremias Fontes discursand o quando acabava de assinar o livro da 

ARENA na qualidade de um dos 30 nomes que escolherão o pôvo diretório em 14 de 

dezembro, entre o presidente e o secretário da agremiação, srs. Cordolino Ambrósio e 

Em ambiente de mUita CU'cunspec
ção, a ARENA e o MDB reunir m on~ 
tem seus dirigentes para divu~ ar os 
nomes dos 30 membros régistrar os on
tem mesmo no TRE para esc 8reru 
dia 14 de dezembro seus novos , lireto-
rios. , 

A escolha oficial da ARENi ccor
reu maís cedo do que a do IVID , C'o.n 
a presença do governador GE ·em!as 
Fontes, a:;srnando o livro rlP in .r"cao. 
num ambiente de pacificar·i:c. C•lll •1 
ausênc;a apenas de alguns 'lC~ ~o •:;. 
co!hictcs como o sr. Joaquim L· \'•Jllnt 
senador Paulo Tôrres. e o sr. ·r otón:o 
Araújo - êste está doente e 
do. 

OS 30 SITUACIONISTAS 

Os 30 nomes da ARENA 
segurntrs : 

Geremias Fontes. Paulo 
He!y Ribeiro Gomes, Teo.õnio de 
jo. Cordolino Ambrósio, Luiz Br 
sé Ha(iad. Alceu Figu~:ira Alair 
ra, Pa:l!o Menrles, Raimu:Jdo 
Saramago Pmheiro, Márcro Pa~ 
Sally Emrlw Abun11a:1:aH ~-•' 
Carmo. Ruy Queiroz, Jorr;e Oa 
nizw Socrates, Ut:raldo Bezer · 

es. Armandó S~o. r. 
oucl TMc C:>rlo.i Bart:o· 1 

La\'ut,ra Pauio Pln; D<! , 
\'t'.ltiir Barbma :\1Jrcira. O;ma 
Rosa " Jo~é S:tlly. I 

Os dois nomrs qup terlam··~ldo ill 
diradC's pelo governador LLrcmit~ fi·ea. 
tes. se~undo. especulrçõe,< •10 ~'i"t'r:o 
ocupadr os lut;"ares c'a• •'<l'''·'' c: ·' .'l'll. 
M;ir1o J ambnrindeo,- p ·'":c v, z Os 
!ndlcados seriam o ~e~rccrrto d Edu
ração. pro! GPraldo B'!:&f'!T>t rt~ 1\':~rw
z s e o de Saúde, sr. Arma, o tia 
Couto 

A OUTRA 

A chapa do MDB rm a seguinte. 
Amaral Peixoto. 1\fOntio CeJso Ri-

Alceu Figuéira, aparecendo na extrem a.esquerda o deputado Alair Ferreira 

beiro de Castro, José Antônio Saad, 
Afonso Celso Ribeiro de Castro, An
tonio aa ::itlva, Augusto De Uregorru, 
Zorli Martins, Antônio Gaspar, Mag1o 
Rapani, João Smolka, José Maria Bar
reto, Heraldo Viana, Silvério do Espí
rito Santo, Odir de Araújo, Alvaro de 
Oliveira, Márcio Ma::êdo, João Alberto 
Ribeiro, Afonsino Frazão. Jaime Cam
puti, ~icanur F' ,rrE'.ra Nune~ Claudto 
Mca:ir cte Azevedo, Fernancto Leanctro, 
Alvaro de Almeida, Saul Soares, Parcy 
Ribeiro. Jcse Kezen, João Ridregues de 
OI. v eira, Celso Pesanha Filho, Paulo 
Hcrvê e Joi'.o Caldara. 

DUAS REALIDADES 
Dircurmnao uurame sua mscr1çao 

r.a. ARl:l\A como um dos 30 nomes qui! 
e,., olnl'r<...o o nôvo diretório, o gove,.. 
r..adcr Geremio.s Fontes afirmou. :; pro
p, .. <'Cl dt> :;uas divergências partl:t~;nal!, 
que ela5 sao fl'uto da nova rea'ldac .. ~ 
Jr.lpc.:.ta ,wJa Revoluç:lo com a .~:l<Pl
mstrr.tç:.:o superando a politrco em ter. 
mos n .. liKlcnaJs. mas as&1natou '>erE.'m 
elas a~ me· o ... cs e nao cte homr:n~, 

R~f"TIU·>f a sua recente v1a~em a 
Ba•nu ena1 <;:rendo a Usina ~~ · Paulo 
·JOU op o;óU'lp;l.r áp .ro:reJ OtuOO OSUOJV 
l~r .-•<. · o.empu p~ra segurrmos 1·,o I%

•o r-.o Rw' ,, lri~ou que "a a.'J~;,a aa. 
lni;~~a-:co trm q~:, ser rm tavor do 
"'eT.\ ~\ .:-~~..~1to c. d1' l;Olnunid:.:h.i~. pols 
> po,.c.no~ li'a.r l)l. RcYolw;au r ept-

t!•Juo acpulo qr.e condtonávamul" em 
fnnç.:tu oa p.;>!lcica em termos sup~ra
cos' Fêz un,1a referência c special ao 
ant!go ~ccretano-geral da ARENA. 
a ·pmado Luiz :Craz. ao pres•denlc> do 
part1.1o sr. Cordol!no Ambrósio. tem. 
b:·:::ndo o tempo "em que ag'lamos par
tidàrmmentc na agremmçao quando 
era até mesmo consJr1era 'o difrC"iJ por 
alguns falar na RevoJuçto, politic~ 
n1f;nte". 

TRABALHO ~ CANDIDATURA 
Antes o presidente da ARENA, sr. 

Cordolino Ambrósio, dissera que a pre-

sença do governador demonstrara a 
aplicação do Ato Institucional que as. 
segura o direito de divergir, mas pro.. 
vando que as divergências não eram 
entre os homens e sublinho ser "mUito 
1mportante que saibamos aproveitar a 
abertura ao Poder Civil nessa fase dt
ficll da Nação". Quando se encerrou s 
solenidade, que durou menos de 15 mil 
nutos, o presidente d0 partido disse aos 
presentes: "Agora v':.mos trabalhar em 
nossos ··erviços!" · 

Depois de sua observação, o depa. 
tado Alarr Ferrerra, levantou-se e pe
diu a palavra. dizendo somente o se
guinte: "Viva o senador Geremia.s 
Fontes!" ao que o governador respo!!
deu em ,tom de brincadeira: "l:~so nào 
está sendo cronometrado, não é?" . 

NO FIGURINO 

Antes um pouco de o governado,. 
chegar ao partido. seu presidente de. 
signou uma comissão para esperá-lo 
no elevador. integrada pelo secretário 
Alceu Fi:;ueira e o deputado Luiz Braz, 
rrmrC'!< :.:dos. J'l:'t pou~os dias como "eJc. 
mentos de urna ala contrári:l ao ~,.. 
G rrm.as Fontes" 

Tojos receber?.m o governador den
tro do figurino. ... .:n alguns parlamen. 
tare5. ccmo o sr Cnmara Tõrres fa
>.unfic, 'i';i•.relrnent, qutstão de fiC'<:I 
pPrto do sr. Geremias Fontes. Por ou
tro lado o secretário Bezerra de Me
nezes. cuja inclusão ter >a sido reco. 
rnendada peJo governador. soJichando 
por um repórter a ficar perto dêl~> clu
rante a assinatura do livro dissr": 

- Vou ver se faço rEso ma5 se 
houver oportunidade de discreção pa
ra lhe atender, pois eu ficaria muito 
sem jeito se uesse impressão de que es
taria procurando aparecer. 

A sua saída. o sr. Geremias Fontes 
afirmou, muito bem humorado, que to
dos os nomes são da ARENA P não de 
pessoas pois "agora é partimos para 
as eleições•· . 

Reportagem de 
Caxias encerra 
inscrição hoje 
Encerra-se hoje o prazo 

para as inscrições no con
curso de reportagem sôbre 
Duque de Caxias, promovi
do pela II Brigada de In
fancaria em coiaboraçao 
com o Departamento de 
Difusão CultUral da Secre
taria de Educacão e Cultu

ra do E . do Rio. At~ on
tem haviam sido apresen
tados 10 t rabalhos. que ho
je serão distribuídos à co
missão julgadora. 

O primerro colocado re
cebera um prêmio de . •.•. 
NCr$ 3 mil, o segundo, , • 
NCr$ 1. 50íl e o terceiro lú
g<.r a im!lortãucia de .... 
NCr$ 500,00. Os prêmios 
em dinheiro foram oferta
dos pelo D~partamento de 
D.fu,ii.o Cultur::.!, n~•;-;, .. :; 
tal de Ncrs 5 mil e a li 
Brigada de Infani:aria da
rá aos três primeiros luga
res placas, medalhas e di
plomas alusivos· à promo
ção. 

CONCURSO 

O resultado do concur;,o 
de reportagem será conhe
cido no decorrer da próxi
ma semana e a entrega. 
dos prêmios poderá ser fei
ta no Sete de Setembro, 



])táílO ele.. JJot (c\ 8 } I d_ ' 1- ' ;1 qb ~ 

PETRóPOLIS GANHA ESCOLA 

P.etr6polta ganhou, ontem, mais uma un!dade de ensino -
Grupo Escolar Augusto Meschicl' (foto) - inaugurado pelc:JI 
Governad~r Geremias Fontes. Em ceu d lscurto, o Chefe d$ 
E~ecutivo ressaltou as obras que seu GovGrno vem realizando 
naquêle municíp:o, nos setores C:a Educação, Saúde. • 
Saneamento. Anunc!ou, para breve, a lncta!ação do escritó. 
f'!o da CODERJ na c:dade. O ato co:1tou com a presença 
dos Secret<iri.Os Ce:':erra de Meneses, ela Educação; e Carlos 
C:u·t?nbdr" 'C!" ()!:Ira:;; .:tlé!"'' da ;~.utc~id4!d11$ militarea • 

.C:lV 
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lniormes 
e CONSELHO FEDERAL DE 

TÉCNICOS DE ADMINIS
TRAÇÃO 

No dia 6-5-69, o CFTA 
realizou uma reunião conjun
ta com o CRTA - Cohselho 
Regional de Técnicos de Ad
ministração da 7 .a Região, 

• com a presença dos Conse
lheiros Federais: Ibany da 
Cunha Ribeiro, Presidente do 
CFTA; Aluísio Loureiro Pin
to, Tesoureiro; Edgar Vieira 
Machado Serra, Vera Nov•aes 
Leme, Ilaílson Silveira de 
Araújo, e os Conselheiros Re
gionais: A. Nogueira de Fa
r ia, Presidente do CRTA; Eu
gênio Mattoso, Vice-Presiden
te; Hélio Fernandes Pereira , 
Pres. da Comissão de Fisca 
lização do Exercício Profis
sional; Cláudia Márci·a No
gueira de Faria, Presidente 
da Comissão de Organização 
e Administração; Ernande 
Guilherme de Amorim , Te
soureiro; Herácles Benzi e 
Ney Robson Suassuna. 

A reunião objetivava achar 
uma solução para o impasse 
criado pela R-esolução n.0 10 
do Conselho Federal de Téc
nicos de Administração, con
fiscando as recei t as dos Con
selhos Regionais e redistri
buindo pequenas parcelas. 
Isto não foi aceito pelos Con
selh os de São Paulo e da 
Guanabara, que solicit ar am 
o bloqueio das disnonihilida
des no Banco do Rrasil, im
pedindo a execucão da me
dida tomada pelo Conselho 
Federal. 

Como não foi encontrada 
uma saída, após algumas ho-
ras de discussões , o pensa
mento de muitos Técnicos de 
Administração é de que a fór
mula ideal é a revogação da 
Resolução n.0 10 e a consti
tuição de uma comissão Para 
elaborar a regulamentação do 
Pool Financeiro, proposto pe
le companheiro Nogueira de 
Faria, na reunião anterior do 
CFTA em que compareceu. 

O Pool Financeiro poderia 
socorrer os Conselhos Regio
n ais que não dispõe de recei
t as para instalação e funcio
namento de suas sedes, sem 
ferir •a Lei n .0 4 .769 e o De
creto n .0 61.934, que determi
nam que 80% da receita ·per
tencem ao Conselho que faz 
a arrecadação. 

Na mesma reunião, foram 
a provadas eleições no Conse
lho Regional de Belo Hori
zonte, Minas Gerais, em 30 
de maio; no CRTA. da 3.a 
Região, em Fortaleza . Ceará , 
em 11 de junho ; no CRTA. da 
4.a Região, em Recife, Per
n am buco, no dia 13 de iunh o; 
no CRTA. da 5.a Região, em 
Salvador, Bahia, em 16 de ju
nho do corrente ano. 

ABTAPRESS JUNHO 1969 

Oficiais 
DEPARTAMENTO 

DE RELAÇõES PúBLICAS 
Y olanda Appel 

O Departamento de Rela 
ções Públicas da ABT A está
se empenhando na elabora
ção de um Plano de Trabalho 
que venha atender positiva
mente aos interêsses da nos
sa profissão. 

Eis alguns dos tópicos que 
pretendemos realizar no cor
rente ano: 

1) Divulgação sistemática 
na imprensa escrit-a e falada 
da atuação da ABTA em prol 
dos •assuntos concernentes à 
profissão de Técnico de Ad
ministração. 

2 ) Apoiar a Comissão de 
Expansão Social e o IDA
Instituto de Desenvolvimento 
da Administração. 

3) Confraternizar a Classe: 
- Criar Comissão para es

tudas os vários eventos, tendo 
como principal os festejos de 
aniversário da ABTA, em 
19-11-69, que será antecipado 
da "SEMANA ABTA", cons
tando de Conferências, Semi
nário, Painéis, tendo como 
participantes os professôres 
das vári•as escolas de Admi
nistração e personalidades do 
Govêrno. 

4) Concurso de Monogra
fia, com um tema fixo , que 
será divulg•ado nost!";·iorme~
te pelo ABT APRESS. 

Estas são, entre outras, al
gumas das atividades que 
tentaremos desenvolver no 
corrente ano para a qual con
taremos com a sua colabora
ção e sugestões que poderão 
ser enviadas ao Denart.amen
to de Relacões Públi~as ct~. 
ABTA, no seguint.e enderP.~n: 
Rua da Relação, 55, grupo 208. 

e DIRETORES NOMEAnos 
O nosso companheiro Mar

co Aurélio Cout;nho. :R~onn
mist•a , Prof. de Mercadologia 
da Escola Naval e de Admi
nist.racão de Emuri>!';as r\a 
Universidar'le Gama Filho. foi 
nomeado Diretor do Denar
t.amento de Desenvolvimento 
ne Pessoal cl<t AB'TA-NACIO
NAL. Para Vice-Diretora nn 
Denartamento de Rela~ões 
Públicas, foi nomeRda a nos
sa companheira Yolanc:la A.--
pel, Assessora de Organização 
do INPS. 

ABTA-PARANA •- 'E;.n 
carta do dia 19 de m::~.io. o 
nosso comu•a.nheiro Prof. Ni
Yaldo Ma ranl>il.o li'<~.ri~. comn
nicou-nos a eleicão da nova 
Diretoria da ABTA-P•araná: 
Presioente. Prof. Nivaldo Ma
ranhão Faria: 1.0 Vice
Pres., Ocyron Cunha ; 2° Vi
ce-Pres.. Rasdrúhal Belle
gard ; 1.0 Secretário. Guido 
Schrein er : ? 0 Se~ . Jrli'\.o Ama
ral de Almeida : 1.0 Tesourei
ro , Landívio Tschoeke : 2.0 

Tesoureiro, Ademar Krueger. 

----------------------------

COMISSÃO ESPECIAL DE 
RECRUTAMENTO DA ABTA. 

Heloísa Rebello Moncorvo 

Com a formação da Comis
são Especi•al de Recrutamen
f·o aprovada em reunião da 
Diretoria da ABTA de 8-2-69, 
conforme publicacão feita no 
n.0 41 do ABTAPRESS, CO
meca a se dinamizar mais 
ainda a expansão de nossa 
Associação, para a qual são 
carreados tanto os registra
dos e provisionados no Con
.selho Regional de Técnicos 
de Administração da 7 .a Re
gião, como os estudantes que 
integram as Faculdades de 
Administração do Estado da 
Guanabara; os primeiros, na 
categoria de efetivos e os úl
t imos, na de aspirantes. 

Em fins de março, o nosso 
Presidente, Prof. Nogueira 
de Faria, acompanh•ado dos 
comoanheiros Camilo Fla
marion Ferreira dos Sant.os, 
It.acolomy Nascimento e He
loisa Rebello Moncorvo visi
taram a turma noturna do 
Prof. Rein::~.lr!o Mendes de 
Mor•aes. na Faculclade do Ins
titut-o Brasileiro de Contahi
lidade. Fetornando, no oia 
2-4-69. o Presidente da ABTA 
manteve contato com as tur
mas da manhã. oalestrando 
com ns alunos na comuanhei
ra Cláudia Márci·a Nogueira 
rlP Ji'~ .ri:=~ .. ane leciona naquele 
estabelecimento. 

Na EBAP, o recrutamento 
de novos sócios começou a 
ser realizado através dos re
presentantes de turma da 
prónria Escola. com a coorde
nacão feita nelo companheiro 
Wilson Pizza Júnior. também 
membro da Comissão. 

Fazendo parte do esquema 
a .. UFRJ. uma grande arregi
mentacão foi semeada no úl
timo dia 1::! de maio na Fa
culdade da Av. Pastem·, 
quando Her~cles Benzi. Mal.·
r>o Aurélio Coutinho e Ednilo 
Gomes de Soárez distribuíram 
anreciável número de pro
Postas e de AB'T'APRESS. nos
so órgão oficial, sob a super
visão do Prof. Nogueira. de 
Faria. que teve com os alunos 
palestra de esclarecimentos. 

Além do recrutamento de 
novos membros nara a ABTA, 
a Comissão criada tem pro
curado. t.ambém. mostrar aos 
ass0ciados a conveniência de 
se tr::~nsformarem de sócios 
contrih11int.es em remidos, o 
que nii.o só nossihilitará a 
:il.ouiskão de nossa tão sonha
da sede orónria. como libe
rará o sócio efetivo. anós ape
nas quarenta meses. de oual
Ciner :rnensalid::~,de, semnre su
jeita à correção monetária. 

Agora, certos de oue a Co
mis.<;ão at.11ará em ritmo c-res
cente. volt.a.remos a divulg~:n:
•as ativida,des em nossos pró
ximos números. 

Personalidades 
em destaque 

A Associ•acão Brasileira de 
Técnicos de Administração 
tem a grande honra de re
ceber em seu quadro social o 
Professor Emérito da Univer
sidade Federal do Rio de 
Janeiro, antiga Universidade 
do Brasil, Álvaro Pôrto Moi
tinho, um dos pioneiros da 
Administração no Brasil, a 
quem muito devemos pel-::t 
sua dedicação e persistência 
na luta pela institucionaliza:.· 
ção da administração. 

A sua vida é um dos mais 
representativos capítulos da 
própria história d•a Adminis
tração no Brasil. Em 1938, era 
Diretor da Faculdade de ' Ci
ências Econômicas e Adminis
trativas do Rio de Janeiro, 
que funcionou como verda
deiro embrião dos atuais Cur
sos Superiores de Adminis
tração. Na antiga Universida
de do Brasil, travou uma luta 
titânica para a criacão do 
Curso Superior de Adminis
tração. Durante muito tem
po, foi impedido pelos econo
mistas monetaristas, lidera
dos pelo Prof. Eugênio Gudin, 
que supunham poder dar a 
arrancada para o desenvolvi
mento sem preoarar admi
nistradores profissionais. A 
realidarie comnrova que o 
Pruf. Alvaro Pôrt.o Moitinho 
estava com a razão e os eco
nomistas monetaristas. de
Pois do Desafio Americano 
tentam encontrar nma saída 
para as suas ooiniões limita
das e tendencios-as . oroduto 
rla falta de uma análise pro
funda da problemática social. 

Foi Presidente do Sindica
l-o dos Economistas do Rio de 
J"neiro. Diretor c.l~ . Associa
cão Comercial no F.io rle .Ta
neiro. Presidente no TDOR.T 
na Guanabara e memrro rla 
Junt.a oue inst.alon o Conse
lho ReP."iona,l de Té~n;~ns ile 
Administração da 7 .a Re~ião. 

Tem várias obras publica
das, ent.re as quais destacam
se: "Ciência oa Administra
cão". na 5.a edição, e "Intro
ducão à Administração", na 
2.a edicão. 

A Diretoria da ABTA cum
primenta os companheiros de 
nosso onadro social oelo in
gresso do Prof. Alvaro Pôrto 
Moitinho e comunica oue, co
mo reconhecimento nelos ser
vicos Prestados à Administra
cão no Brasil, conferiu. por 
unanimidade. o 2.0 título de 
Sócio Benemérito da ABTA 
ao mestre que ensinou a tan
tas geracões e oue deve ser 
11m e-.remplo c:le JP.alilade, de
dicação e nersistência à cau
sa da administracão em nos
so país, construinno de ::~,gora 
em diante a handeira de lu
tas na Associoacão Brasileira 
de Técnicos de Administra
cão - lutando por um Brasil 
ékno de seu destino . . . 
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e ABTA-MINAS GER 
Estêve de visita a 
Nacional o nosso comp 
ro Prof. Osório da Roc 
niz, Presidente do Co 
Regional de Técnicos < 
ministração da 6.a Re 
fundador da ABTA· 
Gerais, que informou 
CRTA da 6.a Região re 
483 pedidos de inscr 
que já aprovou 180 pm 
dos quais 110 foram hc 
gados pelo Conselho F 
de Técnicos de Admir 
ção, tendo sido indeferi 
pedidos e existindo 60 E 
ligência. 

Mesmo havendo um 1 

vel número de Bachar' 
Administração, face ao 
tempo de funcionamen1 
Cursos Superiores de , 
nistr1tção, sàmente cên 
30 Bacharéis de Admin 
ção solicitaram regish 
CRTA. da 6.a Região e, 
seqüentemente, se encon 
habilitados ao exercíci1 
profissão. 

O Prof. Osório d·a Ri 
Diniz quis conhecer m · 
detalhes sôbre a Reso 
n.0 10 do CFTA, que COI 
cou as disponibilidades 
Conselhos Regionais, el 
atitude do CRTA. da 7.a' 
gião, o maior preiudica 
que dispõe de um saldo 
perior a 800.000 cruzeiro 
vos bloqueados no Banci 
Brasil S.A .. até que a 
petoria de Financas do 
nistério do Trabalho dê d 
pronunciamento final. · 

e RECRUTAMENTO 
PROFESSõRES PAii 
EAESP. 

A Escola de Administri 
àe Emprêsas de São Pauld 
Av. Nove de Julho, 2029 
São Paulo. ahriu. no oe!J 
fie 10 de abril a 23 de ri 
de 1969, inscricões par1 
concurso de t.itulos e pro 
a fim de preencher vagas 
níveis iniciais da carreiN 
docente - Instrutor e A~ 
tente . Do Erlital enviactl 
ABTA, para divulgação. é 
eram as condicões exigi1 
Para Instrutor - Instn 
ele nível snnerior, com ê1 
se para cadeiras relacion1 
com a Administ.racão ·Pí 
ca: nelo menos um anc 
treinarnentn nós-graoml,(' 
esnecioalizado em Adminis 
cão ou na área de conb 
mento a que se destina o < 
(li.da+.o, on tempo equival1 
de exneriênda no camoc 
Administr•acão; idade, m 
ma de 24 e máxima dE 
anos. Para Assistente -
t.rur>ão de nível suuerior. ' 
ênfase nar-a cadeiras rela 
nadas com a Administra 
Pública; pelo menos dois a 
de treinamento uós-grad 
do e esnecializado em Ad: 
nistracão ou na área de 
nhecimento a que se dest 
o candid•ato, e exoeriência 
ca.mno da Administrac 
idade mínima de 26 e máxi 
de 40 anos. 
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~rsonalidades 

n destaque 
Associ•acão Brasileira de 
licos de Administração 
a grande honra de re

r em seu quadro social o 
essor Emérito da Univer
je Federal do Rio de 
~iro, antiga Universidade 
lrasil, Alvaro Pôrto Moi
o, um dos pioneiros da 
Linistracão no Brasil, a 
a muito devemos pela 
dedicação e persistência 
llta pela institucionalizá::. ' 
da administração. 

sua vida é um dos mais 
esentativos capítulos da 
ria história d•a Adminis
io no Brasil. Em 1938, era 
tor da Faculdade de ' Ci
ts Econômicas e Adminis
vas do Rio de Janeiro, 
funcionou como verda

) embrião dos atuais Cur
Superiores de Adminis
io. Na antiga Universida
D Brasil, travou uma luta 
tica para a criacão do 
o Superior de Adminis
io. Durante muito tem
oi impedido pelos econo
!lS monetaristas, lidera
)elo Prof. Eugênio Gudin, 
·supunham poder dar a 
ncada para o desenvolvi
to sem preoarar admi
·adores profissionais. A 
dane comnrova que o 
. Alvaro Pôrto Moitinho 
ra com a razão e os eco
istas monetaristas. de-

do Desafio Americano 
tm encontrar 11ma saída 
as suas ooiniões limita

e tendencios•as . uroduto 
tlta de uma análise pro
a da problemática social. 
i Presidente do Sindica
IS Economistas do Rio de 
iro. Diretor d::t Associa
Comercial no F.io rle .Ta
'· Presidente rlo TDOR.T 
fuanabara e mem~->ro da 
a aue instalon o Cons~
te~iona.l . d~ T.;~ni~ns ile 
inistração da 7 .a Região. 
m várias obras publica
entre as quais destacam
'Ciência ria Administra-
na 5.a edicão, e "Intro

D à Administração", na 
jição. 

)iretoria da ABTA cum
enta os companheiros de 
, Qllaàro social nelo in
o do Prof. Alvaro Pôrto 
inho e comunica aue, co
econhecimento nelos ser
prestados à Administra

ao Brasil, conferiu. por 
imidade. o 2.0 título de 

Benemérito da ABTA 
estre que ensinou a tan
~er-acões e aue deve ser 
"!remplo de JP.alilade, de
ão e nersistência à cau-

administracão em nos
ís, construinrlo de agora 
iante a handeira de lu·
la Associ•acão Brasileira 
écnicos de Administra
- lutando por um Brasil 
de seu destino . . . 
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e ABTA-MINAS GERAIS -
Estêve de visita a ABTA
Nacional o nosso companhei
ro Prof. Osório da Rocha Di
niz, Presidente do Conselho 
Regional de Técnicos de Ad
ministração da 6.a Região e 
fundador da ABTA-Minas 
Gerais, que informou ter o 
CRTA da 6.a Região recebido 
483 pedidos de inscrição e 
que já aprovou 180 processos, 
dos quais 110 foram homolo
gados pelo Conselho Federal 
de Técnicos de Administra
ção, tendo sido indeferidos 20 
pedidos e existindo 60 em di
ligência. 

Mesmo havendo um razoá
vel número de Bacharéis de 
Administração, face ao bom 
tempo de funcionamento dos 
Cursos Superiores de Admi
nistr:l.ção, somente cêrca de 
30 Bacharéis de Administra
ção solicitaram registro no 
CRTA. da 6.a Região e, con
seqüentemente, se encontram 
habilitados ao exercício da 
profissão. 

O Prof. Osório doa Rocha 
Diniz quis conhecer maiores 
detalhes sôbre a Resolucão 
n.0 10 do CFTA, que confis
cou as disponibilidades dos 
Conselhos Regionais, e da 
atitude do CRTA. da 7.a Re
gião, o maior prejudicado já 
que dispõe de um saldo su
perior a 800.000 cruzeiros no
vos bloqueados no Banco do 
Brasil S. A. . até que a Ins
petoria de Financas do Mi
nistério do Trabalho dê o seu 
pronunciamento final. 

e RECRUTAMENTO DE 
PROFESSôRES PARA A 
EAESP. 

A Escola de Administração 
àe Emprêsas de São Paulo, na 
Av. Nove de Julho, 2029, em 
São Paulo, ahriu, no oeriodo 
fie 10 de abril a 23 de maio 
de 1969, inscricões para o 
concurso de t.itulos e Provas , 
a fim de Preencher vagas nos 
niveis iniciais da carreim de 
docente '---- Ins-trutor e Assis
tente. Do Erlital enviado à 
ABTA, para divulgação. estas 
eram as condições exigidas: 
Para Instrutor - Instrução 
de nível sunerior, com ênfa
se nara cadeiras relaciomtdas 
com a Administ,racão ·Públi
ca: pelo menos um ano de 
treinamento nós-graduHdo e 
esnedalizado em Administra
cão ou na área de conheci
mento a que se destina o can
Clidat.o, on tempo equivalente 
de exneriên~ia no camno da 
Administr•acão; idade, míni
ma de 24 e máxima de 35 
anos_ Para Assistente - Ins
trucão de nível suuerior. com 
ênfase nar-a cadeiras relacio
nadas com a Administracão 
Pública; pelo menos dois anos 
de treinamento nós-gradua
do e esnecializado em Admi
nistração ou na área de co
nhecimento a que se destina. 
o candid<afo, e experiência no 
cam no da Administracão; 
idade mínima de 26 e máxima 
de 40 anos. 
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Demonstrou preocupações 
com a atitude dos Conselhos 
Regionais da 7.a (Guanaba
ra) e 8.a (São Paulo) não 
concordando com a Resolu
ção n.0 10 do CFT A, pois cria 
um clima de tensão na clas
se dos Técnicos de Adminis
tração, que irá causar difi
culdades, pela existência de 
uma verdadeira moção de 
desconfiança ao Conselho Fe
deral. 

Os prejuízos para a classe 
são de vulto, considerando 
que existem centenas de pro
cessos, dependendo de homo
logação do Conselho Federal; 
só da Guanabara, mais de 300 
e atrasando as eleições nos 
Conselhos da 2.a Região, em 
Belém; 3.a Região, em For
taleza; 4.a Região, em Reci
fe; s.a Região , em Salvador e 
6.a Região, em Belo Horizonte. 

O Prof. Osório da Rocha 
Diniz voltou para Belo Ho
rizonte desencantado, pois te
me a perda dos esforços que 
realizou para implantar o 
sistema em Minas Gerais; to
davia. o grande prejudicado 
é o CRTA. da 7.a Região, que 
tem o seu saldo bloqueado 
no Banco do Brasil S. A. , sem 
poder comprar a sua sede e 
as Let ras do Tesouro para 
obter receita, enquanto a 
moeda se desvaloriza. 

Na despedida, lembramos, 
juntamente com o Prof. Osó
rio, a máxima de Fayol: ''su
bordinação do interêsse par
ticular ao geral", verificando 
a atualidade de sua adver
tência ... 

• NOVOS ASSOCIADOS 
De 12-4-69 a 17-5-69, in

gressaram na ABT A os se
guintes sócios: João Vicente 
ela Costa, Gesildo Bellazzi 
Passos, Lourival Farias da 
Silva Filho, Newton César de 
Carvalho, Ornar Gurgel do 
Amaral, Sônia Pitta de Cas
tro Beleli, Ismarth de Araújo 
Oliveira, Paulo Roberto de 
Carv•alho Britto, José Nazare
no França Corrêa, Ivo Simas 
Moreira, Ricardo Lima Te
nius, Ludgero Ferreira Gon
calves, Antônio ne Almeida e 
Silva, Lúcia Maria Castor 
Ramos, Luiz Amazonas Pi
mentel. P•aulo Henrique Lis
boa, Francisco Moacyr M. 
Fontenelle, Alcides Redondo 
Rodrigues, Gastão Pinto Pi
res Filho, Iduméa Zacharias 
de Souza, João Baptista de 
Andrade, Sérgio Augusto 
Thorstensen B. de Barlellos, 
Gilberto Filgueiras. R.affaele 
Palerma. Thório Benedro de 
Souza Lima·, Lêdo Goulart, 
Ca.rlos Braga Pereira. R.o
dolpho Born Júnior, Silvério 
Manoel Corrêa, Emanuel Rot
tenherg. CPlio ne Magalhães 
Couto. José Antônio Parente 
Cavalcante, Mara Darcy B. 
Ferrari Pinto, Orl-ando Tei
xeira de Paulo, Yolanda AP
nel, Bias Pimentel Filho, Car
los Luiz Nunes. Jair Jacob 
Mocelin, José Rodrigues ele 
Almeida, Maria Aparecida 
Freitas Nogueira, Murillo 
Souza do Nascimento Gue-

des, Marco Antônio de Melo 
Se-ares, Álvaro Pôrto Moiti
nho, Antônio Soares de Oli
veira, Alexandre Licurci de 

,Mello , IIerbert César Pimen
tel Barbosa, Marco Henrique 
de Almeida Santiago, Nélson 
Castanheira de Barros Falcão, 
Alvaro Abaurre, Demerval 
Mag·alhães Cardoso, Ethewal
do Rocha, Joaquim Carneiro 
Pinheiro, José Alves de Oli
veira, Júlio Gonçalves de M. 
Pernambuco, Magid Saade, 
:!'.'!?.rio Ferreira do Sacramen
to , Sebastião Simões Salles, 
Renato Bastos Vieira, Rinal
do Bastos Vieira, Adolpho de 
Nassau Pereira Dourado, Al
fredo Ferreira Piragibe, Ar
mando Godoy Filho, Everal
do Conceição, Guilherme Rie
ken Neto, João Batista das 
Chagas Neto, Joaquim Alcino 
Rui de Carvalho, José Alberto 
Taboada d'Almeida, José Fe
lipe de Sales Filho, Luciano 
Roger Furtado da Rocha, 
Manoel Nunes da Silva, Sér
gio Villela Vieira, Orlando 
Pires Cardoso e Silas de Al
meida Montenegro. 

IBAM CRIA ENSUR 
IBAM CRIA ESCOLA NACIO

NAL DE SERVIÇOS UR
BANOS 

IBAM CRIA ESCOLA DE 
SERVIÇOS URBANOS 

Wilson Pizza Júnior 

~ I~tituto Brasileiro de 
Adminis'tração M u n i c i p a 1 
CIBAI1v!'), sociedade civil, sem 
fins lucrativos e reconhecida 
como de utilidade pública pe
lo Govêrno Federal , vem de 
criar a Escol-a Nacional de 
Serviços Urbanos, ENSUR. 

Há mais de 15 anos o IBAM 
presta assistência técnica aos 
Municipios, incluindo-se nes
sa atividade o treinamento de 
funcionários municipais nas 
diversas técnicas utilizad•as 
pela administração munici
pal, mediante programa de 
cursos. 

Ao transformar a sua atual 
.Assessoria de Cursos na EN
SUR. o IBAM teve em vista 
•a. crescente necessidade de 
esuecializacão dos funcioná
rios municipais, bem como a 
formacão de profissionais vol
tados para os problemas ur
banos. 

A ENSUR se dedicará à 
formacão do gerenté brasilei
ro de cidades, procurando in-

e O PRÊMIO TAYLOR KEY 
AWARD 

Foi conferido pela Society 
for Advancement of Manag·e
ment, em 1968, ao Prof. Mo
buo Moda, Presidente d•a Uni
versidade de Seiki e eminente 
C.ecano de Administracão e 
Comércio do Japão pelo tra
balho que realizou moderni
zando a administração da 
indústria japonêsa. 

O p r ê m i o Taylor Key 
Award, em homenagem •ao 
pai da Organização, Frede
rick Taylor, é conferido 
anualmente a um pesquisa·· 
dor, técnico ou empresário 
que tenha contribuído de for
ma substancial para o desen
volvimento da Administração. 

É necessário desenvolver a 
profissionalização da Admi
nistração no Brasil, principal
mente no Servico Público, 
para que algum dia um Téc
nico de Administração brasi
leiro receba o prêmio Taylor 
Key Award. 

traduzir uma categoria utili
Ziada principalmente nos Es
tados Unidos e que tantos 
êxitos tem obtido. No nosso 
caso, é uma experiência que 
deve ser tentada, mas que até 
então tem esbarrado nas difi
culdades de formacão, o que 
não mais ocorrerá. Êste curso, 
em nível de pós-graduação, só 
terá início em 1970 ; outros, 
como os de Administracão dos 
Servicos Urbanos. Técnic·as 
da Administração Geral. Pla
nejamento Regional e Local 
e Estudos da Urbanologia. 
serão oferecidos, todos êles 
com o permanente anoio da 
Assessoria Técnica e do Cen
tro de Pesquisas Urbanas do 
IBAM. 

Contando, atualmente, com 
cêrca de 30 Técnicos de Ad
ministração. o IBAM é talvez 
a instituição que mais vem 
divulgando e valorizando a 
atuação do Técnico · de Admi-· 
nistração. Seu Diretor Exe
cutivo, Dr. Diogo Lordello de 
Mello, Professor de Adminis
tração Municipal da Escola 
Brasileira de Administração 
Pública, é uma das pesssoas 
mais dedicadas à problemá-
1:ica da Administração Muni
cinal no nosso pais. Com mais 
essH. inici•ativa do IBAM, mui
to terão a lucrar todos os que 
lirlam com a técnica admi
nistrativa. 

CURSO DE DIREITO TRIBUT ÃRIO 

O De1Ja.rtamento ele Desenvolvimento ele Pessoal 

soZ:cita aos companheiros interessados em ministrar um 

Curso ele Direito T1·ibutário, clumnte o mês ele julho, 

na Faculdade ele Aclministmção cl11t Universidade Gama 

Filho , que enviem progr·amas e cun·ículo pa.r11t a noss11t 
sede. N 
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"UMA EXPERIÊNCIA NA 

ADMINISTRAÇAO DE 
PESSOAL" 

Êsse será o tema da confe~ 
rência de hoje (7-6-69) a ser 
proferida pelo Prof. Glauco 
Antônio Lessa de Abreu e Sil
va, nosso companheiro, re
centemente nomeado Dire
retor-Geral do DASP e Se
cretário-Executivo da Comis
são incumbida pelo Govêrno 
de promover a total reestru
turação da Administração de 
Pessoal da União, e de ela
borar um nôvo Plano de Clas
sificação de Cargos e um Es
tatuto de Funcionários em 
que sejam corrigidas as fa
lhas existentes no Decreto
Lei n.0 711, de 1952. 

Em entrevista concedida à 
Imprensa, o companheiro 
Glauco disse que, "no mo
mento, o programa prioritá
rio é um plano visando à ins
tituição de um cadastro per
manente de pessoal da Ad
ministração Federal, que ve
nha permitir o conhecimento 
globalizado dos servidores ci
vis, através de dados numé
ricos, nominais e de outros 
elementos. Ê s s e cadastro 
abrangerá todos os que pres
tam serviços à Administração, 
independentemente de regi
me jurídico. Será cadastrado 
o pessoal da administração 
direta, autarquias e demais 
entidades que recebem trans
ferência de recursos orça
mentários da União.' 

Apresentamos-lhe nossas 
boas-vindas. Sua conferência 
será de grande valia para to
dos nós. 

e ABTA-SANTA MARIA -
Visitou a ABTA-Nacional o 
Prof. Vitor Francisco Schuch, 
companheiro Presidente da 
ABTA-Santa Maria, R. G. do 
Sul, de passagem para uma 
viagem de estudos a Europa, 
sob os auspícios da Fundação 
Galouste Gulbenkiam, para 
realizar uma série de pesqui
sas sôbre · as novas técnicas 
administrativas, na Alema
nha Ocidental, Inglaterra, 
Franç•a, Itália, Espanha e 
Portugal, objetivando intro
duzir novos métodos de tra
balho e de ensino na Univer
sidade Federal de Santa Ma
ria, da qual é Professor ti
tular da cadeira de Adminis
tração: 

~J-E~~ 
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e ABTA-PERNAMBUCO 
O companheiro Nogueira de 
Faria, Presidente da ABTA
Nacional visitou a ABTA
Pernambuco, realiza1ndo dí,'
versas conferências na Esco
la de Administração da Uni
versidade Federal de Per
nambuco, dirigida pelo Prof. 
Higino Barbosa Lima, funda
dor da ABTA-Pernambuco e 
grande impulsionador da Ad
ministração e de sua profis
sionalização no Nordeste. 
Houve um desencontro com 
o companheiro Lauro Lyra 
Montarroy Presidente da 
ABTA-Pernambuco, que esta
va viajando para tratar de 
assuntos do INPS, já que é 
o seu delegado em Recife. A 
Escola de Administração da 
Univ. Fed. de Pernambuco re
cebeu, sob sua responsabili
dade, o Curso de Ciências 
Contábeis da Univ. Fed. e 
realizou uma reestruturação, 
criando os seguintes Departa
mentos: Ciências Administra
tivas, chefiado pelo Prof. Ál
varo Luiz de Souza; Progra
mação e Técnicas Adminis
trativas, chefiado pelo Prof. 
Davino Pontual Machado e 
Ciências Contábeis, chefiado 
pelo Prof. Gilberto Pimentel. 
Foi, também, feito, com a co
laboração da ABTA-Pernam
buco, um programa de está
gios para os alunos da 4.a sé
rie a ser iniciado, em agôsto 
próximo, com o apoio d8 
C<mselho de Empresários in
tegrado de 15 personalidade.~ 
e presidido pelo industrial 
Otto Hinrichsen e !"erá Pm 
breve reforçado pei'Õ · 'nosS'b 
compnheiro João Baptista de 
Andrade, Gerente Geral da 
Petrobrás, no Nordeste, que 
irá ajudar a ABTA-Pernam
buco. A Escola ·de Adminis
tração, bem dirigida pelo 
Prof. Barbosa Lima, recebeu 
100 novos •alunos e diploma
rá 41 em Administração de 
Emprêsas e 15, em Adminis
tração Pública, aumentando 
a equipe de Técnicos de Ad
ministração que ajudará o 
Nordeste na sua arrancada 
para S2 desenvolvimento, po
dendo colaborar com o nosso 
companheiro Antônio Carlos 
Carneiro, Bacharel de Admi
nistração que está levando a 
SUDENE as novas técnicas 
administrativas. O seu plano 
de desenvolvimento inclui o 
estágio de seus professô:res 
nos Estados Unidos, onde se 

I. 
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Não sendo encontrado o destinatário, queira 
devolver à rua da Relação, 55, grupo 208. 

encontram no momento os 
Professôres: Ênio Rodrigues 
de Souza. Edson Barbalho, 
Antônio Fabrício Guedes Al
coforado e Licurgo Almeida, 
seguindo, em setembro pró
ximo, o Prof. Carlos Alberto 
Mata Batista. A ABTA-Per
liambuco foi acrescida com 
15 novos sócios recrutados 
pelo companheiro Nogueira 
de Faria e irá contar com o 
apoio dos companheiros mui
to atuantes João Baptista de 
Andrade e Antônio Carlos 
Carneiro, que muito poderão 
auxiliar o Presidente Lauro 
Lyra Montarroyos, no recru
tamento de novos sócios. 

ADMINISTRADORES 

MUNICIPAIS 

O Ministro Iberê Gilson, do 
Tribunal de Contas da União, 
ao justificar o voto pronun
ciado na sessão de 10-4-69, 
analisando •a situação cala
mitosa das Administrações 
Municipais, propôs como so
lução "a entrega dos executi
vos das municipalidades a 
administradores municipais. 

Não vale dizer que não há 
onde e a quem recrutar, pois 
•as Escolas de Administração, 
em nível universitário, são 
nm fato inconteste em todo 

o país e a profissão já está 
regulamentada." 

Invocou o ilustre Ministro 
Iberê Gilson a opinião do 
eminente Ministro Pereira 
Lira, que , verdadeiramente, 
entusiasmado pela profissio
nalização da administração, 
recentemente decl•arou ao 
Conselheiro lbrahim Neme 
Khoury, nosso companheiro 
da ABTA, que a solução está 
na criação ''dos prefeitos ad
ministradores", dando todo 
apoio de sua inteligência e 
prestígio pessoal. · 

A Diretoria da Associaçã-O 
Brasileira de Técnicos de Ad
ministracão transmite •aos co
rajosos Ministros a sua soli
dariedade e agradecimentos , 
especialmente ao Ministro 
Iberê Gilson, que define a sua 
tese , afirmando que "a ques
tão da ineficácia ou contra 
indicação da entrega da ad
ministração municipal a po
líticos tem sido a constante 
preocupação das principais 
nações do mundo." 

A ABTA sente-se orgulho
sa em contar com novos alia
dos na sua luta contra a vo
racid·ade dos políticos profis
sionais, que infelicitam o 
Brasil, dizendo que estão ad
ministrando e reafirma o seu 
propósito de continuar lu
tando pela profissionalização 
da Administração. 

DIRETORIA DA ABTA ; 

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . A. Nogueira de Faria 
1.0 Vice-Presidente . . . . . . . Eugênio de Macedo Mattoso 
2.0 Vice-Presidente .. .. .. . 
3.0 Vic.e-Presidente ...... . 
1.0 Secretário ...... .. . .. . 
2.0 Secretário 
1,0 Tesoureiro 
2.0 Tesoureiro .. ... ...... . 
Depto. Administrativo ... . 
Depto. de Desen. de Pessoal 
Depto. de Documentação .. 
Depto. de Expansão Social 
Depto. de Intercâmbio ... . 
Depto. de Fiscalização .. . . 
Depto. de Orientação Téc. 
Depto. de Patrimônio .... . 
Depto. de Publicações ... . 
Depto. de Relações Públicas 

José Serra Bussons 
Horácio Cardoso 
Ernande Guilherme de Amorim 
Nylton Velloso de Velloso 

Francis Castro Rebelo 
Marcos A. Coutinho 
Eduardo Gurgel do A. Valente 
Ney Robson Suassuna 
Itacolomy Nascimento 
Wilson Pizza Júnior 
Newton Strauss 

João Marques da Silva 
Amaure Fraga 

SECCIONAIS DA ABTA : 

AMAZONAS - Presidente 
BAHIA - Presidente .... . 
BRASÍLIA- Presidente .. . 
CEARÁ - Presidente . . .. . 
E. SANTO- Presidente .. 
M. GERAIS - Coordenador 
PARÁ - Coordenador . .. . 
PARAÍBA- Presidente .. . 
PARANÁ -Presidente .. . 
PERNAMB . - Presidente 
Rio Jan. - Presidente ... 
R. G. SUL - Presidente 
S. CATARINA- Presidente 
S. MARIA - R.G.S.- Pres. 

SÃO PAULO - Presidente 

Prof. Randolpho Bittencourt 
Prof. Luiz Augusto Sacchi 
Prof. Octacílio Portugal Lopes 
Prof. Aluísio Cavalcante 
Prof. Anníbal de Athayde Lima 
Prof. Edgar V. Machado Serra 
Prof. Joaquim Borges Gomes 
Prof. Edvaldo Souza do ó 
Prof. Nivaldo Maranhã,, Faria 
Prof. Lauro Lyra Montarroyos 
Prof. Renato Tinoco Faria 
Prof. Mário Rodrigues da Silya 
Prof. Antônio Nicolló Grillo 
Prof. Vitor Francisco Schuch 
Prof. Carlos José Malferrári 
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'-'ustica 
A Justiça Militar, órgão componente do Poder 

Judiciário Federal não constitui justiça de exceção: 
ela é, sim, justiça ~special, como o é, também, a Jus_ 
t!.ça do Trabalho . É, preciso, de início, que se desfaçf;. 
conceito errôneo, muito difundido, aliás, de ser a 
J·L.st' ça Militar destinada a julgar apenas os crimes 
c~ os milits res, pôs to que, tem •ela a missão constitu
cional de apreciar os crimes militares, os quais po
derão ser praticados, indistintamente quer por civís, 
Gu .por m embros das Fôrças Armadas. 

A organização dessa justiça especializada sem
pre, obedeceu, entre nós, à duplicidade de jurisdição : 
c·rgãos inferiores de 1. a instância, denominados Con_ 
t:elhos de Justiça e um órgão Colegiado Estável, de 
cJ.rãter permanente, pinácUlo dêsse poder, que é o 
atual Superi'ot Tribunal Militar, já denominado, an_ 
t.eriorme :-~ te, de Supremo, e cujos membros (dos quais 
.c.inco ·· são togados, bacharé's ou doutores), possuin
do, o "status" de magistrados, têm o nome de mi·
nistros, igualados em remuneração, aos componen
tes do Tribunal Federal de Recursos, consoante o 
E:Stabelecido ~a Carta Magna . , 

Convém ressaltar, desde logo, q,ue tanto civis co_ 
mo militares, estão sujeitos à Justiça Militar, bas_ 
t::mdo, para tanto, que os delitos cometidos apresen
tem as características jurídicas de crimes militares. 
.'\iualmente, Governadores de Estado e seus Secre
tários estão sujeitos a julgamento pelo Superior TrL 
Lunal Militar, desde que pratiquem crimes contra as 
instituições militares ou Segurança Nacional, haven_ 
do sido deslocado, para êsses casos, a .privatividade 
áe fôro, uma vez que êsses de1Jentores do Poder Pú_ 
blico eram julgados p2los Tribunais de Justiça das 
Unidades Federadas. 

Em todos os países, a Organização Judiciária 
Nfilitar reflet iu, sempre, o desejo do legislador de 
conciliar a preservaÇão de disciplina, s•om a qual não 
existe Fôrça Armada, com a garantia do primado da 
lei, sem o qual não haverá ordem jurídica. Constitui_ 
Ião os delitos militares um capítulo à parte de legis
lação repressiva comum, ou, pela sua natureza es
pecial deverão integrar um código punitivo destina_ 
do, precipuamente, a êsse fim? A França, no Código 
Penal de 1810, estabeleceu, taxativamente, que "as 
contravenções, os delitos e os crimes militares não. 
se aplicavam àquele diploma " . Aliás, cumpre salien-
1.ar que com o Código de Justiça Militar de 1857, ve- · 
·rificou-se a reforma da justiça militar naquele país, 
deven do ser acentuado que, pela refer' da legislação, 
o militar francês ficaria, pela prática de todos os de_ 
litos, que viesse a cometer, inclusive os de direito 
comum, sujeito à jurisdição milita.r , ressalvando, 
npenas, o caso das infrações praticadas em tempo 
de · ·paz, com a cumplicidade de civís . 

O "affaire Dreyfus" iniciado em 1894 e somente 
terminado em 1906, havendo apaixonado a opiniã.o 
r:ública francesa, provocou, no parlamento a tenta~ 
tiva de extinção dos conselhos Militares, o que ão 
~e consumou em face da eclosão da 1 . a Guerra Mun
ó.ial , pois, em período de conflagração, a Justiça Mi
litar torna-se mais que imprescindível, uma vez qu e 
nas fôrças armadas, repousa a própria sobrevivên
cia da Nação . Diga_se ,de passagem, que êsse tene
broso êrro judiciário, Envolvendo o oficial francês 

Militar 
Prof . TúLIO MADRUGA 

(C2tedrático de Direito Penal Militar) 

G.c:arretou, além dos magistrais artigos de Emile Zo
la, a defesa, brilhante e erudita, apresentada por 
Rui Barbosa na qual o nosso imortal patrício de
monstrou, de maneira inconteste, a inculpabilidade 
ôo acusado, vítima de perseguição racial dada a sua 
cr 'gem judaica . Acrescente-se ainda, em prossegui_ 
menta às considerações anteriores, que em todos os 
pn.íses e em tôdas as épocas a Justiça Militar, · "'l 
tempo de guerra·, assume características extraordi
r:árias, não apÍ:mas quanto ao aparelhamento judi_ 
:::iário que, nesses' períodos, sofre radicais modifica
ções t.m sua estrutura, como principalmente em re .. 
!ação às sanções penais, que são agravadas, permi
tindo-se, até . mesmo, aplicação da pena de morte, 
como preceitua, nesse particulaJ:', ~ própria legisla_ 
çàü brasileira . Ainda em 1928, houve a decretação 
do Código de Justiça Militar de França, alterando 
substancialmente a organização judiciária . 

o Brasil adota em sua Organização Judiciária 
Militar o regime de composição mista, com juízes 
<nilitares e juízes civis, togados, inclusive nos órgãos 
inferiores de 1 . a instância, onde, em alguns Conse
lhos de Justiça (especial e permanente) existe o au
ditor, que é magistrado, com predicamentos d·e Juiz 
de Direito, orientador jurídico dos conselhos e o 1 . :> 

a votar, cabendo~·lhe , privativamente, redigir a sen
tença. É preciso não confundir os juízes militares . 
componentes do Conselho, com juízes de fato, inte_ 
grantes do Tribunal do Júri : os juízes militares vo
tam em igualdade de condições com o juiz auditor, 
IJDdendo dêle divergir, enquanto os juízes de fato 
estã0 adstr.ito,1 a materialidade do delito . EsmeraL 

"· dino Bandeira, ·em sua obra clássica, relata que Cle-
• menceau, quando Presidente do ,conselho de Minis

tros, teve a p:opósit0 da ! '!Jstiça Militar, a seguinte 
(;Xpr<:ssão: "há uma sbéiedade civil fundada SOb a 
liberdade, como existe uma sociedade mili
t a r apoiaâa na obed'ência; ·o juiz da liberdade não 
r. ode ser o juiz da obediência". Já que estamos, 
apenas e unicamente, sem qulaquer refereciment0 
;-,essoal, transcrevendo conceitos e observ·ações a r·es_ 
peito da Justiça Militar, seja-nos permitido r·epro
duzir magistral parecer de Clovis em 1942, quando 
~' firmou : "Pela organização própria da classe mili- , 
tar, com funções especiais de alta relevânc'a, que dé~ ' 
tcrminam o particularismo do Direito Militar, tenho 
r.1or certo a doutrina que os Tribunais Militares pre
r;lsam de organização própria, a fim de satisfazer·eni 
a~ condições , especiais das instituições militares; 
a liás êsse postulado de doutrina se acha 'consagrado 
r1a Cons~ituição , eis que ela institui o fôro militar . 
O fôro . especial para os crimes militares pressupõe 
tribunàis~speciais, para o julgamento dêsse crime 
c; ue é um:i forma particular de ofensa à org;anização 
social . "Êsses esclarecimentos destinados aos futu
l os bacharéis, muitos dos quais poderão vir a se r 
membras da Judicatura Militar e do Ministério Pú_ 
blico Militar, objetivam, tão somente, despertar o 
i:1terêsse deis acadêmicos pelo estudo do Dir·eito Pe
nal Militar : "disciplina jurídica cujo conhecimento 
é indisp·ensável à formação cultural dos advogados, 
Cf.t'~ p.Ç>st.ularão perante a Justiça Especial, os direi_ 
tos de seus constituintes, quando acusados de deli
t os milita.res, entre êles, os relativos à segurança 
r acional". 
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DIREITO PARTICIPARÁ EM MAIO DA 
OLIMPíADA UNIVERSITÁRIA FLUMINENSE 

Atendendo a convocação /la F. U. F .E . para os que irão 
do nosso companheiro Fer_ 1 competir em atletismo . 
nando Tolini Júnior, presi-
dente da F .U.F.E . , nossa I íNDICES PARA O 
Faculdade já se inscreveu pa_ ATLETISMO 
ra disputar em Niterói, entre 
17 e 25 de maio os Jogos Unl -1 100 M . . . . . . . . . . . . 11,5" 
versitários Estadua is . 200M 

Nossas equipes, que i rã o 400 M . . ..... . .. . 
intensificar seus preparatL 800 M . . .. . . . . .. . 
vos, intervirão nas seguintes 1500 M . . .. . . . . . . . 
'modal'dades, segundo enten_ 1 5000 M . . . . . .. . .. . 
d_imentos m~ntido~ _pelo pre- 14 x 100 . . .. . ...... . 
ndente Luiz Flondo com 4 x 400 . · .......... . 
aquela entida-de: atletismo, I 110 c/b . . ... . . . .. . 
futebol de salão, voleibol, ju_/ Altura . . . .. .... . 
dô, tênis de mesa e xadrez. 1

1 Extenção . . ... .. . 
Nossa delegação, como as Tríplo . . ... . . ... . 

demais, ficarão naquela se- s ;vara . . ....... . 
mana, alojada no Ginásio Dardo 
ca•o Martins. Fêso 

Abaixo tran,lcrevembs os Martelo 
índices mínimos exigidos pe_ Disco 

-------

24" 
55,5" 

2,17" 
4,30' 

17,30' 
55" 
3,48' 

17,5" 
1,65m 

5,95m I 
11,75m 
3,00m 

38m 
11m 
25m 
32m 

Justiças Medem Fôrça: a 
de Volta Redonda Ganhou 1 

Nesta cidade, no campo do 
Benfica, preliaram amistosa
mente : as equipes de futebol 
comJ?OStas de elementos · da 

justiça de valença e de Vol
ta Redonda . 

FUTEBOL DE SALÃO: 

No quadro valenciano des
(Conclúi na página 6) 

Faculdade · ·de Direito 
Enfrentar · Oficiais ·da 

Vai 
P'M 

Pr'eliarão a m i s tosamentc lt.,aculdade de Direito e a dos 
sába:do, .dia 12, às 10 hs. no\ Oficiais da Polícia MHita:: do 
campo do coroados, as equi_

1 

Estado . . 
pes de Jl1tebol de . salão da · (Conclúi na página 6) I 

Delnocráticos Ganha! 
Belo Parque lquático 

A diretoria do Democráti_1 
cos, à frente o desportista 
Oziris de Paiva Souza, espe
ra entregar até julho o mo
clerno e bem aparelhado Par
que Aquático daquela aristo. 
crática agremiação local . 

O fato, que irá constituir_ 
se em demonstração de deno. 
do da diretoria do Democrá-

• tico, virá enriquecer o patri
mônio social esportivo de 
Valença, e poderá servir de 
incentivo à programações de 
competições de natação in
ter _municipal. 

Os acadêmicos de Direito 
parabenizam o seleto quadro 
social do Democráticos p o r 
mais essa vitória. 

Desportista Oziris de 
Paiva Souza 

Nossos novos colegas 
RELAÇÃO DOS ALUNOS APROVADOS NO 
VESTIBULAR NA FACULDADE DE DIREITO DE 
VALENÇA, DISTRIBUíDA PELO DIRETóRIO 
ACADÊMICO "PROFESSOR COSTA CARVALHO" 

Yolanda Carneiro ; Déa Selma Borba Pôrto ; Má
rio Virgílio da Cunha; Hermes Freitas Guedes; Isaura 
Lucia Furtado Teixeira ; JoSé Humberto Coutinho ; 
Marilene do Nascimento Lima; Luis Ielpo Capobian_ 
co; Luis Albert0 Secunho; José Luis Graciosa Ma
chado; Ricardo Augusto de Miranda Bastos; Jarbas 
ae Castro Salle:s Abreu ; Darcy de Souza Arruda ; car-
Ios Alberto Guedes Valle ; Leomar de Oliveira Mo
raes; Roberto Wilson de Oliveira; Alcino Francisco 
da Silveira; Newton Cunha; Sonia Regina de Souza 
Farina ; Osmar Leal Cristiano; Flavio Augusto CaL 
das de Moraes; Luis Lopes Corrêa; Elma Brandão 
Alves ; Murilo Calado; Aderbal Rosa Henriques ; Luis 
Paulo D' A vila Pereira; Cesar Augusto de Barcelos 
Neto; Alberto Francisco Ribeiro; Jorge Roberti Pe
reira Botelho; ,Manoel da Silva Teixeira; José Nilo 
Ferreira; Darc;y Pascoal da Silva; Manoel José da 
Cunha Chaves; Marcos Vinicius Mendes; José de Je
sus Chaves; Eunicio Bernardes Souza ; Sérgio Rodri
gues Moreira; Ronaldo Rozeiro Di Fazio; Adir Ber
nadino ; Airton Dantas de Souza; Carlos Bianco ; 
Claudio Rob~rto Dib Fereira ; Luis Felipe Freire de 
Aguiar Neto dos Reis; Paulo Roberto Alves Figueira ; 
N ei Delgado Motta; Rui Teixeira da Fonseca; Jair 
Ouizam Gonçalves; Antonio Carlos Louro da Silva Sá ; 
Maria José da Silva Sá ; João Carlos Nogueira FuscaL 
do ; Abeguar Martins; Dau~Y de Souza Arruda ; Amour 
Moreira; Geni Edson da Silva Castro ; Luis· Paulo 
Nunes Portela; Cesar Augusto Bruck Varjão ; Ivan 
Mattos Speridião; JacY Gomes ; Delmo Vicente Dima ; 
Zelita Ornellas da Costa ; José América Rodrigues Lo
redo ; Gecy Teixeira de Figueiredo; Humberto de Al
meida Brandão Filho; Maria Francisca Valias ; N élia 
da Rocha Seixas; Sergio Alexandre Parentes de Pau
la; Mario Antunes Costa; José Francisco Rufino Ra
mos; José Gomes de Morais Neto; SandiY Braga Cou
tinho ; J ones Pereira Dias; Silvio de Lima Cleto ; De
merval de Almeida Brandão; José Carlos de Azeredo 
Cotrim ; Launito Silva Alfradique ; Iram Natividade 
Pinto ; Moretson Costa Mattos; Morvam Lopes Cor
deiro; Britaldo Câmara; Reginaldo Gismoney Amim ; 
Luis Geraldo de Medeiros Corrêa Imparato; Paulo 
Flávio Teixeira do Nascimento; Cid da Motta Barros ; 
Itan:Y Fernandes; José Maria Lustosa Pires; Nilzio 
Martinho dos Reis; Alexandre Grinberg ; Odacy Fer
reira; Maria Aparecida Pereira de Souza; Valtirnio 
Pereira Nunes; Helio Teixeira da Conceição ; Francis
co Aguiar de Paula; Boanergio de Souza Almeida ; 
E·uctYdes Santos Esteves; Luis Boareto Gobr; Dasio 
Fadei Pache de Faria ; Savio Jannuzzi, Felix; Kilza 
Vital de Lima; Sergio Antonio Barbosa Ribeiro ; Ro
berto Milne Barbosa Wber; Raimundo Alves de Alen-
car; Pedro Leolino Costa Silva ; Walter de Magalhães 
Filho ; Walter de Oliveira Serber ; Guntis Juris Dzel
me; Francisco Quixaba Sobrinho; João Mauro de 
Aguiar; José Alves da Silva; José Geraldo Dutra ; Moa
cir Siqueira ; J aciY Feitosa Pereira ; V era Lucia Campos 
Rosa; Nelson Franco da Cruz Rocha ; Déci0 Cardoso 
de Mendonça ; Ant honiY Marques dos Santos; Cinélio 
Magalhães Lessa ; Vera Lucia Barreto Pimenta; Na
ziazeno Fernandes de Moraes; Léa Oliveira Santos ; 
Washington Joaquim Martins ; Maria Tereza Alves de 
Souza ; Antonio Adolpho de Almeida Souza; Paulo 
Guido Martins de Castro; Rosalvo Fernandes Guima
rães. 

Acadê1 
CORONEL MOAC, 

Arranc 
Necessita dos jove1 
voltado para os SUJ 

Faculdade recebe I 
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ANO li 

óRGÃO DO I 
"PROFESSO 

FACULDADE D 

FILOSOFIA 

Na gravura, cedida 
do D:ário de Notícia! 
11residente da Funda 
verde" mostrando ao 
tologia, dr. Leônidas 
1. a stilé da Faculdad1 

losofia, depo's de nc 
te a Faculdade de 
no próximo ano de1 
Vocacional uma nov 
Tele-Comunicações 
11aís, notadamente 1 
tá reclamando com 

pecializada, e Vai 
cam: 

O E R ai 
Com graves prej1 

só para os que d 
Barra do Piraí, Vai 
das Flôres e outra: 
mas principalmente 
sídia demonstrada, 
voltando todos os q 
lizam da RJ -18, o 
a que relegou àqw 



colegas 
~OVADOS NO 
E DE DIREITO DE 
) DIRETóRIO 
1STA CARVALHO" 

a Borba Pôrto; Má
eitas Guedes; Isaura 
Iumberto Coutinho ; 
.uis Ielpo Capobian-
Luis Graciosa Ma

mda Bastos; Jarbas 
Souza Arruda; (;ar 

r de Oliveira Mo
a; Alcino Francisco 
ia Regina de Souza 
~lavio Augusto CaL 
rêa; Elma Brandão 
)Sa Henriques; Luis 
ugusto de Barcelos 

Jorge Roberti Pe
.'eixeira; José Nilo 

Manoel José da 
.1endes; José de Je
mza; Sérgio RodrL 
>i Fazio; Adir Ber
a; Carlos Bianco; 
is Felipe Freire de 
~rto Alves Figueira ; 
:a da Fonseca; Jair 
: Louro da Silva Sá; 
)S Nogueira Fuscal
•uza Arruda ; Amour 
~ astro ; Luis· Paulo 
ruck V arjão ; Ivan 
elmo Vicente Dima ; 
érico Rodrigues Lo
,; Humberto de Al
lcisca Valias ; N élia 
·e Parentes de Pau
·ancisco Rufino Ra
: Sandiy Braga Cou
]e Lima Cleto ; De-

Carlos de Azeredo 
. Iram Natividade 
iorvam Lopes Cor
) Gismontjy Amim; 
t Imparato ; Paulo 
d da Motta Barros ; 
;tosa Pires; Nilzio 
inberg; OdacY Fer
! Souza; Valtirnio 
:::onceição ; Francis
:1e Souza Almeida ; 
)areto Gobr; Dasio 
nuzzi., Felix; Kilza 
rbosa Ribeiro ; Ro
ndo Alves de Alen
'alte':r de Magalhães 
Guntis Juris Dzel-

João Mauro de 
reraldo Dutra ; Moa
Vera Lucia Campos 
:ha; Déci0 Cardoso 
ios Santos; Cinélio 
·reto Pimenta ; Na
~a Oliveira Santos ; 
ria Tereza Alves de 
eida Souza; Paulo 

Fernandes Guima-

3 

Acadê~nicos pro:move1n <<Baile do Rubi» 
CORONEL MOACYR PEREIRA 

Arrancada para 
Necessita dos jovens - O estudante deve estar 
voltado para os superiores interêsses da Pátria -
Faculdade recebe Pavilhão (leia texto na pág. 2) 

ANO II Abril de 1969 Número 4 

óRGÃO DO DIRETóRIO ACAD~MICO 
· "PROFESSOR COSTA CARVALHO" 

FACULDADE DE DIREITO DE VALENÇA 

FILOSOFIA EM MODERNO PRÉDIO 

Na gravura, cedida gentilmente pela Edição Fluminense 
do D:ário de Notícias, aparece o engenheiro Luiz Januzzi, 
presidente da Furcdação Educacional "Dom André Arco
verde" mostrando ao vice-diretor da Faculdade de Odon_ 
tologia, dr. Leônidas Mendonça Nunes, a planta da futu
J.a sede da Faculdade de Filosofia . O atual prédio da Fi
losofia, depo's de nova reforma abrigará definitivamen
te a Faculdade de Ciências Econômicas, isto porque, já 
no próximo ano deverá funcionar no prédio do Ginásio 
Vocacional uma nova Escola Superior, ou seja, Escola de 
Tele-Comunicações e Eletrônica . O desenvolvimentQ do 
11aís, notadamente das comunicações e da eletrônica es
tá reclamando com urgência mão de obra altamente es-

pecializada, e Valença, mais uma vez será o grande 
campo daquelas ciências . 

o E R abandonou RJ·18. 
Com graves prejuízos não I tante estrada o DER. 

só para os que demandam No lugar denominado Pon_ 
Barra do Piraí, Valença, Rio I te das Laranjeiras há oito 
das Flôres e outras cidades, anos rolou uma barreira e 
mas principalmente pela de_ pasmem senhores, até hoje 
sídia demonstrada, vem re- não foi removida . 
voltando todos o~ que se uti_ Os acadêmicos, não só de 
lizam da RJ -18, o abandono Valença como de Barra do 
a que relegou àquela impor_ Conclúi na página 2 

(Página 4) 

o desenvo,vimento 

Tendo ao lado o prefeito Clóvis Corrêa da Silva e o dire_ 
tor da Faculdade, professor Luiz Antônio da Costa Carva_ 
lho, o coronel Moacyr Pereira, comandante do 2.00 BCC 
oferece o pavilhão Nacional à nossa Casa de ensino e diz• 
da participação dos jovens no desenvolvimento do país. 

Rolary de Valença 
Tent Nova Diretoria 

Em jantar -reunião, realL 
zado no Clube dos Demo
cráticos o Rotar;y Clube de 
Valenç~ elegeu sua nova 
diretoria, que ficou as~im 
conStituída : 

Presidente - Geraldo 
Vieira; . Vice-presidente -
Dr . Ubirajara Silva Araú
jo; Secretário - Dr . Mu
nir Assis; Tesoureiro 
José Lima e Diretor de 
Protocolo, Dr . Dácio da 
Costa Guerra. Entre os 
presentes a0 jantar, o ca
sal Juiz José Domingos 
SartÓri e espôsa, Sra . Nil
se Sartori . Para a presi-

Conclúi na página 2 Dr . Dácio Guerra 

Advogado Vai a 
Nôvo Júri Dia 10 

o advogado Leopoldo Hei
tor, acusado da morte de 
Dana de Teffé, cujo crime 
não foi totalmente esclareci_ 
do, visto não ter sido encon
trado o corpo da vítima, se
r :5 levado, a nôvo Júri , dia 1ü 
t:m Rio Claro . os trabalhos 
serão presididos pelo juiz Jo_ 
sé Maria Valadares e grande 
número de acadêmicos de 
Direito de Valença e Barra 
Mansa: acompanharão os de

Dr . José Maria Valadares bates . . 
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2.0 BCC DOOU PAVILHÃO NACIONAL A I c I 
FA~~L~~'~En~~~c~~~~~~~~~~z~A~E~;~~f. Clau cliJ o una Literária 
el e D irdito ele Valença, ti- V iana, que proferiu a aula I H U MBERTO DE OLIVEIRA N A 
veram iníc io com uma ex- magna, est iveram presentes, A CADEMIA DE. LETRAS 
preSsiva soleniclacle, opor- 0 dezembargaclor Enéas 
tunidacle em que o coronel Marzano, general T úlio I 
Moac'Yr Pereira, comanclan· Madruga, professor ele Di
t e do 2.0 Batalhão ele Cac reito Penal Militar Drs'. , 
ros de Combat e fez entre- D écio de R och er ex-secre
ga c! 0 Pavilhão N acionai, I tini o ele Justiça, professare; 

1 p:oferiinclo uma aloc,ução 

1 

Custódi.? Clemente. d e Sou
sobre o papel que esta re- za, (CienCJ a das F m anç.as) 
servado aos jovens no de- J osé D omingos M o 1 e d o 
senvolvimento elo País. O 1 ::lartori _( v ice_-cl_iretor_ e prof. 
F'rof. Costa Carvalho, di- 1 d_e D ireito _C I:'Il ) , N ilo Gra- ~ 
reto r el a F aculdade agrade-, ciOsa, (Dn·e1to Romano), 
ceu aquela lembrança elas Yago da Costa Pereira, I 
autoridades militares e r es- (T eoria Geral), A lbuquer-

. saltou q ue Valença muito \qu e Mello, (Internac ional 
iria contribuir na fo rmacão P úblico), Sá v i o Lemos, I 
profiss ional e n tLtural ,ela 1 (Economia Polít ica) , Luiz i 
nossa juventude . A lém do · Misael el a Costa Carvalho I 
p residente ela F undação I (D. Consthucional), Ig ná
Eclucacion~ l "Dom ~nclré I cio el e_ Lo~o la -~ar~na, (In~ 
A r·covercle eng . Lmz J a -1 troduçao _ a C 1en~Ia), J ose 
• 1 L UJ z M n-ra , (Du·e1to Pe-

l,. 
! 

A B A L A N C A 1 nal), A n_t o r~ i o A ug us-
ó rgão de divulgaçã~ do ! to ele - Siquei_ra ,_ Age~wr 
Direté.~rio Acadêmico I Magalhaes, (~m~ Ito Penal) 

"Prof. costa carvalho " Geraldo Medeiros, bem co-
- · mo o prefeito Clovis Cor-

Redaçao. e Publicidade : I rêa ela S ilva e diversos con-, 
Faculdade de Direito vidaclos . (Na foto, quando 

. Fund_ador:;r .. " / ? Coronel MoacYr P ereira 
Lmz A . Ir1~~~ Flórido I ta l av~ aos acadêmicos e 

D~tor: convidados) . 
Paulo Figueira de 

1\'Iello Pires 

Redator-Chefe 
José Carlos Guimarães ' 

Secretário: 
Elison Jorge 

Chef de Reportagem: 
Oiiveiros Dantas 

de Souza 
Diretora comercial: 

Celf1ste Aida Furtado 

Chef de Revisão : 
Ivone Giffoni 

A direção não se res_ 
ponsabiliza por conceL 
tos -emitidos em artigos 

assinados 

ROTARY DE VALENCA .. 

! dência da Casa da A~iza
de foi eleita a Sra . !rene 
Vieira . 
-----------
D.E.R. ABANDONOU ... 
Firaí estão justamente re
voltados, de resto todos os 
que são obrigados a jogar 
seus veículos na lama, na-

i 
c;uêle trecho. 

O sr Heródoto Bento de 
Mello que vem alardeando 
muitas obras, deveria c o m 
urgência determinar o repa
ro, que deixa. sua reparti<;ão 
pessimament~ situada dian-

i te da opinião pública do sul 

I 
do Estado, inclusive dos seus 
futuros colegas da Faculdade 

jl ' 111 de Engenhraia da Barra . 
~~~~~\\\~~~ 
lê1 lê1 
~ Papéis em geral - Livros didáticos e técnicos ~ 
~ . . . b d if§j ~ nacton01s e estrangetros so encomen a - ~ 

~ Artigos escolares e para escritórios ~ 
if§j if§j 

I A MODERNA I 
~ Papelaria e L·ivraria ~ 
if§j if§j 
~ v enda8 por atacado e var ej o ~ 
if§j . if§j 
~ P . VALLADARES - RUA DOS MINEIROS, 52 ~ 
~ TELEFONE : 5320 - VALENÇA - EST. DO RIO ~ 
~ if§j 
g~~~~&~~'SI)~ 

E leito, r ecentemente, para a Cadeira n.0 30 elo 
Q uadro ele efet ivos, patroníminica de F rancisco d~ Sa
les Torres Homem( Visconde ele I nhomerim), fig ura 
ilust re do Impéri0 e médico assistente de D. Pedro II, 
a lém de for m.• clo em Direito na F rança, diplomata e 
c ie n~ ista de renome, HUMBERTO GOMES DE OLI
VEIRA titular el e Biofísica ela Faculdade de Medicina 
ele Vale{1ça, tem a sua posse marcada para o próximo 
dia 3 . Saneia-l o-á o acaclemico V I CENTE DE FREI
TAS COSATI. 

A solenid ade, oue será, cer tam ente dasi mais fes-
1iivas nos anais ela -Academia, será abrÚhantada com 
uma sessão !itero-musical. Logo após, o novo imortal 
oferecerá uma recepção dansant e no Clube elos· Demo
cráticos . 

A B A L ANÇA far-se-á representar naquela sole
n idade pelo companhei ro Ofiveiros Dantas ele Souza . 

O DEVER DE SER BOM 

Se a fé faz parte inseparável ela alma, 
mesmo que est a, em ext remos, se maldiga, 
não se eleve olvidar g raça que acalma, 
q uanclo o conselho vem ele voz am iga . 

Tôcla a razão ela v iela em 0 bem se espalma . 
É a afirmação de uma verdade anti-ga -

E ser bom é alcançar a paz e a calma, 
é desprezar , enfi m, a inveja ~ a int riga . 

Creio em D eus . N'~le crendo, me enterne<; o, 
nas horas ele tristeza e ele alegria, 
p rocurando as migalhas que m ereço. 

Q ue me não íalte 0 Amor, nem a ha rmon''a 
ela~ lições el e m eus pais, neste t ropêço 
ele luta pelo pão-clc-cacla_clia! 

ANTôNIO SIQUEIRA 

" T udo o que existe ele g rande no m undo fo i fe ito 
sob a inspiração elo deve r ; t udo o que há ele m iserável 
surg iu em nome do " interesse". 

LACORDAIRE 

" O amor pode m u ito, mas o dever mui to mais". 

GOETHE Gt• O confôrto de seus . ~. t.ca *"' .. • ~ o~hos está n~ exati
:~ _ . ~ dao do av•amento 
P,.,~:·,,tt::::~:A::.·~ ?Ã~. da rec~ita de seus 
_ .. _ ~l,QJ(,.; oculos. 

Armação - Lentes - F·ilmes e Lupas - Oficina 
Especializada - Consêrto de óculos em geral . 

AV . NILO PEÇANHA, 595- VALENÇA 

ENDERÊÇO CERTO DA ECONOMIA 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

------~--------------------------------------~~---
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I Df'\ 
UIWI v DE ESTUDOS 

PENAIS TEM DIRETORIA 

Em Barra do Piraí, no sa-l 
lão do Tribunal do Júri, to _ 
n·,ou posse a primeira direto_ \ 
ria do Grêmio de Estudos 
Penais, entidade que objeti
va incrementar em todo o 
Sul do Estado o interêsse pe_ 
lo estudo do Direito Pen al e 
as ciências que lhe são pro-

Dr. José Domingos Sartori 

pedêuticas _ O presidente da 
novel instituicão é o nosso 
professor J o-s é Dorrüngos 
Moledo Sartori, sendo 2.0 se_ 
cretário o colega Alfredo Ra_ 1 

phael Damato . procurador do 
nosso Diretório Acadêmico e 
professor na Barra do PiraL 

Ao ato estiveram presentes 
o Juiz Antônio Ciani, titular 
daquela Comarca, . o _prefeito 
Walter Mar'otini, promoto
res, defensores, advogados ; 
acadêmicos e convidados. Os 
colegas ·que . quizerem · parti-~
cipar do nôvo · órgão, poderão 
inscrever-se com aquêle nos_

1 

so colega. 
Os demais diretores são os 

srs _ Drs _ José Ivan ir Gus
s<>n. Luiz carlos Miranda, I 
Décio Góes, Emir Bichara, , 
Haroldo Nunes e Kleber Pôr- 1 

to Silva . _ I 
DACCAR E 
BIBLIOTECA EM I 
NOVAS INSTAL.NÇõES . 

Com a transferência da 
Faculdade de Ciências Eco
nômicas nossa Casa terá 
ampliadas as sa.las de aula 
e outras dependências indis_ 1 
pensáveis ao seu perfeito 
fl;ncionamento. As s i m o 
DACCAR, também ficará me_ 
lhor instalado e a Biblioteca 
"Dr . Domrngo5 Sartori " terá 
condições de ser aparelhada. 
Várias providências estão 
sen do a dotadas pela direto_ 
ria de nossa entidade . 

A BALAN ÇA Página 3 

Dignidade · da Pessoa Humana 
PROF. GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

ITRECHO DO TRABALHO APRESENTADO AO 2.° CONGRESSO 1N
TERNACIONAL DAS CONGREGA:ÇôES MARIANAS EM :CiEW YORK 

Extraordinário o .. ~e~e que o Cristianismo atribui à noção de pes . 
soa. Diríamos melhüíYc(ditássemos que esta noção não é apenas rele_ 
vante, mas básica, essenciaL riquíssima em perspectivas . conhecendo-a, 
alcançaremos o verdadeiro sentido de nossas relações com o Criador, . a 
perfeita significação de nossa vida, de nosso destino, a exata concepção 
do convívio social . · · 

O homem, disse Pio XII, é sobretudo uma substância espiritual, uma 
pessoa, um sujeito de livre ação e omissão. Nisto consiste a sua dignida. 
de e respectivo limite (I) . 

(I) Pio XII, Mensagem do Natal de 19'53. 
Segundo João XXIII. "numa convivência humana bem constituída 

e eficiente, é fundamental o princípio de que cada ser humano é pessoa, 
ou seja, natureza dotada de inteligência e vontade livre. Por essa razão , 
possui em si mesmo drieitos e deveres, que emanam direta ·e simultânea .. 
mente de sua própria natureza. São, por conseguinte, diréítos e deveres 
universais, invioláveis e inaHen'áveis'" (Pad~rri h terris) . '· 

Tanto basta, para que s€ ·compreenda-a exatidão do famoso conceL 
to do Doutor Angélico: "A pess0a é . o que há de mais nobre e de mais 
perfeito em tôda a natureza" (Sum . ' Thebl. '~ I ; 29, 3) .' 

Erram, suprimindo_a, os que pretendem, como os marxistas, subor. 
dinar a liberdade ao determinismo e aos im:pactos de uma revoluÇão in
clustrial. Por que mascará-la, se a liquidam? Erram, deforrqando_a, os 
que lhe emprestam caráter absoluto, como os existencialistas. A liberda
de, a legítima liberdade, não é um dom gratuito, inexpressivo, nem se 
tmduz num ato irrefletido, inconsciente. 

Cumpre ao homem, para ser livre, disciplinar a própria vida, côns
clo ·de s11a responsabilidade . 

A auto_determinação, a responsabilidade pessoal, a inexistência de 
choques entre liberdade e dever, constituem nota básica da doutrina 
cristã. 

R:ecorde_se a transcendente observação de Ftilton Sheen : "O poder 
de fazer o mal não é o mesmo que o direito de fazê_lo" (I). Admitir o 
érro, ou o mal, não significa aprová-los. Consta do magistério· de Santo 
Tomás: ritus infidelium sunt tolerandi (2) . 

Sem descer ao problema da graça e da liberdade, que se prestaria a 
extenso comentário, reporto_me a -esta sentença da Suma Teológica: de_ 
:fectus gratiae causa prima ex nobis- a causa primeira da falência à 
graça provém de nós mesmos (3). Justifica-se a referência de Maritain 
à "santa liberdade da criatura, que a gr'aça une a Deus" ( 4) . · 

Cristo não impõe, não constrange. Deixa sempre aberta a possibilL 
dade de assentimento interior, de escolha e decisão, para que o homem 
realize o seu destino . Aí está, para os cristãos, a raíz mesma da liberda_ 
de espiritual, a fonte autêntica de. tôda a liberdade humana . 

Vejamos êstes ~xemplos tão significativos, a refletir a maneira por 
. que Cristo fala ao coração do homem: "SeguLme" - diz Jesus aos após
tolos, restringind0'%esta observação: "Aquêle que me segue não camL 
nha nas trevas" (Jo. - VIII, 12) . "E vós, quereis abandonar_me?" -
indaga, em Cafarnaúm, aos discípulos hesitantes. Acrescente-se a per_ 
gunta, a doce pergunta, do Salvador _a Pedro: "Tu me amas?'' . 

Estas passagens evangélicas, como outras muitas, exprimem, ao vL 
vo, a liberdade de Fé, que o Redentor quis preservar. O amor a Deus, -
Depreende_se da linguagem de Crsito,- é um ato pessoal, espontâneo, 
livre, consciente. "Para encontrar Deus é preciso, antes do mais, ser lL 
vre" adverte o grande apóstolo norte.americano Thomás Merton, autor 
ele "The Living Bread". 

O Cristianismo, sabem_nos todos, deu nova expressão às relações do 
homem com o Senhor Onipotente. À dureza da antiga Lei, o Salvador 
do mundo, SALVATOR mundi, preferiu a liberdade, assegurando ao ho_ 
mem a definição, que se impõe e é inevitável, entre o bem e o mal, a gra_ 
ça e o pecado, o Céu e a terra . 

Padaria e Me r c e a ria Carvalho 
l IRMÃOS CARVALHO. LTDA. I I 
l RUA DOS MINEIROS, 35 'i 
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ACADÊMICOS DE DIREITO PROMOVEM O 
"BAILE DO RUBi" 

P romovido pelo nosso Diretório Acadêmico, será 
realizado dia 11, às 23 horas, n 0 Clube dos Coroados, o 
"Baile do Rubí" que terá como atração o conjunto 
" Shake Land", compôsto de oficiais! da Polícia Militar. 

Sálbado, ;\s 10 horas, aquêles oficiais enfrentarão 
naquêle aristocrátko cluhe valenciano, em partida de 
futebol de sa]ão, os acad•êmicos de Direito, sob a di
H~ção do esportista Jean Simões!. Estará sendo dispu
tado o troféu "Cel. Hindemburgo Coelho de Araújo' ;, 
em homenagem ao comandante da F'M do Estado. 

"MISS" VALENÇA PROMETE TER FINAL 
SENSACIONAL 

Depois de haver se reunido com dirigentes dos 
Clubes e dos Diretórios Acadêmicos, o prof. Ignácio 
el e LoYola, diretor de Turismo e Certame~ da Prefei
tura declarou que o entusiasmo s·e· apossou de todos, 
prometendo ter o Concurso para escolha da "Miss Va
I ença ., um final scrislacional. Os Srs. Osíris Pai v a e 
O távio Capobiianco, presidentes respectivamente do De
mocráticos e do Coroados, demonstraram a necess~dade 
do Município se fazer representar no certame estadual 
da beleza P. para tanto, acentuaram, não faltaremos ·com 
nosso apóio e colaboração. 

CATEDR ÁTICO ANIVERSARIOU 
O Dr. Nilo Borges Gracios·a, Catedrático de Di

reito Romano e Professor de Direito Civil do 2.0 ano, 
ariiversariou n 0 ·dia 6 de janeiro prôxim

0 
passado. "A 

BALANÇA" já: havia registrado o fato, porém repe
timos p_orque na. ocasião estávamos em férias e nem 
todos,puderam abr:;tçar o grande mestre, que já formou 
várias geraç.ões de valencianos . O mestre Nilo Gracio
sa é um dos esteios no s'etor cultural da Cidade Mo
dêlo . . Congratulamos mais uma vez com o eminente 
juri st~ . 

' 
D IRETORA ANIVERSARIA 

A ·incomparável Celeste A'ida Teixeira aniversariou 
em fe.\rereiro. Diretora exemplar e uma das que tem se 
destacádo no Diretório mercê do s!eu esfôrço e compe
tência e tampém na Faculdade através de sua gentileza 
e sinipatia que transinite a todos. O Diretórno está 
firme, é por contar com pessoas iguais a Celeste Aida, 
baluarte incansável. 

TEREZINHA ANIVERSARIOU 
T~rezinha de Jesus Ricd.io, competente funcionária 

Tecidos Finos - Confecções - Chapéus 

.~ - fJua 

rnl~· 
JOSÉ LUIZ COSTA CABRAL 

RUA DOS MINEIROS, 70- TEL.: 5040 

VALENÇA- ESTADO DO RIO 

Instrumentos m-usicais- Calçados 

da secretaria da Faculdade, procura na medida do pos
sível auxiliar a todos que dela precisa. Aceite um forte 
abraço de nossa ~quipe. 

AURORA MUDOU DE IDADE 
Aurora Costa Carvalho de Oliveira, prestimosa 

s·ecretária da Facuídade braço direito do diretor, mu
dou de idade e env1amo~ os votos sinceros de mil feli
d'clacles de todos ele "A BALANÇA". Aproveitamos o 
ensejo e envi2.mos os noss'os parabéns pelo êxit0 alcan
çado no vestibulat de Economia, v indo desta forma 
aumentar os seus conhecimentos no ramo, já que a ani
Yer.Sa riante também é Contabilista. 

PARDAL VOOU ALTO 
Alaim Pardal Rangel completou ma,is um ano de 

l' ida. E nv iamos nosso abraç0 ao distinto colega. 

Salustiano Domingues Gomes, na surdina, come
morou mais um aniversário, o mesmo acontecendo com 
T oão Barreto Filho . 

João Luiz Alves Riccio comemorou mais uma efe
méride. Ao acadêmico João Luiz desejamos muitos 
êxitos. 

Lúcio Corrêa da Silva comemorou mudança de 
idade, muito bem cercado no "Petit Parlis". Além de 
garôtas bonitas. estavam ~árias acadêmicos que foram 
dar-lhe os abraços. 

Sebastião Dilson de Paiva não deixou que a data 
passasse despercebida e reun'iu alguns colegas para com 
êle comemorar. Parabéns' ele "A BALANÇA". 

DIRETOR DE "A BALANÇA" ANIVERSARIOU 
Paulo Figueira de Mello Pires que é Professor, mas 

aqui é acadêmico, aniversariou dia 12 de março cercaâo 
ele amigos e parentes que foram dar-lhe os votos de 
muitas felicidades~ aos quais incluímos os nossos. O 
Diretor dêste jornal escapou ele uma homenagem maior 
caso estivéssemos em aula, pois a distância impediu que 
nuftos comparecessem em Niterói para abraçá-lo. 

ESNOBAÇÃO JURíDICA DE V ALENÇA 
A cidade utúversitária está esnobando, pois é do

micílio de três juízes: Dr. José Moledo Sartori, Dr . 
José :Maria Valadares e Dr. Ivo Pereira Soares Fillio . 

I s'to ocorre em virtude do grande tratamento que 
a cidade oferece ao:, cidadãos que nela vêm labutar, os 
meritísshnos mudam de Comarca mas não se retiram 
da cidade modêlo. 

JUIZ DE VOLTA REDONDA ANIVERSARIOU 
J á que estamos no campo jurídico, s:ongratulamo

nos com 0 insigne professor Domingos M. Sartori, vice
diretor da Faculdade e Catedrático de Dire:ito Civil . 
Seus alunos, colegas e amigos desejam-lhe muitas felL 
cidades . "A BALANÇA" sente orgulho em publicar 
a lguns dos s'eus trabalhos literários. 

DONA NILSE APAGA VELINHA 
Mas a residêndia dos Sartori continua em festa, 

poi s no dia 25 de abril se comemorará mais um aniver
sário da Sra. Nilse Sartori, baluarte e defens.bra incan
sável das causas filantrópicas, como por exemplo, na 
FEIRA DA BONDADE, em Niterói, em que ela se 
dedicou com todo carinho e amor à causa dos meno
res cles1amparados . "A BALANÇA" envia os nossos 
Yotos de aprêço e carinho à ilustre dama que .enriquece 
a sociedade valenciana . 

DR . IVO SOARES 

O Juiz I v o Pereira Soares Filho, da Comarca de 
Barra Mansa estará comemorando mais uni. aniversá
rio no dia 25' de abril. O magistrado em questão é fi-

g ura de eles taque nos meios 
ncnses . "\o ilustre aniYersaq 
aleg-ria e felicidades. 

S I;:CRET ÁRIO ANIVERSA 
O pro f. José Luiz Mirra 

Faculdade de Direito, Assislt:e 
renal e Profe~ s'or da Faculda1 
r ia dia 20 de abril. E' óbvi1 
fes ta para comemorar a efem 
LANÇA" envia em primeirís< 
fe li citações ao mestre e ami 

AZ IZ FORA DA BARRA 
A~; z Mansur comemorot 

sári o. Somente os íntimos 1 
Não nos con viciou, e por i~ 
HALANÇA. 

Rubem Pereira também 
tato ocorreu no dia 22. A braç 

A s.;mpática colega Mari 
tou mais uma primavera no ' 
vo tos de muitos sucessos à est 

O carioca Antônio Rocha 
pacabana elo seu cenário. feste 
Toninh o ficou doido com as s1 

UCURGO TROCA IDADE 
Licurgo José Coelho rec~ 

dia 25. Muita animação. 1 
votos. 

MARIO FERNANDES Dll 
fJ uando iniciávamos ,nossas a1 
dia 10 de março. O moço do 
vessoa e figura destacada da 
felicitações e que em 70 venh 
lro que aniversariou em març 
que integra a turma do 1° E 
brinho comemorou em Valença 
vando um trote dos mais ele~ 

MARIA JOSÉ - Nossa e: 
Valadares, dedicada aos estud 
Iiou dia 3 últ'mo. Espôsa do 
Maria Valadares, recebeu por 
c1 e, diversas demonstrações d€ 
relações . 

ANIVERSÁRIO DO "SEU 
·1 de abril foi duplamente con 
Finanças . Aniversariaram alí, 
redator-chef.e de A BALANÇ, 
contador e chefe do Setor de , 
tatística Fiscal do Departamel 
nista de Direito da Faculdad 
Francisco de Paula da Silva 
Federação Univers 'tária Flum 
do presidente do DACCA.R, lá 
Pimentel Barbosa, LUiz Felipe 
vécio da Veiga Cabral, da cúpt 
ças. 

SERGINHO COM NOVA 
tuoso, um dos · bons partido~ c 
talento a Ordem dos Advogad 
co de Melo vai trocar de idac 
Lora atleta dos melhores, tem 
uma das nossa~ esperanças 1 

· ria.s . · 

JOSÉ REDMAR - Bom c 
mar Nascimento Santos vai 
mo. Outro bom colega de C a 
aniversariou dia '23 de março 
felicitações. 

JO.ÃO CARLOS FERNAN 
estimamos ·corria se fôra noss 

•• 1.. 



, procura na medida elo pos
lela precisa. Aceite um forte 
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to ele Oliveira, p reStim osa 
raço direito elo diretor, mu
s votos sinceros ele mil feli
LANÇA". Aproveitam os o 
s parabéns pelo êxit0 alcan
onomia, vindo desta forma 
entos no ramo, já que a ani
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completou ma,i s um ano ele 
aç0 ao distinto colega. 

Gomes, na surdina, come
,, o mesmo acontecendo com 

> comemorou mais uma efe
)ão Luiz desejamos muitos 

comemorou mudança de 
no "Petit Par.is". Além de 

ários acadêmicos que foram 

ai.va não deixou que a data 
n'iu alguns colegas para com 
:!e "A BALANÇA". 

[N ÇA" ANIVERSARIOU 
1\o Pires que é Professor, _mas 
riou dia 12 de março cercado 

foram dar-lhe os votos de 
ais incluímos os nossos. O 
u de uma homenagem maior 
pois a distância impediu que 
Niterói para abraçá-lo. 

DE VALENÇA 
está esnobando, pois é elo_ 
José Moledo Sartori, Dr. 

. Ivo Pereira Soares Filho . 
do grande tratamento que 

)S que nela vêm labutar, os 
•marca mas não se retiram 

JDA ANIVERSARIOU 
po jurídico, _çongratulamo
Domingos M. Sartori, vice
:edrático de Direito Civil . 
os desejam-lhe muitas feli
sente orgulho em publicar 
terários. 

E LINHA 
artori continua em festa, 
memorará mais um aniver
baluarte e defensbra incan
as, como por exemplo, na 
m Niterói, em que ela se 
amor à causa dos meno

LANÇA" envia os nossos 
ilustre dama queenriquece 

res Filho, da Comarca de 
)rando mais uni aniversá. 
tgistraclo em questão é fi-

g ura ele cles'taque nos meios jurídicos e sociais flum~
ncnses . Ao ilustre aniversarian te, os votos ele muita 
a 1 eg ria e felicidades. 

SECRETÁRIO ANIVERSARIA DIA 20 
O pro f. José Lu"iz Mirra, jornalista, Secretário da 

Faculdade ele Direito, Ass is!tente ela Cadeira ele Direito 
Penal e Profe!:>s'Or ela Faculdade ele Economia, aniversa
r ia dia 20 ele abril. E' óbvio que Valença estará em 
festa para comemorar a efeméricle. Desde já, "A BA
LANÇA" envia em primeiríssima mão, os sleus votos ele 
fe licitações ao mestre e amigo . 

/\ZIZ FORA DA BARRA 
Ali;Z Mansur comemorou na surdina o seu aniver

sári o. Somente os íntimos tiveram aceslso ao ágape. 
Não nos con viciou, e por isso seu prestígio está n a 
B:\LANÇA. 

Rubem F'ereira também marcou mais um tempo, 
t,;to ocorreu no dia 22. Abração para você Rubinho. 

A s.;mpática colega Maria Dineli Batista comple
t ou mais uma primavera no dia 14 . Enviamos nossos 
votos el e muitos sucessos à estudiosa e elegante colega. 

O carioca Antônio Rocha de Oliveira fazendo Co
pacabana elo seu cenário. festejou ma'i s um aniversário. 
Toninho ficou doido com as sereias ... 

LTCURGO TROCA IDADE 
Licurgo José Coelho recebeu para um "partY" no 

dia 25. Muita animação . Felicidade são os nossos 
votos. 

MARIO FERNANDES DA COSTA - aniversar:on 
quando iniciávamos .nossas aula1'< êste ano, ou seja, no 
r.I Ja 10 de março. O moço do Gálaxie é a simpatia em 
!Jessoa e figura destacada da turma de Caxias. Nossas 
fE:Iicitações e que em 70 venha comemorar conosco. Ou
!ro que aniversariou em março, também de Caxias, mas 
que integra a turma do 1. 0 ano, Francisco Quixa.ba So_ 
brinho comemorou em Valença, cercado dos colegas e le
,·ando um trote dos mais elegantes dia 28. 

MARIA JOSÉ - Nossa estimada colega, Maria José 
Valadares, dedicada aos estudos e ao seu lar, aniversa
riou dia 3 últ 'mo . Espôsa do juiz d~ Rio Claro, dr. José 
Maria Valadares, recebeu por certo, naquela oportunida
de, diversas demonstrações de aprêço do seu círculo de 
relações. 

ANIVERSÁRIO DO "SEU REDATOR CHEFE" - Dia 
·t de abril foi duplamente comemorado na Secretaria d ê 
Finanças . Aniversariaram alí, o nosso estimado colega e 
redator-chefe de A BALANÇA, José Carlos Guimarães , 
~:ontador e chefe do Setor de Apuração do Serviço de Es_ 
tatística Fiscal do Departamento da Renda e o quarta
nista de Direito da Faculdade de Niterói, nosso colega 
Francisco de Paula da Silva Belchior, 1. 0 secretário da 
Federação Univers 'tária Fluminense de Esportes. Além 
do presidente do DACCAR, lá estiveram os drs. Herbert 
Pimentel Barbosa, Luiz Felipe March, Luiz Moreno e Hel
vécio da Veiga Cabral, da cúpula da Secretaria rle Finan
ças . 

SERGINHO COM NOVA IDADE - Jovem e impe
tuoso, um dos · bons partido1'< de Niterói, emprestando seu 
talento a Ordem . dos Advogados, Sérgio Maurício Pache_ 
co de Melo vai trocar de idade no próximo dia 16. Em
bora atleta dos melhores, tem aprimorado o físico, sendo 
uma das nossas esperanças nas Olimpíadas Universitá-

. rias. 

JOSÉ REDMAR - Bom colega de cax·as, José Red -· 
mar Nascimento Santos vai aniversariar dia 26 próxi
mo. Outro bom colega de Caxias é o Walter Silva. que 
aniversariou dia '23 de março na "maior moita". Nossas 
felicitações . 

JO.ÃO CARLOS FERNANDES - Valença, que nós 
estimamos · como se fôra nossa terra natal, nos oferece 

" I. 

grandes companheiros, como o João Carlos, que dia 21 
de abril estará completando mais uma data natalícia . 

DILMAR GUARINI - Quem ·estará reunindo cole_ 
gas e amigos dia 21 para comemorar mudança de idade 
será o nosso estimado colega Dilmar . Elemento indispen
f;ável na formação da próxima diretoria, o aniversariante 
1eceberá nossos afetuosos abraços n aquela data . 

BODAS PRESIDENCIAIS - Dia 24 estarão comple
tando quinze anos de feliz união conjugal, nosso colega 
Luiz Flórido, presidente do Diretório Acadêmico e sra . 
Y êda Rimes Flórido. O casal têm planos ambiciosos de 
f E instalarem definitivamente em Valença . 

úLTIMO DIA - José Belarmino dos Santos deixou 
para o último dia dêste mês para aniversariar. Colega 
de excelsas virtudes e muito estimado no funcionalismo 
tstadual, o aniversariante vai receber naquela data mui
tos abraços. 

OUTROS ANIVERSARIANTES DE ABRIL 
Integrantes do 1. 0 ·ano da nossa Faculdade, mas por 

isso mesmo dignos de receberem nossas felicitações e vo. 
tos de constante progresso, estarão aniversariando êste 
mês os seguintes colegas: Dia 1. 0 , que serviu para no::; 
•:nganar, Antonio Marques dos Santos, aniversariou em 
M-endes, o mesmo ocorrendo dia 5 em Niterói com o 
Francisco Aguiar de Paula, dois · e~celentes companhei_ 
ws . Ainda para receber abraços, aniversariam dia 12 o 
Morvam Lopes Cordeiro, que mora lá em São Gonçalo e 
1~ortanto conterrâneo do Gilberto, dia 16, Cesar Augus
to de Barcelos Netto, residente em Cachoeiras de Macacú. 
lc•go lá onde o diretor de A BALANÇA dá suas aulinhas 
ae Direito usual, o que como se vê não usa aqui . Dia 25 
e~tará trocando de idade o contador Jone Pereira Dias, 
outro que promete muito no nosso curso Jurídico e a boa 
colega Isaura ~úcia. Furtado Teixeira, que entre outros 
grandes atributos, atvulta o de ser irmã de nossa querida 
d·retora Celeste Aída, receberá seus amigos e os colegas 
dia 27 em noss:) encantadora Valença. 

12 TÁBUAS FAZ ANOS - Excepcional colega e ami
go o Arturo Soto Tábuas vai aniversariar dia 2 de _maio. 
Logo se vê que não é de trabalho, pois nasceu no dia se
r, uinte. Pretende conhecer profundamente a Lei das 12 
Tábuas, por ser da família, naturalmente, e como o Ser
ginho, é outro grande partido que anda dando sopa por 
aqui. Que o digam o Joaquim, o Walter e os irmãos Sér_ 
g1o e Haroldo . 

CALOURA BONITA - Bonita e estudiosa, pois fo! 
uma das primeiras no vestibular, Déa Celma Borba Pôr
to aniversa-ria dia 2 de maio, mas a idade é segredo, que 
está trancada a sete chaves. vai ser linda assim tôda a 
Yida, são nossqs votos . 

"NIVER" DE BIBLIOTECONOMISTA - Alice Mar
garida de castro, depois de ser biblioteconomi!ita vai 
agora ser acJ,._vogada . Loura, alta e esbelta vai deixat" 
muitos colegas tontos no Forum . . Trocará de idade dia 
25 de maio, mas quantos anos só perguntando · ao pr,esi-
oente do Diretório de Ciências Econômicas. · 

YOLANDA ANIVERSARIA - Primeira colocada no 
" estibular, é sem dúvida uma grande credencial essa 
<!presentada pela estimada colega Yolanda carneiro . Es
tudiosa e querida, a aniversariante "escondeu" bem a 
idade nova, como se isso modificasse nossa opinião . Con_ 
tinuará simpática e quem sabe . . . com muitos fans . 

Casa do Livro 
- RESTAURANTE 

'OCTACILIO ROMANO 

RUA MINEDROS, 74 - VALENÇA 
Revistas, jornais .c Bijouterias 

O Ponto preferido dos 
universitários 
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Diretor de Turismo H o me na g e a do I ~~~~~A E'::~u~~~~:us 
. · I · d 1 Des1gna o pe o Governa-

nadar do Estado , assumiu E', 
Chefia da Recebedoria de 
P.tndas de São Fidélis, o nos_ 
~o colega e Agente F iscal de 
Estado, Vcínio José da Sil
va . Apesar . da distância f.le 
est ar á conosco permanente_ 
ment e . 

Para a ch c.fia da Inspcto .. 
r ia de RJen das daquela me::>-
r.:Hl. Zona Fiscal foi designa
C.: o o sr. Walter Bruno, que 
\'inha chefiando Rio Bonito "! 
que a exemplo do Sr. u zi ris 
ele Paiva. Souza, que foi che
fiar a Recebedoria de Ren_ 

I 
das de Três Rios, residem em 
Valença, onde são figu ras ex
ponenciais da nossa socieda_ 
d<' . . 

--- ---------

Por haver sido escolhido pelo prefeito ·elo vis Corrêa da Silva, Diretor de Turismg da JUSTIÇAS · · · 
Municipalidade, foi o professor lgnácio Loiy ola Barros de Farina homenageado por seus tacaram-se o nosso colega 
colegas e alunos. Nosso professor de Intro !1ução à Ciência do Direito prometeu que Licurgo, o professor Dácio 
tudo envidaria para corresponcler a mais aq uêla ·prova de estima e confiança do Go- Guerra (sua t eoria n ão valeu 

: vernador da cidade _': logo após reunia-se co m dirigentes _de clubes para. equacionar a \ na rática) 0 delegado Isi 
~scolha de uma candidata de Valença, ao concurso de "M1ss Estado do RIO " . Na gravu. P e . -
ra, aparecem entre outros os colegas .Joaquim Nunes, Celeste Aída e Sarah, além da doro · Cardoso, os qua1s ape-

dra. Ivana e o professor José . Luiz Mirra. I sar de esforçados n ão pude· 

~. Ve-rb-a- __;___Pa..,......--ra -a_- -~C- a· s-a····'.do Estudante l:;~:o;~~l:~:.~:~:~:~m::~ 
I fessor e v1ce-d1retor Jose Do_ 

O Governador· Geremias formada em cidade univer-, rão convocar dentr0 de mingos Sartori . 
de Mattos· Fontes fêz con-· _ s'i tária com a s Faculclacles1 poucos dias, a'i' suas direto- . A" equip~ .. d~ "Çid~~; ~~ 
s':nágr no orçamento para o ele Direito, Medicina, Oclon· t':as , presididas, :respectiva· i\5~ , com _aqu_ele r~for ço, J:> 

~orrente aiw· as importân- tologia, Economia e Filo- m ente, pelos: acadêmicos \1,\l;e agora ele e de la, venceu 
c.ias de NCr$ 50 .000,00 e sofia além de contar com Drs. A ntônio Augu~to ·de i ~ossa t~.rma de 3a 2 fazen~o 

. {)() I . . E d ~ s· . c ' d ' ·' !F' J '' ,, JUStlca a um melhor tra .. NCr$ 10 .000, para cons- um nstituto de . u caçao tq ueira e u sto 10 ,~ .... e :.::·1 • d 
~ · 1 ~ - · · 1' ,. E ·· 1 t d S p· t · I L: alho no grama o . t~·uçao e m s'ta açao, respec ,e van~sl co eg11os e ., sco as men e ~ e ouza J11 o . e _____ _ 

tivamente, da Casa do Es- ~ormais surge a ·constru- delegaçoes de·~ estudantes FACULDADE ... 
tudante de Valença. çao ela Casa do Estudante para• uma reumao em ·con- 0 encontr reveste-se de 

O prédio, ü;i~iado há de Valença, que dev~réÍi ser junto, det~tt:o das nor~as característica~ especiais por 
anos, em condommw com a dotad a de um a nfiteatro do condommw no sentido tratar se de oficiais univer
Academ!~ Valenciana de para as reuniõe~ SOCiaiS es- el e procederem ~ OV?S e~- sitário~ e até alguns já advo
Letras, p com sua est_ruttt- t~dantJ.9, conferencias, sole- tudos quanto a ap!lcaça_o gados, e serv:rá como a.pron_ 
ra pronta, como _ se ve na mdades de_ ~ormatura e pa· elas verba~ a serem recel~-~- to para nossa equipe, que sob 
rua Bernardo Vitana ao la- ra as trachc10nal fes tas da das atraves ela Secretaria a r esponsabilidade de Jean 
elo da agência dos Correios, Academ ;a V :Üenciana ele de Ed ucação e Cutlura. · Simões participará da Olim
e Telégrafos, estava aguar- Letras . Esperamos, por outro la- píada universitária, em Nite_ 
dando um impulso heróico As duas entidades, por- do, que haja substanci osos rói. 
para o prosseguimento c1as tanto, terão, definitivamen- aux ílios , da p~,t.:te de ele- Antes do encontro, haverá 
obras, o que agora se veri· te, um centro próprio para mentos preponderantes e troca de flâmulas ·e outras 
fica, com o auxílio espera- as suas atividades. interess1.ados pelo progresso homenagens aos visitantes e 
do el o Govêrno do Estado. A Academia Valenciana ele Valença. será disputado o troféu "Cel . 

Neste momento, que t e-1 ele Letras e a Casa do Es- _ - EinCÍemburgo C o e l h o de 
mos a nossa Valença trans- tudante de Valença eleve- ANIVERSARIO Araújo" . 

Hotel Glória 
R A I F S. TA B E T 

Edifício com 6 andares- com elevador- O 
maior e mais central da Cidade - No clima 

mais adorável do Estado - Quartos e 
apartamentos 

RUA DOS MINEIROS, 111 - TEL.: 5314 
VALENÇA- EST. DO RIO 

-------
Aniversariou dia 4, em ACADÊMICO 

Valença, o menino Neslon DI RIJA 
José,. ~ilho _do_ ac~dêmico COM CUIDADO 
de D1re1to Serg1o Cortes da 
Silveira e Sra . professôra SEUS PAIS 
Lúcia da Silveira. O AGUARDAM 

MÁQUINAS DE COSTUR A 
A PRAZO 

Distribuidor Singer Autorizado 

LIBÂN/0 BORGES 
Compra -- Vende- Troca - Reforma 

Rua Joaquim Méier, 36 - Te I.: 29-6002 - GB 
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D~retora responsável: Ogogão do G. E • }~!!" · 
\, 

Colaboração dos alw1os 
The:re~:l.nha ucegUi t!A c • do 

Freitas nBez8rra cie Menezestt de • ~o. 30 4a ,.., 5a 
. • ' ' . • ' • ~,,., t 

~)' rotora administratj. va~ 
s6r1oc . 

M!s de a':rril .-A9l/f 
.I. 

f1nria da F'raga 
eom 

A.CBUtJ'l:O VO ~~s: secretiri!) 
Sr. !i.LCF:t ... T!l~ 

H!U iil_..,; hDUCA'~ÃO l·r~ G..::.RALl:O . 
o::--· y 

B1.rt;RMi\ v E Nt!.N!'.Z.• ;:-; A S$TI!. · 

Jos6 fto:•aldo Bezerra de 

nozes & uma das mais priooro
saf.l inte1:1gt1nc1ns que eu 
nbo conheciao. dizia Ca.rloo 
d~ Laot no Jornal do Branil 

do Grupo ~acote~ro 

d.e Menezes. 
r.._,~'l'iiJ:S.:.:;L:!;C.Ul~ ,:~'J:U VE LH!.> Ir.JO 

om 15 de novembro uc 1914. .-
lt:íX XXX 

Diz Agripino CriccO+ Jo~ô 

Ato da reunião do d:J.ll. prt- 1 GGn.U<i.o :?oi r..cc onir.:t·t::e 

moiro ae abril de m..1.1 novoconicc d.~.: n~u tomro; luas o5 .. bio c~c 
+.~!2 :· _ n~-:~sen ~a o úovc _ rja:,o n vm·dut~c:J de cul tv..J.•e. aoawi .la-• 
e :_r· :...cQo o.a D:.;.:t-ctorin co ~..olubc d~ convert:\.da or1 carne c r.an

:J5:v ~ .. CQ nnuq~!C do CrotiaG n. 
gue do espirito. CulJllr~ c t1~ 
m6r.:i.a miraculoe.so nJ.nt;u~·m o 

la dez horas do dia pri-laborda sem aprendor üozonas 
"' iJ•o óo abril do cOrrente a- do novidnaeo , soo sair onri~ 

~ ~10 pá to o do G. \!,. "i~zorrc. quccido o o e (lUG com êlo cotl
vivem cot~.o d1::.:pcnsadoo ae 

vultuoeao ~ornas com
a r.:nc~clop6di.a Bri t-~n:l 

•· -

.. S&Japi .. \1 Al~rta t 

• G~x-N.do, o sre 
rc DfJOndrsr umne 

Secretãt&o-Com mut~o 
2! pergunta : 

& rapórter do Qe~ 

quer2a SQber como o 
o nosso convs:~.~ 

. ca ou outre quDlquoro · tpo~s,1r1& rever 
n "7'lr"":'Senc;~ e1as pi•otccsôra .9 . L-io no R~ patrono 6 0 m~u aaudot:'c· 

·· . _ . p Fez o cu.:~ ao prL?UJ.· ~ . . 
al,znos dest~ casa Qe ao cn! ao Janeiro no traa~cional co~·,! pergunta: 

0 realizou-se a eleição aoo gi.o do t'ltrtoso c o sectmd~.r:to •Qu&l. a SUQ intpt ... ess~o 
ovos membros que <leve: riam no colêg:io s. Lu1r . dê I tu (S n6s as . crianças? 

eomp&r a d1re;tor1a do grômi.o Paulo) • r!Iatr:lculou-sc na F~, _ StJCi"vt .-A minha 1mproaoão 

, .. upra.-ci taao. d.acie d.o lJirc:l to ("c t. Paulo , das mC9lhores eon:tio "lelas 

Hú. oito aiao v;lteà fôrn trunsfor1ndo-so po..ra a o.o NoT futuro elo BrnoU. 

~1.c1aâa a etifilptmha ele~.~ora1. cito o tornanoo à priz> 1r~ ont - E e6bre 2!' "~~~~ 
· I·~oema diretora pcd:i.u SP1° ae oc bacharelou em c1~ncl.ao ~as ? 

t 
. a la 5~ -êê 

10 aluno E l · .• -.- 3 • , • ·i ·. • J 4uridicac o sociais • 

1 .. oo co cane!1d~tanserti .~1anctou rw. Pnr.S~.1b11 do sul começou a 

r,~ ,r~. ::~ c ,~f.onor nof:gos t itulas e- oãvoe;:1r cons2[.ranc: o-co ú 
\ . 

. -, :· tor~is colq;;i c,L ; , npr cson- pró f.l..~o~o c'om o mr;:to:r. zf{l o 

honcc"ti ncdc . 
( ~ nnt . n~ ?r. r ~~.) 

"Al ~ ·. {. , . ~. ' J" " ""' mo-..,.... o uo ... , .,.\.. .. ' ~ n - . 
{ con t • nli\ ?.< • .~o. c. i 

S9creto~ Acabei do ~1Q~~~ 
ssl61>çc. c n 

dac Beot:r. ... aJ_, . 

E o6bre a noasa ~irotora 

I 
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Cont. oa biocr .. ·iJ.o oo potrg Cout. da ata 
~osô Geral. co ~. de !:on·:1~~- nicc e t c.ftto 0 titulo clc1 tOF· 

'l'a:nbêm em l'QrD.iba do Zul ral qul'.lnto a c6cula !m1CD to
teve o m6r1to ~c ~roaGOnt1r . rem colocados noe curnlo das 

triunfo de A€r1p:Lno ~1ocfi ' cl.aseoa para poetor1orc:a :-ec?,E avrcolaao critico nae1onal 
quo àiz: Devo-lho tuao. pl1caçÕoo • 

Joa~ Geralao mor~va no GOU ~odia anrcaào, o noooo 6!1 

C!laJ.êz:J.nho ue Pat'aibt\ do svJ.Ipáo func:1onou coaso oala dG c

a .me com mr~tros do moi.s belo le1.qÕeo .. A meSQ i'oi coneti .. 

rio b:r·&E:1le:i.ro. tulaa po~oa cú~dintes membros 

ao·aB*mlo civ1co 
que d• · Caxias" em homena

ao »i a do Patrono Dr. 
Joe6· Oo:ral.ão Bezerrtl de Me• 

uze~. 

1 • .1;;. •Bezerra de · M&Dszeatt 

YUa Sslutar1s - P. do Sul 

29 dG abr11 de 1969 
. RROORAM..~ · 

l!.wta 

turma; secrotãr1a -pror. Ney
de rlos santos ttogu~~ra; la.ac 

pros1dents: a profenc6ra da 1 12 , 30 horas - AJ.m6ça $1%1 ho --
o exerc1c1oem 5 á~ fcvc~e~ro 
dn. 1902* 

~ apoutôlica o espirit 
llip:!..uo. 

. -
sál·ia -pro f. r-mta da iipparo-
c1da Fraga; !a .mes~ia -pro f. 

unegem ao Exnoo Sr.· .Seers

târi.o de Educaçio Dr. GfiraJ. .... 
do Bozerr~ de Menezes e 3eus 
t~;lares ~ 

Grand· poota som. versos, •·• • w - . §:..Jf' l
.~a d~ ,. ""urttos &ri.le • l'une1o · . ·. ma .J?.!tt"" 

c~~''-11oso e:acl~J.tor in6àito. sa_ nou como 3111.z o. nocoo a1.reto~ 15 horas ·-Apresentação do a 
b:J':. qu~co tur.o • .uominava o la-jra, c~loeando em nosooo ti;u~ corpo docente e dis;Jonte pe-

t . , j e: a Toologi~ como todo U!'l'l(los o car1mbo do colét:Lo. lo o. c
9 

"Duquo de CQxias••~ 
c ~~~r .nto , os lhguuo l.Dttigon · · oa al.unoo so apresentavam.• ê) A'bsrtura da .seeaio co:~ o 
a · ttJ..olcg1.a em geral .. A U1st6 referido t!ttao, 0 co12 h1Do cio G.t. E~ H~zer·ra . de 
r ..,.ü ~ po.t·óm or& o eeu tema pre cavam a c6d.tlla bica dovida.;. MBnezers" 

6 
·. 

~·· '.(··t"· \:;m boa ver&iae não co JãCDtc precmchida com o nome }) ·Discurso. da oradora do 

nL ·:ci.ll limites o sl.11! ru:1or ao do.s candi~at.os, ria uma. . Grim1.o c1~ico • . . : , . 
F. . · ···d l .. BI'asiloiro como A seLrn1r ro1 etctwadc a a• ) B1o;rafia do patl'O;!O pr • . · . . . . . I 
<:-.- 1/1ocia eatl~ mctr~ ao B~a.sil. ~uração que não .. tc.rm1n~n na.- . ,ros6. terüdo »• ch~ - ~enGz~a •. 

Lssa grznae p0rsonaliaoao quele din por nso ha•or te~ 5 ) Entrevista com· o ~xmo. · S~. 
· "' diro•ora su~enó.ou os . ... l"':):-~f·~;IJfl r~Yj,~ dÍlzia áe filh:>s. nOGSQ " ~~.. . ,. SecrGtúio de Educaçao ~la . 

- trab""lhos do apura.çnt>,. lacrou . . . 
C: -~ : c:r·:i.c'tao quo .ora tillr.l1.1oc . - · · . . . . r ep6rt&r Mtu--eia f.feoqtu:ta · ·· 

· a urna que fo:1 colovacta ~m s . · 
·•· . .-~l"ibu.i.o esmol~o às ocultar' · capoa - · Fad1nha do Grupo 

· · "'Ah:Lftete do trabalho • . ,·-:,·· ·,":-:.~::.a a.J~&ti c àa proc10S3 ~ t:scoteiru "Do de Menezes" • 
· Como nos dias qu~ se . & · ,~ ···i ~urDl que posGuia • _ . z= ,Pdt!, 

rtm ~orlAI! marcaaos com à!Sco · . palootra cotl êle era a cEpr - l -V1o1ta ls salas de aula. 
. na· santa" o sorv1ço de apur ... 

::·c:sté\ para o meu capirl.to . · :o • . _a_ 2-Apreeent&çao do Grupo Eseo-
. c;ão a6 fo1 conclU1ào h!l p~.v · · · ~;. ,úo. Grieco • • • .;i emanao mo a- . 

teiro ·com a saud&ç~oo 
PalaVra da D~tora. 

n . . • ma oogundaafeire, d1a 7do a-~-'I F:? ~.1c' rln lo fl.co contente co- · · 

mo as Cl .. ian'So.G quando se apr 

contoitnr1o. ao do 

) 

utla Ct:lGa a o br-:tn<aue<iot:; ••• 

· Tenho oito. . 
Maria Helena Amaral · 

~ s6ne 

bril · do ano om curso. 

orsoultado obt1âo to~ o 
guinte: 
Pua px-esió.ente: 
1& .PitthGil•o- com 44 \'OtOG • 

Para m:;crctArin: Wanil~ 
( cont. na 4D plg.; 

T~ugur4ç~o do retrGto ~o 

Exmo .. sr. SecretArio àe 
Educação. 
Pala1J't•a livn .. 

--~x-~ 



. Mod&lo elo titUlo e da c6WJ.a {Qd.ca pe!:"t.l a ol.oi.qão á.o clube cf:vtco. 

\ I \ . 

Nome ·---------------------------------------------

(data ào nasci.:mentõ) (natural1de.de 5 

Filiação: ----------------------------------------------------

nos~d~ncia: ~---------------·---------------------------------------f Zona: _____ _____________ Seccão: _______ __, __ _ 

~. -------A~~-~-.. --~~~----------1 ~Q eloi.tor 

i 
JL__ ____ ,...=·D~c=-=--·-*~•~·~--~------~~---------.:_!_t_a~---=--------~--u------- 31: 11i~ft!.,. 

--------J~üi~z---e~l-e~-- t-o_r_al ________ _ 

. . 
Almôço em hom~nag0m ~o E2mo ~ 

Scerct!rio 
!!'Oa1<.~ ·::Um&r 

I 
CJ ,.sd 

r::l 
... 

l 
Angola 

I 
a \:&!li1.ee 

C::l Uousimar 

• C :J l.JGUSClD:ira 

l ~eeoureiro 

I C:l .r.a.o~cira 

c:::J JOVGI!J 

c:.1 Paulo C6ssr 
t 
I c::l Adom.ilton 
i orador Clube C1v1co 
~ c::l .Mill"~D. J OD~ 
~ 

RQU.!f,út ~ t:=l l iial.r.&.O 

I t=:7 
üxa~or Pan-~\mericano t 
~ ~ Osmar , 
L-J t 

Ltlê1a Helene 

J .,. a AA * e :e• 

I 

I 
I 

I. 
I 
I 
J 

I 
i 

Arroz l Sal.u taM.t,; 

~ru ~ ~Mil.~~.ra 

Csmpari 

Michielon 

-x--
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(cont .. cla at 11) Viafs1mo. por at • . 
pella P1nhe1ro-com .52 votos. • Ede Mat emltica • • • moderna? 
Para tesoureiro- Laercira .Nu- se~t.-Acho-a tormi.dwol .!e 

nes da Silva -com 32 vo~oo • .. io f~c1l1tat em muj~o o enSi
Para orador do Clube· c1v1co . no pr~o. 

Duque de eaxias ~Làcia Helena -o ar. jâ ficou de caotiso . 
. -a1 do maral -com 6Z votos • &lguma vez? 

Para orador do Clube PaD-.Ame~ SGcret .- lfo curso pr1m'r1o 
r1cano- flaiD.e Capelln P.t.Dhei- -ão uo ginaeial trts vfz0a. . ~ . 
ro ... com 60 voto a. 

6& pcrs.: Empossada e aplaudida a no -

. NO!.iSO v !SJ.T~r.l',t<; 
N6s ficamos mui.t.o con

t~ntc por t r r i cebido · Q 

Visit à do ur. Geraldo a
qui no nosso grupo . 

~le ~ filho ao patron9 
àe nosr·tt . escoia que ê Jo

a~ uoralao eezerra ae me-
nozes. 

.ia ctlretoru f1cou reuolv1da Dr. GertAlclo, n~ quero · ser 
inã1scr- eta. mas qUando garo!P 

r:.ue alegria ouvi -lo fi! 
l or que goGta óe tudos • 
n6e e que, quAnao era me• 
nino ue col6gio eostava ~ 
ae. j ogar bola. 

., ue 4\ prôxima reun.ião aori& ü 
. -

di.a da visita do EXli'lô. Sr. 

sec~tir1o de Educaçio Dr •· -I) 

raleio Bozerra de MenGus a es -to ~st&bGlecimento do ensino. 
Nada mate havdndo a tratar 

lavrei ~ pr6~nte &te que vai. 
por m1B eaf!Ülada e rtsada polt 

l& nossa à11•etora e uemaia ~ 
presentes. 

o o ar;. brigou al.e;uma vez · 

com o Dr. In!c1o? . 

secret.- Deixo estn per~~ta 
para o lJr. In6c10 responder . ·. 
:ur. Inici o- Hão, nês nunca 
i}rigamos . 

a . 
1- peegunta: 

Jle , . t~u!tbêm . fal o.u 

não br i eava com seu irmão 
o r r . In~.c1o c;uanao 8los 
oram p ·.'quenos. rue bonito! 

Foi pent~. ôle não ter ... 

-o ar. sostav& de bol. 
b trazido os s eus filhos , 

j ot;ar a f · · · · · . 

secrat.- Como todo garoto 
nempre gostei de jogar bol aD 

pois §les 1r~am gootar -
a aq1,11 . 

·e~ E. "Dezerra de Menezes "o 

VUm Salutari.s, I d(l) abril ele 
1969 

~. tu1 p6ssimo jogador. 
a! pt'lrg. : 

•Quantos filhinhos p sr.tem? 
secret.- Tenho a6 15 filhos. 

Dr. Uor~ldo, 

do o meu abr aço ~~ra 
• Volt e breve! 

wanUee c. P.lnhe1ro-seeretâJ":L, 

Therez1nha M. C~ de Freitao ~ 
~etora. 

- x--
9! pers.• 

-Por que · o sr. ~o 'tro\me t2 

ldoa oa ·aous meninos para bri! 
cont. da enteav1sta . ·· · o 

ÇGr COil08CO • 

ei'1c1ente eu n;o encontrar1.a · StJcret.- Porque para t rana-
. um ~po bem odgan~ zaclo como port6-los eu teria que alugar 

&ste~ um 6n1bus . 

Janeto lJomingos 
a . • 

2 ;, S<::r1G 

........ x ....... 

!elhor cobrir o poixe que 
"'-> e~.n"' tlll' O gHtO • 

não tona conta ae 

... !iCI stsbre a noeaa aiascote? Marc1nha- 1Jr. floral. do aaoemolf 
saber dez coicns n

' naendo uma. seeret.- QUem ê a m~cot6 ? qua pOdemos contar com 
• Do Madalena. Q"l.iaremoo agr&docer sua 

S0crot.uApesa~ de apoSGntada ta que muito nos honrou e 
~ . . 

eontinva a frente com o g1n6- ãir quo volte samprc. 
s:l.o g:-atU1to. .. sernprG Alerte. ' 
5e 
-5= perg. --- x --ust .. Gol"'aldo "o sr ;> aempl"e 80! 

'o~. de oatuc&..r? 

S0cre~e•Ma3.s ou m~nos~ numa 
Í tl'í:'mm de 40 al unos eu ero. o 

.:~nrtel3-se prã ba~xo o 
-pe ... I pr ego que levanta a ca·,. 

beça .. 

-----x~-lllb 



( cont. ela nta) - ..;..:_._ _,. 
. •t/ 4. 

. • .a.ca u.~.~~~O, por .u. • 

pella P1nh~1ro·c~ 52 v·otoa. · • Ede Matom.ltica ••• modornn? N6e ficamos cuú.to con-. . . . . 

Para tGsoure1ro- Laercira .Nu- Secret.-Acho-a fomi.dbel.Vo t.-ntc ·por t r ·r i cebido · & -nee da .Silva -com· }2 VO"too. · io f~CUitô em llWlt"to o Gnai- Vloita do L'r. Gcrc.ldo a-
Pera orador do ClUbe· C1v1co . no . pr~o. qui no nosso grupo. 

Duque de e&x1as .~L6c1a Helena -o ar. j& ficou da caatiso. ~le t filho ao. patrono 
a1 do .I\Jlar6\l -com 62 votoo • ,;;,gume. vez? . áe noc:·n . escolD que lJ Jo-

Para orador dO Clube Pan-AIIle"':' .Sflcret.- lfo curso pri.mAr1o e' uornldo bezerra ae .!'le-
ricano- Y/aiD.e c&pelln P.1.Dhe1- -, 0 , no gi.nu1MJ. trf.s vfaee. nozos. 
ro - com 60 votoa • 

Empossada o aplaudidn A n2 

. ;a dJ.retorJ.a f1cou .. rooolv1da 
uo a próxima reuniao eor1a d! 
Ql.a da via i ta do Exmô. Sr. 

secrotir1o de Educac;io Dr. I! .. 
raldo Bozerra ele Meneses Q "! 
te Astabelec1mento do ensino. 

Nnde. maia havàdo a tratar 

l&vre1 ~ preaente &ta quo vai , 
por m1B aaatnada e v1sacia po• 

l& noasa diretora e demais ~ 
p!'·~aetrC.es. 

· · · e. E. "!te urra de Menezes "• 
VU& Salutari.s, f de abril de 

. . 1969 
fl~milee c. P1nhe1ro-secret6r 
Therez1nbo M. C~ de Freitoo ~ 

.d1.l-etora. 

Cont. da entwn1sta 

6& porg.: 

Dr. Geraldo • não quero · aer 
ind1scr ota mne quando garOIP 

o o ar• brigou a.l.Cilma vez · 

om o Dr. In!cio? 

secret.- Deixo esta pergUnta 

para o llr. Inâc1o responder. 

11r. Inttc1o- Mão, nês nunca 

brisamoa. 

7! ~•sunta: 
~o or. gostava do jocar bola 
Socrot.- Cowo todo C4~oto 

oempre gostei de jog&r bola, 

cue nl.egr1a ouvi-lo fl! 

lar que cocta óc tudos 
n6e c que, qu~nao era me~ 
ni.no . ue col.éeio zosta.va -

ao. jo{iur bola. 

ale, ta~b~~ . falo~ . que 
nô~ brieava ~om seu irmãô 
o ::r. In[l.c1o t;Ulllli10 8loe 

or~ jJ ·:quenoa. ·r ue bonito! 

Foi peno ôlo não ter • 

trazido oo aoue filhos , 
poio 61es l.rJ.am gor;tar -

daqui.· 

aAC tu1 p6scimo joEador. 

a! perg.: do o meu abraço ~~ra o 
Dr. Uor~l ào, ela qui. · mana 

se-
-Quon tos 1'1lh1nhos p sr. tf)m? nhor. Volto brc:ve! 

SGcret.- 'feuho a6 15 filho.;. Jru1~to Domingos 

9! porg.• 2~ etr1G ,. 
uPor quo o mr. n~o trouxo t2 

doB oa .s&us mcn1noo parn br~ 

·lelhor cobrir o peixe que ei'1c1.ente eu nio encontrar14 secret ... Porque portA tree- spnntllr o f t;to. · 

um grupo bem ollgnnj.zado como portA-loe au teri-a que al.ugtU' 

c ar coao eco? 

· a.to não tOLl .!.l conta a e 1,.~! &ate.. um .~flibus. e. 
... Ec a~brG a noeoa aaecoto? Marc1nha- :ur. Qorru..clo OQbomoq_ · . 

rodo aabcr ct~z co~c~a a-Secnt.- QUem 6 n m&...ucotf)f qua pódemoo conter com o ar r .: naondo uma • 

.. Do Madalena. QUeremoo agra<!ocor aua vi~ 
secrot .... ~pesar de apooontn4a ta quo mm.to nos honrou 

contin~~ a t.rante com o g1a6- dir quo volte ~~~pro. 
e~o gratUito. • sempre AlortQl 
Z~ pera. --- X ... v.st .. Goraldo,o or~ eemprc go~ 
~ou de eatud&r? 

30crct~·t-iais ou manoo~ nwau 
·~.v ..-J '. t!'. de 40 alunos f.lU ero. o 

::Jnrtel3•se prll Oo.:.J..xo o 
e pa... prego que le~an:;a a c.:. ... 

beça. 

---x--... 
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Cont. o.a bil)er:.·i1o ao potrSl 
no Joet5 Gorr.J.c:o u. de i:on·.-~ 2 :. -- Cont. <20. "ta 

n1cc o tuft to o titulo c 1,:1 tOF·. 
Tnzr.Mm on l'Gro.iba c!o :;ul 

ral. qut.mto u c6t'ulo 6n1co t'o
tovc o m6r1 to rto ~r~f!Stmtir rem colocacJoc noc ;:~usnic daE 
triunfo do Agripino úr1oc@ • 

/ 

~ . 

Pro61'611ln. ·ao Gdmio Cf.v1co 

que d.e Cu.ins" ~m homena
m ao Dia do Patrono Dr. 

Joe&· OorQJ.do ~Zflr.ra de Me .. 

cl.nceea pnr~ poetcrior(:r, Toe! ne2'.es. aurcolaao critico nac1onal 
.. G. ~. tt.BozarrQ de MeDezeo" · pl1caçcoc • que diz: Dovo-lha tucto. ~~ 

Nodia cnrcado 1 o noono g~ J'oa~ Gertüao mornva no aou .. .. 
- f 1onou c~o c~ln de c-C.balczinho ele Parcibt\ do rw. pao Wlc ' 

'·~lo leic-;Õeo • A mofW foi coneti ... a .une COiil mr:troo do rno1a "'"; 
rio ~:r·&!:ilc:i.ro. tuiaa pelos ar;cuintoa membros 

Vila saltttar1s • P. do Sul 

29 d~ abril de 1969 

Pl"'omotor em Aro.caju aoou:::Ji pr.oaidonte: a prore r.côra da t lZ,}O horas - Atm6ço om ho ft 
-

turma; sccrot~a -yror. Ney-o exei'cici.ocr:m 5 d~ fcvcr0j,ro . a 
de riOs :.on.too ~~O{;!l2Ü'l.li l o&l!O d•! 190?~ . -

Alinn. o.poct611cà o esp1r1 tlalu•in -pro f • ~lnrié! da r.pparc-
. · · . cida .Fraga; 1! ,moolú'ia -pro f. ~p1.u~. 

· · · ~n de Lourctoo &r:no • l'tme1o Grl.lnd· poota soC'l vcrooo ~ •· • · .. 
C'-'úionn ·cocl-:Lt.or in6dito. r.a .. nou como jtüz u nocon à1x·cto~ 
b:.t•. fi'U$.'-.o t.ur;o. üominavu o lalra, coloeanáo om noecoo t~~ 
t ::,-a o a 'ccolor,i'-' como todo U."'l los o · car1Jibo do col6t1o. 

c·.1~~' .n.to, D.s lheuao 1naie;on · oa al.unoo rio apresentavam 

man~ ao Emoa sr; Secre .. 

til•io dtt Educaç~o Dr • Gtircl., . 

do Beze~r~ de l~nozas e aeus 
f~1arss ~ 

· . .?~~-!:~~ 

. a · fiJ.olcgie. cn1 ecral. A lr1stô com o . referido t!t\!lo} o co12 
r 5.c:" J:<1 !·éru üT'<'l o· e:ou tema pre cavm:t · a c:6dW.a bica dovida-

1.5 horas -A.present~:\ção do g 

corpo docont~ e d1a3on~o ~
lo a. c i ~lmquo do ~~ti. 

2) !l)ertUl'a da seeaio co~ o 

:~ .··;.~ .. ~o. (:;rn bon veràtlaa não co monte prc•nchid~ coo 0 nome } ) Discuro.o da oradora do 

nU cía lir.Utos o S"ll aoor ao 4os (:and1datos. na tU.'"'1Ul. Grim1o Cid.co • . · .. · 

P:··r.;:::t .. Brao:Uoiro coco ninGuê A eeLruir ro1. ef.t.:ltUV.dc e a- lo) B1ogra:U.rt do pratrotlo v>.~. ·\ 
ç,·. il:J.c·c::.a eat:to mctr~ ~o B~o.sil .. ~ação que n8o ... tcrm!n~n na... . tToa6 ~t~rQ!do a. cl~ t>len~zea. 

Lesa BT&.nào poroon~lio::~ao qoolo · dia por nso h~vor. te~PQ 5) Entrevista com o r;mo. SI'.· 
J,ln .~~~.~-' r:: m.•,,:- dftzin aG f1lh :n~. lfooSll diroto::~ra euapcndou os sscNtúio de · Educ!f.çáo ~la 

trnbelhos .de apuração~ lQcrou ... ,. ; : c:r::urt~o que arn Kur.riloc 

·.! .~ .• t l'ibu.i.o . eamolc.o às ocul t~:- ·a urna que tol. colo-.:<acte. om . 8 

, ,:·~·. ·:~.~~.a t1..1o.rtic da proc1oa:.-t gabinete elo t._•abe.lho • 

; '!;Dr .nl quo pO(!Guia • eomo nos dian qno so sa 
ram forM rtarcaóof'l com ai!Soo 

I. •' palootrc Celtl 6le era .ocnpr 
.. _, 124. san.ta", o serviço da aptU' ~ ·. ~ : · stn para o JUr;)U cat~ ... r1to 

ç;.o a6 fo1 conc~Uido na pr6 F - ui~ Grieco •••. e quando mo a-

r. !.· ;;::?'.:~- 'i~ho f'1co contente co- ma nogundasfeir~, à1a 7do a-

bril · do ano O!ll curao. mo ao Cl'ien çac; qumtdo so apr 
~ · orooultaào obtido foi r.imrun de Ut'l .~ confoitnr1.c oo do 
J U&la c,·~cu ao br·:\.nqueaoc:... giJi.nte: 

o oe .. 

//() 11-z_ 
I 

PQra px-eo:Láonte: \'Jalb"r Capo 'l'ellno ai to. 
Marie RGlena ArllC.râl la PinhoiJ·o- com 44 votos. 

,5! s6r1e Por~ G9crc~irif.H Wan:tlc9 ca-
( cont. na 4ü ~bG.J 

re.r;6rter VJà.t•cia· N~GqttitR .· ·· ... 

CUtpoa - · Ft.<tdinM do Grupo 

~scote1ro "B. dG ~~nezea~. 

~~ 
1-Viuits la salee de aUla. 
2-Apreaentaçio do Grupo Esco

teiro ·c~ a ssud~ç~oo 

3- P~a~A da D~tora. 
L)'H Iluluaur.t.ç~o do NtrQto cio 

Exmo. sr. Secrotirio de 
"' . EdUCQ(jllO. 

Ptll.aYt'a livre. 

6- Hino N"cionüe 

-----x--
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Dj.ratora rcs~onsévol_: 

Thel'El~2.nha McsgUi ta c • do 
·-FroitQS 

'>~ r3tora administrativa.~ 

Muria da Apparoc1áa 

A.U.J U.N'iO JJO . t~s: 

l/ !SJ.'.l'A UU U !•lu. 8r. s.i";CF:r.T]\.., 

li iU r.r.; ,t;DU~A<,;ÃO Lr. G.::.RJ\L.i..' O 

·:. Ozogâo do G. E. Jtt!" · 
u:eezerra 0.~ Menezes'' 

MSs de abril ~A91/f. 

\ 
Jos6 ftOl'éJ.do Be zerra do ~a 

nozes 6 umn d.as maie ~rinoro-

/ 

\. 
COlaboração dos alunos 

(ie: 2a·, _3D .• , 4a. , ::; .5a, 
~. ... .. , .. 

. ,.~ 

s6r1.o ::: . 

' 

~~u.J>.U.::.vÃ com -
<1'3 E;( . 

• O · 

. snE inteligâncias qv.e eu te .. 
nho conhecido, õiz:i.& Co!'loo 
dtl Lo.ot no Jornal do Bracil 

do Grupo ~ecote1ro 

om 15· de novacbro <la 1914 • . 

Diz Aer1-pino Gl'i :: ce+ 

· dOS maio•rreeâaSlm!r;l;:.í)i~ftktriJil_dlO sr e poderi 4 Ata ·· da r eunião do dia prt

moi r o de abril _de . ~ ~ovecGn,~1,U4~~~~·~ 
c ·seasonta é noio' para Q 

da Diretoria do Clube 

: mas obb1o ' ~ 
urane porgunUnhP 

la do~ hor~e do dia ·pri-

cul tm·0. aoaimi.a.a-

dn convertida co corno c r-;an- secretâll:âo-Com mui.to I•r8.Zt 
m•e do aapirito. Cul~lU'o. c m~ ft 

o- ~ 2~ w.;rll'nn_ ta : m6ria m1raculosao n~ncu~ffi ~- o-· 
nborda at1m apr end,?r tiozo:nas 

do novidnaee , soo s~ir enri
quecido o oe quo ~o~ ele con-

sou c. rapórtsr do ___ ·meu. g:ru] \ 

,.::...:.....;:.:..__::;..;;...;::~- fvivem eotv.o dizpcn.<:;actoo oe 

que:ra SQber como o s:r ;, l . .. 

o nosso convi ~i de hr .. 
1 . r. 

r.~ i1I"1Sença das _proto 

~~noo desta casa de do o 
realizou-se a eleição aos 

membros que aevcrinm 
a diretoria do grêmio 

...... ,"'T ...... ..,, taao. . 
. . 

H& oito diao nntos fôrn 
D..ll..;L".a.u,ua a eampMha elt"l. toral 

Hosna clirctora pod:iÜ ~c 

nlunós d•:· 3a., l•
8 ·9 5~. · 

co eand1.dntaoaeru . Mandou 

:fccc:t.onar nosr.:;oe t1.tulo's 

i e;. torai.s colee;io.i ~1 
13 um mod~lo do 
(cnnt. na ~. 

snctar vul tuosao r;oman com
a Bnciclopêd.ia :ar:\. t-ôn~ 

sec1·e~ .... Foi eom t:l1li ta a\.4! 

qu~ recob1 t> 'éony.ite 

outrll. qutt.lqucr. ,uu rever o g1'1Apo ,c;u, · . 

F@~ 0 cu:oo pri~hrio patrono 6 o m~u _saudoeo ~ 
Jonei~O no trac~cional }! pergunt&: 

gio dO t1atOSO O O m:ctmd~.rio -Qu&l. 4 S\lQ im;>l"eSSiO sabri 
col6giO S. Lui :: de I tu (.S n6s as . cri.ançaa? . . . :l-

o). ~1Qtr1culou-cc na Fo _ sec~e~.-A min~ 1.mprs aedo : 
do 1Jirc1to c o f . Paulo cla.a melhoro& confio nelas 

par e a a.o ~ol futuro elo BraoU. ) 

00 

0 b::~=~:u à 0:r~~~::n:nt:: ~b!.'e 2E ~t! ~~.ç ·· l'J'Or~se 
. SGcret ... Acabei. d& e l .ogi.al 

ll OUCO O est6l'ÇO G a El ttc.t$1 

o E o6b~e a noes.9. ~ d:Lrotora· . 

.Secret o•~S$ni uru~ d:t.re·~o1·a ' f
ia· dao mcet~aB. 

• DEl 20 · "-.~~r; • ) .. • ( cont.. ll!'. ~ n.&a- . l ~---··--IIIWwi.:.....__:."'-'.·-Ji.ií~~~ t' . 
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Comentário da Semana 
Um Secretário Que Honra o Glivêrno 

Pedro Cúrio 

Felizments, o governador Gdremtas Pontes, vem so 
libertando dos t~ntáculos da politicagem tacanha q'!le o 
impedia de buscar seus auxiliares na fonte dos valores 
humanos e nAo nos agrupamentos partidários onde impe4 

ram a inépcia, a ambição, o cabotinismo e o personalismo. 
Não negamos que têm surgido valôres aproveitáveis. 

como o ex-Sécretário do Trabalho, deputado Alvaro dd 
Almeida, cuja rápida passagem pelo Departameno foi 
registrada por reformas construtivas. 

Renovando para melhor al~umas das Secretarias, 
o governador foi buscar um dos flu!]linem;es de maior 
gabarito cultural e moral para a Secretaria de Educação, 
na pessoa dêsse impoluto e emérito professor de Direitu 
Trabalhista, ex-Ministro do Supremo Tribunal do Trabalho, 
presidente da Federação dos Congregações Marianas do 
Brasil, intelectual de renome e orgulho do Estado do Ri'l 
de Janeiro, como seja o catedrático GERALDO BEZERRA 
DE MENEZES. 

· Temos acómpanhado a trajetória vitoriosa -de swt 
vida públtca dêsde a mocidade, numa amizade das mais · 
fraternas que vem das árvores genealógicas dos Bezerra 
de Menezes e José Ricardo, que tanto enriqueceram- o -
tradicional município de Paraiba do Sul, um dos mah 
opulentos da Velha Provlncla, onde também pontificaram 
os Rodri~o Otávio de Langard Menezes, Santos Pereira. 
Familia Grieco e tantas outras. 

O nosso arquivo afetivo está enriqnecUo com valio
sas demonstrações de sua fraterna amizade, representada9 
por cartas, fotografias, livros e o diploma d~ Bênção l?a-. 
pal, quando de sua audiência com o saudoso Papa Joã\J 
XXIII, o que muito nos sensibilizou. 

O nopte do professor Gernldo Bezerra esteve eq ua_cio 
nado e foi dos mais cotado~o~ para gClvern'\dor dêsse Elll· 
tado, quando du presidência Castelo Branco. Entretanto, 
não logrou a preferência dos politicos profissionais qu~ 
temeram enfrentar a integridade de um candidato cujll 
caráter é forjado no bronze da mor9.l, da honestidade o 
religiosidade. . 

Graças a Deus, se perdemos um Geraldo Bezerra no 
lngá, ganhamos um não menos digno e do mesmo quila.c 
te moral, como seja Geremias Fontes, que tem sabido se 
impôr à confiança da opinião ·pública, merecendo integral 
estima, consideração, apôio e solidarieda1e dos Uuminen .. 
ses. 

Geraldn Bezerra herdou os exemplos e as lições t4o 
seu saudoso e inesquscivel pai. o sempre lembrado zgzã 
BEZERRA, cpmo éra familiarmente chamado e conbecido 
pelos seus alunos, amigos e conhecidos. 

Agripino Griéco, numa de suas crônicas, analizaado 
a cuJtura invulgar do fraterno amigo, José Geraldo Be-

. zerra de Menezes, o ZE'ZE', comdderou-o como o maior 
latinista e o mais profundo conhecedor do tupi~gunrani 
no Brasil, além do mais profundo conhecedor do Uireito 
Canônico, auperancto todos os Cardeais, Bispos e Seminá
ri.>s b!'asileir(Js. 

Agora, o governador Geremias Fontes colocou um 
autêntico educador na Secretaria de Educação, qu J colo
cará a repartição num autêntico departamento de ensina
mentos, de trabalho, de moralidade e de justiça. 

AlmejamoP, para granrleza .la terra fluminende, que o 
~ ingresso do professor Geraldo Bezerra de Menezes no 

quadro da administraçllo pública, seja o seu prJ LOeiro 
passo para galgar a governança do Estado do . Rio, pros
seguindo na campanha saneadora que vem encetando. 
gathardamente, o jovem e devotado Chefe do Exec~tivo 
Estadual. 



trnde. an!ts que nada, es pre- que nada le dan esa fisonomía 
sen·ar ci matrimonio, la fami· y hacen legible ante el mundo 
lia, la socitdad, preservando Y ese caráder. 
exaltando tl amor conyugal. Y -El Congreso Eucarístico de 
preservándolo "en todas sus di· Bogotá, por la manera como se 
mensiones, como amor unitlvo, celebró, fue nn estímulo, un 
procreativo, fecundo, como ba· grande estímulo, para que se 
se v centro de la vida de los jll;>iiee la unidad, deseo de Cris 
cón-yuges". según acentuó el to y del Vaticano Segundo. 
obispo Dom Lucas Neves. ..J LA PRESENCIA DEL 

EL CO~GRESO . PAPA PABLO 
·'· EUCARISTlCO . . -Pablo VI hizo sentir, aiia· 
. . Una prtgunta . a "queníarro- · de el doctor Bezerra, con sus 
.:· ya:,',_ más . con el objeto de. con· : gestos de auténtico Vicario de 
· lribuir a ilustrar al gián públi· • .Cristo y sus palabras de ~lensa· 
~ ' co: tqué dice usted sobre los jero de la Verdad, el profundo 
: Congresos Eucarísticos; no ha- SiP.Jificado del Congreso, ese 

brá perdido oportunidad Y re- "Vínculo de Amor'". La presen-
sultan anacrónicos? da dei Papa en tierras colom· 
. -Por el contrario, nos res- bianos coustituyó· una grau dá-

·ponde el doctor Bezerra, el Coa diva, un mojón histórico para 
gresci Eu<'arístico nunca rue tan el continente suramericano y 
actual. El Concilio Ecuménico, para toda Latinoamérica, que se 
en la Lumen Gentium, definili esíuenan por adquirir unidad y 
a la Eucaristia como ••sacr• armonioso desarrollo. . 

.:. mento de la ley nueva, dcmde DIPRESIONES DR 
se alimenta la vida y el ·aposto· · COLO~fBIA . 
lado de los fieles, y que prefi- ':-· :_Diga a sus ledores, nos pl· 
pra el cielo". Una auténtica de el doctor Bezerra de Mene- .: 
piedad eucarística impone que zes .que estoy seriamente im- : 
se una al memorial del Sacrili• pr~sionado con e1 progreso do 

- cio de Cristo la exigencia de IP Colombia. Sorprende a quiea 
piM fi~ e ;.tfí tfee • viene a este país an grado ya 

fuente. Sólo el hombre que ha· muy alto de eivilización y, para 
ya perdido la fe en la presen• el observador cristiano, la Çall 

da real y que niepe la acciiín fe de su pueblo. Este es practi· 
redentora dei misterio eucarís- cante de las virtudes humanas 
tico pod.ría limitar la misión. de y cristianas como, la . ~spitali· . 
la Iglesia al esruerzo, que cter- dad muestra un gran dinamis- · 
tainente, se hace necesario, en mo 'que promete macho y tie
pró de la integral promoc:i~n ne los ojos puestOs en el (u.turo . 
humana. Este esfuerzo es un sm c:on mucho optimisme; 
perativo de conciencia que se -!tle impresi.,naron: especial· 
desprende como corolario del mente los órganos . de. la prea. 
mensaje de Cristo. sa colombiana, ,bien : presenta-

-Abora bicn, los Congresos dos y mejor escritos, lo misme 
· Eucarísticos pue:Icn ser una co- que las universidades e institu• 
sa pasada? No Y nunca. Preci· ciones sociales que pude visi-
samente acabo de leer un estu- tar en mi estada en este gram 
dio dcl Padre Henri llobsteins 
S.1. sobre "La Eucaristia, Sa· 
cramento de la Unidad" en la 
revista "Christus" de París y 
aUí el autor sale ai paso de 
qu.ienes sólo se prtocnpan de 
resaltar los -dedos "huinanis· 
tas" y ••,ociales" de la Encaris· 
tía y pareceo querer convertir 
la Misa en un "meeting" y a 
Cristo en un militante más de 
Ia. reconstrucción social. Verda· 
deramente la Eucaristia es sa
ci~ménto · de la unidad y los 
.Congresos . . Eucarísticos mejor ·l· 

país. ··· ~ .. . 
. Así terminamos .nuestra con- · 
versación con quien: es ano de 
los más altos representantes 
del laica do activo ··en· el Brasil 
y promlnente jurista y. hombre . . 
de trabajo dei hermano país. ·\1 · 
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~L OBRERO CATOLJCO !'.-nHma dt•l 15 al 21 de ~pti~rnb~ d<' 1968 -
HUMANAE VITAE pres~rva.el amor 
.co~yugal entodas sus· dimensiones 

-;Afirma' el ex-ministro bro~Silero Ge·ro·ldo Bezerra' de Menezes. 

El ministro Ge1·aldo Beze- · · 
rra de .Menezes, catedrático 
de -la Facultad de Derecho 

: de la ·Uni\·ersidad Federal 
:'- _, ~'luminense: antiguo presi

dente dei Tribunal Superior 
del .1'rabajo dei Br~~il. estu-

.- vo ~n, Bogotá y 1\ft.del!Í:l . HP.· 
presentó a su país en dos· en
cuentros ' ·I a ti noamericanos. 
J<'ormaron parte, ·así mismo 
de Ia deleg<!ción brasileiía, 
el doctor !lloacvr Ve!oso Car
doso de Oli\·é ira, conocido 
profesor y jurista y el padre 

t . - José Coelho de - Sousa· S_.J., 
· · . · · benemérito educadór. 
· · 'l'uvimos oportunidad de 
~~ntrevistar al Dr. Bezerra, 

qu.icn . ya había representa
- dó al Brasil en el ·I Congre

. ·. so Mundial de Laicos er. no-
- ··ma en otro idéntico en los Doctor Geraldo ·Bezerra ·de :Menezes, ex-ministro dei Bra-

·.-·. Est'ados Unidos Y quien pre· sil, presidente . de- la Federaeión Brasileiía de Congrc:a-
.· sidió en · 1967 la delegación 

; . . de su patria ai Congreso de eiones .Marianas. • (Foto de Repórter-DIECSO ). 
:' ·Buenos Aires ·y· cs preslden- · ·· · .der a--s·.,..:,a-r .. y . a mult•"pl•'car".-. · te de la Confederación Na- :~~-Se impone, continuó. el Dr. """'' 
· . · cionat Brasileiía de Congre-· · ne1.erra, uua acción propta y c~ . (Declaracionés a ÉL OBRE· 

. gacioncs li;Iarianas. · rajuda de) seglar en pro del . RO CATOLICO, agosto 18-2-i de 
· ·La prjmera pregunta que desan:ollo de los países de ·A 1968). 
hicimos ai doctor Bezerra se 
ref.irió al motivo de su veni- mérica Latina. Es evidente qui!' LA HIDIANAE \"ITAE 
da a Colombia, es · decir, sp- elios debet:t actuar c:on amplia Nos atrevemos a hacerle una 
bre los dos er.~ucntros a los Iibertad en el terreno político- preguilta, doctor Bezerra: ,ta 

.tuaics · ha asistido. · social. No podemQs huir de una Encíclica sobre la Vida H urna-
DOS ENCliEN'I;ROS . .identificacicín y un compromi· na, será respetada, mejor aun, 

- INTERNACIONALES l J seguida por Iós católicos! '·,. ·.:_m, primer encuentro, tenl· 110 con los prob emas e nues 
tro tiemoo. Sólo así será más --C(Imo católico, -nos respol 

-· do en Boeotá dei 18 al 20 ile productlVo ~uest;-o apostolado_ de- reafirmo . nti íidelidad a la 
:\' _agosto,_ con ocasión dei XXXIX. Y la defcnsa de los valores cris· doctrina emanada dei magiste-
~-.,. · .:~ongreso . Eucarístico . Interna- tianos en el mundo. Esta tarea rio eclesiástico. Por la grande 
;' cional, lo mismo . que el segun· . reclama una visión amplia y y nliente Encíclica dei Papa 
; ·do -que acaba d<' terminar' eri 1 1 1 · c 'I' h . · . . . , ·. ·. . . ... objeliva de esos problemas, pa- Pau o VI, a Jg es1a ató 1ca a 
i lHe!lclhn, se ·ltan _dln~pdo,_ en:r. ra cuya solución hemos de apro- dado al mundo una palabra ofi-
"'-- \tltimo análisis a buscar la ,~oor..o . · h h t el máximo los ins- cial de su magisferio sobre es-. . • 1 'd d t 1 vec ar as a 
, ~maclofl Y a um a en ~e . os. . trumentos técnicos, especial· te problema tan palpitante Y 

representantes de los mov1mten t -1 · 1 t'da·"'n soc'1al compleJ'o de Ja natalidad. .El . . . , men e a nl•es •b (...., • 
tos nae10nales e mtcmac•onales : · · - 1 V~ícano n. Vaticano Segundo, en la Cons-
de 4 postolado en nuestras tie- · · e~mo - ~_co_~se~~~--- _______ . -.~ " ~ . titución r.umen ·centium, . sobre 
rras, con amplio intercambio de - -m encuenfro de · .1\iedellírt, la Jglesia, reafirmó el principi~ 
ldeas y experiencías. Fueron dcl 27 ai 30 de agosto, · tuvo de la in!alibilidad de la mismz 

1t' eitfocados con sedeóad· los pro· como- finalidad· la actualización Iglesia y dei Papa a1 anunciar 
blemas comunes en medio. de de las Cong:regaciones o Comu- verdades de fe y de costumbres 
las inquietudes reinantes. Tene- nidaoes de Vida Cristiana; de nacidas de la rev~ución. En la 
rnos necesidad de ajustarnos a acuerdo • con nucvos princípios Encíclica su Santidad insis· 
l<~s exigencias del apostolado ·· generales, sin qi1c cllas picrdan te en c(ue h:.hla "en \'irtud õ.el 
modento delineado por cl Se· . su. espíritu fund:u11enW Y cs- mandato confiado por Crista"' 
r;undo Concilio Vaticano Y por pecífi.co ce escuelas de forma· y para dar respuesta a eslo~ 
r-l magh;terio p~mt!ficio. Cons· ción y cvangc\ izaciõn. · Hemos gra;res asuntos eu nombre ·do 
cientes de las respons<~bilida<les visto la neccsid:~d de compro· su 1\fagisterio. Es preciso más:' 
y compromisos de los católicos rueternos a buscar la unidad en , -Sólo los que quicran torcer 
-frente al JllUndo aclual, esta- tre .Ias Coug1·cgaciones . Y __ las -~ la verdad, prosigue c1 doctor 
mlls ctispncsto-s a trabajar en ch•n;ás aso<:i:tcil)nf's ~c a~ostola· · nczcrr::~, podrán buscar cscapa-
vnióa de la Jer:n!(uía cn este do seglar. Con muclu ·OJIOrtuni- todas al sentido dei pronuncia· 
esfuerzo de rcn oYación. Hemos dad h:\ d!:·hiJ <:1 · C::rcJ~n:ú An· mit!nlo paflal. Y notemos !Jir.lt; 
querido no solo hacer los :má- • ~elo Ho!->.>Í. r!uicn fu(•ra reelegi- cl doeu.mento pontifido no pt.:c 
lisis y cmpro:ndf'r una planifi- do como pn~~iil:'ntr de b Con· de ser ex~minado m~:~:quina· 
tllción, sino descender 2 una rencia Nadonal de Obispos. . mente Lajo uu rótulo que dlg~: 
11duación concreh pau ta pro· rld lkasil, que "el espíritu que "auUpildora", Lo que él pr~: 
1noción dcl. l10mhre latiJloame dcbemos f.cncr JIO es el de di· · ~--. ----·_· .-:: , _ - -. · . 

L. rican~, . ~u~ .. e~ urgen~e. __ c.:_ ..:. ' vid.lr, sino que 1lay que aprcn• 



H v 1\M 2>- "" 'óA~~ U i +a e \ ,e_ se" v a e \ 

d !'v\\ o, c_ o 'Y'-y v ~ ~ \ º-"" to G\ "- s "'> vs G\ \"""e"' -;s ioM.es 



li 
- ~. Por PEDRO C'úRIO 
f ~\ ~ ~ j 

...,t't .. • . ) 

• .;~'·f. ' O ~fLúMINENSE DE QUE PREfSAMOS . é 
' ··,',t . . . . . ! 
; · •· ;. (GUIANABARAJ -'· A. proporção que ·os dias e-ür~ · ~ . 

' ~e1~ e se· aproxima o instante da escolha do can.ditla.to ? ' 

'
. para o Ingá, mais cresce .o número de, pretender.t.es, f: 

I 1 ~ .. ' : ' •Isto qúc a ·escolh~ • importará · numa vitória elei.tJra ., 
~: prévia, porque os indicadores serão os ~rópr!os vo•;nn- ~ ·; 
: 'tes. ~ . ~ *' ~·' ~ 
. Se os senhores· membros do ·Partido oficial 1 be- ~ ' \4 
~ , . n i ~ 
i' ·rçtn na verdade um .pouco de s~nso patriótico, d8 ~ Í""" 
j ~,.. ámÓr a ·tet.r~ fl~minense, de respeito a opin~ão P t" H- .,_r-_, 1~ i : ca e desejo.rt:ni o retôrno ·da mora.lictade admlnistl'llt}- u . 
1 v~: nada mais ''precis.:1.rão ff\zer do que escolher. h' :U- · ~ \ 

'ca:·, apoiar. vot~; .e eleger u"m dos vultos inatacável > do . : 1 
Estado do Rio - GERALDO BEZERRA DE< MENE:Z:ES tt1 
__,;_ ' pura~igma, de uitegrldade moral. . ' . g, 
· Só a citaçií.o do seu nome, dos ~11aís admirados; :~~.;a- f• 
tadó' e esümado" em todo o território, dispensa rr alo.. ;• 

- a 
res divaga'ções, pois a trajetór1a de sua vida públk :, ~ !h 
privada só '· tem h; nm:'if.lcado a velha .'prov~r;[r1a, < •)m~· . :L--~l 
seÚ talento, cultui:a, çlignidade. caráter, honradez, J:m· ,, ii .~ 
dade e tódas as demais virtudes que possam enrlq·1e- :! ~ 
cer uma. crilitura , t . r ·~ ~ 

, •VeJamos/ em rápidas. línhas, as credenciais qui éle·· . i_ . ...., 
; Pode apresentar sem, co.mpetidor que o ultrapLr.se-; -·~ . 'l 

desde a mocidade vem se destacando pela sua P' .: w- ~ 

nalldade inquebrantável de caráter im'p~luto, t . ,~o i ~ :, 
sido o leader dos acadêmicos da sua época, na F t ·~ ui-· ~f '- \ 

t ,. . ,.t 
da·de de Direito de N'iterói.; como escritor e cultor ias. ; .t::. 

; letras, é autor de várias obras das mals admirada: e ·, = 
~ louvadas no ramo do DireltQ do Trabalho e na · l ~li- ~ I 
~ giM; Ministro do Superior 'fribuna do 'rrabalhc . do · g~; ~ 
' . qual foi presidente e1 intemerato defensor da Le1 f .jp.s 

1 

•
1 classes trabalhistas: c'atedrático da FaCuldade dt pl· 

I• ·1·1·· 
. rei to, de onde to! aluno dos mais destacados e fort ' X '<i . . . . . 
·· seu cara.ter e sua cultura; é · dos mestres mais a{ 11 U:t-
• •d(/ e estlmad</;· presidente da confederaÇã.Ô Mal ~iJl.a ' ~ 

' .,f)rasileira, -pelo seu inconfundível espírito- relig ow; ·: ~ -
.. : ~omo homem público tem vivido afastado de tôdr s ~ ! , . 
f con:-entes poUticas ~orruptor.as ; como chefe de 1J..>lti-
l )la . . ·;;omo cidadão social, finalmente, em tôdas as r:lo
i · daliqac~~s , 9, seu c~oração: e o se.u ~arater são 1d~as 1' las 
r· 1apid:&9as pela mao de Deus. , · ' 
t ~: : Qu~ mais fa.lt~rá para merecer o sufrágio' do. se- f 

. .. ·. , ~ 

! .,._ nhores ·l)olltlcos da. ARENA e çio próprio MDB? !Jnde ;, 
f ... · bus(;ar · .Ou trcs ca~didatõs que súi>erem. ·as créder. ~4als ~ 
l · de Geraldo Bezerra de Menezes? ·Ele é o numinen1 :; de ~ 
;: que precisamos e que o pov~ exige no govêrnó d< Es· ~ ''l 

tado, mésmo porque () próprio governador Paulo ror- Fi 
res, aPülando o. seu .nome, afirmou na sua recentE en- L 
trev1sta, que SERA' UM CONTRA·,SEN9o IR :. ~lJS- r 

·· CAR-SE HOMENSj NASCIDOS EM OU'l'ROs· E -:r'A· ! 
DOS PARA GOVERNADOR D~ FLUMINENSE 3, ~ 1~ 
~raldo Bezerra é nlteroiense; de onde jam.n: 5 se ~ l 
afastou, é descendente de uma das mal.& tr~dloJu r f-la, ti 
famlll!Ui do municlpio de Parnlba do SUl. do r c :pel- ' ~ I 
tá •I vel trõnco de Lemdro Bezerra de Menezes, seu a.vô ii 

l· e filho de um dos ma.is devotado -cultor do La.t1::n ~ oo li 
1 t . Direito Canônica, o 'inesquecível José. Bezer.ra, -:rue jl 

Agripino Srléco afirmou, )'o !Z-ézé Bezerra con: ,t:ocm ll 
. , ma.l.s latim e Direi to . Canônico que todos os Bis] :>S e 1! 
i Seminários do Brasil. . . . i i 

Conflá:mo-s na tntegr1dade e no pa:triotismc doo 
poHticos que ·ir:io sufragar· u1n nome para uc ~}.soí· 
do a tual · governa:dor, nà certeza de que darão a< Es

tado do Ri.'· um •Gtwernador que fará rct.ornar o ),:es
tlgio moral de que t;n.nto necessita a terra 'numil enoo 
para se projetar, novamente, no cenário da vldt. na
cional, orno padrão para o· Brasil. 

ii 
·; 
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Min isHo mais , antigo ~o J{lri~unal S u ~e r i o r ~o l ra~al~o 
merece ". nrêmio: A~osenta~oria~ 

O Ministro Fernando Nóbrega distl!ngue o Ministro Antônio .Francisco Carvalhal, o 
mais antigo do TST, com a medalha de ouro d\o Mérito do Trabalho, em solenidaàe r.ea
lizada há dias . O titular da pasta do Trabalho apontou a. homenagem como a ma!a 

J~ta que já pres l;ou em sua vida 

Em homena.g.em apontada, Pelo minis
t-ro Fernando Nóbr.ega COIJl.O a mais justa 
que já pres<·ou em .s.ua vida, o ministro An
tônio Francisco Carvalho do TST, receheu 
a meàalha de ouro do Mérito d'O Trabalho, 
como prêmio, à sua existênci•a de ded'cação 
à justiça e a coLetivi-dade, seja na banca de 
carpinteiro ou no plenário· do mais alto ór
gão da Justiça do TÍ·abalho. 

A manif,estação ao mais antigo integran
te do TST, a que se associaram magistra. 
dos e militwntes do fôro, realizou-se há dias 
no gabinete àa pre:>idênoia daquele órgão, 
em solemdade que teve como ponto comum 
o .apêlo feio por diversos oradores ao pre
sidente da República, no .sentido de que 
conceda ao ilustre magistrado a ap.osenta. 
doria que merece, ao atingir 70 anos' dle Vida. 

DE CARPINTEIRO A MINISTRO 

A concessão da medlalha do Mérito dn 
Trabalho ao ministro Francisco Antonio 
Carvalhal" foi àec-iclida pela Comissão Espe
cial do Mérit'o .e aprovada p~Io ministro 
Fernando Nóbregah que pr.esidiu à solenida. 
de de .enllr.eg.a da onraria. 

O ag'"aciado que integra a TST como 
o mais antigo ministro, antes de aiScender 
áquele cargo foi carpin!:eiro e marceneiro 
de profissão, no Motnho Inglês, tendo-se d'es
ta.cado como d irigente sindical. fundador e 
primeiro pre:>idente do Sindicato dos Em_ 
p•·.egados em Moinhos .e da respectiva Fe
deração, bem como fundador e presidente, 
por dluas vêzes, da CNTI. 

A partir de 19S'2 vinculou-se aos órgãos 
da Justiça ct:o Trabalho como vogal da 1.• 
Comissão Mista de Conciliação e Julgamen
to inicialmente, até atingir o cargo de mr
nisllro daquela côrte trabalhista, oom a pr.o
mulgação da Constituição de 1946. 

JUSTIÇA 

&se .esbôç.o da vida do m~nistro l"ran. 
cisco Antonio Carvalhal foi f,elto, na cerimô
nia realizada no TST, pelo .s.r. Fernando 
Abelheira pres!dente da Comissão Especial 
do Mérito, acrescentand'o que 0 hom.ena. 

Revista Trabalhista 

geado se houv-e nas funções de juiz com tiro_ 
cínio, obtido nas lides forenses, desde a 
primeiro instâ!Il.cia e com a. probid-ade típica 
de noosos magistrados. 

"Assim - d'sse o ·sr. Fernando Abe
lheira - Francisco Antônio Carva!hal tan
to honrou as f,e'"famentas de São Jo.sé quan. 
to dignifica a. justiça brasileira. Sua vida de 
operário e sua carreira d!e juiz constliiuem 
exemplos a serem seguidos peloo trabalha
dores brasileiros~ . 

BELA VIDA 

Pa.lancto na ocasião, em nome dos mili
tantes do fôro, o prof. Ascar Stevenson r.a
tJeãrático da Flaculdade Nacional d'e Direito. 
afirmou que o ministro Carvalhal, confor
me o chamam na Casa, "merece o veredito 
irrecorrível com que foi julgado, de homem 
dign0 quantos os maios que o sejam, de juiz 
benigno e preclaro, que sabe comedir os 
impulsos da equldadle pelo esoop.o incessante 
de acertar". 

"Bela vida de homem - prosseguiu -
que, em sua p.obreza, amanhou precio.so te
souro seis filhos exemplares, uma familia 
unidà e feliz. Nobilitante exemplo de juiz 
que, simples e honesto, incansável e profi
ciente, alcançou, pela retidão de caráter e 
pelas partes de alma, essa ·auréola de. honrá 
ilibad·a e .ser.ena bondade". 

"FINEs SE" 

Adiante, disse o prof. <R!car St'evenson 
que o ministro Carv·alhal, desdle o Início da 
carreira. tev-e presente que "decidir não con
siste apenas em aplicar a frio a letlra hirta 
da lei. Para ê1e. a arte de ser v.erd:adeiro 
magist'"ado está em adequar, segundo o 
"stanc!;ard" jurídico d'a razoabilidade, as 
prescrições l€gais aos reclamos impreteríveis 
do problema .sociall". 

Após fri·sar que o homenag.ead!o "sempre 
acor'".eu com tOdas as luzes da inteligência e 
o empenho mais denodad'o para fazer vin. 
g.ar o rnterêsse dos trabalhadores. sem "po
rém Jamais impor o seu voto, quando lncon-

cu.ssos os dir.eitos do empregador" d'sse o 
prof. Oscar Stevenson que no ministro C ar
valha! "avulta, p.ortanto, em alto grau. o 
"esprit ·de finesse" que deve caracberioo.r a 
magistratura especial. em cujo Supremo Co· 
légio tem assento". 

CLAMOR DE JUSTIÇA 
Antes de .encerrar sua a'ocução, disse o 

p'"of. Stevenson qu.e os mi"itantes do fôro 
e o próprio povo p.ed•:am vên ·a para endere
çar •ao presidente d'a República, através Q.o 
ministro do Trabalho então presen ··e, um 
v.eemente apêlo no sentido de compl.ementar 
a homenagem outorgando ao min'stro Car
valhal a jusba aposentadori·a. "ao término 
do seu inest-imável Iahor funcional". E con
cluiu: 

"Que as nos3as pa.1avras .ecoem como um 
o'amor de substanc".al justlç.a e reparadora 
equida·de, dessa justiça .equitativa a que 
Francisco Antônio Carvalhal. como juiz e 
homem de bem, ofertou os seus melhoces 
dias e as suas vigilia.s". 

NOVO AM:LO 

O ministro Gera1do Bezerra d'e Mene
.ses. correge_dor da Jus iça dõ 'l'í'abalho, f!f 
!ou também, de improv·so, acêrca da vida e 
da obra do ministro Francisco Antônio Car. 
valha! enaltecendo lhe as qualidades mo-
rai& e "de inteligência. ~ 

Encerrou seu discurso fazendo urr, novo 
apêlo em prol da aposentadoria cl'o homena· 
geado, por .equidad'e, como prêmio a um ho
mem que já completou 70 anos de Idade, 
com ma's de 35 a serviço da Justiça do Tra. 
balho e da nação. 

"CURRtCULO" DO EXMO. SR. MINIS· 
TRO ANTONIO FRANCISCO CARVALHAL 

o atual Mintetro nasceu na e\daode de 
S. Sebastião d0 Rio de Janeiro. aos vinte e 
sete dia~ do mês de abril de 1888 e é casado 
com a Exma. Sra. Dona Inês Guimarães 
Carvalhal de cujo consóroio ouv~··am seis fi
lhe>· 

Iniciou as suas atividades profissionais, 
com'l marcineiro e carpinteiro do Moinho 
Inglês. 

Em 19 de março d.e 1931 foi ctiado pelo 
Decreto Lei n.0 19.770 a Sindicallzacão de 
Classes no Brasil, 'lendo então rec~mhécldo o 
Sindicato dos Operários e Emnregados em 
Moinhos, Biscoitos e Ma-ssas Allmentfcias do 
Distrito Federal. em l9 de maiO" de 1932 pelo 
Sr. Ministro Lindolfo Collor. 

C'lmo fundador e 1.• Presidente do refe
rido Sindicato o Sr. Ministro tomou o nú
mero de matrícula n ° 1, de~taéando-se de 
tal maneira que, o então M'nistro do Tra.bft. 
lho Dr. Salgado Filho, nomeou-o em 1932, 
para exercer a. função de Vogal da 1." Co
missão Mista de Conciliação e Julgamento 
do 1.0 Distrito. função de Juiz representante 
dos empregados junto áquela Comissão, fun
ção essa QUe exerceu com dignidade e a!tl
vez até 1935, quando a deixou por ber s ido 
eleito Deputado Classista em 24 de janeiro 
de 1935 e ali permanecendo até 1937 - quan
do foi dissolvido o Congresso Nacional. · 

No desemn.enho de sua função legislati
va, o atual M·inistro foi sub-líder da Banca
da. Trabalhista no Congresso Nacional, oca
sião em a qual apresentou um ante-projeto 
de Lei originando-se a Lei 435 de 17.7 .1937, 
Lei essa que figura hoj ~ no artigo 2.0 da 
Consolidação das Leis do Trabalho . 

Na posição de líder traba.)hista, S. Excla. 
encontrava, finalmente, oportunidacle, am
biente e ensejo para pOr em evidência os 
seus anseios de defensor intrano:lgente da 
classe trabalhadora. encarnando sobretudo as 
aspirações e os ideais das coletividades obrei
ras do Brasil. -

Em face degsa conduta admlrâvel, o en
tão líder classista, foi ncmea.do Para a fun- ' 
cã0 de Vogal da 2." Junta d.e Concillacão e 
JulP"amento do Distrito Federal em 28 de 
junho de 1939, em 26 de ab··JI cl'e 1941. foi 
nomeado Vogal rePresentante dos empre
gados na mesma Junta. continuando nessa 

(Continua) na pagina 15 
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Magis r· t11ra Trabalhista no 
FRlJTOSJ)A REFORMA f)A JUSTIÇA DO TBA· 
RALHO MILHARES DE PROCESSOS JU~GA 
DOS- FALA O SR. BEZERRA DE MENEZES 

PRESIDENTE DO TRffiUNAL SUPERIOR 
DO 'I'RABALHO 

Reunindo ontem os jornalistas acre<li- ~ siml>~s hlt)OteRe seria. suficiente paa 
tados junto ao g,abinele do ministro acarreta•· fundada inquitação ás eJa; 
do Trabalho o ...-. Geraldo Be:terra de tes produtoras, com imediato ,.efte:xo r 
l\lenezes pres..,.eute do Tribunal · Snpe-

1 

comunidade trabalhista. Dai o Deerftc 
•·ioT do Trabalho, r~z-lhes dem~>rada - le i n. 9. 797 de 9 de setembro ele 194 
exposição das atividades da Justiça Tra - que deu no\•a organização á Justiça c 

l balhista no ano proximo findo. l 'raball:Jo . 
• A ltEFORi\1.\ Tal reforma, pr()SSegue o ~r Geralc 

Iniciou sua exposição tecendo cotnen- ·: Bezerra, instituiu, 110 pais, uma Vl!1'dl 

tarios á refo1·ma da Justic:a do Traba- deira mag:isiratura trabalhista, ofept 
lho, realizada em Setemb•·o de 1946. cendo ás classes -patronais e obrei,.. 

A ~trutura elo~ orgãos trabalhiotlUI ambiente de confian\a que essa. Justll 
er:t incompatível com a integ;raçáo da I lhes de,·e proporcionar e os efeitos cl 
Justiça do Trabalho no .Poder Judiciario I nova ot·ganlzaçãs já se fizeram letlti 
Não podia subsistir. e to:vez vit>Sse a pela rapidez e eficienda com que ft 

1 
provocar soJu~ão de contlnuidacle,. cuja l · (-Conclue na 6." pácina) 

. . ··~ 

.-. MAGISTRAÓURÁ ... TRABALISTA NO BRASIL 
(Conclusão da 1.• iJágina) 

atuando os órgãos tra balhlstas, criando 
entre as classes intuessadas e nas nla. 
çks do Trabalho. 

EST ATlS 'flCA 
)teferiu-~ o sr. Geraldo l\e7..erra. de Me· 
ne-zes, a seguJr, aM trabalhos do Tri
blmal: -em 19!1.6 nall:rou 170 !M!8Õe8, 

sendo di tribui<los 1.798 processo!ll e jul. 
gados 1.866. Forapt iSOiudonados 29'7 
disidlos coletivO!> 

I 
Falando sobre o.5 motiyos do grande 

numero de cliiS!Iidlos disse o presidente 
do Tribtmal do Trabalho: 

- "Os empregados de empresa e 4!11• 
tabd~t'imentos prh·ados, dada. a Jns.ufi
clencla. de sua rcm•tn..-açlo em fa<.-e ~ 
elevação do custo de vida, manifestada 

I 
pela ~tlla de preços dos geueros e dM 
meroadoda.s, pll'iú-lam á .Tustlça do 
Trabalho o reajustamento dos seus &a· 
Ia.rios ás novas condições de exlstuncla; 
~mpostas pela. ll'lle.rra, Houve cansas, Isto 
f, fatos de ordem economlcas e outra~ 
que lmptu;eram e.m meados de 1945 • 
1946 e na base em que foi processada, a 

I 
modltlcaçáo das tabela·~ de salarios ne
cesarias á vida. do trabalhador e á de 
'ua famiUa. Felizmente, mercê de me. 
tidas 10vemamentais para debelar a 
rrise, esta. já se não rc,·es~ das mes
mas caracterlstlcas. Contudo entre a!l 
rausas da alta de ..alarlos, q~ se fi. 
&eram seritfr não 6Õ no Brasil, mas no 
munCio, os técnicos das questões econo· 
lllicas com•ideram uma!< acidentais, ou 
utiflcials ,11utras profundas e duravels, 
Como ae vê, o problema é complexo. Aos 
tribunais do T:rabalho, na. sua compe
tenda, incumbe~ julgár da procedenela. •u não de novo:s · pedidos de aumente>, 
r.stabekcendo uma re13,\'áo equit....tlvs 
rntre os salarios e o custo de vida. "rruu 
tempre de maneira que nenhum lnteres. 
IC de classe ou paritculu prevaleça 110· 
br o interesse pubU;;o". (Consolidação, 
art. 8.•) E mais. tendo em \ista que 
"nos dlssidlns sobre estipulação de sa 
lârios ,serão estabelecidas condições qut 
t.ssegurando just.a sala rio aos trabalha. 
dGres. permitam tambem justa contribui
ção ás empresas luteret.Eadas" (art. 7RS) 

Após referlr-u aos trabalhos dos Tri
bunais Regionais e Juntas concluiu • 
cr. Beurra de ezes: 

- •· Enten lluy já rin UllO que 

I r.s a11 -11s deviam eduzir-54' a proporc;ÕC!I 
rll'ntentares contendo unicamente cn 
dllcumnntos rundameutais da ação c da 

llefesa. E reei mava. para ama perfeita 
organiza~ proc-ual estes ~s fun. 
!lamentais: slmpllficaçio raptdes ~· 
ra.nça barateza honestidade. Tais, pre
ci8a.meni.e, as caractetriaUcas da J'llltlça 
do Trabalho". 
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Como estava annunciada, teve 
ugar a 24 p. p. na Congregaçã 

ariana de S. Gonçalo, a confe 

rofessor Dr. Geraldo B. 
de . Benezes 

rencia do Prof. Dr. Geraldo Be
zerra de Medezes. 

Este centro de civismo gonfl
lense, como já é cognominada a 
Congregação, que não mede es
forços em proporcionar ao publi
co horas de civismo e são diver
timento, está, sem - duvida algu
ma, de parabens. 

A escolha do conferencista não 
podia ser melhor, como tambem 
a d<. thema : « Aspecto Religioso 
do Communismo », pois o exilo 
alcançado deve-se em grande parte 
á figura conhecidissima do confe
rencista, moço ainda e um dos ex
poentes maximos da nova gera
ção' 

Demonstrando conhecimento 
profundo da materia a ser desen
volvida, citou o orador innume
ros autores e preconizad<ores de 
escolas !'ocialistas, provando as
sim o endeuzameiJto que o com
munismo faz da matena e teceo
do minucioso commcntario sobre 
o fundo philosopbico do thema 
marxista. 

Terminada a conferencia, foi 
evada a effeito imponente hora 

de arte, tomando parte verdadei· 
os artistas. 

Assim, a Congregação Mariana 
de São Gonçalo, proporcionou ao 
publico uma festa civica, que pa. 

affirmar, em nossa terra, 
•eUtw ailda nlo b®ve. 



MINISTRO GERAlDO 
BEZERRA DE MENEZES 
PRESIDENTE DE HONRA 
DO CONGRESSO 
INTERNACIONAL DO 
CINQUENTENÁRIO DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

o nosso eminente coesta
duano, mais antigo e asafduo 
colaborador de UNIDADE, 
Ministro Geraldo Manted6nlo 
Bezerra de Menezes, acaba 
de ser oficialmente distingui
do para presidente de honra 
do Congresso Internacional 
comemorativo do clnquente
nárlo da Justiça do Trabalho, 
a Jnstalar-se em Brasnla, no 
dia 1 o de maio, com a presen
ça do Presidente Fernando 
J'OIIor de Mello, prosseguin
do a segunda fase do concla
ve, em Leon, Espanha, de 2 
a 6 de julho. 

O convite que partiu do 
Tribunal Superior do Traba
lho, sob cujos ausplclos é re
alizada, a celebração esté fir
mado pelo emérito presiden
te do Tribunal, Ministro Luiz 
José Guimarães Falcao. 

A distinção esta amplamen
te justificada. O ministro Ge
raldo Bezerra de Menezes foi 
o mais antigo Juiz - presiden
te de Junta de ConcHiaçAo e 
Julgamento, atuando na capi
tal da Repllbllca, desde 1938, 
na faze administrativa dos ór
glos trabalhistas. Com a cria
ção da Justiça do Trabalho 
em 1941, levou ele para as 
novas funçOes aquela experi
ência. 

Em 1945, foi procurador 
e,a seguir, presidente, o lliti
mo por sinal, do Conselho 
Nacional do Trabalho. ~ au
tor do projeto de lei que em 
1946, deu à Justiça do Traba
lho sua estrutura atual, com 
a extinçlo do Conselho Nacio
nal do Trabalho e dos Conse
lhos Regionais, com a crlaçAo 
do Tribunal Superior do Tra
balho e dos Tribunais Realo
nals, al4m de Instituir a carrei
ra judlclérla respectiva com 
o lngreaso dos juizes por con
ClJtle. -Maia ~~neta, useaurou 
aoa magistrados trabalhistas 
o ace880 aos tribunais supe
riores, bem assim as vanta
gens Inerentes aos membros 
do Poder Judlclérlo, Impon
do-lhes, Igualmente, as restrl
ç6es conhecidas. Coube, 
pais, ao homenageado a con
solldaçAo da JustiÇa do Traba
lho como órglo do Pod•r Ju-

dlnctaa regala aaelhalada8, 
1! mas- na condição de primei
ro presidente e organizador 
do Tribunal Superior do Tra-
I balho, onde se manteve, por 
seis •nos, eleitO e reeleito pel:;oto ~nAnlme d~ ~us ~a-

AAssoctaçlo dos Maglatra
dos Trabalhietas outorgou
lhe, em solenidade realizada 
em SAo Paulo, o expressivo 
titulo de •Construtor do Direi
to do Trabalho•, Inclusive por 
sua participação em comia
sOes elaboradoras de anta
projetos de leis trabalhlatas, 
entre outros, a de greve e dla
sldloa coletivos do trabalho, 
sendo relator da parte final 
em comlsalo presidida pelo 
entAo Ministro da Justiça Tan
credo Neves. Coube-lhe pre
sidir a ComtssAo Incumbida 
do ante-projeto de Organiza
ção e Processo do trabalho. 

NAo é o momento de exa
minar as obras jurldlcas esptJ
clallzadas do mestre fluminen
se com edlç6es repetidas co
mo O Direito do Trabalho e 
a Seguridade SoCial na eon. 
tltulçlo Braallelra, Dlaa ...: •.. 
Coletivos do Trabalho e uw
relto de Greve, Doutrina so
cial o Dlreno do Trabaltío, 
A Seguridade Sodal no Br• 
ali e Polftlca Sindical BraJ. 
lelra, obras que lhe garanti
ram a partlcipaçAp em todts 
-as asaoclaç6es e lnstltulç6es 
especializadas do Brasllelnll
meras do exterior. 

Catedrático de Direito do 
Trabalho da PUC do Rio de 
Janeiro e da Faculdade de 
Direito da UFF, de que foi di
retor, participou, em todo pa
rs, de bancas examinadoras 
para a escolha de professo
ras titulares e docentes de 
inllmeras universidades, fede
rais e estaduais, como a Uni
versidade de SAo Paulo. (USP) 
em sua famosa Faculdade 
de Direito, nos cinco ditimos 
concursos tA três de titulares 
e dois de docentes, a Univer
sidade Federal do Rio de Ja
neirQ. a do Estado do Rio de 
Janatro, aF8d8tat~JTõ~Uminn
ses (UFF), do Rio Grande do 
Sul, do Esplrll'oSanto a outras. 

Para reatrlnglrmcHIOS A se
ara jurldlca, e detentor de alt(t. 
armas condeCOraçOaa: a ara 
Cruz do Mérito do Trabalho, 
conferida pelo Ocwerno brul
lelro, o Colar do ... rito Juc:Q
clérlo, do Tribunal da Justiça 

~~t=; 
e a Grl Cruz do M*Jto Jud 
clérto Trabalhista. 

UNIDADE congratula-e• oom 
o eeu colaborador, nome de rele· 
vo da laloato braelleirO, galarck.-
ado por Paulo VI com a ()om.ft.. 
~ da 810 Grtl86* Mlgat( 
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SíNTESE INFORMATIVA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TÉCNICOS DE ADMINISTRAÇÃO- FUNDADA EM 19-11-1960. 

ANO VII - junho - 1969 - N.0 4-l I RUA DA RELAÇAO, N.0 55, GRUPO 208. TEL. 232-1519 - RIO DE JANEIRO - BRASIL 

Empossada a Prime ira Diret~ri a d·a ~BT A~ R i o de Janeiro 

Em :;essão solene, foi empossada, n c dia 1~ <.1e 
maio, às 20 horas, na Associação Fluminense de Jor
nalistas, a primeira Diretoria da ABTA-Rio de Janeiro. 

Ao assumir a presidência da nova Seccional, setor 
do Estado do Rio de Janeiro, o nosso companheiro 
RENATO TINOCO FARIA, Secretário de Finanças do 
Govêrno Fluminense, no seu discurso de posse, enfatiz::~ 
a necessidade de tôda emprêsa ser convenientemente 
dirigida, uma vez que "administrar hoje em dia é uma 
ciência de princípios pré-estabelecidos e métodos pró
prios, incompatível com o empirismo". 

O companheiro NOGUEIRA DE FARIA, Presi
dente da ABT A-N acionai, ao dar posse à nova Direto
:ria, disse que "nesta época não se pode mais governar 
:;:ômente com discursos, já que, pelos meios de comuni
cação de 'massa, os governantes são analisados pela 
opinião pública. Acrescentou, ainda: "O Govêrno que 
só administra com bom senso está aumentando a ai
altura de sua queda" e assinalou, também, o nosso Pre
sidente que o País precisa suprir as nossas neces
sidades de Técnicos de Administração com Un-idades 
de Ensino em todos os grandes centros da pátria, a fim 
de evitarmos a importação de técnicos estrangeiros. 
Observou que 1/ 3 das Faculdades de Administração do 
Estado da Guanabara são integradas por militares da~; 
nossas Fôrças Armadas. 

Durante o seu discurso de posse, o companheiro 
RENATO TINOCO FARIA lamentou que o Estado do 
Rio de Janeiro fôsse a única unidade da Federação qu~ 
ainda não possui uma Faculdade de Administração e 
prometeu, como uma das principais metas da ABTA
Rio de Janeiro, propugnar para que a terra de Nilo 
Peçanha tenha, dentro de breve, o almejado Curso Su
perior de Administração. 

Saudaram a nova Diretoria da ABTA-Rio de Ja
neiro o Secretário de Educação e Cultura, Professor 
G~Bezer~, representando o Gover
nador Dr:--Gei·emias Fontes, e o Presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil-RJ., Dr. Danir Siqueira do 
Nascimento. Ambos enalteceram as figuras dos inte
grantes da ABTA-Rio de Janeiro, ressaltando que são 
pessoas imbuídas de elevado espírito público e que tudo 
farão · para o engrandecimento da profissão de Técnico 
de Administração. 

Compareceram à solenidade, além das referidas au
toridades: o Dr. Márrio Castanho, Secretário do Trq
balho; Desembargador Enéas Mareano, Corregedor Ge
ral da Justiça; Prof. Eutacílio Silva L eal, Representan
te da Reitoria da Universidade Fluminense; Dr. Moa
cir Carneiro de Magalhães, Diretor da Secretaria Geral 

C(lr los Hem·iques Martins 

~l a Ma1·inha; D1·. A.clelnwr Silvw·es, Representante do 
Diretor Geral do DASP; Dr. Paulo Cordeiro, Diretor 
do Banco do Estado do Rio de Janeiro (BERJ) ; 
Dr. Luiz Rocha, Superintendente da CODERJ; Dr. José 
Mauro, Presidente do Instituto Vital Brazil; Dr. Breno 
Bmz, Presidente da Companhia de Expansão Flumi
nense; Dr. José de~ Silve~ Rosas, Representante do Se
cretário de Administração; D1·. Mílton Ba1·bosa, Presi
dente do . Clube Lojista de Niterói; Dr. Paulo Brito 
Vasconcellos, Presidente do Sindicato Profissional de 
Técnicos de Administração da Guanabara; e mais os 
seguintes Conselheiros do CRTA-7.a Região: Hélio Fer
nandes Pe1·eim, E1·nancle Guilherme ele Amorim e Cláu
dia Márcia Nogueira ele Fa1·ia, e membros da Diretoria 
da ABTA-Nacional. 

A primeira Diretoria da ABTA-RJ está assim cons
itu~da..; 

Presidente, Renato Tinoco Faria; 1.0 Vice-Pres .. 
Lisari de Morais Guarino Guerreiro; 2.0 Vice-Pres., 
Ednilo Gomes de Soárez; 1.0 Secretário, Sidaly de Mo
rais Guimarães; Tesoureira, Maria Eisemberg. Di1·e~ 
tO?"es Departamentais: Administmção, Gilberto Fil
gueiras; Publicação, Antôn~o Soares de · Oliveira; Rela
ções Públicas, Bruno Matarazzo Carciolo. Conselho 
Aclminist?·ativo : Presidente, Mário Revelles Castanho. 

ABTAPRESS apresenta votos de felicidades 
à primeira Diretoria da ABTA-RJ, almejando que todos 
0s objetivos sejam alcançados. 

Aspecto da solenidade, vendo-se o Prof. Nogueira de 
Faria, no momento em que fazia o seu discurso, e parte da 
assistência. Logo em primeiro pia o Pro f. Geraldo Bezerra 
de Menezes, Prof. Renato Tinoco aria e Prof. Mário Castanho. 

I 




