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ESTUDIO JURíDICO Dr. CABANELLAS DE TORRES 
O A . G U I L L E R M O C A 8 A N E L L A S 

DIRKCTOA 
ABOGADOS ASOCIADOS: 

C ivil y Comercial 

MARIA TERESA APONTE 
RUBEN OSCAR VILOCH 
CARLOS A. VISMARA 

Viamonte 1730, Piso 1° 

Te:l. 40 · 5546 / 6402 
BUENOS AIRES 

Laboral y Prevlslonal 

HECTOR GUIOO CALVO 
JUAN M. BOUOUET ROLDAN 
ERNESTO RUIZ MUGICA 

Justlclo de Paz 

ANA MARIA C. de DRUCKER 

Dertcho Fiscal 

GUILLERMO CABANELLAS de los CUEVAS 
Abosado y Licenciado cn Economia 

Senor Presidente efectivo 
del IV Congreso I beroamericano 
de Derecho del Trabajo 
Prof.Sr.Alfredo Cecilia Lopes 
SAN PA BI.D 
B R A S I L 

De mi consideraciÓn: 

5 de Julio de 19?2. 

A la i niciativa para crear una AsociaciÓn Ibe roame
ricana de De~echo del Trabajo se han adherido,hasta ahora,los s iguientes 
laborallstas:Jorge Ac'..lna Estai (Chile); Jorge M.Angulo ( Per1Í); Albe rto 
Arria Salas (Venezuela); Héctor Hugo Barbagel.qta ( Urug ua 'r ); Fr a ncisco 
Brena Garduno (México); Felipe Camacho Henriquez (Colorr.bia); Hig11el Can
tón Holler (México); Rodolfo W.Carranza (Argentina); Baltazar Ca vazos 
Flores ( Héxico ) ; A.F .Cesarino Junior (Brasil); Ornar Alberto Corredor Vi
llamediana (Vene zuela); Alva r o Covarrubias Bernales (C hile); Luis A. De s
pont{n (Argentina); Carlos Ferdinand Cuadros (PerÚ); Joree ,vJ . Ga rizutie
ta (Méx i co); Carlos Alberto Gomez Chiarelli ( Brasil); Alberto V . G,lt nis 
k.'.' (Argentina ) ; Vicente Ilernandez Tov~r (Venezuela); Lui s Jaramillo Pé
re z (Ecuador); Antonia Jimenez Traba ( fviéxico); Francisco Lerdo de Teja 
da (México); Mario 1Ópez Larrave (Guatemala); Jorge Enriq ue ar (ArP"en
tina); José Martins Catharino ( Bra sil); Carmelo r1esa La go (Cuoo - Estados 
Unid os) ; José Montenegro 13aca ( Pe -:--Ú); Ma.nuel Osorio '' Fl orU (Argentina) 
Robert o Pére z Pato n ( Bolívia); Alejandro Serrano Calrlera (tJicaragua) ; 
José Isidr o Somaré (Argentina); Arnaldo Sussekind (Brasil); Mario R . Ti 3se~
baum (Ar gentina);- Enrique A. Urien (Argentina); Hugo Valencia H. ( l': cuador) . 

A fin de plasmar dicha iniciativa en una r eso l uciÓn 
concreta es que vengo a solicitar del Sr. Presidente ten ~a por f o r mu l ado , 
con carácter oficial,el pedido de que sea sometido para s u a pr obaciÓn 
al IV Congreso ,Iberoamericano de Derecho del Traba j o el sigu iente pro··ec 
to de Resolucion'! 

"Habie ndo planteado en ocasiÓn del 1I I Congre so Tbe
roa mericano de Derecho del Trabajo,celebrado en Sevilla del 30 de septiem
bre al 3 de octubre de 19?0 , l a si t uaciÓn rela cionada con el fu t uro de 
l a Comi s iÓn Permanente de Congresos,a fin de que pertenezca a l Pl eno de 
futur os Congreso s la designaciÓn de quienes deban f o rmar pa r t e de ell~ , 
por lo que ia ComisiÓn Actual,por decisiÓn de s us propios mie rnb r os , a ctúa 
va en carácter de ComisiÓn Gestora u Orga nizadora provisbnal, hasta· t a n-
to que el prÓximo Congreso -referido al IV- decida lo q ne al respecto 
corresponda. ~ f ) ...-; 4 

" No habiéndose inclu-ído en el temario del 6o:-~f, re so , 
'·'a elaborado v aprobado por la ComisiÓn Ejecutiva,dicl:o tema corresonde 
que la referida situaciÓn sea presentada a la deliberaciÓn.del Congre so , 
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de conformidad al Reglamento que rige el mismo,como propuesta de Resolu
ción,a la que se deberá d&'r el trámite que establece el citado Reglamen
to. 

"Teniendo en cuenta_ la necesidad de planificar "Una ac
ciÓn comÚn de los paÍses Iberoamericanos para que la labor desarrollada 
por los Congresos Iberoamericanos de Derecho del Trabajo no se detenga, 
riàdiendo los necesarios f~utos,sobre la base de la continuidad en el 
esfuerzo,tanto en la investigaciÓn como en la compulsa de resultados,de 
forma tal que siendo los Congresos el Órgano deliberativo se cree otro, 
permanente,que sea ejecutivowplanificador de dichos Congresos,se propo
ne al IV Congreso Iberamericano de Derecho del Trabajo la siguiente RE
SOLUCION: 

"1. Como Órgano permanente ,que deberá servir de enla
ce en orden al intercambio cient!fico,a lo relativo . a temarios y a la 
organizaciÓn de futuros Congresos Iberoamericanos de Derecho del Traba
jo, así como para la ejecuciÓn de las resoluciones que en éstos se adop
ten y en especial,para el desarrollo y evoluciÓn del Derecho del Trabajo 
en los paÍses Iberoamericanos,se crea la AsociaciÓn Iberoamericana de 
Derecho del Trabajo. 

2. Dicha AsociaciÓn será integrada inicialmente por: 
a) los miembros participantes del IV Congresp Iberoamericano de Derecho 
del Trabajo; b) los laboralistas que soliciten su ingreso a la misma y 
reúnan las condiciones que sus estatutos establezcan. 

J. La ComisiÓn Gestora que se designe someterá, a 
la primera sesiÓn plenaria del TCongreso Iberoamericano de Derecho del 
Trabajo,el proyecto de estatutos; dicho Congreso procederá a elegir las 
autoridades de la expresada AsociaciÓn. 

"Dentro del temario a tratar por el citado Congreso 
se incluirá, expresamente el de: a) DiscusiÓn y aprobaciÓn de los esta
tutos de la AsociaciÓn Iberoamericana de Derecho del Trabajo; b) Des i g
naciÓn de sus autoridades. 

Dicho proyecto de estatutos se hará conocer a las 
personas indicadas en el nÚmero 2 de esta Resolución, con tiempo sufi
ciente, para que puedan formular las observaciones o enmiendas que juz
guen pertinentes, para ser tratadas conjuntamente con el expresado pro
yecto". 

Hu:v reconocido le quedo de antemano, por la atenciÓn 
que preste al proyecto de resoluciÓn que antecede,dando al mismo el trá
mite reglamentario que corresponda. 

Saludo al Sr.Presidente con mi consideraciÓn más dis-
tinguida. 
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Contra as maquinações do 
COMUNISMO impio e tirânico: 

ORAÇAO A NOSSA SENHORA 
E AOS SANTOS ANJOS 

Augusta Rainha dos céus - e Senho
ra dos Anjos - Vós que desde o princípio 
- recebe3tes de Deus - o poder e a mis
são - de esmagar a cabeça de satanás -
nós Vos pedimos humildemente- enviai 
vossas santas legiões - para que elas -
sob o vosso poder e vossas ordens - per
sigam os infernais espíritos - combaten
do-os por tôda a parte - confundam a 
sua audácia - e os precipitem no abis
mo! 

QUEM COMO DEUS!- 6 boa e ter
na Mãe - Vós sereis sempre- o nosso 
amor e a nossa esperança! - 6 Mãe de 
Deus - enviai os santos Anjos - para 
nos defender - e repelir para longe de 
nós - o cruel inimigo! - Santos Anjos e 
Arcanjo3. - defendei-nos e protegei-nos! 
Amém. 

Prece do Papa leão XIII - Indulgência de 500 dias . 
(São p·o X; S. Congr. lnd. 8-7-1908 - S. Paen . Ap . 

28-3-35 - Enchir. lndulg . 1952, N.o 345). 

- Com a Aprovação Eclesiástica -

PEDIDOS SEDE PADRE REUS - Cx. 
Postal, 285 - P6RTO ALEGRE - RS. 

(Junho 19é3 - 4. 0 edição, 60.0 o 80.0 mi lheiro) 



r: eu c:tuerido c no J."'e ru-i co , rini.stro e Profesoor 

Dr. Geraldo Bezerra de Lenezes ~ 

Sau ade:::: e cr1.ta recordação do 1 e 1 e. inente 

..,. ieo de sempre "ozerra de :!Lenezes . 

Votos ac felicidades jnLto à nucrida comadre 

c nu1 erosoc filhos e uma ênçã o co ec ia.l 1Jara meu que

ri o afil1ado . Como v ai el e? ~ue ano C1.U'sa? 

retou vindo c1a :praia . ... ·_ concei 10 me ico 

re"'lio:t:•narci pa.rc. o.qucla be a. pria do "F· CL". Piquei 

ctrrado da epatí te , porén, as :'errao continu:::u:n i fÍcoifJ , 

para !"!. o comoçS.o ~ . tanto que v ou nnndar connrar tun.c.. C'"'.-

cirf'.. c1c rod-:.s . 

· esc j o fl.r_,o:--. t, , t_,- ['mele o 1 do amico : 

o c u conpadre r0 • ~ :U."'eo C!'! val~1o de Lscvedo, cató i co 

praticante e e:r:-oer:.in rista. com o ctu"so ele :filosofia 

c tcolo d completos , lJOis, no ?e:minar:Lo elo Ipir".l1~·2. em 

C". I'at 1 o fo.:.. c. 10."10 e D. i\ntô i o lilo º e 9 p1 .o r e Te o o

CÍ"• .::'1 u.c ou o eis ano o e c;rcco com Fons. ProcÓpio, cru. s. 
Fqulo e ~u.,tro ru1os de hebrnico . 

' ~rofes~or a~ui em Cx,pos há 25 anos de ~~ 

tim , no C\ll."'SO cl~ssico , no Colégio ~st. de Canpos(L±ceu 

o ce Por~1[1ês e Frru1cês no ColéGio I~Ulic ipal de 

Cnmpoo . Pois, hâbitu..udo no ootudo está dando exel.ilplo 

: D."ll Í f'ico aos f'il~1os e alw1os Cl:t.roando o 3 Q ono de 

lli :r:ei to na Pacultlatle a.e Direito de Ca.chociro o I ta-



: t :r pemirim cujasidas e voltas llw são m1.ú to :penhsas.. E 

oe~ faltar neruu~a aula a~ui . De 1nouo que ll1e aconsc~1ei 

tenilinar na Uni vernidade Fluninensem , em lTiterói ,onde 

, . 
o nobre compaQre e provecto Professor e ~reter. 

Consegtúr para ele vma vaga para matrícula,pois, D1e 

uarru1to que será runa ~Ória, :oin , dada sua inteliG~ncia 

e aplicação . 

A ele eu devo o traba lho penoso de corrigir 

a m:i..11l"1a Ú.l ti:ma obra "I:si.:6HIAS ·DE I::ons. UCHOA" que sairá, 

"volente DEO " com 40 fotos có ela CAT:CDRAL. e episÓdios 

ele soleniclo..deo reliciosas elo. 11. vida preL:,Tessa. 

:Desejo.ria 9 si fôsoe r.·ossível.,J.:Ím recn .. m1o ,não 

demorando mui to- cl.o.. sua oração me saudando con1o sucessor 

do P. JÚlJ o ICario. na sua cadeira na Acac1er.1ia I;i teroiense 

e Letras . So..irÚ ao::üm no livro o..ci:ma citado. que entra- I 
, 1 ~ d . C< • , • d ") 00 , . ro.. no pre o en oreves 1ao . 0a1ro. cotl na1s e .; pag1nai 

e ilustra1}Ões. 

, Lá sairá o cliscu:roo elo r eu com1Jadro ,:Jesem.l)etrt:;ador 
' 

Souto r:o.;}Tor qu.e me fêz no Teatro DoD João da nata nomo 

reprecento.11te c.1o laica to catÓlico , nas :r:linhas boãas de 

cacerdote . 
Serei m. grato ea atender o meu compad~"'e Prof. 

n"' . ' . 
~l.ureo corr.1o oe :.:osso a ml!Il. rroprJ.o. 

Com alto 2..preço ne sul:>ocrevo in J . c. reco:mon-

dando-ne à vlrtuosa oomo..clre,filhos e filhas,:princi:poilnnente 

' --o./2"1/~ 
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ao ql,_erido afi1hado . 

O r:wu '='.:px·enentado ele e e ja ne es:;_Jecinlizo.J..'"' e:.: c.<.lvo-

cacir::, ~- e::.: Cluestões tr:::tbal:uot~.Jirli I':::O :UO :í:RlillA=- IO-cuja 

co.,ueira está nas sábias mãos do ecérit o ~rofessor de 

re:i.lOI'e e projeç: Õ.o nacionnl e inter nacional, tais os 

ilustres tra alhoo rn1lüicodos . 

ei tero..11do os votoo de f'elicj_dnüe e paz e sa de 

oPbscrevo-r:le sm,_ in C. J . 

P. s. Peço- lhe r.:.andar v111a :fotocJ."afia Oi.lC:. =' • ilustrar o 

oeu escx·ito . 



À._ 

~ 

~ 

...__ 
.....,~ 

~ 

ACADEMIA FLUMINENSE DE LETRAS 

A Diretoria convida V. Exa. e Exma. Família para a sessão solene a realizar-se em 

sua sede, na Praça da República, no dia 6 de abril, quinta-feira, às 20,30 horas, quando o 
historiador PEDRO CALMON, da Academia Brasileira, fará uma conferência sobre TIRA

DENTES. A solenidade integra a programação da Academia Fluminense de Letras e da Co

missão Estadual do Sesquicentenário da Independência. 

O conferencista será saudado pelo Desembargador ROMEU RODRIGUES SILVA , 

membro da Academia Fluminense e presidente da referida Comissão. 

Niterói, março de 1972. 

GERALDO BEZERRA DE MENEZES 
Presidente 
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CONTINU A ÇÃO 

Crato,B de sete~bro de 1971. 

Prezado Dr . Geraldo • 
Paz e saGde ~ o ~ue debeJamos. 

L portador , nosso parente Vicente Ferrer Nor~es,que viajando ao 
sul do pais , onde pretende vizitar dois filhos que aí res1de , rrcn t~ 

licou-'~e de r e í'&..zer o f<:~vo1· ce j_he cTlt""t;'-&.r este.. l.e.l'llbrança do Catiri. 

O li~ro do Pe . Antonio Go es , Prof. e historiador de no eada. 

Lançado recente ente pela faculdade de filosofia . Aparece~lguns dos 

Bezerras de ~enezes , como é natyral . Esta obra , foi de uaa considera-

-vel repercursao , o que uito dignifica seu autor. 

Incluso, estou remetendo ta be o numero do jornal " A Ação" 

edição do dia 12 de junho pp. Traz uma n ta conforme poderá ser 

vista, do exito que obteve o ~eu filho Joaquim nu~ concurso para esta-

giario no Banco do Norã.este . 

Ele , está vencendo graças a Deus , com relativa facilidade . 

Cpm 22 anos incompletos, numa tur a de 95 alunos, do 39 ano de ecOE~~ 

da Uni ve1 sidade de Perna buco, vem se pre se r!ian,tendo nos primeiros lo

garea. Para satisfação e certo orgulbo de nossa ~arte. 

Estão graças a Deus se enca~inhando . A ~ais velha, depois de 

diplomada professora , casou cott um. funciorario do Banao do Brasil, a

tualmente rEsidmndo em Fortaleza , co u filho . O 2Q, Joaquim, estudan-

te de econoEia em Recife. O 3º, José, cursa o IQ ano de engenharia ta-

be em Recife. O 4º, Ma . A~elia, quarta serie ~inasial do Gol. Sta . Te

reza. es dois ulti os , Ma . Benigna e Antonio , com 8 e 6 anos, no cul 

so prinario do Grupo Escolar. 

~uero ter inar. e portador já espera e te pressa . 

Com nossas reco endaç~es a dignissima familia, dê ordens despon-

do co .. franqueza do pri o Amo. ~ .&-41~. -k 

~~~- T~ &~~ ~ Cfét - G~- ~-v<>c 
/h- k: '-~ ~~Q~ 14t?t'Jz -~(O~~~ .J.i:üJ/·;'-

)9LI.cJ6'() 



Hio.lü de df z. 1~71 

C&ríssimo ~r. Geraldo: 

Sal v e .ari a! 

Tenho escrito ao ~r. mas não tenho ti

do a felicidrde e 2 honra de ser contes-

tado,no bom sentldo,no se~tido epistoL~r. 

HoJe apenas o faço )ara entrega na ex~o-
~ 

siçao f nexa,que enviei ~ nossa triste e 

sofriaa Conf. ~ac!!!! Cito o nome do Sr. 
-~ ~ 

e o fiz com 0 coraçao na mao,por lsso que-

ro que saiba e leia. 

O neg6cio da bio~rafia está de )é? detes

to· ~bio.._,r2 fia, I:é.S ser biogr2..fado por um 

a~igo e do quilate do sr. seria o meu maior 
pres~e ao atin~ir ~eio século. As despesas 

de ilipressão corrPriam por minha c~1a e lhe 

~andaria os subsídios. C isa si~plcs , 9bo sim

ples sou,modesta c0no sJu modesto9 apenas 
.:;><~ra que eu r_ão "'lorrr-ss~ de todo , ao !!le ir 

deste mundo . Goscnria de Uf" pronuncic.r~o do 

sr . /possivelmente antes de 72. 

in Corde I••ari?." I~ediaui~ 



ACADEMIA BRASILEIRA 

DE FILOLOGIA 
RIO DE JANEIRO 

Rio de Janeiro, 9 de julho de 1971. 

Meu prezadíssimo Amigo e colega 
GERALDO BEZERRA DE MENESES, 

Quando publiquei o meu lG livrinho,isto em 
193l,um jovem colega e amigo sincero,companheiro de lutas acadêmicas, 
assim se manifestava a meu respeito,no jornalzinho O Gl4dio,de nosso 
Centro Acadêmico: "De Artur Torres 1vitorioso em plena mocidade,j' se 
disse "não ser uma esperança bruxoleante,maá uma realidade conforta
dor&'! E acrescentava generosamente: "Tenaoidade 1prudência,sabedoria 
foram-lhft as armas de combate pela cristalização de um grande ideal~ 

. Mais tarde,já em 1969,quando eu lançava a 
minha B»amãtioa (hoje em 24a edição),em solenidade na Livraria Ideal, 
êsse mesma amigo,já agora não jovem nos anos e no saber,assim se ex
pressava: "Artur Torres & um nome que honra a cultura de nosso Estado't 

Hoje,o jovem de ontem,que continua a ser o 
mesmo leal amígo,procura-me para me comunicar que a Academia Flumi
nense de Let r as deseja homenagear-me pela pessagem do 40Q aniversá
rio da publicação de meu lG livro. 

~sse amigo,inteligêacia formosa,caráter 
impoluto,coração magnânimo,& Você,ex-Ministro do Tribunal do Traba
lho,ex-secretário de Edu~~~Á.d1~nosso Estado e Presidente de nossa 
Academia de Letras,cargo~ exercendo com eficiência e brilho. 

Meu livrinho de ontem,como o seu autor, 
tamb&m caminhou durante 40 anos... Foi uma jornada longa e d.if'!cill 
Maa,como todo esfÔrço honesto tem um dia a sua compensação,êle hoje 
se cobre da láurea concedida pela Academia Brasileira de Letras. 

E provando que as verdadeiras amizades 
são oomo os bons vinhos: quanto mais antigos,mais saborosos,& ainda 
Você,digno herdeiro das nobres virtudes de seu grande Pai e meu sau
doso amigo e mestre,quem me procura para dizer que a nossa Academia 
deseja homenagear-me.Isto não envaidece a quem já chegou à minha ida
de,mas enche de alegria o meu coração e constitui um estímulo preci
oso para que eu chegue at& o fim de minha jornada 1 que não deve tar
dar muito. 

Com a alma de joelhos e humildemente,eu 
agradeço tamanha honraria. 

Seu amigo e velho admirador, 
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-io , 29 dn Jl. l. . 

Ent re-vé s~er c: d no )so " 2.v~' :ito . L 'l&cio : 

!Jal v e t·.ar ia! 

Tenho l i do seus ar ti gos em " A on·e ta~~ ém f aço ~ar t e da t 1i nchei -

r a que querem fechar ~ E 'lu e::r.;. quer, ' 1, os que q· .... erel'!l f echá-lA: J a:.~ai s pen sei 

e"1 rnir.ha v ida que a l gu,_, d. i a irir. h tar c o :--crr Bi spo s , Arc ebi s~o s a a té ••• 

Cardeal ! ••• .:3an to e' s , e2 r10 os te ,_ :):J IrH~~é.ra::r , Dr . 1~ eral do ! 

~esde 1967 vnho r1anten.do ump l- t.a te r r ível , _,_,ar r , na meü da das min· as 

f e rças e possi bLLi d2.de , f.zer r e to1 nt r o nosso qt erl C:.o .lovim-.m to à s suas - env.i 

nas fontes , ao que se~~re fo i 1 ao ~v.E e r E, ao ~he cev e ser . Co~o est ~ ~ desfi ~u

rando as CC • . r: ! J- 2 se tornar:~ irrec· 1he:.cí veis . Coneçc a ese;:-e'Je r ur:a pavane ; 
11 avane por U'L movi 8n to ~el' ,n to" ! 

Agora me s mo , r.L..abo de rn t.L e~::,a1 c-.'-' J..,/ 1 ..,re;iner , có _,_Ji a de U!:ll t raoa.lno , um esr..C.o , 

, :na ro:fc.:.nd.a amL .. ise q~e fiz sebre a. .auu.ar~Çé. <ia ..Le j:; ... a do hL o o f i c i a l dás 

CC . MH. (qLe é .. t~r.tr.::.o ! . roe;es~i 1J2.~, c.i··~iJlla , qu _se h~-"ré ticco , l.:-J.color ou e;.;lorla~ 
C::.e, Ei S! ) v~_ho psi.ir ao sr . , v.se , .Jor favo' e ma co..:..'tr. :am ".A ..::ruz 11 d.eie;.::, ede 

as -te. to a.:..a . u":l CJ.Ue OS aS/3~. tos .t.e ar10: G.a oé.. J t&.Ll- ~ ::: 
, . . + 
tels , oons , a~roveluam ~ 

~ d. . 
1 .as , L l ~l c.. o Pe . 

d. L..ê .. l uc U; - ., c v_ ... a ~l u.ç es "'~- J. !u .. 

do as C ·.r; .. ; e cor_ ter. 0J'? : ... ... E:._~Lo feito o :I_F.e .L~o;::.so; '12.S J{. e.stot. que L:. .d8" 

riscado , marcado . l r-eu " Sh..J:t:úi c es" , q_u0 :Tl::.:,tei }'t-. r a a r€\l. ta " ...... strGJ..é do?ar (a 

qual servi dur2..nte 22 anos ! ) r. -..o: ereceu c: nenor re:::'erêncié; . 1 o ;neu. " o:> . ;:) ec&s -

ti ã~, esconderar'l o 

rida i rnJ.?;. ,dono;:;so qiel·ir~ e co,....,u"'l ai::;o Co .e11.dé:J.ltOr Is'1t::.rd . :r?0so co:::ta;. com a 

sua ..!Ema? 

;.nexo o .eu S • .:3ebas tiãoque r)es~o ::. hon .,...P , i n.si.:_.ne ~.onra , d.e ·_erecor u~a apre

c i ~n s l a U.Li'_..._;l,ú.B , l:cns qhero yub.!..ic~- ..Lé:'. na C)ntra capa de 1-.m J..l Vro qu.e es.l!ero 

l2.r.çar: "I~1àrianisrr:o setl Y·.arir ... ? " Prciso t .. r,_;en t e ,ll1 . v--.raldo ; cor.cede- .:le esta 

O :Jr . 1et o ?asquim de j1· l ho ? .rli.L ! )re isa , e de.!:'o i s i:zer ta:r:oér .. um ar ti (;O 

eu s ua coluna . Coisa L.A~R::Jl.i ! V&:... . u-5 venr~o L,ra cr·er ! 

(o verã o , éi.cei taremos , eu. , a t:Çarot1.da e a " :9 · tro::>'i , .sett convi t e ae passar uns 

dias no s í t i o . .Lieve estrr "u E>sto··ro" , não ? .. t s, G8.-L V3Z 0 { e::.-::te J ::: , ..!'=-o ~c::nos 
~ . no . l n . do Trabalho , defir.l tiva :-:.crte , a~o::e .. tpo.o . A.L ! se o sr . a 1nia cstives~e 

en ativi ade ! Aq_uele ~§O cr i ro , rr_.._ncr-~e:1. t 8 , é t:n L ~-rest áv el~ ::>ubi · do n í vel 

8 .:.·ara o lO, nas nor an:. i z;uicL.::.de ( ~le até ~ i cJ_, su:_9 reso ~ ); nã0 moveu. u.ua :;:;a.1..<1a ! 

.Beffi , qua.Lq1.e r dia des t 8S a~; ar e c ..::.rt:O.: .. ws • 1r a í ~~ara t.t12..r á .1 i d.ct v i s i tinha . Ao r :J.

ços err1 todo s , cspciC?lPf .. te ef", .Jona Oc'ete . 

Do c. :te; o e servo , 



Caiabá, 3 de julho de l 969. 

Arcebispo de Cuiabá 
Mato Grcsso Brasi l 

Exrrio :=:enhor 

!Sr. G-eraldo Bezerra de T"enezes, 

DD. Secretário da Educayão do 

Estado do Rio 

Secretária de Educa~;o 

Caríssimo Dr. Geraldo, 

J ,o uv • se j a N . S . J . C . 

Pc. R~ll~ULdo rombo me trouxe seu bilhete com sua 

afetuosa sa1.,;.dayão. 7oi 1,ara mim uma alegria rece bE-:r suas notícias / 
'~ . 

que muito me interessa~. 

:'I~'J.i to lhe acradeyo 8-S 1-.~rova.s tão sinceras de es 

tima. Invocando as Benç.âos de 1\H' Sen.~cra Aux.iliadcra stbre sua esti 

mada pessoa e ~istinta fa~ília seu 

~~ NcsJo Senhor Jesus Cristo, 

L 

+ ..... ,/ ""'1\\o!ANMA/ ~~ l ~~ro 
Dem Chaves, Arcebispo de Cuiabá 

J ~"f-- I g 6 
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são Paulo, 13 de novembro de 1968 

Exmo. Sr. 

Geraldo Bezerra de Meneses 

DD. Presidente da Confederação Nacional das Congregações 

~~rianas do Brasil 

RIO DE JANEIRO = GB 

Temos o prazer de acusar o recebimento do 

e~emplar das Constituições e Diretrizes que orientarão 

o andamento e a ação paàtoral das Congregações Marianas 

do Brasil. 

Aos nossos agradecimentos muito cordiais pela 

gentileza que nos fez o Sr. Presidente da Confederação 

Nacional, na oportunidade, passamos a transmitir - lhe 

nossas afetuosas bênçãos. ~ 

Atenciosamente, servo em Jesus Cristo, 

~ <p' .. 
+ Agnelo ~ardeal Boss1 

Arcebispo Metropolitano de 

slo PAUID 
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Tostes Hal ta 

l~inl·.a Se:u~or& :>::Yl t 1 l~m .. , 
minhé Se~~ora s~u~a~E, , 
~c.~-..:i_ E~t::. "~'VOSSO JJ:l1ÍJ1C : 

- ::FUElE CiU<ô VOS SE:::ui i:;.. 
~ - ~ 

!lOS ~ias de procissao , 
e se pe~de u ~a cid~~e , 
t~o lo~ze da vos:::;. r.1:.:.::. • 

.t- - r -' clr-.;:ri:::- seu .:..es "':~-.c:. , 

s~:.t:.. -J. b:;:.: ertc ::'.. -n.:. l :..r.C:.e , 
::~.:_ ~ -:ri=:tE 3~ r~ue alE_::::.~~ 

c ~r=~icou :~~L~~ s ; 
CS.l!1Co ~"~ t€:rt~..5e. ..... . 

~::...s , hvj ::. , é. c· o·..ll.-ir c sL1: 
'Iit-r ...:.11do r.. o ar , e;: lo~-vc:-

da padroeira sober~~a , 
vÊ l'snc.scer o fe:::-v o:::-
oue :1em me s::no o tempo ar ren e: 
do coração da cricmç:.. 

· :inh.? Senhora Sant'i"na , 
min...~c. 3eo/lora LJSperan:;s.: 
aé~ui esta vosso ~E!:.i!l.e: , 

- ou o c- ue dele r:::::: -~o".l-. , 
com ~ ce.beç&. j ~. Ü!'E..l1C-: , 

que vem , el e. Ú2. ti.r:1a vez 
( <: ."C " C"1""' ,..; o , ::; ...... C'Y">.J''>'YV \ 

-- ..... ·.J - - ~ ... _ ... ._' J _;_~ .---- , , 

V:S 3E~U~:::' ~? J~ Oci :s: :, - ~ , =, - ~es:...:::- C: -:_ ~t~ ~c ;u 
~~e , ~E certo , vo: c::.usc~ 

IJO~ t·.1Jc C C:UE d.é: m:J f€ Z ; 

co:~. os ol~os r o. so s d 1 agw.. , 
esper a U..Tl1 sinal divino 
e :-;ro c~.rra vossc m~G. 

: :in..~~ s e~..ho::::'a Sa...'1t I ima , 
~ir4~~ 3enhor~ ~ncsn~Qd~ , 

protegei vosso menino 
oue se extraviou na estrada 
~ue sobe para a ~mplidão~ 
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~ennor Professor ae 

3ireito do Trabalho 

Faculdade de Direito 

CuritJ.oa , 

Vr. ]oão "Régid r. Ceixeira 
Rua Barão do Rio Branco, 63 (esq. Mal. Deodoro) 
- 17.0 andar - Agrupamento 1711 - Telefones: 

4-1649; 4-9522 e 4-9411 (Ramal 301) 
CURI T IBA - PR. 

A 

de Agosto de 196 

Universidade Federal do Est. do Rio 

NITSR01 - Es•ado do Rio 

Eminente Mestre: 

~m anexo env1o a • ~xcia. , trabalhos 

de min avra ; um el~s ~ a tese de Concurso ~ Doc;ncia Li-/ 

vre de Direito do Trabalho , na Faculdade de Direito da Unive.r., -si da de do Par'\na , .no (} t.a ui c l assificado , merce de Deus , na 

rimeira colocaçao , estando, em funçao disto, no exercicio da 

atedra. 
Nao me move outro proposito senao o I 

-de estabe l ecer intercambio com V. xcel • ncia , troca de ideias 

tao uti qu.-o necessaria. Gostaria , mensamente , de poder con 

tar , em minhas modestas estantes , com trabalhos de • ExcfUe 

ela , 

çao , 

ue seriam valiosos em consul s e futuros tr os. 

oig 

utrossim rogaria anotasse minha dir~ 

~aria honrado de , na primeira oportunidade , poder 

recebe-lo no Paranao 
"' \ o ense j o , externo a 

protestos de elevada estima e consideraçao. 

• Exce l encia -/ 
• 

a tenciosamente , 

<:::__---<.- ~---e==------

Fassbender Tei xeira 

/ J :J (,i ··1 ~ '1 
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MOZART V.lCTOR RUSSOMANO 

PELOTAS- R. G. SUT, - BR-ASIL 

Fl . 3. 

~ 

cia de que o TST deveria s er chamado a participar daquela comissão . 
pesar de tudo , eu tomei essa posição J Chegue i a sugerir ao dr . Fran

cisco Hor ta o nor11e do Geraldo Bezerra do Hcn,zes , por ser Ôlo - ao 
que sei - o Úni c o catedrático do Direito do rrabalho c om lugar no TST 
e ter sido , tambÓm, presidente da comis~ão olaboradora do an tcpro jeto 
do 1 . 952 . 

Recebi , há pou<los dias9 porém, a cor.mnicaçã J de que o Minis 
tro mantivera a indicaçao do Cathari_no_.,. 

Quero testemunhar a ambos , pois , quo eu prÓprio fiz , den -
tro de ninhas possibil i dadQs , ur:1 esfÔrço no sentido de que Q TST csti 
vosso pre~ontc na elaboraçao do Anteprojeto : p edindo *ugestoes , com a 
maior antecedÔI?-c ia possÍvel , sem recebÔ-lQSL,~ntan:Co ; r:1a i s tarde , 
lembrando o nome do Geraldo para a comissao;')em contacto com o dr. Fran, 
cisco Horta . 

Huito me alegraria saber que ainda posso vir a receber a cr i 
tica construtiva dos meus prezados ar:ligos c de todos quantos , no TST , 
estejam animados da idÓia de colaborar, corrigindo as insufic iências ou 
os excessos do meu anteprojeto . Nesse ponto , ro u cor.1o Almei d~ Garret : 
"É pela docil i dade na emenda que se comprova a pouca prcsunçao do au 
torJ 11 

Ninguém mais do que eu lamenta a atitude do JÚli o Barata o r.1eu 
Único desejo é que os meus amigos do TST não se vcjar.1 envolvidos nesse 
incidente que , para mim, até s egunda ordem, está encerrado . 

Perc}ocm- me a prolixidade . ~ o vic i o E.rovinc iano das longa~ 
charl as ao pe do fogo , sob a proteçao dos manos l o cai s J 

Afetuoso abr aço , chei o de admi ração o aprôço do 

-c:::.,_ 1 

~~~ v:J_o3 



MEC • DES • FACULDADE DE DIREITO DE NITERÓI 

OP/FD.U.F.E.R.J./299/62 
19 de - set e~bro de 1962 

Diretor da Faculdade de Direito d~ Univcrsid~de Feder~l do Est~do 
do Rio de Janeiro. 
Professor Geraldo Bezerra de llenezes . 

: Remete teses concuroo docêncin de Direito Constitucion~l 

Senhor Frofessor: 
. ' 

TenHo o n9me do e~ente colega eido aprov~do pela 
Congreg~çio, em sess~o de 22 .• 8. prc:Sxi!lo p3asado, pnra integrar ~ 

banca exami nadora do concurso à livre docência da cadeir~ de Direito 
Constitucional ·, tenho a honra de passar ~a Ilios de V .Excia. as teses 1 

dos candidatos An~on~~ P~u~o ~onres de Pinho e Dayl de Alneida. 

•' 
Comunico, ainda, foi carc~do o dia 5 ue ~o~hr~ 

do corrente ano, ~s 13 horas, para o início da reàlizaçio do refer--
do concurso. 

Valho-me· do ensejo para reiterar a V.Excia. os pr~ 
testas de elevada eàtima e distinta consideração. 

. //-· 
~/~. 

PROl!'. ALVARO SAR:JINHA 
DIRETOR 
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N9 L-59/62 

Exm9 Sr. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA 
UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO SUL 

FACULDADE DE DmEITO DE PELOTAS 

Pelotas, 3 de maio de 1962.-

Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, 
Rua Oswaldo Cruz, 63 
Niteroi 
ESTADO DO RIO 

Confirmando meu telegrama de hoje, venho natificar 
a comunicação t~legrafica feita no dia 12/2/62: está dssignado o dia 
14 do corrente as 17 horas para a instalaçao da co~issao examinadora 
do concurso para provimento da cadeira de Direito do Trabalho. 

É candidato Único o desembargador MOZART VICTOR 
RUSSOMANO, Em devido tempo, j~ remetemos ao ilustre colega a tese e o 
memorial de titulas do candidato. ApÓs isso, o candidato apresentou -
mais os seguint~s t!tulós alcançados depois da inscrição, cuja relação 
segue em anexo a presente. 

, N 

Alem de V. Exa., integram a comissao examinadora 
os seguintes professores: Prof . Aderbal ~unes Freire e Prot'. Nélio -
Rei~ prof. Bruno de Mendonça Lima e Jose Pio de Lima Antunes. 

A Varig está autorizada ! for~ecerNa V. Exa.~as 
respectivas passagens. No domingo, dia 13, nao ha aviao entre P~rto---Alegre e Pelotas, V. Exa., entretando, podera fazer a viagem nesse dia , - , via rodoviaria: sao menos de quatro horas de automovel em estrada as-
faltada (exceto os Últi~os 40 km gue ainda estão sendo pavime~tados). 
A Universidade fornecera a conduçao, como tambem providenciara quantia 
ao pernoite em Perto Alegre, se V. ExaA preferir vir para Pelotas no 
prÓprio dia 14. Neste caso, o trecho Porto Alegre - Pelotas poderá ser 
feito deAavião (a su~ passagem cobre tamÇem esse tre~ho), pois o avião 
sai de Porto Alegre as 13 h 30m e chegara a Pelotas as 14 h 30 m haven 

N ' I -do tempo suficiente para a cornissao se reunir as 17 h corno esta progr~ 
rnado. 

, No ato da instalaçio, a comissio estabelecer~ o ho-
rario das provas, parecendo- me que o concurso poderá estar encerrado 
na 5a. feira dia 17 de maio. 

gomo já expus em oficio n9 172/62 os pontos para a 
provaAescrita deverao constar de uma lista elaborada com 5 dias de an
tecedencia~ Para que os examinadores não sejam obrigados a vir com tan 
ta antecedencia, estabeleceu-se o alvitre de remeterem a lista de pon~ 
tos em envolucros lacrados a serem abertos no dia 9 de maio, fican~o -
os dois examinad2res da Faculdade incumbidos deAorganizarem a lista em 
face das indicaçoes feitas pelos demais professores. ~ 

j ~L(~ ~ 0 }f 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA 
UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO SUL 

FACULDADE DE :qJREITO DE PELOTAS 

Peço-lhe o obséqu~de comunic~r-nos com anteced~n
ci~ a data de sua partida para tomarmos as providencias quanto à rec~ 
pçao e hospedagem. 

Quero manifestar, em nome da Faculdade, os nossos 
~ 

agradecimentos ~or haver V. Exa. t~o ge~tilmente aceito o nosso cmnvi 
te, o que sem duvida lhe acarretara incomodos . e sacrifÍcios. 

Permanecendo às ordens de V. Exa. para o que se -
ofereça, me subscrevo, com elevada estima e distinta consideração, 
am9 col. admr. 

.. 

/Ato.-

Prof. Bruno de Mendonça Lima.
Diretor.-
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HiNO DO CONGRESSO 

Melodia de F. N. - Acompanhamento do P. ]. L. Talarico 
Letra do P. Roberto M. Roxo 

Nossa Senhora, Mãe de Jesus, 
Virgem Maria, divina flor, 
Dá-nos a graca de tua luz, 
Dá-nos a esmola de teu amor. 

CÔRO: 

Vê nossa ?átria que te estende a mão, 
Vê como é grande a seara a ceifar, 
Abre, Senhora, teu bom Curação, 
Dando ao Brasil mais levitas do altar. 

A messe é grande, vasta, sem fim, 
Salva, Senhora, com teu olhar, 
Nós te pedimos, dize que sim, 
Um sacerdotea em cada lar! 

Temos encantos no céu de anil ! 
Terra fecunda, campos en. flor; 
Mas. ó Maria, faltars ao Brtl.sil 
Mais sacerdot&s do Eterno Amor! 

Tivemos berço aos p6s da Cruz, 
A nossa história é hino teu; 
Para nós sermos mais de Jesus, 
Faze descer vocações do céu 

Nossa Diocese t~ vem pedir, 
Neste seu ano do jubileu: 
~Manda, Senhora, para o porvir, 
Mais sacerdotes ao povo teu». 

J.4CVC.Jl TÓRl./1 S 

- Coração Eucarístico de Jesus, multiplicai as vocações 
em nossa Pátria. 

- Nossa Senhora da Conceição A parecida, alcançai-nos mui
tos e santos sacerdotes. 

- São José. Protetor das Vocações Sacerdotais, interce
dei por nós. 

00 . 00 

00 

I 

Apresentando e Convidando 
No dia 31 de julho de 1937 o Santo Padre Pio Xf, de saudo

sa memória, assinou a Bula «Ad Christianae Plebis Regimen» pela 
qual criou a diocese de Lorena, desmembrancto-a da diocese de 
Taubaté. 

Neste ano, pois, naquela data, nossa querida diocese estará 
comemorando suas Bodas de Prata de existência. 

É nosso desejo festejar condignamente a passagem desta 
data tão expressiva que recorda os vinte e cinco anos da vida des
ta porção do grande reba.nho de Cristo. 

Para maior brilho de uma e de outra festa, decidimos co
memorar o Jubileu da diocese juntamente com as tradicionais so
lenidades da Padroeira da Catedral, Nossa Senhora da Piedade, a 
15 de agôsto. 

Resolvemos também escolher para tema central das come
morações o problellia das Vocações Sacerdotais, tomado sob seus 
vários aspectos. Estamos convencido de que nada é mais neces
sário, urgente e transcendental para esta diocese jubilar do que a 
formação de numerosos, doutos e vir-tuosos sacerdotes. Por isso é 
que desejamos voltar as atenções de todos os caros diocesanos, 
clero, religiosas e fiéis, para o magno assunto das vocações sacer
dotais e religiosas. 

Haverá, portanto, durante a novena da Padroeira, em nos
sa sede episcopal, de 8 a 15 de agôsto, um CJcngressc 'Diccesa~ 
~c das 'Vccaçõ€s Sacerdcfais. 

Em preparação ao Congresso, tôdas ~,s Paróquias e todos os 
Colégios da Diocese farão realizar Semanas das Vocações. 

Para Padroeira do Congresso escolhemos a mesma Padroei
ra do Brasil que, através de sua imagem fac-símile percorrerá 
todas as Paróquias, e receberá, depois, em sua BasHica Nacional, a 
Peregrinação Diocesana 

Para que todos os caros diocesanos estejam ao par destas 
comemorações e delas possam participar, como é nosso desejo, te
mos o prazer de apresentar aqui o 'Prcgra-.n.a· fieral. 

Com o programa, expressamos aqui também nosso cordial 
ccnvife. A todos pedimos sulls orações para o maior êxito das 
festas jubilares da diocese. 

t JOSÉ 
Bispo de Lorena 

lo rena, 2 de julho [festa da Visitação de Nossa Senhora I de 1962. 

00 

~ ~ 
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Congresso Diocesano das Vocações 
De 8 a 15 de agôsto de 1962 

IP>~OGIAMA GIEIIA\0. 
Solenidades Preparatórias : 

I -Semana ~as Vocações nas Paróquias c nos Colégios Católicos 

00 

Durante os meses de junho e ·julho tôdas as Paróquias e to
dos os Colégios Católicos da Diocese irão promover uma .SeD:Ja~ 
na das Vccaçces, com Missas, Pregações, Horas Santas, Sessões 
Festivas, etc. 

11 - Peregrinação ~e Nossa Sen~ora Apareci~a 
Dia 18 de julho, às 15.00 horas, em A parecida, o Exmo. Sr. 

Bispo Diocesano abençoará a Imagem de Kossa Senhora Apa
recida que irá percorrer tôdas as Parórtuias da Diocese. Ficará 
um dia em cada Paróquia, chegando sempre às 19.00 horas. Na 
despedida da «Peregrina» haverá missa e comunhão dos fiéis. 
Dois sacerdotes acompanharão a imagem para pregar e atender às 
confissões. 

As Paróquias serão visitadas na seguinte ordem: 

Dia 18 - chegada a Cunha 
« 19 - chegada a Campos Novo~ 

20 - chegada a Silveiras 
« 21 - chegada a Areias 
« 2~ - cllegada a S. José do Barreiro 
« 23 - chegada a Bananal 
« 24 - chegada a Queluz 
« 25 - chegada. a Pinheiros-Lavrinhas 
« 26 - chegada a Cruzeiro 
« 27 - chegada a Embaú 
« 28 - chegada a Cachoeira 
« 2tl - chegada a Piquête 
« 30 - chegada a f;anto Antônio (Lorena) 
« 31 - chegada à Catedral 

oo _oo 

' 

00 .. ............... . ----· . ··-······ 
Comissão da Exposição Vocacional 

P. Fausto Santa Catarina - Presidente 
Ir. Cristina Benedini - Vice-Presidente 
Ir. Zoraide Vieira da Silva 
Ir. Olímpia Dias 
Ir. Joana Gino 
Ir. Celina de Almeida 
Ir. Maria Inês de la Anunciación 

Comissão de Liturgia 

Côo. João Hipólito de Morais - Presidente 
P. José Pereira Neto - Vice-Presidente 
P. Eduardo Lellis 

Comissão de Finanças 

Com. Joaquim de Castro - Presidente 
e a Comissão dos Festeiros da Padroeira 

Homen.agem Póstuma 

Sua Santidade o Papa Pio XI 
D. Epaminondas Nunes Ávila e Silva 
D. A!"ldré Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti 
Cel. José Vicente de Azevedo 
Conde Dr. José Vicente de Azevedo 
Mons. José Artur de Moura 

~(~ 
~~ 
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FESTr IROS DA PADROEIRA 

Amélio Silva e Senhora, Francisco Ferraz ele Oliveira e Senhora, 

Francisco Paula Reis e Senhon, João Batista Maciel França e Se

nhora, José Bel/ini e Senhora, José Roelriques ela Silva e Senhora, 

Moacyr MiguE'I e Senhora, Roberto Fonseca Leal e Senhora. 

Comissão de Recepção e HospedaQem 

P. Carlos Leôncio da Silva - Presidente 
José Roberto Airosa Rangel -Vice-Presidente 
Côn. Agenor Sant'Ana 
Dr. Paulo Novais de Paula Santos 
Prof. José Miranda Alves 
Antônio Tisseo 
Dr. Wander de Andrade 
Dr. José Pinto Antunes 
Cornélio Azevedo Nunes 
Carlos Marcondes 

Comissão de Prop ganda e Divulgação 

P. Francisco Cândido da Silva - Presidente 
Gilberto Ferretti - Vice-Presidente 
Domingos José Antunes 
Jairo Fernandes Jesus de Castro 
José Augusto de Souza 
José Andrade Nunes 
István Árbocz 
Maria Salette Ferreira Bento 
Maria Shirley Vieira 

Comissão da Praça do Congresso 

Prefeito Braz Pereira de Olivas - Presidente 
Benedito Marcondes de Oliveira - Vice-Presidente 
Dr. Epi tácio Santiago 
Dr. João Pinto Antunes 
João Teixeira da Silva 
José de Aquino Passos 

~ 

José Monteiro de Brito Junior 
Guilherme Campion 

~ 00 

00 
31.- DIA JUBILAR 

19.00 horas 

Recepção e saudeção 

Celebração de 25 missas simultâneas na Praça da Catedral 

111 - Romaria Diocesana 
Dia 5 de agôsto, domingo, será realizada uma itcn~a

ria Diccesana a ilparecida, com o seguinte programa : 
9.00 horas, na Basilica Nova, missa celebrada pelo Exmo. 

Sr. Bispo Diocesano, com pregação de S. Excia. 
NOTA - Esta missa será irradiada pela Rádio Aparecida. 
10.30 horas, no salão do Cine Aparecida, Sessão festiva. 

IV - hposicão Vocacional 
No Auditório da Faculdade Salesiana, Rua Dom Bosco, 160. 
Inauguração: 6 de agôsto, àOJ 20 horas. 

V - Novena ~a Pa~roeira 
De 6 a 14 de agôsto, realizar-se-á a solene Novena da Pa

droeir-a da Catedral, Nossa Senhora da Piedade Constará de Missa 
e Comunhão dos fiéis, às 6.30 horas, e Reza Solene, às 19 00 horas, 
todos os dias. A .partir do dia 8, terão lugar ainda os atos do Con
gresso Diocesano das Vocações, conforme o programa que segue. 

Pregarão durante a reza (la novena os Eeg. oradores sacros : 
Dia 6 - P. Rubens Galvão, Diretor da Rádio Aparecida. 
Tema : «'floJda <Senhora e a ](lreía''. 

Dia 7 - Mons. Lucas Maia, Capelão da Escola de Aeronáutica 
de Guaratinguetá. 

Tema : «'nodda Ôenho,.a e a <Sociedade». 

Dias 8, 9 e 10- P. José Cardoso Alves, do clero de Sto. André. 
Temas : «'flodJa <Smhora e a 1'flocidade» 

«'flodda <Senhora e a J n/âncía» 
«'flodJa <Senhora e od PobreJ» 

Dias 11, 12, 13 e 14 - Mons. José Nardin, Vigário Geral da 
Arquidiocese de Campinas. 

Temas : ,,'floJJa <Senhora e a Família" 
<<íJtoJJa <Senhora e a 1'flaternidade» 
,/fl.oJJa <Senhora e a <Santidade« 
«1'{odda <Senhora e o Óo/rlmenfo" 

00 

00 -- 00 
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Solenidades do Congresso Diocesano das Vocações 

DE 8 A 15 DE A GÔSTO DE 1962 

Locutor das Sessões Solenes: Mons. José Nardin. 

Dia 8 - 4a-feira 

20.00 horas - Na Praça do Congresso - Sessão Solene de 4bertura 
~residente - Mons. Dagoberto Palmeiro de Azeveclo, Vigário 

Geral e, por duas vêzes, ex-Vigário Capitular da Dio
cese. 

Crader - Dr. FJ'ancisco Esmeraldo de Melo, Promotor Pú-
blico da Comarca de Lorena. 

TeJDa: - «A Mocidade e as Vocações». 
C3eral: - Slólminário Diocesano da Assunção 

Dia 9 - 5. 11 -feira 

De~ica~o cos Doentes e às Crianças 
~.()() heras - Missa dos Enfermos. 

C3e.lebranfe - P. Dr. Carlos Leôncio da Silva, S. D. B., Diretor 
da Faculdade Sttlesiana. 

À hora da comunhão, vários sacerdotes sairão, em carros, para 
levá-la aos doentes que não puderam comparecer à Missa. 

Terminada a Missa, bênção dos doentes, dada pelo Sr. Bispo 
Diocesano. 

14.00 horas - Na Praça do Congresso 

Concentração de Crianças de tõda a Diocese. 
Desfile das Crianças pelas ruas da cidade 

16.()() heras - Missa das Crianças na Praça do Con
gresso. 

C3elebranfe - Exmo. Sr. Bispo Diocesano. 

BJD seguida: ilsseJDbléia /Jifú.rgica dirigida pelo P. Dr. 
Walter Bini, S. D. B. 

Lanche para as crianças- Despedida. 

00 

oo ______ . 
----------------00 

00 
COMISSÕES 

00 

COMISSÃO DE HONRA 

D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta - Cardeal Arcebispo de 
São Paulo 

D. Armando Lombardi- Núncio Apostólico no Brasil 
Dr. Carlos -" lberto de Carvalho Pinto - Governador do Estrtdo 
D. Francisco Borja do Amaral- Bispo de Taubaté 
D. Luiz Gonzaga Peluso -Bispo de Cachoeira de Itapemirim 
P. José Stringari, S. D. B. - Inspetor Salesiano 
P. Francisco Janssen, M. S. C.- Provincial dos Padres Missioná-

rios do Coração de Jesus 
Família Vio~nte Azevedo 
Dr. Antônio Joaquim Peixoto de Castro Júnior 
Dr. José Machado Coelho de Castro. 

COMISSÃO PATROCINADORA 

Tôdas as Exmas. Autoridades de Lorena e dos Municípios da 
Diocese : Bispo Diocesano, Vigário Geral, Prefeito, Juízes de Di
reito, Promotores Públicos, Vereadores, Delegados de Polícia, Co
mandante do 5.0 R. I. , Diretor da F. P. V ., Diretor da C. O. 5, Dire
tor do Horto Florestal, Coletores Federais e Estaduais, Presidentes 
das Associações Comerciais, Presidentes de Associações de Classes 
(Fazendeiros, Lavradores, Círculo Operário, Sindicatos etc.), Presi
dentes de Associações Esportivas e Literárias, Chefes de Estação, Ge
rentes de Bancos e Caixas Econômicas, Diretores de Faculdade, dos 
Colégios Leigos e Religiosos, dos Grupos Escolares, Diretores e Re
presentantes das Estações de Rádio e dos Jornais, Vigários das Pa
róquias e Superiores de Casas Religiosas. 

COMISSÃO CENTRAL 

Presid. - Dom José Melhado Campos 
Monsenhor Dagoberto Palmeira de Azevedo 
Cônego João Hipólito de Morais 
P. Carlos Leôncio da Silva 
P. Fausto Santa Catarina 
Braz Pereira de Olivas 
Prof. José Pinto Antunes 
P. Francisco Cândido da Silva 
P. José Pereira Neto 
Comendador Joaquim de Castro 
Cel. Aristóbolo C. Rocha 
José Roberto Airosa Rangel 
Benedito Marcondes de Oliveira 
Gilberto F erretti. 
Irmã Cristina Benedini 

00 00 
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Ola, 1~-. Dia da Padroeira e Encerramento do Congresso 

das Voca~ões 

6.3() heras - Missa celebrada pelo Côn. João Hipólito de Mo
rais, Cura da Catedral. 

S.CC heras - Missa celebrada por D. Luiz Gonzaga Peluso. 

:IC.CC heras - Solene Missa Pontificai celebrada pelo Sr. Bis
po Diocesano 

No final da missa será dada a Bênção Apostóliea. 
Coral dos Clérigos Salesianos da Faculdade. 

:l7.CC heras - Procissão triunfal da Padroeira, Nossa Senhora 
da Piedade. 

Ao término da Procissão: 

Sessão Solene - [ncerramen!o ~o Congresso Diocesano ~as Vocacões 

na Praça ~o Congresso 

Presidente - S. Emcia. D.. Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, Car
deal Arcebispo de São Paulo. 

O rador - D. Vicente Marchetti Zioni, Bispo Auxiliar do Emmo. Sr. 
Cardeal Motta e Diretor do Secretariado Nacional das 
Vocações Sacerdotais. 

Tema: «A Pontifícia Obra das Vocações Eclesiásticas e sua 
Filial na Diocese ». 

Coro/ - «João Antônio Romão », de Pindamonhangaba, sob a re
gência da Profa. Cinira Novais Braga. 

e . . 

00 00 

00 

I 

-oo· 
20 . .00 horas - Na Praça do Congresso 

Sessão Solene 
Pre•"idente - D. Francisco Borja do Amaral -Bispo de Taubaté e Pri

meiro Bispo de Lorena. 
Orador - Dr. Roberto Cardoso Alves, Deputado Estadual. 

Tema << A Sociedade e as Vocações'' · 
Coral - Seminário Menor Diocesano de Taubaté. 

DIA 10 - 6.a-felra 

Dedicado às Religiosas e aos Seminaristas 
6.3() heras - Missa das Religiosas e dos Seminaristas. 

Celebronte - D. Francisco Borja do Amaral. 
15.()() heras - Sessão de Estudos para Religiosas , no Auditó

rio do Centro Diocesano, e para Seminaristas no 
1 Auditório São Joaquim. 

16.()() heras - Hora Santa Eucarística para os Estudantes. 
Pregador - Mons. José Nardin. 

20.00 horas - Na Praça do Congresso 

Sessão Solene 
Presidente - D. Fr. Henrique Golland Trindade, O. F. M., Arcebispo de 

Botucatu. 
Orador- D. Jorge Marcos de Oliveira, Bispo de Santo André. 
Tema: «Ü Seminário e as Vocações». · 

Coro/ - Seminário Santo Afonso dos Padres Redentoristas de Aparecida. 

DIA 11 - Sábado 

Dedicudo aos Professôres e Estudantes 
7.3C heras - Missa dos Professôres e Estudantes. 

Celebronte - D. Fr. Henrique Golland Trindade, O.F.M. 
15.()() heras - Hora Santa Eucarística para Senhoras e Moças. 

Pregoôor - Mons. José Nardin. 
:IS.CC heras - Em frente à Faculdade Salesiana, na Rua D. 

Bosco - Recepção ao Exmo. Sr. D. Armando 
Lombardi, Núncio Apostólico do Brasil. 

20.00 horas - Na Praça do Congresso 

Sessão Solene 
Presidente - D. Armando Lombardi, Núncio Apostólico. 

00 00 
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do Tribunal do 

I 
Ornàor - Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, Ministro 

fiahalho. 
Tema: «Ü Brasil e as Vocações ••. 

Coral - Seminário Central Filosófico, de Aparecida. 

Dia 12 - Domingo 

Dedicado aos Homens e Rapazes 
Grande Concentração de Homens e Rapazes de tôda a Dioce

se, pri:1cipalmente Marianos, Vicentinos, Irmãos do Santíssimo Sacra
mento e Militares. 
6.3C heras 
.S.CC heras 

Ce/ebrante - D. 
IC.CC h«ras -

Missa na Catedral. 
Na Praça do Congresso - Missa dos Homens e 
Rapazes. 
José Melhado Campos, Bispo Diocesano. 
Na Praça do Congresso - Solene Missa com As
sistência Pontificai do Exmo. Sr. Núncio Apos
tólico, em Ação de Graças pelo transcurso das 
Bodas de Prata de Sacerdócio dos Padres Sale-
sianos : 

'P. 1léLJon Va 1tlônaco, lorenense (Celebrante). 
'P- FauJto Santa Catarina, Diretor do Ginásio S. Joaquim (Diácono). 
'P. ]oJé 'Pm:íra 1leto, da Faculdade Salesiana (Subdiácono). 
Fará a Oração Gratulatória D. João Resende Costa, S. D. B., 

ArcelJispo Coadjutor de Belo Horizonte. 

Cantará o Côro dos Clérigos Salesianos da Faculdade e dos Se
minaristas Salesianos de Lavrinhas. 

z~.CC heras - Da Praça do Congresso, partida do Grande 
Desfile dos Homens e Rapazes, pelas ruas da cidade. Em seguida, 
fissembléia Geral, na Praça, em homenagem ao Santo Padre, o Papa 
João XXIII, na pessoa do Exmo. Sr. Núncio Apostólico. 

Falará o Dr. Eurípedes Cardoso de Menezes, Deputado Federal. 
No final, o Exmo. Sr. Núncio se despedirá de Lorena. 

20.00 horas - Na Praça do Congresso 

Sessãe Selene 
Presidente - D. João Resende Costa, S. D. B. 
Orador- Dr. Eurípedes Cardoso de Meneses, Deputado Federal. 

Tema: «.A 1tlar. r. aJ f'))ocaç&J«. 
Coral - Ginásio S. Manuel, dos Salesianos, de Lavrinhas. 

00 

00 00 

00 
DIA 13- 2..a-feira 

Dedicado à Juventude Feminina 

6.3C heras - Missa da Juventude Femiaina . 
Ce/ebrante - D. João Resende Costa, S.D.B. 

l5.CC heras - Hora Santa Eucarística para Sacerdotes, Reli
giosas e Seminaristas. 

Pregador - ~.1ons. José Nardin. 

l6.CC heras - Sessões de Estudos dos alunos dos diversos 
Estabelecimentos de Ensino, em seus Auditórios. 

20.00 horas - Na Praça do Congresso 

Sessão Solene 

Presidente - D. José Melhado Campos, Bispo Diocesano. 
Orador - Dr. Demétrio Badaró, de Taubaté. 
Tema: «A Família e as Vocações ». 

00 

Coral - Faculdade Salesiana de Filosofia (Seminaristas Maiores). 

DIA 14 - 3.a-feira 

Dedicado às Senhoras 

6.3C heras - Missa das Senhoras. 
Celebronte - D. José Melhado Campos, Bispo Diocesano. 

Z5.CC heras - Sessão de Estudos para Senhoras na Catedral, 
e para Moças no Auditório do Centro Diocesano. 

20.00 horas - Na Praça do Congresso 

Sessão Solene 

Presidente - D. Luiz Gonzaga Peluso -Bispo de Cachoeiro de Itapemi
rim e 2.0 Bispo de Lorena. 

Oraàor - Milton Marianno, Cavaleiro da Ordem de S. Gregório 
Magno, de São Paulo. 

Tema «A Igreja e as Vocações». 
! Coral - Catedral de Lorena. 
00 00 
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R. Hepacaré, 59 

Te!. !08 

LORENA, S. P. 

Lorena,24/VII/I962 

Ilmo . Sr . Dr. Geraldo Bezerra de l~lenezes: 

Tenho o prazer de lh~ remeter anexo 
o programa dQS r~stividarles do Jubileu da Dioces~ 

Aqui o esperamos nQ tarde d e dia II 
para sua conferência,conforme conversamos pelo _ 
telefone . Go~ta.ria de receter uma sua confirmaçao 
para meu governo . 

Desde ja se confessa muito grato , 
se1·v em esus ~ _:,:ar ia , 

~~k 
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MOZART VICTOR RU880MANO 

PZ:&.OTAII • R. Cio 8V:&o • BKA.J:Io 

Pelotas, 17 de junho de 1.961. 

Ilmo.sr. 

Ministro Ger aldo Bezerra de Menezes . 

Niteroi . Est .do Rio. 

Prezado amigo: 

uase simultâneamente, tive duas satisfações relati-.. 
vas a sua pessoa. 

A prim~ira foi o recebimento de seu n ovo livro ''A Se 

gurança Socmal no Brasil", mais outra contribuiGão sumamen

te valiosa que o nosso pais lhe passa a creditar. 

Com meus agradecimentos, receba meu mais sincero a

braço de parabéns pelo novo êxito . 
t , 

A segunda not1cia me foi transmitida, ha alguns dias, 

pelo Diretor da Faculdade, dr. Bruno de Mendonça Lima, quan

do me notificou da composição da banca de meu concurso para 

a cátedra deDireito do Tra b alho. Por indicação do prÓprio Di

retor e unanimidade do Conselho, o seu nome figurará entre os 

meus examinadores, o que, para 

A Faculdade tem alguns 

o segundo semestre do corrente 

mim, é motivo de honra o 
, 

concursos ja programados para 

ano letivo . De modo que - e is 

so coincide com meus compromissos pessoais,àe modo vantajoso -

o concurso está pregisto para março de 1.962. 
' Continuando, aqui, como sempre, as suas ordens, envio-

-lhe o meu cordial abraço, pedindo que apresente a todos os 

seus as expressÕes de meu respeito . 

..j~q~:!' 
v OJ\Il;t}V:i' ' ~ ~s 
?oktaiJ R_ L S . 
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.:4t:~Jociaçtlo dod í)f[agidtradod 13rat:~ilelrod 
Secao do Estado do Esp. Santo 

Vitoria, 20-Vll-961. 

Meu caro ministro G~RALDO 

Um apertado abr aço, de envolta oom os meus saudares à exma . 
Família, a qual me reco~endo . 

Já assumi a direção da Faculdade de Direito e continúo com 
animo de imLri~ir um cunho de austeridade e moralidade á ~inha atuação . 

Como se trata de se to r novo, eto c ual não me acho enfronha
do , estou ansioso pela remessa dos "itens" que o bom ami r;o me prometeu 
com animo de me ajude r nessa espinl:l osa ~'!liss&o. 

Pe\o perTissão para manifestar interesse pelassuas suges
t0es com relação aos seguintes pontos: l) sendo o curso noturno é re
co""endavel a pres":lnça de quem no horario das aulas .tara dar assisten
cia aos professores?; 2) qual o ~8lhor sistema para controlar as notas 
das provas parciais e evitar a possibilidade de sua majora ção por favo
ritisrr.o ?; 3) como "coagir" alguns profes.:>vtes a não faltarem as aulas? 
Corte do ponto ? Q;uem o fará então ?4) como obrigar a presença dos alu
nos quando alguns professores n5'.o leva'n á serio a cha":'ada e não ~o~unif, 
cam as faltas ? -

Aguardó a sua ~Jalavra &miga sobre esses rontos e 
alguns outros que julgue interessante . Preferia ~eios indiretos 
para obriga-los ao cumrrimento da obrigação ••• 

Penso que ainda esse ano teremos aqui funcionando a Univer
sida~e . o que possivelmente me focilitará a minha atuação na Sscola. 

Estou com um magnífico trabalho seu - "A Se.:;urança Social 
no Brasil " para fazer um re~isto especial. Tenho , porem, andado meio 
assoberbado com os primeiros passos na nova missão e fui atropelado 
nos primeiros moTJJ.entos com as festividades solenes da minha pos.sa e 
algumas homenagens co~ que fui cumulado . 

Peço escusas pela importuna~to que lhe estao dando. Conto , 
porem, con o seu apoio, nessa hora meio "enjoada". 

Queira receber , mais uma vez , os meus melhores qum~ri:-- en
tos e a aceitar a reafir~ação da minha amisade e admiração . 

J ~ li~ 111 
t " 



JJélio _Alagalkãe~ 
ADVOGADO Vit6ria, 21 de Maio de 1961. 

Edifício Santa Mônica • 5.0 and. - Sala 505 
V I T :.QH I A - Est. Esp. Santo 

Tenho em mios nio s6 a 

saudação que lhe fêz o bacharelando Edmo Rodri«Ues 

Lutterbach, como tamb~m o seu livro intitulado A 

Segurança Social do Brasil, 1961. 

J! o matutino "0 Di!rio", 

que se edita nesta capital, registou aquela saudação. 

O professor Paes Barreto 

Filho, nosso ami«o, enviarlhe o exemplar, consoante 

combinamos. 

Foi uma justa homena«em 

que lhe prestou o jovem bacharelando, porque a sua 

vida, desde os bancos universit!rios, tem sido de-

dicada ao estudo, se«Uindo o exemplo de seu prante-

ado pai. 

No Direito do Trabalho, 

o querido ami«o e distinto cole«& j! ~ um nome in-

ternacional. 

Vou ler, com va«ar, ~ . 
s~--u_.i~t~i-m~livro de f8le«o) e mandar-lhe as minhas 

ct.. 

impressões. 

Sou-lhe imensamente «ra-

to pelas suas inumeras considerações. 

A«ora, o Centro Acadêmico 

Heráclito Amâncio Pereira, da Faculdade de Direito 

do Espírito Santo, encarre«ou-me de convidá-lo a 

pronunciar uma confer@ncia no mesmo, ficando o ami-

go com a liberdade de marcar o mês e a data. 

J Q lf - 2 J J 
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As despesas de viajem (aviio) 

e hospeda«em, sua e de Da. Odete, correria por conta do 

Estado. 

Faço-lhe um apllo no sentido 

de aceitar o honroso convite da mocidade acadlmica de 

minha terra natal. 

A Julita pede-lhe recomendá-

la a Da. Odete e filhos. 

Abraços do ami«o e admirador 

de sempre, o ~~--- -

~~ .. 

~.L~~--· 
~t::_~~~~~~.k ~ 
~~. 

6~h..~ 
4__c; ~ -: I!> ~~r;;_ 

o/.-. ~~iA.. 

j;JLf-~! 
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N'L3l7/61.-
• MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA 

UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO SUL 

FACULDADE DE DffiEITO DE PELOTA~ 

Pelotas, 15 de junho de 1961.-

Sr. Ministro, 

Reiterando nosso telegrama de 12 do corrente, 
tenho a honra de convidar V. Exa. para integrar a comissão 
examinadora do concurso para professor catedrático da cadei-, 
ra de Direito go Trabalho desta Faculdade, que se realizara -
em março do proximo ano. 

Está inscrito no referido concurso o candida
to Mozart Victor Russomano. Como erlcomenda aérea estamos reme 
tendç a V. Exa. a,tese apresentada pelo candidato. O memorial 
de titules seguira oportunamente. 

A Além de V. Exa. foram ~envidados os seguintes 
professores para constituirem a comissao examinadora: 

1- Professor Aderbal Nunes Freire, da Faculdade de Direito da 
Universidade do Ceará; 

2- Professor Nélio Reis, da Faculdade de Direito do Rio de Ja 
neiro; 

, ' 

3- Professor Jose Pio de Lima Antunes, desta Faculdade; 

4- Professor Bruno de Mendonça Lima, desta Faculdade. 

, Agradecendo o valioso serviço que V. Exa.pre~ 
tara ~ esta F~culdade, reitero meus altos protestos de consi
deraçao e apreço. 

~~h~ ~ 
- Prof. Bruno de Mendonça Lima -

Diretor.-

Exm9 Sr. Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, 
Tribunal Superior do Trabalho. 
RIO DE _ .;TAN~IRO.-G~_ 
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.At:~Jociaçdo doJ 1flagiJtradoJ 13raJlleiroJ 
Seção do Estado do Esp. Santo 

Vitori~ 2l . V. 96l . 

Meu c~ro Ministro Geraldo Bezerr~ de Menezes . 

Um ~br~ço muito cordi~l . 

Fui nome~do diretor d~ Faculd~d~ de Direito e ness~ hor~ 

volto o meu pens~ento pa.ra o amifSO 
1 
aue tanto me incentivou e me ajudou

1 

p~ra. a. pugn~ pela. c~deira.. 

Renovo , por isso , os meus a.gr~decimentos sinceros . 

E, m~is um~ vez v~nho incomod~- 1o par~ lhe pedir que me 

esclareça sobre a. ~ossibilida.de de eu como magistrado poder exerc•r o 

c~rgo de Diretor . Sei que o ilustre mestre ji foi Di r etor dns mais 

brilhantes . Sei que outros juizes tambem exercem essa função . Desejé, 

porem, possuir umas notas para qualquer duvida que sur~. Pediria. 

a.o bom ~igo que me fornecesse 'lguns d~dos . Sei como é meticuloso no 

seu trabalho e , por isso . já deve ter esses elementos . 

Se ~cha.r que não deTo assumir me mande logo um tel egrama. 

me alertando 

Aguardo , ansioso , a. sua. palavra. . 

Com toda. 

Paes Barreto Filho 
Cha.pot Prevost 214 

Vitoria. , E. S. 

·~-~---



- 2-

9 o D. GREG~HIO ·.RRELING , :::!..spo ~:e Joi nville , SC : 
Ccnr;tatt:t- se , ···1['<:!..::; n::1r, voz , ~uo n~o ~ tott:tl:]c~1to vcr étn

}oir a n :!.. ~6ü; c~o çue os honcns forn~:1 ob~.;orv i<:o::; ~Julo ''lc,teri éJ.-
.... (""'~-. o 0" c·jf"4 ""\o C"p .l-..,.i ..~.. o .,,.. nO"l· ç lllt c,,.. ~ o~-in :t.· (~~ ,..... " -.--.; ·~ c·i _,_1.,:>. o .:: ~~.:. (~ ·.> .LL _ t., ' "'"-' oJ- U .,-; ,_. .L _ ~ «.,-> , , __ !. --

~al ·cnte cat~l:!.. cns , continua~ n oncantnr o ontu::; ias~nro Bas
te c.t:c éJ.S col o0'1.c::1os vi v as e n! t i .:.ns (~ i cu to elo s o:..hos (n :::1oci-
.,., ~0- .., 0 no ~'"'O ;_O'Tir> O ., C., .., ,..,..., nn.._.,,., .• "' "' '"1'"' " ' ~ ,ro-·1 po;e--. ·• ., "' GT' Lc..~U l.. J. ,".),..) l,.. - t-~ o r.: ...!- :...~ ,JC,; V- l,l--I.)J... ....... . ..J.l.. ~\.L t..~oO _.., -· L~.- l. J_ c._\_ ,J -

di fe r ente , Professor Gcral Co ezcrra ~o Menezes , cont i nue a 
ul o:1t::.r ( Joi~:ville , l-4-1961) o 

: o. D • • NT :ao FR GOSÕ , :::.·:_spo <~c Crate~.s , Coar~: 
Li ot0.1tn.,e:1tc a sou :a; t! o 1o -:::' .,··1o R o ~:."':!.. [ ucs Lutter bc ch 

ao Professo:." Go~:· a~-~~o bozcrr!:! to Menezes. Foi g:.." nnc~o a ;:; l o:_:ria 
'.·U."' .··1,..., -l--.. o·o.•v'"' O"'"'O ,.,,. D ~ ..:~o ,.., ... oço cl.., .ro •• s·· 01.,o····1 ·i ., r1o,....., .. a"o p.,... of' i "' v v vJ. '-L•'-' ,.;,;, -'-:. J.u ~..:,.; ·'-' .L J. , .L ~. - '-• •• _;..,_!_ - __ .., -

::; i o~:.al cm.1potonto <lo Di re i to que -:ou "" sua r:.:ofi ss ~o o ontu
s:!..a~J']O quo s 6 .,;e costTw l-:ar o i.i:· o Vocaçt.o. /,. l o._iro- r o , poi s , 
sa.~-lo c~ist~o : dci2o o v i uoroso que so~pre uscou us )Or spe
ct i vas cristt!ts ~o tm:!..vorso jur! J ico. 

rorece- "lo absoluta~:1011to Ul"..,.onte jfjiJ,.§jj§.jijj coor :ew:·,r 
o o.~ostolo(o cspoc:!..o.:i:ado 1o gua~'tos se c1o,~icnn no Brasil a 
:!..11scr i r toa. o o Evc.~1t ol ho 0~ 1 toe~ o a vic1a juri di cn , ros,.,e i tando 
c. l o..,. :f tin., nutoDo~·ün c-:as l~ospoctivns osfor nso E neste r ont o 
Goroi 1o Pozerl~a <J.e lvfonezes é bo:1 U!.!1 pi o~1o ir o ( S ~o Lu! s , 13- 5-
196l ) o 

HAZZAROTTO , Re i tor (o Lnivor s :!.. C.n~e C ~--· 
Fe"l ·i z ~ 0110i~ ..... 1'l-i ... ..,L"o "1'<C\ ···10 ··Ji'Oro,.-·c ·i 01"'0 ' 1 ..., ; o ·~ ..... ),..~ .., - - -\ ,~ - L L.-'. - L.<-\ ~ .... v - . J - .t- _ - -..L .... t..\ _ - G l) __ c..:, ~ 

sauL:aç t':o elo Eu~··w Rorlr i ~ues I u.ttorbnch , e de:Jt 1 arte co~1.1ecor :'lo
lhor ns au~liCoCes ~orai s o into:..ectuai s do Professor Geral do 
rczorrn éo Menezes (Cur i t i ba , 20- 4-1961 ) o 

14o Do JOS.u SP: 
Li te ~o o , i scu.rso t:e ,Cr(•·1o Ro(~r i :uos Lettorbnch , e f oi 

grande ;.;atisfnçtto p;:;:;."n :·1i 1:1 conhecer o Clli'r ·i cu: u:.1 uc Geral do 
:êeZOl"'l'a ~~e ~tlOl!OZOS • 86 tenho C)UO l:10 C0!1gl'O.tul ar CO:'l &- pro
fessor rc: o ·r :!.. lh<="•l1tis1:10 do t~o bel o car r oi rn . :8 o r.~ue ··1oi s 
aC1irn ~ que n~o se :c i xa l evar pal a vn i Lado c conti~ua so~pre 
fie l socnido.r do rosso Sen. or ( ssis , 24- 2-:961 ) o 

13o Do EXPEDITO ::::iDU.ARDO DE OLIVEIRA , Eispo (:e Potes , P<: .... 
PO:!."O.{bn: 

Per corr i o s:::w:oç~o <lo Ecno Ro.tri....,ues LLtterb:; ch o t i v"'. 
o grato. soti"'fnçt!o C.e co~st~tnr o val or ir:tol octunl e ~oral ~o 
Proforsor Ger~:~o Euzerrn Co Menezes , t~o 1em ressal tado nos 
teste::1uühos ';aqui o l:al . uros,. 

-ue:i.ra o homonae:oado occi tar :li!"1,ns s:!..:1ccro.s COI1gratu ... 
l !:!Ç_Õos , :;;:>er::uo~üna voz ~uo ;.;e tE1o ao concerto f~ c tn_1to::: ::.. ot~voros , 
.10roci<.1a:--1o:.to pr estados "'' sua "ligna posson ( Patos, Pnro.:r a -
:·1a i o lic : 962) <> • . 

14. .. D • AL 1JSC SILVEL 1 DE 1VCLO, Bispo l~o Dio.::10~1tino, 11Into 
Gl' OSSO: 

. :f:Tn so.ufn~tto c o Ec1i:lo I:ofri ~l.WS Luttcrra c:1 "r\õo- so e!:l evidê.:1-
Clo. , :~wJ.r lnn voz , a r i:hc:;nto atunç~o do GOl'a:i.do Bo.zc::ra. Cc ... ~o-
il"'ZC'"' n~ v·i -.., pfi "'~ C" 11'"' c· ~ to ,., .., n~ ·- ..,,. -' ,..._,_ ., .L''"' 'n t •-.·' b ~ __ c; .J; -"'--\ -L.~, ~ ...LJ.. ~ .. , - ""~ :..~ _ (,.."" ' -"-\.~.h .. \, ;J...,:>l,.,.,i.t.À.L,v_..:..a , -1~ .:..J... une...\ ' 
nos l etras , no canpo j'r 1d~co- soc :!.. a: Co trat;:;lho c nu 1:!.. orança 

o l o.icoto cat6::.. i co .. Doo G~at i n ::;g . § 
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• 

• 

Ac~bo de receber o seu gentil tele-

gr~m~, que mui me surpreendeu, o mesmo sucedendo ao nosso bom / 

amigo Dr. Koa~uuzko B~rboaa • • Leão, Diretor d~ Faculdade. ~ De-

semb~rgador Barreto ~inda não teve a desagradavel notícia, por-

que está em Guaraparí, devendo chegar, com a família, amanhã.Ora, 

meu caro Ger~ldo, o tal do Dr. Jur~ndyr Loddi não qu~oa que o seu 

nome figur~~se na banca, por ser catedrático de Direito do Traba-

lho. Em se tratando de seu nome, o Conselho Técnico Administrati-

vo e a Congregação reagiram e o Diretor da Divisão do Ensino Supe-

rior teve que recuar. Na última hor~, por~m, você, meu caro Geral-

do, é que recu a, deixando a Congregação, o Conselho T~cnico Admi-

nistrativo e o pr6prio Desembargador Barreto, sobrinho do nosso in-

aigne amigo Desembargador e Prof•essor Carlos Xavier, em dificulda-

de. Os ~omea indicados ou lembrados pelo amigo não podem, absoluta-

mente, participar da banca de Direito Civil. Seria um caso in~dito. 

Eu, de minha parte, também sofri cQm a sua atitude, porque contava 

com a sua presença, aqui, que, para mim, era bem significativa. 

Esqueceu-se do amigo dos bancos universitáriosl Os concursos estão 

coincidindo propositadamente ••• A Julita, minha esp8sa, quer at~ 

apelar para a ~ua dignísaima senh6ra, Dqpa Odete •••• • 
Encare a situação não s6 minha como a do 

Desembargador Barreto, que, naturalmente, ao ter notícia, lhe fará 

um ap~lo, já agora dramático, porque, afinal de contas, estamos em 

cima da hora . O Diretor, por aeu turno, est4 em dificuldade, junto à 

Congregação e ao Conselho Técnico Administrativo. Reconsidere tudo 

isao, meu caríssimo Geraldo. 

Contando com o seu esclarecido crit~rio, 



Q). 4nlonio »e i)lmet»a. /tloraes Jr. 
f].,cebispd Je ?titerú , 





.J. E . PIZARRO DRUMMOND 
Rio , 3.12. 58 

Meu prezado amigo 

Miniotro Geraldo Bezerra de Mencza~ 

A chagada da " Homcno a Idéia::; à Luz da F!" foi para 

mio dupla natiofação: p1~ociro a de atender ao velho dcocjo 

de lt-lo/ dcnpcrtado por rcfcrtnciao que havia vioto ~primei 

ra edição da obra; ncgundo, pelo contéudo co oi do livro , t~ 

do tlc connti tuido 1)0r bcl.a:J página::; de evocação a coinGntcn 

figuran do non:Jo pcnoarllento cat6lico, para não falar noo opo.!: 

tuno:J cnoaio:J da prioeira parte, da J~aior neriednt:1c e alcance 

:Jocial, do ponto de vinte da contribuição doutrin~~~ia c rotei 

ro de fé. 

Como poo:Ju:Ía em minha biblioteca todo::: o::: nou.n livrao, 

a exceção dtnte c da " Doutrina Social c Direito do Trabalho"

" a vinda de obra 1 alé~ do rJain
1
reprenenta conforto de oopírito 

para um cat6lico amante dan lctrao c do pcnnaocnto crintão , -

como nau, ncccnoitando cada vez main d~n::;c::; tcxtoo cnclarcci

don c elton que vcru1am colaborar na foroulação don critórioo 

de adaptação do homem ao mundo c da terra a Dcun , com aquela 

vinão penetrante c atualizada don fenOmcnon oociain, ncmprc -

mediante crintalinan conccpçÕcn. 

Entamoo , alián, diante de maio ~~a prova do que tem 
/1 

nido toda a vida do iluntre amigo , ~lc connidero exemplo don 

main eloqiicntcw da nonna nagintratul .. a. c do noono mundo inte

lectual: o do homeo de fó c de ação - aponto ~qucla rJanifco

ta.ção que Vieira, coo tanto ncndo , criticou, a " fé oco obran". 

Queira acci tar o abraço calorono do adr.lirador J 

d
~ ~ II,11U--0 bv..'--~ ~ 

. J ~"I... 13 

J. E. PIZt F: RO D~UMIVOND 
Rna Viscon 3 F lr.:Jjá, 106 ap. O 

Rio, D r:r .. 




