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Distribuição de 140 ntil processos 

I mediatamente após a posse da nova 
Administração, a Diretoria-Geral 

e Coordenação Judiciária, cum
prindo a ordem anunciada no discurso 

!!
do novo presidente, ministro Almir 

azzianotto, mobilizou 49 servidores 
ara preparar a dis~ão dos 
39.601 processos acumulados no 

TST: 17.489 de 1997; 41.616 de 1998; 
38.798 de 1999; e 41.720 de 2000. 

Cada mi 
nistro receberá 
aproximada
mente 10 mil 
processos para 
relatar. Para au
xiliar os minis
tros e a Presi
dência do Tribu
nal nesse esfor
ço, foram con
vocados, até 

~ deste f!!.ê.s.-os..autgs de
verão estar prorftÕs para a distribui
ção. Como não cabem nos gabinetes, 
os lotes destinados a cada minist ro 
ficarão à sua disposição na própria 
Secretaria de Distribuição, agora ins
talada em prédio para ela especial
mente alugado (foto), em frente ao do 
Tribunal no SAAN. 

O ministro Pazzianotto entende 

dezembro, 17 juízes de TRTs, agora julgamentos. As discusssões não re
para trabãíhar diretamente com os l ci~Q ~er repetidas a cada ocesso 
ministros e não como ocorria no sis- /( si~il~ 
tema do "mutirão", em que os dez •<Devemos esse esforço à ocie
juízes convocados trabalhavam sepa- __, ; dade". disse. '"Não podemos permitir 
radamente e apenas com agravos de'V que um processo, dando entrada hoje, 
instrumento. ~6 venha a ser julgado em 2004." 

Ordem do Mérito 
Entre os 

93 agraciados 
com a Ordem 
do Mérito Ju
diciário do 
Trabalho des
te ano esta
vam o minis
tro Carlos 
Melles, do 
Esporte e Tu
rismo; o Em
baixador do 
Líbano , 
lshaya El-
Khoury; os presidentes do STJ, 
Costa Leite, e do STM, Sérgio 
Ferolla; e o governador do Mato 
Grosso, Dante de Oliveira, en
tre outras autoridades. 

A solenidade contou com o 
apoio do Exército, da Polícia 
Militar, do Corpo de Fuzileiros 

Navais de Brasília, dos Desbravado
res e da SaJub. 

Receberam também a condecoração 
o mais antigo advogado trabalhista de 
São Paulo, José Granadeiro Guimarães 
(84 anos), e um dos mais conhecidos e 
antigos repórteres fotográficos do País, 
Gervásio Batista 

Juízes convocados 

Aloysio Silva Corrêa da Veiga e 

'(-Y Aloysio Santos- I" Região; 

Renato de Lacerda Paiva e 

Anélia Li Chum - 2" Região; 

J Luiz Philippe Vieira de Mello Filho 

e Deoclécia Amorelli Dias - 3" Região; 

Beatriz Brun Goldschmidt- 4" Região; 

Horácio R. de Senna Pires, 5" Região; 

Eneida Melo C.de Araújo- 6" Região; 

WaJmir Oliveira da Costa - 8" Região; 

AJtino Pedrozo dos Santos-9' Região; 

João Amilcar Silva e Souza Pavan e 

/ 

Alberto Luiz Bresciani de Fontan 

Pereira- 10" Região; 

José Pedro de Camargo Rodrigues 

de Souza - 15" Região; 

Luiz F. Guedes de Amorim -18" Re

gião; Guilherme Augusto Caputo 

Bastos - 23" Região; 

Abdalla JalJad - 24" Região. 

Intranet tem novo formato 

A SEPROD melhorou a forma e 
o conteúdo da página interna do TST 
(Intranet). 

Do ponto de vista da apresenta
ção, o objetivo foi tornar a Intranet 
mais leve e atraente. Para isso, 
"redesenhou" a página e introduziu 
recursos de animação, usando o 
aplicativo Flash. 

Entre outras alterações de con
teúdo, os usuários passarão a dispor 
de notícias internas e externas -
ambas produzidas pela Assessoria de 
Comunicação Social. Enquanto a 
página estiver aberta, as chamadas 
das últimas notícias são apresenta
das, bastando ao usuário "clicar" na
quela que for de seu interesse. 

Internet - As consultas ao site 
do TST são cada vez mais freqüen
tes. De janeiro a julho, foram quase 
650 mil acessos à página de Acom
panhamento Processual , numa 
média de 92 mil consultas por mês; 
mais de 13 mil à de Apresentação; e 
quase 50 mil consultas à página de 
Notícias. 
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Nova Administração toma posse 

A sessão solene de posse do mi
nistro Almir Pazzianotto na 
Presidência do TST foi bastan

te prestigiada e concorrida. Como os lu
gares existentes no plenário eram insu
ficientes para receber o número de con
vidados previstos, a cerimônia foi rea
lizada no saguão do edifício-sede, que 
ficou lotado. 

Lotada ficou também a própria sala 
do Pleno, onde se instalou um telão. A 
posse contou com a presença do Vice
Presidente da República, Marco Maciel; 
do presidente do Supremo Tribunal Fe
deral, Carlos Mário Velloso; dos minis
tros de Estado José Gregori , da Justiça; 
Pedro Malan, da Fazenda; Francisco 
Dornelles, do Trabalho; Alcides Tápias, 
do Desenvolvimento; Eliseu Padilha, 
dos Transportes; Martus Tavares, do Pla
nejamento e Orçamento; Pimenta da 
Veiga, das Comunicações; Carlos 
Melles, do Esporte e Turismo; Pedro 
Parente, chefe da Casa Civil; Aloysio 
Nunes Ferreira, secretário-geral da Pre
sidência da República; e José Abrão, in
terino do Desenvolvimento Agrário. 

Compareceram também o presidente 
do ST J, ministro Costa Leite; o presidente 
do STM, tenente brigadeiro-do-ar Sérgio 
Xavier Fero lia; deputados e senadores de 
quase todos os partidos políticos, minis
tros de Tribunais Superiores, 
desembargadores, juízes, procuradores, 
advogados e expressivas lideranças sindi
cais e empresariais. 

O ministro Almir Pazzianotto assumiu 
a Presidência do Tribunal anunciando que 

sua meta é passar o bastão ao sucessor, 
daqui a dois anos, sem processos à es
pera de julgamento. "Estou ordenando 
- disse- que se proceda à distribuição 
das revistas, agravos e dissídios coleti
vos que estão aguardando esta providên
cia, recomendando aos srs. presidentes 
dos egrégios Regionais que procedam 
da mesma forma." 

A sessão foi aberta pelo ministro 
Wagner Pimenta, que deu posse ao mi
nistro Almir Pazzianotto e passou-lhe a 
presidência da Sessão. Tomaram posse 
também o ministro Ursulino Santos Fi
lho, no cargo de Vice-Presidente, e o 
ministro José Luiz Vasconcellos, no de 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. 

Ao abrir a sessão, o ministro Wagner 
Pimenta fez breve relato sobre a sua ad
ministração, lembrando os problemas ini
ciais que a Justiça do Trabalho enfrentava, 
os esclarecimentos prestados pelo Tribu-

na! e acolhidos pelo Congresso Nacional. 
Assinalou que a Justiça do Trabalho não é 
lenta. Se alguns demoram para ter a solu
ção final, isto se deve "ao emaranhado pro
cessual". É a legislação processual, a seu 
ver, que precisa ser aprimorada. 

O novo presidente foi saudado, em 
nome dos trabalhadores, pelo presiden
te da Força Sindical e do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo, Paulo Pe
reira da Silva, e , em nome dos empre
gadores, pelo presidente da Confede
ração Nacional da Indústria, deputado 
Carlos Eduardo Moreira Ferreira. A 
advogada Maria Cristina Irigoyen 
Peduzzi falou pela Ordem dos Advoga
dos do Brasil, e o procurador-geral Gui
lherme Mastrichi Basso, pelo Minis
tério Público do Trabalho. O ministro 
João Creste Dalazen falou em nome do 
Tribunal. Por último, discursou o mi
nistro A lmir Pazzianotto. 

Nas páginas 5 e 6, trechos dos discursos 

/ 
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Discurso do ministro Almir Pazzianotto 
Senhoras e Senhores, serei breve. 
Informações da OIT advertem sobre a existência de 200 milhões de desempregados e 

um bilhão de subempregados no mundo. Estatísticas recentes indicam que nos primeiros 
cinco meses deste ano, em algumas áreas metropolitanas, a desocupação chegou perto de 
18%, permanecendo a média nacional ao redor de oito. Na voragem desse quadro aflitivo 
e preocupante, a Justiça do Trabalho se debate para corresponder às expectativas de pa
trões e trabalhadores. 

Na década de 1960, ao surgirem os comentários iniciais acerca do envelhecimento da 
CLT, já era visível o crescimento do número de processos. Vários fatores se consorciam, 
gerando processos que assoberbam Varas do Trabalho, os grandes Regionais e o Tribunal 
Superior, dando ensejo a incessantes acusações de ineficiência e morosidade. Entre eles 
ressalto o desemprego, a dificuldade de se obter nova colocação, os baixos salários, a 
deficiente fiscalização, o crescimento do mercado informal e especialmente a ausência 
de medidas que imprimam atualidade à legislação laboral. 

~ 
Admitindo a procedência das críticas, projetam-se soluções, sobressaindo-se a do cres

cimento estrutural e numérico deste ramo do Judiciário. Outra corrente defende a simpli
ficação do processo e a imposição de obstáculos à utilização de recursos. Uma terceira via é sugerida por aqueles que 
desejam ir logo às causas, simplificando-se a legislação, privilegiando-se as negociações diretas, a flexibilidade dos 
contratos e a firmeza dos distratos. 

A Justiça do Trabalho não tem motivos nem como se opor à introdução de novos métodos de produção, à privatização 
de estatais ineficientes, à preocupação com custos, à estabilidade da moeda, embora espere que tudo se faça no sentido 
de nos libertar da pobreza e do subdesenvolvimento. Se pretendemos dar novos rumos às relações de trabalho, será 
indispensável revermos questões como da hipossuficiência, unicidade sindical, preparação profissional dos jovens, mo
dalidades inéditas de prestação de serviços, tratamento di~ e pequeno empregador, revalorização da 
eficácia do distrato, globalização e reflexos na economia. 

Dirijo-me, agora, aos servidores da Justiça do Trabalho, magistrados de primeiro e segundo graus e ministros deste 
Tribunal. Jamais (aos juízes) voltem as costas aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, na 

M'. administração da Justiça, para não revivermos malfadados episódios. Nas complexas questões coletivas, não se deixem 
1 A. 1" seduzir pelo desejo de legislar, tampouco se esqueçam de que em econo~nfiàn~quilibradas. 

' ~r que, por atarefada que encontre a Vara do Trabalho e sobrecarregado o Regional, escapa 
à compreensão dos jurisdicionados que se consumam meses na lavratura de sentença ou para que o acórdão seja publica-

~~
. do. A melhor decisão não e~a mais demo rebuscada ou erudita, senão aquela que, pela objetividade e clareza, coloca 
~ -.._......._ ...-- . 

fim a pendência, elucléla e conve c eman es:-- -
Cumprirei o biênio democraticamente, de forma participativa, com ajuda e aconselhamento de todos. É meta 

f desta presidência passar o bastão ao sucessor, no último dia de junho do ano 2002, sem processos à espera de 
.~ julg~t<>. ~ ../"" 

/ , ----,:>entro deste desiderato, estou ordenando que se proceda à distribuição das revistas, agravos e dissídios coleti-

, , 
/. 

/ 

vos, q~ã~ta~id..§ncia, recomendando aos srs. presidentes<fc>s Regiõnàrs que~ da 
mesma forma '-- - ----

_.. Ao laáo do absoluto rigor na administração financeira, creio ser esta uma das medidas que a coletividade aguarda 
da nova administração. 

Discurso do ministro Wagner Pimenta 
Dois termos de sentidos antagônicos - luta e paz - ca-

racterizaram nosso período na Presidência do TST. Logo 

I depois da nossa posse, começou uma campanha contra o 
Judiciário Trabalhista, com propostas de sua extinção ou 
fusão à Justiça Federal. 

Partimos para ampla campanha de esclarecimentos. 
Lutamos no campo das idéias. Modificamos concepções 

que considerávamos impróprias pela argumentação oportu
na e fundamentada, sem atacar ou ferir pessoas. Assim se 
faz na democracia. 

O quadro, a princípio desfavorável, foi-se modificando. 
Na Comissão de Reforma do Judiciário, a maioria de nos-

sas propostas foi aceita, e decidiram aumentar as atribf 
ções ~do_Trab~~- --------....--.../ 
~espeitamosa PãiãVfã dada, cumprimos as promessas 

da posse e não aderimos à facção dos que perdem a guerra 
sem ao menos mostrar a cara na primeira batalha. 

A paz pode depender da luta. A paz que hoje temos não é 
a dos campos cinzentos depois de cessar a refrega. Temos a 
paz do sucesso obtido e da dignidade mantida, a paz de tri
bunais coesos, falando no mesmo tom de brasilidade, irma
nados em propósitos, crentes na grandeza do destino, por
que a utopia é uma realidade em potencial. 

Temos, em paz, uma Justiça vitoriosa 

) 

~ 

~ 
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Os ·cearenses (1) 
• Na manhã do dia 1 Q. de março de 1889, o pároco 

da pequena aldeia de Juazeiro, perto do Crato, Cí

cero Romão Batista, deu comunhão a Maria de 

Araújo, lavadeira de profissão, 28 anos, beata de 

seu rebanho. A hóstia transformou-se em sangue. 

A beata caiu desmaiada. Nos meses e anos se

guintes o fenômeno repetiu-se incontáveis vezes. 

Juazeiro tornou-se um centro de romarias que 

perduram até hoje. 

Padre Cícero Romão, 
chamado de meu Padim Ci
ço pelos sertanejos, foi, 
até a sua morte, em 1934, a 
mais influente figura políti
ca do Nordeste. Prefeito de 
Juazeiro em 1912, vice-go
vernador do Ceará em 
1913, deputado federal em 
1926, guia espiritual da co
luna armada que, liderada 
pelo seu representante po
lítico, Floro Bartolomeu, 
tomou Fortaleza e derru
bou o governador do esta
do, a fama de sua santida
de só fez cr-escer desde en
tão. 

Recomeço hoje a contar 
um pouco da história polí
tica dos estados na primei
ra metade do século XX, 
história que iniciei duran
te· o recesso parlamentar 
de julho do ano passado. 
Comecei a contar sem pre
tensões, no vazio de nQ1í
cias da época, achando 
que a acolhida poderia ser, 
no. máximo, simpática. Foi 
tiio calorosa, especialmen
te da parte de estudantes, 
que fiquei com remorsos 
de ter deixado de fora Cea
rá e Pernambuco, remorso 
que tento r~sgatar agora. 

A história política do 
' Ceará foi a única da Repú
blica marcada por um 
componente religioso for
te. A fama do milagre de 
Juazeiro espalhou-se rapi
damente pelo sertão. Gen
te de todos os estados 
nordestinos , principal
mente dos vizinhos esta
dos da Paraíba e de Per
nambuco, começaram a 
acorrer à aldeia do Padre 
Cícero, que logo rivalizou 
em tamanho e importân
cia com o Crato, antiga ca
pital do Vale do Cariri. 
Coincidiu este crescimen
to com dois fatos impor
tantes: a hostilidade do 
bispo de Fortaleza, dom 
Joaquim José Vieira, con
tra Padre Cícero, que sere
cusava a renegar os mila
gres. A suspensão de or
dens que lhe foi imposta 
amargou o resto de sua vi
da. O outro fato foi econô
mico: a expansão das cul
turas de algodão que, no 
momento da colheita, exi
giam uma tal quantidade 

o sistema de coronéis muni
cipais, vindo do Império. A 
Constituição republicana 
de 1891 reforçou o poder 
das oligarquias locais por 
transferir para os estados 
responsabilidades que 
eram antes assumidas pelo 
poder unitário da Corte: 
educação, saúde, obras pú
blicas e, o que era funda
mental no Nordeste, assis
tência aos flagelados das 
secas. Os governadores, a 
quem o presidente Campos 
Sales dera amplos poderes, 
precisavam das oligarquias 
municipais para coletar im
postos e, com isso, se vi
ram obrigados a repetir, no 
interior, a política de semi
autonomia do Governo fe
deral. 

No Ceará, quem nego
ciou o poder com o Gover
no federal foi o ex-senador 
do Império Antônio Pinto 
Nogueira Acioli, filho de 
uma família de latifundiá
rios do Crato, que se ele
geu governador três vezes 
e manteve o controle does
tado até 1912, quando foi 
derrubado por uma revolu
ção que uniu militares liga
dos ao senador gaúcho Pi
nheiro Machado, eminên
cia parda do Governo do 
marechal Hermes, e a nova 
classe de comerciantes de 
Fortaleza. 

A causa imediata da que
da de Acioli foi uma mani
festação oposicionista de 
rua. O pelotão da PM man
dado para dissolvê-la ter
minou por dar tiros a esmo 
e uma bala· atingiu mortal
mente uma criança. Em 
resposta, os comerciantes 
de Fortaleza armaram con
tra o governador uma milí
cia de 500 homens. Apoia
vam, com a complacência 
do Palácio do Catete,' a 
candidatura ao governo do 
tenente-coronel Marcos 
Franco Rabelo. O coman
dante do destacamento fe
deral se recusou a defen
der o governador Acioli, 
alegando ter sob suas or
dens apenas 50 soldados, 
estando portanto em infe
rioridade numérica diante 
da oposição. Quando a Po
lícia Militar também o 
abandonou, Acioli renun-

.. .. "-s ""'~ 
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Os cearenses (2) 
• Uma das figuras preponderantes na política cea

rense do início do século XX foi o médico baiano 

doutor Floro Bartolomeu, conselheiro de confian

ça do Padre Cícero Romão, líder da resistência ar

mada de Juazeiro contra as tropas do governador 

Franco Rabelo, comandante da tomada de Forta

leza pelos sertanejos em 1914, deputado estadual 

e federal, aliado do senador Pinheiro Machado. 

Em fins de 1913, o gover
nador Franco Rabelo, que 
havia deposto a oligarquia 
dos Aciolis dois anos an
tes, entrou em conflito 
com um grupo de deputa
dos estaduais que se recu
sava a sancionar a sua as
censão ao poder. 

Aconselhado por Pinhei
ro Machado, que pretendia 
suceder o marechal Her
mes no Palácio do Catete, 
Floro Bartolomeu convo
cou uma reunião desses 
deputados em Juazeiro, 
para instalarem uma As
sembléia Legislativa para
lela à de Fortaleza e esco
lherem outro governador, 
que seria reconhecido pelo 
Governo federal. 

Manobra semelhante de
ra resultado no antigo Esta
do do Rio. Ciente da trama, 
Franco Rabelo mandou tro
pa para o Crato e para os 
municípios vizinhos de Jua
zeiro, sitiando a cidade. À 
população cavou trinchei
ras, com a terra ergueu um 
muro de dois metros de al
tura, enfrentou a fome e par
tiu para o con1{a-ataque. 

Crato e Barbalha, com os 
seus abarrotados silos de 
grãos, foram tomadas em ja
neiro de 1914, o que petml· 
tiu saciar a fome dos solda
dos e da população de Jua
zeiro. As colunas do estra
nho exército do doutor Flo
ro, que misturavam beatos e 
cangaceiros, seguiram para 
Fortaleza a pé e de trem e 
tomaram a cidade em 19 de 

'março. O Governo federal 
despachou navios de guerra 
para o Ceará. O governador 
deposto, Franco Rabelo; 
embarcou para o Rio e foi 
substituído pelo marechal 
Setembrino de Carvalho. 

O cangaceirismo come
çou a se desenvolver pelos 
sertões do Nordeste princi
palmente após as grandes 

· estiagens do período entre 
1877 e 1915, quando ocorre
ram quatro grandes e uma 
pequena seca, afetando a 
agricultura em 12 desses 38 
anos. Como não havia estra
das nem estoques de ali
mentos, muita gente morreu 
de fome. E, por desespero, 
muitos homens partiram 
para a vida bandida e para a 
pilhagem. A ausência do po-
...~ ......... _...._____.. __ . 

e procurar vida nova como 
agricultor no Mato Grosso. 
Por essa ocasião, recebeu 
do Governo Artur Bemardes 
a oferta de perdão, acresci
da de uma patente de coro
nel do Exército, caso se dis
pusesse a combater a Colu
na Prestes. 

Recusou, dizendo que 
não se metia em briga de 
macaco. Macaco era como 
os cangaceiros chamavam 
os soldados das polícias 
militares. Acabou morto 
uma década mais tarde, 
num combate no Se~;tão de 
Sergipe. 

A visita de Lampião deu 
argumentos aos adversá
rios do Padre Cícero para 
chamá-lo de protetor de 
bandidos. No entanto, o 
seu crescente prestígio en
tre as gentes do sertão 
transformou a sua "Nova 
Jerusalém" numa visita 
obrigatória dos políticos 
cearenses, mesmo depois 
de sua morte, em 1934. 

Ao longo da década de 20 
formou-se, em todo o Nor
deste, um movimento de 
valori.zãção da cultura local 
que, nas décadas seguintes, 
transformou-se no movi
mento regionalista do ro
mance nordestino, iniciado 
com "Bagaceira", do parai
bano José Américo de Al
meida e levado ao apogeu 
com as obras de José Lins 
do Rego e Graciliano Ra
mos. Em Pernambuco, Gil
berto Freire propunha uma 
nova interpretação do pas
sado brasileiro, com "Casa 
Grande e Senzala", seguido 
de "Sobrados e Mocam
bos". O movimento de valo
rização da cultura e das vir
tudes sertanejas começou 
no Ceará, com o historiador 
Gustavo Barroso, que es
creveu "Terra do Sol", usan
do o apropriado pseudôni~ 
mo de João do Norte, e Leo
nardo da Motta, autor do 
clássico "Cantadores". Leo
nardo da Motta esteve no 
Rio e em São Paulo como 
uma espécie de embaixa
dor dos sertões, realizando 
recitais de poesias nos tea
tros municipais de ambas 
cidades, com grande êxito. 

No campo administrativo, 
foi criado, em 1911, a Inspe
toria Federal de Obras con-

- .. ~~ ...... 
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de Brasília 

Os cearenses (,3) 
• . Família danada de errada para escolher candidatos 

à Presidência da República era a dos Távora, no Cea

rá. Poderosa opositora da oligarquia dos Acioli, eles . 
apoiaram Rui Barbosa contra o marechal Hermes, que 

foi eleito. Contra Arthur Bernardes, foram de Nilo Pe

çanha. Outra derrota. Ficaram com o paulista Arman

do Salles de Oliveira contra José América, governador 

da Paraíba. Getúlio deu o golpe antes das eleições. 

Acertaram só uma vez, 
apoiando a Aliança Liberal 
e Getúlio Vargas contra Jú
lio Prestes, que venceu mas 
não tomou posse, porque 
foi derrotado pela Revolu
ção de 1930. Com a revolu
ção, os Távora chegaram fi
nalmente ao poder. O te
nente Juarez Távora, que 
vinha lutando contra o po
der central desde 1922 e fo
ra um dos comandantes da 
Coluna Prestes, tornou-se 
"Vice-rei do Nordeste". A 
primeira coisa que fez foi ti
rar da cadeia o irmão mais 
velho, o médico Manuel 
Fernandes Távora, e insta
lá-lo como governador do 
Ceará. 

O governo de Fernandes 
Távora durou pouco mais 
de um ano, de vez que en
trou logo em choque com os 
comandantes da guarnição 
local do Exército. Getúlio 
mandou a Fortaleza "lima co
missão de alto nível com
posta por Oswaldo Aranha, 
então ministro da Justiça; 
Pedro Ernesto, interventor 
no Distrito Federal, e o gene
ral Góes Monteiro, que teve 
decisiva influência sobre o 
Exército até a entrada do 
Brasil na 11 Guerra Mundial. 
Apesar da influência de Jua
rez, que escolhera a maioria 
dos interventores do Norte 
e Nordeste, Fernandes Tá
vora foi substituído pelo ca
pitão Roberto Carneiro de 
Mendonça. Isto não impediu 
que ele, ao contrário de Jua
rez, continuasse a ser um 
político muito influente nas 
disputas estaduais. Foi de
putado constituinte em 1934 
e duas vezes senador de
pois da queda do Estado No
vo, em 1945. 

Juarez Távora foi o cea
.rense que mais influiu na po
lítica nacional após 1930, 
mas não procurou interferir 
mais na vida de seu estado 
depois de ser derrotado nas 
eleições para governador, 
em 1935. Em fins de 1932 
substituiu o gaúcho Assis 
Brasil no Ministério da Agri
cultura, onde criou o Institu
to do Açúcar e do Álcool, vá
rias escolas superiores e 
contribuiu para a criação do 
IBGE. Em 1935, candidato ao 
Governo do Ceará, foi derro
tado pelas antia:as olia:ar-

so marechal Eurico Dutra, 
em 1946, candidatou-se à 
Presidência da República, 
em 1955. Perdeu para Jus
celino Kubitschek. 

A vitória de Francisco 
Menezes Pimentel, da Liga 
Eleitoral Católica, em 1935, 
voltou a reforçar o poder 
dos coronéis na política 
cearense, ao qual os Távora 
terminaram por aderir. 

A família só voltaria a 
ocupar o Governo do Ceará 
em 1962, quando Virgílio, fi
lho de Fernandes Távora, 
deputado federal e ministro 
da Viação do gabinete par
lamentarista de Tancredo 
Neves, elegeu-se pela UDN 
numa coligação com o PSD 
de Juscelino Kubitschek e o 
PTB de João Goulart. Du
rante o período militar ini
ciado com o golpe de 1964, 
a política cearense foi do
minada por coronéis do 
Exército: Adauto Bezerra, 
de Juazeiro; e Cesar Cals, 
além de Virgílio Távora. Fa
voreceram o fisiologismo e 
o nepotismo, que só teve 
fim com a eleição de Tasso 
Jereissati, em 1990, apoia
do por um grupo de jovens 
empresários modernizan
tes. 

Esta é uma história que 
ultrapassa o período de 
tempo que demarca esta sé
rie, que é sobre a política 
estadual na primeira meta
de do século XX, mas ape
sar disso vale uma men
ção. 

Virgílio Távora seguiu o 
exemplo de seus tios Joa
q!Jim, morto em combate 
ao atacar o quartel da For
ça Pública paulista, na Re
volução de 1924, e Juarez: 
entrou para o Exército. For
mou-se em Engenharia e foi 
o primeiro da turma em to
dos os cursos que fez. Se
guindo na política junta
mente com a carreira mili
tar, acabou coronel. Elegeu
se deputado pelo Ceará em 
1950 e 1954, sendo autor da 
emenda constitucional que 
estabeleceu o monopólio 
integral da Petrobras sobre 
a indústria de petróleo. 
Conciliador, fez a ponte en
tre os partidos de esquerda 
e de direita na Constituinte 
de 1988, que integrava co-
mn c;:,pn~rlnr ]:;'..-~~11m hr..TY\L>.~ 
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Os cearenses ( 4) 
• "Há políticos que são tão azarados que caem de cos

tas e quebram o nariz", dizia Ulysses Guimarães, que na 

vida pública conheceu tanto a sorte como o caiporis

mo, como gostava de dizer. No Ceará, o político mais 

sortudo foi Francisco Menezes Pimentel, o homem que 

por mais tempo ocupou o Governo do estado. A sua 

eleição, em 1935, foi um golpe de sorte. A sua perma

nência no poder até 1945 foi sorte redobrada. 

Menezes Pimentel candi- estava no Rio de Janeiro e 
datou-se ao governo pela foi a primeira autoridade a 
Liga Eleitoral Católica, entrar no palácio para pres
(LEC), que elegera 17 depu- tar solidariedade ao dita
tados nas eleições para a dor, uma ve2; debelada are
Assembléia, a quem compe- belião. Ganhou, com o ges
tiria a escolha do governa- to, a gratidão de Getúlio e fi
dor. A oposição, congrega- cou no poder mais oito 
da no Partido Social Demo- anos, até a derrubada da di
crático (PSD), elegeu 14 de- tadura, em 1945. 
putados, mas conseguiu Getúlio foi sucedido por 
atrair mais um. A eleição de José Unhares, presidente 
seu candidato, Joé Acioli, do Supremo Tribunal Fede
último membro da oligar- ral, que nomeou novos in
quia Acioli, dependia de um terventores para os esta
único voto: o de Carlos dos. O Ceará teve oito, em 
Eduardo Benevides, pai do um ano, inclusive o sogro 
atual deputado e ex-sena- do ex-ministro Célio B.orja, 
dor Mauro Benevides, da Benedito Carvalho dos San
LEC. Um empate daria a vi- tos, que ficou apenas três 
tória ao candidato mais ve- meses no Governo, mas se 
lho , que era José Acioli. elegeu deputado consti
Apesar das pressões que tuinte em 1946. 
recebeu do governador em O afastamento de Mene
exercício, coronel Filipe zes Pimentel do centro do 
Moreira Lima, aliado dos poder cearense abriu um 
Távora e do PSD, e de mui- vácuo que levou algum tem
tas ofertas de regalias, Be- po para ser preenchido por 
nevides ficou firme com o uma nova geração. Nenhum 
seu partido. Getúlio, que te-- dos governadores que o su
mia distúrbios em Fortale- cederam deixou a sua mar
za, destituiu Moreira Lima ca, quer na administração 
do governo três dias antes estadual, quer no cenário 
das eleições, o que não nacional. Enquanto isso, 
tranqüilizou inteiramente formavam-se no Congresso 
os deputados majoritários. as lideranças que viriam a 
Sentindo-se ameaçados de firmar-se após 1950. 
morte ou seqüestro, pedi- Armando Falcão elegeu
ram abrigo ao quartel do se deputado federal pela 
23<l Batalhão de Caçadores. primeira vez em 1950, pelo 
Conta Mauro Benevides: PSD. Reeleito, foi líder do 

-O pessoal do PSD, que PSD de Juscelino Kubits
tinha muitas ligações mili- chek e seu ministro da Jus
tares, conseguiu misturar tiça. Frenético anticomunis
tártaro na comida do Bata- ta, apoiou o golpe militar de 
lhão. Tártaro é um podero- 1964. Foi ministro da Justi
so laxante e o efeito foi ar- ça no Governo Geisel, ten
rasador. Ninguém conse- do-se celebrizado pela Lei 
guia sair do banheiro. Afi- Falcão, que impedia o deba
nal, na hora da votação, os te eleitoral na mídia eletrô
deputados caminharam até nica. Sempre que questio
o prédio da Assembléia es- nado pela imprensa sobre 
coitados por soldados do as medidas que adotava, 
23<l BC. Menezes Pimentel respondia: "Nada a decla
foi eleito. O novo governa- rar". 
dor foi logo para minha ca- Carlos Jereissati, próspe
sa, agradecer o apoio de ro empresário e pai do go
meu pai, que mal podia fa- vernador Tasso, elegeu-se 
lar com ele. Tinha de ir toda deputado em 1954 para se 
hora no banheiro. defender das acusações de 

Depois dessa cagada ge- contrábandista que Arman
ral, Menezes Pimentel to- do Falcão lhe fazia. Sena-
mou posse, em maio, em 
mais um golpe de sorte. Em 
novembro, explodiu a revo
lução comunista. O prefeito 
de Mossoró, Rio Grande do 
Norte, dizia estar sendo 
ameaçado por uma milícia 
de mil operários comunis-
t::u:. ~ n;:.rli11 ~1 •• r1.... 1\.4' ...... _ --~-

dor, foi o mais importante 
líder do PTB no Ceará. Pau
lo Sarasate, governador em 
1955, elegeu-se deputado 
federal pela primeira vez 
em 1946, pela UDN. Nos 16 
anos que passou na Câma
ra, dominou inteiramente o 
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·Os pernambucanos (1) 
• Sempre achei que, para interessar os estudantes, a 

História do Brasil deveria ser contada da frente para 

trás. Começaríamos com a reeleição de Fernando Hen

rique e retrocederíamos até onde desse o tempo das 

aulas. No caso da história republicana de Pernambuco, 

que começo a contar hoje, o ponto de partida é 1950 e 
I 

o fim, a Proclamação da República. Não acho grande 

perda os jovens não saberem de Maurício de Nassau. 

Perda é a nova geração 
não saber o que Miguel Ar
raes representou na histó
ria do nosso tempo ou, para 
ficar nos limites que me tra
cei- o da História Republi
cana até .1950 -, quem foi 
Agamenon Magalhães, que 
dominou a política pernam
bucana durante a ditadura 
de Getúlio Vargas. Também 
é bom saber quem foi Car
los Lima Cavalcanti, o inter
ventor escolhido após aRe
volução de 1930, sendo de
mitido sem cerimônias 
após o golpe de 1937, ou 
ainda Ulisses Pernambuca
no, José Ribeiro Escobar e 
Estácio Coimbra, três refor
mistas que chegaram ao po
der no tempo errado. É pre
ciso saber, ainda que de ou
vir falar, quem foi Francisco 
da Rosa e Silva, elegante so
ba do início da República, 
que foi vice-presidente da 
República e aliado do seHoa
dor gaúcho Pinheiro Ma
chado. A sua máquina elei
toral era tão azeitada que 
ele decidia os destinos do 
estado durante a estadia, 
no porto de Recife, dos 
transatlânticos que o leva
vam para temporadas em 
Paris. 

Agamenon Magalhães 
era um sertanejo de Serra 
Talhada, como Lampião e 
Inocêncio Oliveira. A cara 
redonda, os traços asiáti
cos e o sorriso permanente 
lhe deram o apelido de Chi
na Gordo, inventado por 
Manuel Bandeira. Escon
diam a alma vingativa, al\tO
ritária e oportunista. Mas, 
também, nacionalista. Foi o 
pernambucano a ascender 
aos mais altos postos da 
República no seu período 
do Estado Novo: ministro 
do Trabalho, da Justiça 
(duas vezes), interventor 
federal de 1937 a 1945 e, fi
nalmente, governador em 
1950, até a morte em 1952. 
Nas duas vezes em que dei
xou o poder foi substituído 
por seu protegido Etelvino 
Lins, de facinorosa fama. 
Etelvino foi inicialmente o 
delegado auxiliar, encarre
gado do policiamento do in
terior do estado. Neste car
go, organizou a luta contra 
os insurretos comunistas 
de 1935, encurralando-os 

propaganda que fazia das 
realizações do Estado No
vo foi considerada um 
exemplo para os demais in
terventores pelo chefe da 
propàganda do regime, 
Lourival Fontes. Perseguiu 
implacavelmente as oposi
ções, inclusive os adeptos 
do seu ex-aliado e governa
dor eleito, Carlos de Lima 
Cavalcante, que apesar de 
estar na Europa quando do 
levante comunista de 35, 
foi acusado de com ele sim
patizar e chegou a ser jul
gado pelo Tribunal·de Se
gurança Nacional, sendo 
absolvido. As acusações 
eram tão absurdas que até 
Etelvino Lins depôs em seu 
favor. Escolhia seus auxilia
res no Governo de Pernam
buco segundo a fidelidade 
que manifestassem, pri
meiro a Getúlio Vargas, de
pois a ele mesmo. 

Contraditório, Agame
non, quando ministro da 
Justiça, escreveu em 1937 
uma crítica à Declaração 
dos Direitos do Homem di
zendo: "Assegurar todos 
esses direitos é dizer mor
ra de fome; a essa demo
cracia não darei o meu vo
to, a minha colaboração, 
porque contra ela clama a 
minha consciência de cris
tão". Quando os ventos 
mudaram, em 1945, publi
cou um artigo intitulado "O 
Regime Vai Mudar. E Eu 
Também". Mudou tanto 
que em outubro de 1945 foi 
encarregado pelo ministro 
da Guerra, general Goes 
Monteiro, de levar a Getú
lio Vargas, em companhia 
do general Oswaldo Cor
deiro de Farias, a notícia de 
que havia sido deposto. 

Redemocratizado o país, 
eleito deputado à Assem
bléia Constituinte peto 
PSD, partido majoritário no 
Congresso, Agamenon tor
nou-se coordenador das 
bancadas do Norte e do 
Nordeste e foi escolhido 
presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça que, 
já à época, era a mais im
portante da Câmara. Quan
do o Congresso foi chama
do a votar a cassação dos 
mandatos dos deputados 
comunistas, Agamenon, 
juntamente com os mais 
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Toponímia Fluminense 

Do estudo etimológico da toponímia flumi
nense, destaco estes exemplares: 1. Goitacases, 
2. ltaguaí, 3. ltiguaçu e 4. ltimirim, 5. Paraíba 6. 
Pendotiba. Vejam-se outras expressões menci
onadas na primeira parte. 

1. Goitacases, - Diz Galanti, na H. do Brasil 
I, 123: "Os Goitacases (Paraíba do Sul), nada
dores mui valentes ... " Parece-me provir a pala
vra de guá (abá), homem, gente, ltá, nadar e 
quáa, que sabe- gente que sabe nadar, nada
dores (por excelência), doutores em natação, V. 
Montoya: ltá. 

2. ltaguaí- Taguaí é o verdadeiro nome da 
aldeia, hoje vila de ltaguaí. Teve a sua origem 
de uma fonte que os Jesuítas mandaram abrir 
sobre a cabeceira do regato que corre pelos quin
tais das casas da Rua do Comércio. Ao abrir des
ta fonte acharam um centro dela (o que ainda 
hoje se pode ver), taguá, isto é, um barro que na 
língua indígena se chama Taguatinga; í signifi
ca água, fonte rio, Taguaí significa fonte do Taguá 
(Taguaí). ltagua significa a pedra, o ferro, o me
tal etc. ltaguaí quer dizer pedra d'água. 

3 e 4. ltiguaçu e ltimirim - lti não é má 
prosódia de "lti ou ltu". Veja-se no Tesouro da 
La Lengua Guarani- palavra i -água, rio, que 
é o próprio Montoya, o mestre, quem ensina ltl 
ou ltu, significando salto e lti-guaçu (textual) ca
choeira grande ou salto grande, o que ainda re
dunda em concordar que lti mirim significa salto 
pequeno. 

5. Paraíba - Lê-se no artigo do Dr. Moreira 
Pinto sobre Paraíba do Sul, publicado no "Jornal 
do Comércio", do Rio, edição de 26 de novem
bro de 1901: 

"A palavra Paraíba significa, segundo uns, rio 
de água clara; e, segundo outros rio mau. 
Paraíba, escreve-nos Dr. José Geraldo Bezerra 
de Menezes, vem de· pará, contração de paraná 
(por sua vez contração de pará, mar, anãma, 

José Geraldo Bezerra de Menezes 

parente), rio grande, ou rio que geralmente' de
semboca no mar, e aiba, mau ruim. Chamar-lhe
iam assim os índios rio mau por ser (que é) 
inavegável ou traiçoeiro, cheio de pedras e 
peráos. Como que se ocultava no nome de 
Paraíba, rio mau, a profecia de que seria mais 
tarde o rio da escravidão, como merecidamente 
lhe chamaram os abolicionistas". 

6. Pendotiba - Quanto a esta palavra, estou 
em lembrar o que escreveu o Dr. Nelson de Oli
veira e Silva: 

"Devo repetir aqui a magistral lição que me foi 
ministrada pelo preclaro indianista de saudosa 
memória, o Dr. José Geraldo Bezerra de 
Menezes, sobre a origem da palavra Pindoti.ba. 

Ensinou-me o acatado filólogo que a expres
são Pindotiba é formada por três vocábulos tupis. 
Pinda (não confundir com pindá- anzol), forma 
genérica para designar palmeira ou coqueiro; 
oba, que significa roupagem ou folhagem: etiba, 
quantidade, abundância. 

Assim, literalmente, Pindotiba, no avanhehen 
(língua de gente - Couto Magalhães, O Selva
gem), quer dizer- abundância do coqueiro de 
roupagem, ou ramagem. 

Lery, a páginas, 151, também se refere à ex
pressão pinda, como coqueiro, assim como Gon
çalves Dias, Alencar e outros escritores que se 
dedicaram ao estudo da língua tupi-guarani, são 
unânimes em afirmar que tiba e iba são sufixos 
que exprimem quantidade, abundância. 

Não deve, portanto, Pindotiba, a quem quer 
que seja, o seu nome, mas à quantidade de 
Pindoba que ali existia, e que ainda existe. 

Estas linhas não têm outro intuito senão o de 
transmitir aos que se interessam por essas coi
sas a lição do grande Bezerra de Menezes" (Apud 
Divaldo de Aguiar Lopes - Crônica da Cidade -
O subúrbio de Pindotiba. "O Estado", Niterói, 15 
de junho de 1947). 



O FLUMINENSE Retrospectiva :i 

Destaques nos princ;ipais momentos do século no País 

Turbulência na história política 
A Revolução de 64 e suas 

conseqüências e a fusão dos 
estados do Rio de Janeiro e da 
Guanabara estiveram entre os 

:destaques da política no Sécu
)o XX. Em 1964, quando os mi-
litares tomaram o poder, o go-

' vernador do Rio de Janeiro, 
Badger Silveira, enfrentava 
greves e outras manifestições 
contrárias a seus atos. Ele aca
bou cassado pelos militares e 
·perdeu seus direitos políticos. 
~- O FLUMINENSE registrou 
em editoriais os anseios da po

' pulação e acompanhou o com-
'bate das forças militares aos 
-grupos de esquerda. Em 1973, 
os governadores Raymundo 

- Padilha, do Rio de Janeiro, e 
- Chagas Freitas, da Guanabara, 
· foram surpreendidos pela Lei 
, Complementar número 20, as

.. sinada pelo então presidente 
Ernesto Gaisel, determinando 
.a fusão dos dois estados. 

·"' O vice-almirante Faria 
, Lima foi indicado para ser o 
~.Primeiro governador da nova 

~. unidade da federação. Ele to
" mou posse no Palácio Guana
-·bara e a população de Niterói 
-i ficou frustrada, pois a cidade 

perdeu o status de capital do 
•estado. O centro do Poder e as 
· 'repartições pública transferi- · 
ram-se para o antigo Distrito 

'- Federal. Em 64, manifestação em frente à Assembléia, prédio que hoje abriga a Câmara 

Fusão dos estados 
No final de 1972 e início de 1973 o então go 

vernador do Estado do Rio de Janeiro, Raymu · 
do Padilha, discutia com seus secretários maü 
próximos à sucessão estadual. O mesmo fazia c 
governador da Guanabara, Chagas Freitas. No en 
tanto, ambos foram pegos de surpresa ao sererr 
informados que o presidente Ernesto Geisel ha· 
via emitido a Lei Complementar número 20, de· 
terminando a fusão dos dois estados. A medid< 
veio sem consulta aos dois políticos ou aos mora· 
dores de ambos os estados. 

Para ocupar o cargo do novo Estado .do Rio, 
foi indicado o vice- almirante Faria Lima. A pri· 
meira missão do novo governador foi detectar os 
problemas mais urgentes do antigo Rio de Jane ·
ro. Cerca de 12% do território foi visitado por ele 
Em um balanço feito a O FLUMINENSE, apon· 
tou como questões emergenciais o in centivo 
agricultura, incentivo ao turismo e corrigir os 
desníveis sociais . 

A posse de Faria Lima ocorreu no dia 15 d€ 
março de 1975 no Palácio Guanabara, contando 
com a presença do ministro da Justiça, Armando 
Falcão. A fusão dos dois estados não foi aceita pas· 
sivamente por ambos os lados, partidos políticos 
e entidades de classe tentaram por várias mais 
de duas décadas reverter o quadro, embora ja
mais tenham tido sucesso. Os habitantes de Nite
rói sentiram a perda do status de capital do Esta
do, vendo transferir-se para o antigo Distrito Fe 
deral as repartições e o próprio poder. A cidade 
ganhava também um novo prefeito, o engenhei
ro Ronaldo Fabrício, que se defrontaria com inú
meras obras inacabadas que exigiriam do novo 
administrador recursos e muito trabalho. 

:Golpe leva o País à ditadura militar por 20 anos 
ANTONIO PUGA 

Ao renunciar em 1961, Jâ-
" nio Quadros, abriu as portas 
para um período de grande 
. turbulência no país. A posse de 
seu vice, João Goulart, trouxe 

-grande inquietação junto as 
-Forças Armadas que o consi-
. deravam pouco confiável. 
~- O governo de João Goulart 
.foi marcado por uma série de 
:problemas e greves que cul
. minaram com a tomada do 
~.poder por parte dos militares 
: na noite de 31 de março de 

1964, cabendo ao General 
Mourão Filho sair de Juiz de 
Fora com suas tropas até o 
Rio de Janeiro. Também o Es
tado do Rio de Janeiro passa
va por um momento delica
do. Seu governador, Badger 
Silveira, irmão do falecido 
governador Roberto Silveira, 
recebia críticas pela forma 
de administrar o estado. 

Greves, falta de alimen
tos, obras inacabadas, arbi
trariedades, minavam diari
amente a gestão de Silveira 
Niterói- então capital- tinha 

como prefeito Silvio Picanço, 
que enfrentava também difi
culdades e aguardava as pro
metidas verbas para poder 
recuperar a cidade. 

No dia primeiro de abril, o 
Exército tomava conta de tudo 
e o jornal noticiava o combate 
das forças militares aos grupos 
de esquerda.Em uma série de 
editoriais era pedida a saída de 
Badger Silveira do governo, 
fato que veio a ocorrer pouco 
tempo depois, sendo cassado 
e tendo perdido seus direitos 
políticos. 

Nos primeiros dias do 
golpe militar a reportagem 
de O FLUMINENSE acom
panhou as ações do Exército 
na busca e prisão de pessoas 
ligadas ao partido comunis
ta, a descoberta de aparelhos 
e a transformação do giná
sio do Caio Martins em pri
são, onde foram interroga
das mais de 130 pessoas acu
sadas de envolvimento com 
a esquerda. 

Noticiou também a inva
são de algumas redações por 
parte de militares fieis ao pre-

sidente João Goulart, que 
eram comandados pelo al
mirante Aragão, detido pou
co tempo depois. 

Ao longo de todo o regi
me foi cobrado das autorida
des no poder o respeito às ins
tituições democráticas e as 
garantias dos cidadãos. 
Como era praxe naquele pe
ríodo, a reportagem acompa
nhava a detenção dos con
trários ao regime. 

Os Atos Institucionais 
baixados pelos militares 
eram publicados na primei-

ra página. 
Com o abrandamento da 

situação, e a distensão lenta 
e gradual da abertura polí
tica proposta pelo presiden 
te Ernesto Geisel, mudam as 
manchetes até chegar à elei
ção direta do primeiro pre 
sidente civil após os "tem 
pos de chumbo". 

Em 1989, Fernando Co 
llor de Mello foi eleito presi 
dente pelo voto direto. E 
1991, ele renunciou antes d 
ser condenado em um proces 
so de impeachment. 

·Entidades seculares 



marcamJ poruma sene a e 
blemas e greves que cul

com a tomada do 
por parte dos militares 

noite de 31 de março de 

I.JTt::Vt::~, Ti:iHi:i Ut:: i:iUlllt::H

tOS, obras inacabadas, arbi
trariedades, minavam diari
amente a gestão de Silveira 
Niterói- então capital- tinha 

oauger e>u ve1ra uu governo, 
fato que veio a ocorrer pouco 
tempo depois, sendo cassado 
e tendo perdido seus direitos 
políticos. 

saaas de envolvimento com 
a esquerda. 

Noticiou também a inva
são de algumas redações por 
parte de militares fieis ao pre-

nhava a detenção dos con
trários ao regime. 

Os Atos Institucionais 
baixados pelos militares 
eram publicados na primei-

llor de Me1lo foi eleito presi
dente pelo voto direto. Em 
1991, ele renunciou antes de 
ser condenado em um proces
so de impeachment. 

·Entidades. ·seculares 
Em mais de 400 anos de 

fundação, Niterói possui pou
cas entidades com mais de 
um século de existência. Aos 
121 anos, O FLUMINENSE é 
uma das poucas mstituições 
niteroienses que consegui
ram atravessar o Século XX. 
Na área da educação, a cida
de conta com o Instituto de 
Educação Professor Ismael 
Coutinho, antiga Escola Nor
mal, fundada em 1835 e uma 
das mais antigas da América 
do Sul. 

programavam diversao 
àqueles que podiam pagar ou 
eram associados. Claro que o 
grande centro cultural era o 
Distrito Federal, para onde 
boa parte da população se 
deslocava. Conta-se que os 
moradores daqui eram iden
tificados nos teatros do Rio 
por saírem antes do final, já 
que precisavam apanhar a 
última barca que ligava as 
duas cidades. 

Em 89, Collor responde a manifestantes em Niterói 

O Liceu Nilo Peçanha en
traria na lista de instituições 
centenárias-sua direção ga
rante que a escola teria 150 
anos-fato contestado por his
toriadores. Data de 1883 o 
Colégio Salesianos, em Santa 
Rosa, que começou com 10 

[ ; , .Y' -3(: : -J~jalunos~e--atualmente-conta 
com quase cinco mil. Outros 
estabelecimentos de ensino 
antigos e que ainda estão em 
plena atividade são a Facul
dade de Direito, fundada em 
1912 com o nome de Faculda
de de Direito Teixeira de Frei
tas, alguns depois mudou 
para Faculdade de Direito de 
Niterói até integrar a Univer
sidade F~deral Fluminense. 
Também desta mesma época 
são a Faculdade de Farmácia 
e Odontologia. 

Oscar Niemeyer no MAC, uma de suas obras-primas 

Os poucos clubes esporti
vos que sobreviveram ao tem
po foram, o Gragoatá, funda
do em 1895, mesmo ano em 
que surgiu o clube de Regatas 
Icaraí, criado por um grupo 
de moradores do bairro. Pon
to de encontro dos ingleses 
que residiam no município, o 
Rio Cricket chegou aqui em 
.J.897, trazendo não-s~j 
de cricket e o futebol. Neste 
século vieram o Canto do Rio 
(14 de novembro de 1913), 
que teve como seus idealiza
dores quatro meninos na fai
xa etária de 11 anos, e as pri
meiras reuniões ocorreram na 
Rua Vera Cruz-hoje Moreira 
César. No município vizinho 
de São Gonçalo, Ismael Bran
co, Euzébio dos Santos e José 
J urumenha organizaram o 
Clube Tamoio. Com os anos 
foram surgindo outras agre
miações, como em 1932 o Ica
raí Praia Clube, o Iate Clube 
Brasileiro e tantos outros ins
talados em vários bairros de 
Niterói. 

Personalidades visitam a cidade 
Em 1906 o presidente da 

República, Rodrigues Alves 
esteve na antiga capital flu
minense para inaugurar o 
sistema de bondes elétricos. 
Finalmente a cidade entra
va no século 20,aposentan
do os burros que durante 
anos transportaram os usu
ários dos bondes. 

Ao longo dos anos outros 
visitantes descobriram a ci
dade. O ditador cubano Fi
del Castro, os presidentes · 
brasileiros, Juscelino Kubsti
chek, Jânio Quadros, João 
Goulart, mais recentemente 
os candidatos a presidência 
da República, Fernando Co
llor de Mello, Luís Inácio 
Lula da Silva, Roberto Frei
re, o ex- governador da Gua
nabara, Carlos Lacerda, a 
escritora Gabriela Mistral
primeira mulher a receber o 
prêmio No bel e que chegou 
mesmo a morar em Icaraí- o 
príncipe inglês Edward; ara
inha da Inglaterra, Elizabe
th II( na in~uguração da 
ponte Presidente Costa e Sil
va), o prêmio nobel José Sa
ramago, o ex- presidente de 
Portugal, Mário Soares. 

Foi através de sua cela na 
Fortalez~ de S~ta Cruz que 
Juarez Tavora vm e fugiu de 
Niterói. Luiz Carlos Prestes 
também marcou sua passa
gem pelo município. Albert 
Sabin, o geógrafo francês 

uivo 

~ a I ~ ' 
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Lula discursa na Câmara, observado por Jorge Roberto, Benedita e Garotinho 

Jean Tricart e o cantor nor
te-americano Johnny Ma
this deu espetáculo no giná
sio do Caio Martins na dé
cada de 60. O cosmonauta 
russo, Yuri Gagarin, pousou 
por aqui, sendo recebido 
com banquete no clube de 

Regatas Icaraí. O arquiteto 
Oscar Niemeyer é outro que 
adotou a cidade, desde que 
o prefeito Jorge Roberto Sil
veira vem administrando o 
município. Também o presi
dente Fernando Henrique 
Cardoso, acompanhado da 

esposa, d. Ruth, estiveram 
conhecendo o Museu de 
Arte Contemporeanea. Isto 
sem contar Chico Buarque 
de Hollanda, Gilberto Gil 
entre outros que quiseram 
ver um dos símbolos da ci
dade. 

No século passado pouco 
havia para se fazer em Nite
rói. Funcionavam na cidade 
alguns clubes carnavalescos, 
sociedades dramáticas que 

Niteroienses de, destaque 
Dizem que o niteroiense é 

bairrista. E mesmo não sendo 
mais a cidade capital do Es
tado, faz questão de destacar 
os filhos- natos ou adotados
que obtiveram destaque em 
vários setores. Pouca gente há 
de se lembrar que nasceu 
aqui um dos maiores nomes 
da física, o cientista Sérgio 
Porto. Márcia Haydee, baila
rina de renome internacional 
tem raízes niteroienses, como 
Cauby Peixoto.Os imortais 
Antônio Callado, Marcos Al
mir Madeira, José Cândido de 
Carvalho- campista de nasci
mento, residiu boa parte de 
sua vida aqui- o poeta Geir 
Campos- nascido em São José 
do Calçado, Espírito Santo, e 
falecido em Niterói. 

A lista é longa e inclui 
nomes como Leila Diniz, Ni-

do Brasil, o pintor Antônio 
Parreiras, Leopoldo Fróes, 
Sérgio Mendes, a escritora 
Maria Jacintha, .o mini.;trc: 
Geraldo Ra·u>rr::~ • • • 
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Um grande jurista 
A grande mídia brasileira 

vem se ocupando dos debates 
entre os políticos sobre a 
extinção dos Tribunais do Tra
ballio, como de costume, torna
ram-se todos eles especialistas 
na matéria, juristas de plantão, 
defensores do erário, salvado
res da classe dos trabalhadores. 
Enquanto todos eles deitam 
falação sobre um dos mais im
portantes temas da vida nacie>;
nal, os entendidos silenciam. E 
o que acontece com aquele do 
qual o ex-ministro Júlio Barata 
proclamou '·Ter-se tornado 
uma espécie de sinônimo da 

Justiça do Trabalho", Ministro 
~~ Montedônio ~ enezes. Ele está vivo e é 
meu vizinho aqui, em Niterói, 
terra de Araribóia que é, tam
bém, sua terra. Por que não 
ouvi-lo? Ele é o verdadeiro au
tor e construtor do Decreto Lei 
n° 9. 797, que estruturou a Jus
tiça do Trabalho, integrando-a 
definitivamente no Poder Judi
ciário. Que os batráquios pa
rem de coaxar nos pântanos da 
vindita e das vaidades, e ouçam 
as vozes da sabedoria e do bom 
senso. Estão em jogo os direi
tos de milhões de brasilcuos. 

r--~r;7-:------:----:;::;iiiiiiiiiiil Gllucla 
Cupertlno 
expóe 
suas 
obras no 
Paschoal 
Carlos 
Magno. 
Veja 
maloru 

, detalha 
na 

______ ...-:_~_, página 12 
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~; ~ Bezerra de 7 
I,> 

Menezes é k' 

homeaagéado . 
,, O Niteroiemeoex-mi-

nistto geraldo Dezena de 
Menezes foi agraciado na 

~· última la'ça-feira,com o d-
tulo de "Intelectual do 

~i Ano". a iniciativa da con--
cessao do titulo partiu da 

". Livraria Ideal e do Grupo 
~I Mônaco de Cultura. que 

desde 1987 c:onoedem od-
tulo a personalidades que 

~' contribuíram para o en-
r. graodocimento da cultura 

da cidade. ., 
Além do livreiro Car-

fi los Mônaco, estiveram 
presentes na solenidade 
reaJiDda na rosidancia do 
~ritor, n.presidente da 
Academia flumina:lse. de 
Loiras, Edmo Rodripa 
Lutterbldl; o .,.,.r.-c r 
do lnslitulo HiltdriGD • 
Niterói, Pnaciloo 
Tomasocle~ 
o fnsideale cla.Acafa n ·r 
Brasileira ele Li1a*' 
JorpPi .... S. 
r.,.:-.:r,:t =i 
Letras e o presidiliíe 
Grupo Manaco. Lufs AD-
tôhio Pimeatel . 

. Após a entrega da piai-
ca de prata, Lutterbach 
saudou o homenageado 
deslaallldo a impordncia 
do ex-minislro no cen6rio 
cultural do ~. tendo 
sido longamente aplaudi-
do pelos presenteS. Acom-
panhado pela famflia, in-
cluindo seu neto; o verea-

· dor ,Joio Geraldo Bezerra 
de Menezes Galindo, Be-
zerra se emocionou durao-
te o agtadecimento pela 
concesslo do titulo "lote-
lectual do Ano .. , sem dei-
xar de lembrar da fJ8U111 
do editor Ângelo Longo, 
seu amigo, recentemente 
falecido. 

/)-/~ --



Turma de 1955 • o FWMINENsE NITERÓI.7 e 8112197 

promove encontro 
o~ advogado::~ diplomados 

em 1955 pela Faculdade de 
Direito de Niterói, da UFF, 
comemoraram 42 anos de for
matura, com missa gratulató
ria rezada pelo monsenhor 
Elidio Robaína, na IgreJa do 
Ingá; vbita à tradicional facul
dade, onde foram recepciona
dos pelo vice-diretor Acyr de 
Paula Lobo e almoço de con
fraternização na Churrasc.uia 
Porcão. Na ocasião, foràm 

homenageados os antigos 
professores da turma Geral
do Bezerra de Menezes e PaÜ
lo Gomes da Silva. A comis
são organizadora das festivi
dades, composta dos advoga
dos Erthal Rocha, Alberto Sa
lama, Helvécio Cabral e pelo 
desembargador Darcy Morei
ra, sentiu-se plenamente rea
lizada pelo expressivo compa
recimento dos bacharéis e de 
seus familiares. 

Missa comemorou os 42 anos de formatura 
L-~---~--------



Advogados fazem 
AI 

comemoraçao 
Depois de 42 anos de for

mados, os advogados diplo
mados em 1955 pela Faculda
de de Direito de Niterói, da 
UFF, voltarão a se encontrar no 
próximo sábado, dia 13, para 
comemorar a data. 

O programa inclui missa 
em ação de graças na Igreja de 
N. Sra. das Dores do Ingá, às 
10 horas, seguida de visita à 
Faculdade, na Rua Presidente 
Pedreira, ocasião em que se
rão recepcionados pelo vice
diretor Acyr de Paula Lobo.As 
festividades serão encerradas 
com almoço de confraterniza
ção, por adesão, na Churras
caria Porcão, em São Francis
co. A comissão organizadora é 
composta pelo Desembarga
dor Darcy Moreira (710-6938) 
e pelos advogados Alberto 
Salama (9978-5175), Helvécio 

Cabral (620-4940) e Erthal Ro
cha (620-5143). 

O advogado Erthal Rocha 
observou que já se tornou tra
dicional a festa comemorativa 
dos advogados formados em 
1955. Atualmente, estamos 
nos reunindo de dois em dois 
anos, sempre com expressivo 
comparecimento dos bacharéis 
e de suas famílias. "A nossa 
turma é das mais numerosas 
de quantas já perlustraram 
aquela Faculdade e, entre seus 
integrantes, muitos atingiram 
as culminâncias nas carreiras 
que abraçaram. Vamos come
morar a vida acadêmica, em 
ambiente fraterno e de emo
ção, além de homenagear os 
professores Geraldo Bezerra 
de Menezes e Paulo Gomes da 
Silva, que estão entre nós", 
completa Erthal Rocha. 
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Padre toma ~~ 
posse na ABL~,~ 

O padre Fernando Bastos de publicados, a maioria sobre soei- ~ I 
Á vila toma posse hoje, às 21 ho- ologia e clero. Entre eles, "Intro- ' 
r as, da cadeira número 15 da dução à Sociologia", "Pensa- t 

Academia Brasileira de Letras mento Social Cristão Antes de , 
(ABL ). A cadeira, que tem como Marx", "Fé Cristã e Compromis
patrono Gonçalves Dias e como so Social", e "O Oero no Paria
fundador Olavo Bilac, era ocupa- mento Brasileiro". Ele é formado ~ 
da anteriormente pelo monge em Filosofia e Teologia pela Uni- U.:. 
beneditino dom Marcos Barbosa, versidade Gregoriana, em Roma, 
morto em março deste ano.Ace- e doutorado em Ciências Poüti- r--

~ 
rimônia de posse será no Salão cas e Sociais pela Universidade ""' 
Nobre daABLe o padre será sau- de Louvain. na Bélgica. Atual
dado pelo acadêmico Alberto mente, o padre é consultor da 
Venâncio Filho. Comissão "Pontifícia de Justiça e 

Padre Ávila tem 15livros Paz do Vaticano. -

-



Bezerra de Menezes 
recebe homenagem 

O professor Geraldo Beze"a de Menezes rece
beu ontem, a placa de Intelectual do Ano. A home
nagem é prestada anualmente pela Livraria Ideal e 
Grupo Monaco de Cultura. t mantida desde 1987. 
Na versão de 1997, a escolha recaiu sobre uma das 
mais destacadas figuras de Niterói. Geraldo foi di
retor da Faculdade de Direito e Secretário Estadu
al de Educação. A pluca foi entregue na própria 
casa do homenageado pelo livreiro Carlos Afonaco. 
' lavam presenles os intelectuais Edmon Rodrigues 

Lullerbach, Francisco Albuquerque, Jorge Picanço 
Siqueira e Luís Antonio Pimentel. 
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1 a Quinzena de Outubro de 1997 

- Quem é o Intelectual do Ano .-
o Ministro Armando de Brito , do TST, já definiu Geraldo 

Montedônio Bezerra de Menezes "um homem-legenda, marco da Hit 
tona do Brasil". Bastaria dizer que o II'Jtelectual do Ano, nascido em 
Niterói, é o verdadeiro autor e construtor do Decreto-Lei que 
estruturou a Justiça do Trabalho, integrando-o ao Poder Judiciário . 
Dai, o Fórum Trabalhi sta de Niterói ostentar o seu nome. Professor 
do Colégio Bittencourt Silva, onde estudara, assumiu mais tarde a 
cadeira de Direito do Trabalho na PUC do Rio de Janeiro e a cátedra 
da mesma matéria da Universidade Federal Fluminense. Exerceu com 
brilho in vulgar cargo de Secretário de EducaçãQ e Cultura do antigo 
Estado do Rio de Janeiro . Ministro do Tribunal Superior do Traba
lho, p~esidiu-o de 1946 a 1951 . Membro do Instituto Brasileiro do 
Trabalho e da Sociedade Internacional de Direito Social, faz parte 
de vinte organizações especializadas em Direito, no Brasil e no ex
terior. Possui várias comendas, inclusive do Vaticano. Líder católi
co, exerceu a presidência da Confederação Nacional das Congrega
ções Marianas. Escreveu,c_ nume!osos livro~ e opúsculos, alguns da 
mais alta importância jurídica. E sócio efetivo de várias Academias 

de Letras e correspondente de numerosas outras. Destacou-se como 
notável orador e demonstrou sua capacidade administrativa ao dirigir, 
por duas vezes, a Fac uldade de Direito da Universidade Federal Flumi
nense. É considerado exemplar ~ de Família, tendo dado à Pátria 
I9Dfl numerosa prole que honra ( 'di gnifica a cidade de ·"iterói e o_ Estado 
do Rio de Janeiro. 

),J}r-
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LIVROS ROBERTO SANTOS 

'Bezerra de Menezes: Brasilidade Viva 
"São ambos- J.G. Bezerra 

de Menezes e F.J. de Oliveira 
Vianna - apaixonados pelo 
Brasil e sua história". (pág. 
175). 

Intérpretes do Brasil. Ge
raldo Bezerra de Menezes. 
Clube de Literatura Cromos. 
304 páginas. R$20. 

'A história não é um sim
ples guadro de acontecimen
tos; e mais, é o verbo fe ito 
livro" - esse dito de Macha
do de Assis, em Crônicas, 
p ode ser reunido a outr o, 
também dele, em Diálogos e 
Reflexões de Relojoeiro: "A 
h istória é um livro aberto" . 
Batendo na mesma tecla, The
odore Zeldin, num texto re
cente.:... Uma História Íntima 
da Humanidade (Editora Re
cord) -, elaborou uma visão 
altamente subjetiva dos fatos 
ocorridos, asseverando que 
escrevia sobre "o que não se 
fossilizou, sobre o passado 
que está vivo no espuito das 
pessoas de hoje em dia" . · 

Intérpretes do Brasil, livro 
saído da lúcida pena de Geral
do Montedônio Bezerra de 
Menezes, é passeio vivo pela 
História do Brasil, com foco 
em sete de suas ilustres per
sonagens: Joaquim Nabuco, 
Euclides da Cunha, Alberto 
Torres, Oliveira Vianna, Gilber
to Freyre, Afonso Arinos e Vi
anna Moog. É texto útil, mui
to útil, sobretudo a jovens uni
versitários, bem como a todos 
os interessados em confiantes 
fontes sobre idéias e ideais ge
nuinamente verde-amarelos. 

Num desfile de bom-tom, 
a narrativa - elegante, conci
sa, precisa - desfila por entre 
vivos e mortos, a relembrar 
famoso título da lavra de Agri
ppino Grieco, com testemu
nhos orais e escritos sobre de
cisivos momentos da vida na
cional. Bezerra de Menezes é 
depositário de cartas, bilhetes, 
documentos vários e, até, su
eltos. Todo esse cartapácio con
fere-lhe a graça de transformar 
o substancial em consubstan
ciai. E o faz com absoluta fide-
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dignidade ao vivido, sabendo 
separar suas argutas interpre
tações dos reais pensamentos 
de cada um dos focalizados. 
A escritura de Intérpretes Bra
sileiros funda-se, com rigor, na 
velha máxima do direito ro
mano: Suum cuique tribuere, 
ou seja, a cada um o que é seu. 
Observe-se, em abono dessa 
condição, o grafado na pág. 30: 
"As ,r,roduções históricas e bi
ograficas não se ajustam a 
métodos que conduzam à dis
torção de fatos. História é re-

composição e análise do :pas
sado; biografia, recomposição 
e análise de vida. Uma e outra 
esteiam-se na verdade, jamais 
na ficção ou imaginação roma
nesca". 

No início de cada capítulo 
há sumário sobre dimensões 
tratadas em torno de cada in
térprete, passando por gues
tões de estilo, vida pohtica, 
universo ideológico, registros 
bibliográficos, apêndices, ane
xos importantes e análises vá
rias. Em Nabuco, por exem-

plo, o leitor gostará de saber o 
que ele alcunhou de "política 
silogística": "-A arte de cons
trução no vácuo: a base são as 
teses - e não os fatos; o mate
rial - as idéias e não os ho
mens; a situação - o mundo e 
não o país; os habitantes - as 
gerações futuras e não as atu
ais" . Certamente, o leitor inda
gará de si para si: "A política 
brasileira de agora também é 
silogística?" Com a palavra, 
FHC e famulagem. 

Ao analisar Contrastes e 
Confrontos, de Euclides da 
Cunha, Bezerra de Menezes 
dali retira este atualíssimo. ex
certo: "mais do que qualquer 
outro, requer, imperativamen
te, o influxo ininterrupto e to
nificante da moral sobre a po
lítica". Sobre Alberto Torres, 
importante conclusão: "adver
tência e protesto de confiança 
exprimem, luminosamente, 
seu legado nacionalista" . Com 
Oliveira Vianna, aí reaprende
se que somos "distintos dos 
outros povos". E, numa carta 
enviada a J.G. Bezerra de Me
nezes, pai do autor d~ste In
térpretes do Brasil, o leitor se 
deliciará com uma história so
b re bicheiro, na página 176. 
Lím pida a conclusão sobre a 
característica de não insular a 
sociologia, presente na obra de 
Gilberto Freyre; importantes 
as análises sobre a cientista 
polít ico e constitucionalista 
Afonso Arinos e, eivada de ra
zão, o afirmação da pág. 297: 
"Não haja dúvida, a contribui
ção de Moog é de historiador, 
de pensador, de sociólogo. E 
de homem de letras". 

Geraldo Bezerra de Mene
zes conviveu com grandes fi
guras da vida brasileira, nas 
suas fulgurantes passagens 
por órgãos públicos, com des
taque para a longa e fecunda 
passagem pelo Conselho Fede
ral de Cultura. Em sua eterna 
juven tude pensante, Bezerra 
de Menezes, na qualidade de 
coruscante mestre, faz deste 
Intérpretes do Brasil uma ban
deira de viva brasilidade. 

Os mais procurados . 
• O Sócio. John Grisham. Rocco. R$25,00. 
• Cazuza - Só As Mães São Felizes. Lucinha Araújo. Globo. 

R$27,00. 
• Como Educar Seus Pais. Obrigado Esparro. Objetiva. R$12,00. 
• E do Meio do Mundo Prostituto só Amores Guardei ao Meu 

Charuto/Histórias de Amor. (Caixa com 2 em 1). Rubem Fonseca. 
Cia. das Letras. R$26,00. 

• Asterix - A Galeria de Obelix. R. Goscinny e A Uderzo. Re-
cord. R$9,00. 

• O Mundo de Sofia. Jostein Gaarder. Cia. das Letras. R$26,50. 
• Inteligência Emocional. Daniel Goleman. Objetiva. R$34,50. 
• A Dança do Universo. Marcelo Gleiser. Companhia das Le-

tras, 1)$25,00. 
• Icone. Frederick Forsyth. Record. R$25,00. 
• Dona Leopoldina. Glória Kaiser. Nova Fronteira. R$27,00. 
Fonte: Livraria Siciliano, Sodiler, Curió, Gutenberg e Saraiva. 

O texto é notícia 
Nos dias 3 e 4 de outu

bro, no Teatro Gay-Lussac, 
acontece a III Jornada Peda
gógica do Gay-Lussac, ten
do como tema O Lugar do 
Desejo na Inteligência e na 
Ap rendizagem. Informa
ções pelo telefone 620-6262. 

Michelangelo também 
foi um grande poeta. O úl
timo livro da Imago Edito
ra comprova-o: Poemas. 

Outro Filho - O Amor 
dá Para Todos, de Nancy 
Samalin e Catherine Whit
ney, pela Saraiva, ensina 
como lidar com as armadi
lhas de ter e criar dois ou 
mais filhos. 

Identidade Cultural na 
Era da Globalização - Po
lítica Federal de Cultura no 
Brasil, um inteligente e 
denso livro de Arthur José 
Poerner, é lançamento da 
Revan. 

Na próxima quarta-feira, 
1 o de outubro, a partir das 20 
horas, na LivrariaArgumen
to (Rua Dias Ferreira, 417, no 
Leblon), 'Odete Lara, sob o 
selo da Editora Rosa dos 

Tempos, estará autografando 
Meus Passos em Busca de 
Paz, texto de reflexão holís
tica e espiritual. 

· Comemorando os 100 
anos da Academia Brasilei
ra de Letras, sob a coorde
nação de Arnaldo Niskier, 
no Salão Nobre da casa, 
sempre às 17h30min, tere
mos dois grandes eventos1 
hoje, David Norris fará con 
ferência sob o tema J oyce 
and Homer - A Clash o 
Titans; segunda-feira, Lígia 
Fagundes Telles falará sobre 
Os Contistas. 

Lançamentos em desta
que na semana: O Fosso dE 
Babel, de Jacyntho LinE 
Brandão, pela Nova Fron
teira; com o timbre da Nova 
Era, Molom - O Xamã e c 
Menino, de Marie J aoul dE 
Poncheville e As Pedras de 
Messias, de Irving Bening, 
pela Rosa dos Tempos, O 
Exercício de PaternidadE 
Hoje, deVera Regina Rami
res, e Aprenda a, Nascer e é: 

Viver com os Indios, dE 
Moysés Paciornik. 



Códig 7~ Jp • . d 
o penmte um segun o júri/ 

-LU_I_Z_O-RL_A_N_OO_C_A_R_N-EI_R_O__ ser invocado pela defesa de Jo- réu~ ~e- do até O l'rtnslfo etn . fga<fo da 

B 
RASÍLIA _ o J:.Q<Iigo sé Rainha, "quando for a deci- co~-~~tar sentença con e atona' . 
de PrQCeSSO P_en~l (Cl>P) ~2 dosj~~ad~s..ma~uf~stamen- _fíaílça-:-satyQ$ for prim~o e Na sentença, o juiz Sebas-

prevêque a defesa possa pedir te_~trana .a...prova dos au- ãebÕíis-ª.nteccdente~ asstm re- tião Mozine ressalta também 
a convocação de um novd iJW to(_. Se a apela~9 ~ fundar Cõ~<!?, nLstntença conde- que Rainha "r~ndeu a tQ.da 
"quando a sentença con ena- n~~ al~açao, 0 T~bunal~ natona ... · acão ~Di!l..eurtiliêiaãde, sem-
tória for de reclusão por tempo ~~ça !pena~~~dar J\ redação da sentença do ~ a1os 
igual ou superior a 20 anos", o ~u. a no~o julgament~ pe~~ juiz Sebastião Mattos Mozine P.rocessuais". 

· d · 1 t d pronno tn~unaL.do.__ Jun, a · f R · •• -que e caso o JU gamen o o ~ . be e con usa. eg1stra que os Como acontece com qual-
líder do MST José Rainha. que este e so 0 0 antecedentes são maculados . 

Na hipQ_tese_de ~_da ar11Jm ~0' inciso 38. da..$99.5ti- pois já registra (sic) a práti~ quer r~u ~==~ 8~ 
CJ'eDÇ!' junto com o pedido de tp~. "é reconhecida a insti- de crime de resistência", mas processo em• e, at-
novo júri, este J.Çm _preferêttci~. tuição do júri, assegurad~: a ~ J9{__pçnDÍtir q-...Joeé n~~r _ '1.0 ex-
A ~da se o ple~de d.ef.esa; o~igi~ ~~daem_li~rda- t~unicaràJusti-
~~jt!fi for nega<lo. - ~as votações; a so~rania @s d~smo__ v~uila a ,Ça..... Todo~seus ~e'!laiS di-

Cabe apelação das decisões d. • . . 
do Tribunal do Júri (pazo,de 1 v~s; a competencia do ( <?fe@ recauso", tendo em vis- re@s ÇQntin_uªm..em pleno vt-
~ .dias) em qyatro cas.os, I j_ulg~m~nto de c_Jjm~Qjosos ta o~ inciso _)_7 ~ da gor. co.me-~bilidade de 

~
um dos quais (al'!igo..523, inci- I c~idi'· Ç,onstituiçª-.o, J?d<Lqual "nin- votar.e-seL votado em eleições 

etra do CPP) eria Pelo artigo 594 do CP]. "o 1 guém será considerado culpa- sindicais . ........ 

Pastoral: 'Condenaram a refonna agrária' 
JOSf: MARIA MA YRJNK 

SÃO PAULO - O secretário 
executivo da C..omissãôPãsioral 

~dfTe~,.l~ 
'\ ÇjU11i. afirmou ontem, pelo tele-

Íone, que a condenação de José 
Rainha Júnior foi o resultado de 
um julgamento feito para conde
nar o processo da reforma agrá
ria. "Trata-se de um julgamento 
político. como foi também aquele 
que levou à pnsão seis militantes 
do Movimento dos Trabalhado
res Rurais Sem-Terra (MST). que 
cumprem pena pelo assassinato 
de um policial morto em 1992, em 
Porto Ale2J'e (RS)". declarou o 

secretário da CPT, organismo li
gado à Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB). em 
Brasília. 

Irmão Írio lamentou que o juiz 
de Pedro Canário (ES) tenha con
denado Rainha a mais de 26 anos 
de prisão, embora não tenham si
do apresentadas provas convin
centes da participação do líder 
dos sem-terra nos assassinatos de 
que é acusado. 

"Foi o que ocorreu também no 
Rio Grande do Sul. onde seis tra
balhadores foram condenados 
sob a alegação de que teriam par
tiáOado de alguma forma do as-

sassinato de um policial, durante 
um confronto entre trabalhadores 
e policiais na Praça da Matriz de 
Porto Alegre'', lembrou o secretá
rio da CPT. 

"O Judiciário tem uma dív1da 
com a sociedade, porque menos 
de 5% dos casos de violência no 
campo foram levados a júri até 
hoje", disse irmão Írio, citando 
dados dos últimos 12 anos. Das 
982 mortes registradas na luta pe
la terra desde 1985. informa o 
religioso, só 57 foram a julgamen
to. "Há um tlcsaHDpasso muito 
gmile entre os aassinatos e os 

julgamentos." Alguns desses júris, 
segundo ele, devem ser superpos
tos, pois se referem aos mesmos 
cnmes. 

Irmão Írio não tinha ontem o 
número exato em mãos. mas cal
cula que 27 pessoas foram conde
nadas como mandantes ou execu
toras de assassinatos de trabalha
dores rurais. 

(

. A média de mortes no campo, 
segundo dados da CNBB, foi de 60 
por ano, de 1985 até hoje. "O nú
mero de assassinatos diminuiu um 
pouco oa década de 90, mas conti
nua alto", advertiu o ldigioso. 



F'órurh , 
• O Juiz e professor h an Alemão, em 
prestigiada norte de autógrafo no Cto 
da Terra, lançou o livro "Garanba do 
Crédito Salarial", obra elogiada pelo 
Ministro Geraldo Bezerra de Mcrezes. 
• Parbctpaçâo dos empregados nos lu
cros das empresas'' foi o tema debati
do por juizes do Trabalho e lideranças 
sindicais no Sindicato dos Corretores 
de Imó,eis do Estado. As palestras 
estavam a cargo dos magistrados Érico 
Gama, Jorge Ramos, Ivan Alemão e 
Marcelo Sega! Na coordenação, o 
advogado Antôruo José Barbosa da 
Silva. 
• A Câmara de Três Rios apro,ou 
moção de c.ongratulaçõcs pela eleição 
.-: ..... u.· Alédio Vieira Braga para a 

· da Escola Superior da 
... wauo;;;J~·uvudo Trabalho da 
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Carta aberta ao Ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes 

Herval Tavares da 
Academia Fluminense de Letras 

"Niterói, 16 de maio de 
1996. 

Meu prezado amigo 
Ministro Geraldo Bezerra 

de Menezes. 
Por nímia gentileza do nos

so confrade amigo Presiden
te da Academia Fluminense 
de Letras, Dr. Edmo 
Ródrigues Lutterbach, rece
bi o livro "Geraldo Bezarra 
de Menezes- Homem de 
Fé e Apóstolo Leigo". É tra
balho de alta postura intelec
tual que marca época e fixa 
acontecimentos históricos no 
seio da sociedade. 

Um repositório de textos 
literários, onde centenas das 
mais brilhantes penas não 
pouparam no esmero do 
potuguês castiço para louvar 
a trajetória de um homem de 
bem. Feliz lembrança de reu
nir num tomo, os comentári
os sobre suas várias obras, 
quando o polígrafo se filz pre
sente em múltiplas facetas na 
sua terra natal e no exterior, 
motivando pronunciamentos 
de críticos renoma+dos em 
toda a América Latina e lá 
no velho mundo. 

Sua " Joutrina Social e 
Direitfi Jo Trabalho" traduz, 
na área das doutrinas sociais, 
um pensamento pleno de ori-
ginalidade que. o identifica 
cornos princípios sociológicos 
da Igreja Católica, razão da 
firmeza dos seus conceitos 
sadios que, sem qualquer res
pingo de favores, colocou-o 
no pedestal de homem adrrú
rável, sincero e leal. 

Obra que cedo deixou de 
pertencer-lhe, para ocupar 
espaço na comunidade mun
dial, pelo vasto horizonte oti
mista que alcançou de cheio 
os problemas do trabalhador. 
O biografado, apesar de con
ciliador, por abrigar no peito 
a humildade, nunca fugiu ao 
debate das idéias e sempre 

h· 
esteve presente nas pugnas 
intelectuais. Com a proprie
dade do emérito pensador. 
Alceu de Amoroso Lima ba
tizou-o como "O Chefe-

. I 

Moço" . 

Meu caro Dr. Geraldo Be
zerra de Menezes, a sua in
quietação é admirável, é her
dada e transcende a nossa 
análise. 

Ela não se arrefeceu e 
nerri chegou a perder calor. 
Encontra-se intácta, apesar 
das 8 décadas percorridas 
espargindo luz e saber às vá
rias gerações. Testemunham 
essa assertiva de inquietude, 
vários fatos de sua vida. Em 
1934, alerta o Governo para 
a nefasta infihração ideológi
ca nos cursos superiores e, 
em 1936, adverte-o para um · 
problema social que se toma 
grave nos tempos hodiernos, 
ao afirmar: "A mocidade uni
versitária junta a sua voz à 
voz das crianças 
desprotegidas" . Àquela épo
ca, vohou seus olhos para a 
infancia desamparada, a mi
séria, a desnutrição, o vício e 
a ociosidade. Ainda em 1936, 
reprimindo as doutrinas ma
terialistas, lança o desafio, 
afirmando que a juventude 
não se dobraria a esse co
mando internacional e 
conclama que ela se norteie 
para os ensinamentos da 
Igreja Católica. De extensa 
visão humanista e sem peias 
aos interesses particulares, 
jamais se acomodou nos lou
ros da vitória, ignorando o 
_ç__onforto do "jacá de mate" ou 

o caminho da estrada larga~ 
porque a "sua fé nunca foi um 
acessório". Renovo, louvores 
à feliz idéia de Edmo 
Rodrigues Lutterbach, de 
reviver, 24 anos após o seu 
lançamento, esse "Homens 
de Fé e Apóstolo Leigo" que 
nos parece um catecismo de 
elevados conceitos sociais, 
dotado de preceitos formais, 
evidente e claro, com largo 
cfomínio de conhecimento do 
assunto. A sociedade pela 
família, pela juventude, lucra 
nessa obra plena de amor e 
calor de fé . 

Esse livro está completo 
até na apresentação, onde 
ressaltam zelo da Editora 
Cromos, as belas "orelhas" do 
mestre Angelo Longo e, o 
mestre-maior em sua elegân
cia com semblante tranqüilo, 
envergando uma bela cami
sa de listras largas. Acres
cente-se o arremato com a 
gala do felizardo autor. 

Por tudo, lucraria o ensi
no, fosse o presente livro ado
tado nas escolas, como lições 
de moral e cívica e s~us co
mentários, como texto para o 
aprimoramento da língua por
tuguesa. 

Fica a sugestão, com o fra
terno abraço do amigo, 
confrade e velho admirador, 

Herval Tavares. · -

- ...... ~.._. 

., 
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Missal e Jornadas 

Angelo Longo 

Edmo Rodrigues Lutterbach, nesta 
segunda edição revista e atualizada de 
Geraldo Bezerra de Menezes: Homem 
de Fé e Apóstolo Leigo - em termos 

· convincentes - , alinha os passos da 
trajetória de um dos mais honrados 
filhos que a pátria gerou: nunca um 
subtítulo de livro foi tão autêntico e 
preciso. Jornada da Iniciação. 

Exemplo raiíssimo de consagração 
intelectual, Geraldo Bezerra de Me
nezes goza o privilégio do aplauso 
unânime de seus contemporâneOs e a 
deferência das palmas honrosas de 
sucessivas gerações: seu perfil 
carismático plasmou · o caráter e 
moldou a silhueta moral de discípulos 
amados e companheiros. Jornada do 
Amanhecer 

Monumento à cultura de seu país, 
votando-lhe o que de melhor possui -
referência de toda uma legião de 
escritores e mestres -, Geraldo 
Bezerra de Menezes espraiou sua 
contribuição às letras e ao pensamento 
nacionais, através de diferentes planos 
de reconhecida erudição: dizemo-lo 
polígrafo, utilizando o termo em toda 
sua riqueza verbal, para distingüi-lo 
na cátedra, no jornalismo, na ma
gistratura superior, nos livros, e, 
principalmente, no âmbito criador e 
efervescente das instituições. Com 
vulcânico entusiasmo e maiúscula 
competência, o autor de Homens e 
Idéias à Luz da Fé norteou vidas, 
alimentou vocações, direcionou bús-

.t.ste livro registra não apenas a 
passagem dos 80 anos de vida de 
Geraldo Bezerra de Menezes, mas, 
sim, identifica uma etapa de sig
nificativa homenagem à vida cultural 
brasileira destes . tempos, como 
salientaram em variadíssimas opor
tunidades valores da têmpera de 
Oliveira Vianna e Levi Carneiro, 
Alceu Amoroso Lima e Pedro 
Calmon, Agrippino Grieco e Afonso 
Arinos de Mello Franco, Abgar 
Renault e Adonias Filho, José 
Cândido de Carvalho e Evaristo de 
Moraes Filho. Do Cardeal Dom 
Sebastião Leme ao Cardeal Dom 
Lucas Moreira Neves. De Dom 
Marcos Barbosa ao Padre Cesar 
Dainese e assim outras centenas de 
intelectuais ou prelados, sacerdotes e 
defensores da Igreja. Jornada do 
Meio-Dia. 

Geraldo Bezerra de Menezes 
recebeu de Levi Carneiro a sentença 
definitiva, quando do lançamento de 
seu primeiro livro: "Homem de 
marca. De boa marca. E sem embargo 
de sua mocidade". Hoje, contem
plando o itinerário honrado de suas 
oito décadas de vida, humildemente, 
complementamos: homem que mar
cou e marca, sem embargo de uma 
juventude que desafia tempos. 
Jornada do Ofício. 

Em dois versos de um poema, 
Geraldo Bezerra de Menezes - olhar 
no infinito, filial adoração a Deus, 
uno que é na Santíssima Trindade ~ · 
definiu-se por inteiro: estão além do 
fraco e humano entendimento/ a 

·. minha força luminosa, o meu 
sustento. Jornada do Entardecer. 

l 

. Parabéns ao acadêmico Edmo 
Rodrigues Lutterbach: este seu 
primoroso livro ságra-se, por si, 
missal de vida. Jornada do Infinito. 

\. 

Â i. ). bibliografia de 
solas. Jornada do Cotidiano. 

------- -- - I * ~· R.-,}'..., ~Q.d o<ov-rt I • . -~~~-#- .u .. '- ~ 

Edmo Rodrigues Lutterbach 
junta-se esta segunda edição de 
Geraldo Bezerra de Menezes: 

,!..._ • ~~ 
1.-.11;,1. ~ r~z~-~~# 

"' 

Homem de F.é e Apóstolo Leigo, 
livro que lhe assegura destacado 
e merecido espaço, -
na nominata do gênero. 
Meticuloso e metódico, 
Edmo Rodrigues Lutterbach -
ajustou pesquisa e análisé a fim 
de tornar a vida e a obra 
do autor de - -- -
Homens e Idéias à Luz da Fé 
modelo de ensaio, · -
padrão de crítica. . , -· 
Desde muito cedo voltado as 
lides das letras, 
Edmo Rodrigues Lutterbach 
possui extenso e valorizado 
elenco de trabalhos, 
que o credencia como ~- .l 

intelectual fecundo e cnador. 
.~~. . .............. 

~ 
~ 

l 

r ·; {q_C\,6 . 

....... ~· 
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Domingo, 5, e segunda-feira. 6 de maio de 1996 

• O I o Sem mano Gera ao Bezerra de 
Menezes sobre o Direito do Trabalhe 
Atual - Processo e Execução será reali· 
zado dia 24 de maio no Hotel Glória. Te· 
rá a presença dos jufzes Wanderlei Vala· 
dares Gaspar, Luiz Carlos de Brito (corre· 
gedor do TRT), Azulino Joaquim de An· 
drade, dos ministros Arnaldo Süssekinl 
e Annando de Brito e do advogado Antôi 
nio Landim Meirelles Ouintela.~-----"J 
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O sacrifício da renúncia 

Que significa na Igreja Católica 
celibato dos padres? 

Celibato é a renúncia da vida ma
trimonial e sexual por causa do Reino· 
1de Deus, confonne a explicação de Je-
1sus: "Pois há os imponentes que as
sim nasceram do ventre da mãe, há 
os imponentes que assim foram fei
tos pelos homens e há os impoten· 
tea que assim se fizeram a ai 
mesmos por amor do Reino elos 
Céus." Mt. 19,12 

Ma~ a exigência do celibato para 
os padres é geralmente criticada. 
Muitos dizem que ela é a caus:1 de 
i>oucas vocações sacerdotais, que ela 
~ também principal causa do abando
no do sacerdócio por muitos padres. 
'Muita gente pergunta: por que a Igre
ja Católica está teimando para manter 
:o celibato dos padres? Isto só dá pre
juízo para ela. Outras crenças que têm 
pastores casados,. os têm em abun
(iãncia e daí o número dos seguidores 
:destas crenças está crescendo. A 
Igreja Católica não poderia ter como 
padres homens casados? 

Eu pretendo explicar um dos mo
tivos da teimosia da igreja para man
ter celibato dos padres. Sou padre por 
muitos anos e eu sei, da minha pró
pria experiência, quanto custa guar
dar celibato. Pensei nesta exigência 
da Igreja muitas e muitas vezes. E a 
minha eXDiicacio ~ a concluaio deste 
pensar . Capaz que isto ajudará os ca
tólicos e os outros de boa vontade en
tender por que a Igreja Católica do ri
to romano está treimando para man
ter celibato dos padres? E capaz que 
terá gente que vai rezar para mantê
lo. 

Analisando a vida de Jesus eu pus 
uma hipótese: Se eu fosse Jesus co
mo eu me comportaria? 

Jesus nasceu num lugar insignifi
cante e numa familia não importante. 
Eu escolheria para meu nascimento 
Roma, a cidade mais importante da
quele tempo, e escollieria uma fanú
lia famosa . Isto tomaria a minha pes
soa bem conhecida. 

Jesus ensinava só três_anos an-

.. 

dando a pé num país pequeno e sem 
importância que era Palestina. 

Eu, começaria a ensinar mais ce
do possível e prolongaria meu traba
llio por muitos anos. Eu usaria·cava
los e camelos, e percorreira todo Im
pério Romano. Até eu acho que eu fa
ria milagre e teria um avião para es
palhar a minha doutrina por todo o 
mundo. 

Pois se a salvação dos home 
dependesse do conhecimento dá mi
nha doutrina eu teria de fazer tudo is-
s~ . 

Mas Jesus não fez nada daquilo 
que eu faria! Por que não fez? Ares
posta tem de ser esta: que não pelo 
falar Jesus salvou o mundo. Pois se 
a nossa salvação dependesse do falar 
de Jesus, ele, com certeza, teria fei
to tudo que eu faria a ainda muito 
mais. 

Então de que depende a nossa 
salvação? Como ela se realizou? ASa
grada Escritura ensina: "E pelo san
gue deste/ Jesus/ que temos a re
denção, a remissão doe pecados, 
segundo a riqueza da sua graça". 
Efl ,7; "Alguém/Jesus/pagou aJ. 
to preço ~!"lo vosso resgate"" 1 
Cor 6,20. E claro que Jesus merec~u 
a salvação do mundo pelo sacrifício da 
Cruz. O nosso povo acertadamente na 
sua devoção fala e canta que Jesus nos 
salvou pela Santa Cruz: "Nós Vos 
adoramo:;, Senhor, e Vos bendize
mos, porque pela Vossa Santa 
Cruz remiste& o mundo: Vitória, 
tu reinarás, 6 Cruz, tu nos salva
rás!" Também a Igreja nos ensina 
que até aqueles homens de boa von
tade que nunca ouviram o nome de Je
sus e aqueles de boa vontade que vi
veram antes dele vão se salvar gra
ças aos merecimentos da sua Cruz. 

Que então falta de nossa parte 
que o mundo ainda não se converteu? 
Qual é a principal ajuda que Jesus quer 
de nós, seus amigos, como nós nos 
achamos? Pregadores da nossa parte 
não faltam. O que então falta? ... Fal
tam Seguidores ele Jesus. Porque 
faltamLEaltam, _DOis_ Jesus_fez uma 

exigência: " ... tome a sua cruz e 
aiea-me". Me 8,34. E daí são pou~ 
cos, os que querem, mesmo por amor

1 

a Jesus, carregar a cruz, cruz do sa.l 
crificio, cruz da renúncia. Mas sem J 
cruz, sem sacrifício, sem renúncia 
imposível ser .seguidor de Jesus. Sàd 
Paulo Apóstolo bem entendeu istd 
quando até com certo entusiasmo esd 
se gabando: ''Quanto a mim, nã' 
acontece gloriar-me aenio n• 
cruz de nosso Senhor Jeaua Cri 
to, por quem o mundo e•" cru 
cifi~do para mim e eu para Oj 
mundo". ·Gal. 6,14. Este apego à, 
cruz levou São Paulo declarar: "Ed 
vivo, mas já não sou eu que vivo, po~ 
é Cristo que vive em mim". Gal. 
2,20. São Paulo também declara qu 
a salvação recebe sua força da cruz 
quando diz: "Porque a doutrina da 
cruz é loucura para os que se perdt;m, 
mas é poder de Deus para os que 
se salvam". 1 Cor 1,18. 

Portanto, quem quer ajudar Jesus 
na salvação do mundo primeiro lugar 
devem ser os padres, amigos áttimos 
de Jesus, convidados por ele para 
segui-lo; este deve carregar a cruz, 
deve até se deixar crucificar pela sal
vação dos outros. São Paulo pôs em 
destaque esta verdade quando disse: 
"Agora eu me regozijo nos meus 
sofrimentos por vós, e completo, 
na minha carne, o que falta das 
tributações de Cristo pelo seu 
Corpo, que á e Igreja".! Cor 1,24. ... 

A Igreja Católica séguindo a su
gestão de Jesus - " ... há os impo
tentes que aaaim se fizeram a si 
mesmos por amor do Reino doa1 

Céus" -escolheu exatamente pa-1 

ra os padres como cruz: CELIBATO, 
sacrifício da renúncia do matrimôf~i9 
e do sexo. O celibato é uma cruz 
grande que pesa toda hora, dia e noi.l 
te, em toda idade; portanto, uma 
nobre, digna dos Seguidores de Jesus~ 
Várias vezes, por causa desta Cruzl 
muitos padres. choram até se flagelam! 
pois querem com fidelidade carre~ 
esta crui, ser parecidos com Jesus 
Crucificado, completar na sua carnd 
o que falta das tribulações de Cris 
pelo seu Corpo, que é a Igreja. 

Portanto, não interessam muitd 
à Igreja numerosos padres sem 
cruz. Interessam à Igreja, e muito, osl 
padres, mesmo que sejam poucos! 
que carregam com Jesus Cristo 
Cruz da Salvação no sofrimento do ce
libato. 

Os Católicos e os Homens de 
vontade queiram entender por que ai 
Igreja Católica quer ter padres celi 
batários! O celibato tem grande sen 
tido e grande valor que a Igreja Ca-1 
t6lica descobriu já faz séculos. Ajudem 
os padres carregar a cruz do celiba
to, afastando deles as tentações e 
combatendo as criticas ao celibato. 
Que tenhamos padres diferentes do1 

mundo e parecidos com Cristo, e
1 

Cristo Crucificado. Deste modo a aju
da dos padres dada a Jesus na salva
ção do mundo vai ser mais eficiente. 

Os Padres, tenhamos a coragem 
nos sacrificar no celibato, ser pareci
dos com Cristo Crucificado, nio com 
um mundo pecaminoso. Jesus está 
nos motivando quando disse: "Se 
foaaeia do mundo, o mundo ama· 
ria o que era seu; mas porque 
não sois do mundo e minha eec:o
lha voa separou do mundo, o 
mundo, por isso voa odeia." J 
15,19. 

O Padre Viealau Norawaki é 
padre de Guarapuava (PR), Dio
ce•e de Guarapuava. 

.. ....... ~'"" 
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com ·- o ·tema: 
Fraternidade e Política, e 
o lema: Justiça e Paz se 
Abraçarão, foi aberta on
tem, Quarta-Feira de Cin
zas, a Campanha da 
Fraternidade 1996. 

Para a Igreja Católica, a 
formação de uma nova 
consciência .política das 
pessoas, torna-se cada vez 
mais urgente a fim de que 
possam exercer bem sua 

· cidadania. O cidadão dev' 
conhecer seus direitos e 
seus deverds para uma 
convivência condizente 
com a dignidade da pessoa 
humana em todas as suas 
dimensões. 

O lema" Justiça e Paz se 
Abraçarão", é um texto bí
blico, extraído do Salmo 
85,11 . Como tal, ele encon
tra fundamento no Profeta 
Isaías 32,17, para quem· 
"Justiça e Paz" são duas · 
notas caracteristlcas ir,npor
tantes da era messiânica. 
Com elas chegam a pros
peridade e a estabilidade 
na ordem social. Justiça 
para possibilitar e garantir 
a Paz. A política é a media
ção necessària. 

I O objetivo geral da lgre-
1 ja Catóíica com a Campa

nha da Fraternidade deste 
arao é: "contriJuir para a for
mação polítka dos cristãos 
para que exerçam sua cida
dania sendo sujeitos da 
construção de uma socie
dade digna e solidária". · 

A Campanha da 
Fraternidade · deste ·ano, . 

. encontra também motiva- · 
ç6es nas eleic;6es mLinici
pais, que serãO realiz$das 
em outubro próximo. I: um 
alerta no sentido de uma 
mudança de postura em 
relação à esoolha dos can
didatos. 

--......---
A Campanha da 

Fraternidade será 
viver'lciada na Diocese de 
Juazeiro, durante toda a 
Quaresma, em encontros e 
celebrações. cujo roteiro foi 
entr99ue às comunidades 
m~esdeumiNrinhopre
parado pato Sub-Regional 
VI (seis) do Nordeste 111 
(três) da CNBB, formado 
pelas Dioceses de 
Juazeiro, Senhor do Bonfim 
e Rui Barbosa. 

MENSAGEM DE DOM 
. JOs~ RODRIGUE5, 
BISPODA·~OCESE DE 

JUAZelR ,~A 
ABflT~RAM . 
CA PAHA QA 

FRATERNIDADE 1.!!!, 

"Com a ·auarta-Feira dr 
Cinzas, oomeçamos a Qua
resma, preparação para a 
Páscoa! Para iluminar e 

de organizaç?.D da socieda
de que nós temost 

Nesta "Campanha da 
Fraternidade", vamos re
cordar ou aprender muitas 
coisas boas sobre "pooíti
ca", "sociadade" e "bem
comum•. Para começar: 
- A palavra "pooítica" vem 
da palavra grega "pólis", 
que quer dizer "cidade", 
"estado", como era enten
dida na Grécia Antiga. Em 
Lat• • " I 1-....,lr!U: donde m.e cv ~~ -· , 
vêm a palavra .cidadão .. e 
"cidadania". 

-Então ~é todo 
trabalho 'p~em-co-
mum'"! Tudo o que fazemos 
ou deixamos de fazer é uma 
"atitude política": se é para 
o bem da comunidade, é 
boa pofltica; se redunda em 
mal dA comunidade, é má 
política! piante da "políti
g", ni9 ~x1ste P,essoa 
··neutra": ou faz boa J:!Oiiti
~ou féE, má Põliilca!-• aprofundar a preparação 

para a Páscoa, e Igreja no 
Brasil ~a a "Ca~nha • -· . , ~ • · ~ .· • ... ~) Fazeffi?S _-porrti::a" na 
da Fraternidade". Parta1do , ~. , · . . · :ji<!r .. ~,; fam1ia: se há dalogo entre 
de um aspecto da vida em . -~ .... · · ·- · · " t<~ os esposos e com os filhos; 
que a "Fraternidade" está se cultivam os valores ta-
ferida, a "Campanha" pr<r D. Jtné Rodrigues fiÚII dtl CtllrfiHUÚUl dil FrtltemÚllllle. miliares, sociais, éticos; 
põe aos cristãos e a todas 8) Fàz~se "política" na 
as pessoas de boa vonta- Para realizar esse "ob- nitárias e eclesiais; escola: se há diálogo dó 
de um t~ma que interpe~ a . jetivo gerar. a ~N~B 9r<r ~' Estiroolar a~ professor( a) com os alu-
dimensao pessoal e soaal põe 5 (cinco) "obJ8tivoS es- pohtlca e o exerc1cto de oos; se o professor( a) de 
da fé! pecificos": cagos públicos, revisando fato ensina; se os alunos 

O 'tema escolhido para 1 °) Ampliar o conceito pern&l811lernene a práti:a proclU'Sf11 aprender; 
este ano é ~~ratemidade e de "política", para além de do poder. · C) Faz-se "pooítica" no 
Política", com o slogan processos eleitorais; A ~Campanha da movlmento sindical: se o 
"Jus!~ e Paz se Abraça- ~Oferecer elementos Fratemidade"~de 96 se in- presidente e a diretoria dis-
rão'", extraido do Sal~ para um novo exerácio da . sere nos tem das "C&!"'" ,cutem ~problemas e pro-
85.1 ~~-·- · ... ,. : -- · · .... ~ pofrticaapartirdopobree · panhas"dosa anteno- ·t jetoscomosassoclados; 

C•:.mo "objetrvo geial" elCCkJído; • · ·. · .. ·: · · · res que ab rdaram a O) Faz-sa "pooítica" nas 
destt>.Carnpanha. a CNBB . 34') lncentivar·as peno:. temática social e dá conti- · associações de bairros. 
prop6e: "contribuir para a as a se tomarem sujeitos nuidade à de 95 sobre os quando o presidede ntio é 
tormação política dos ais- da ação pol~ na promcF "excluídos", pois mostra a autoritário, mas discute os 
tãos para que exerçam sua ção dO bem comum; · vi1culação que existe entre problemas com os filiados; 
·cidadania, sendo sujeitos 4°)'Ciáreara ligação da "política"e o fenômeno da E) F~emos "política" 
da construção de uma so- política oom o cotidiano das "exclusão social". A "exdu- quando votamos rom cons-
ciedade justa e solidária". relações famftiares, comu- são social" é fruto do tipo ciência e não anulamos o 

.. ~"'-...,_ ·~ ............... ... -~... -- ~ 

voto nem \danos em bran- ' 
co; 

F) Fazemos "política• 
quando ml~ nuin par
tido político! E o que se ·. 
chama "política partidária". 
A pessoa se insaeve num 
partido de seu gosto, faz 
propaganda do partido ou 
se candidata para um car
go eletivo. 

- Em geral, quando se 
fala de "pol'rtica", o povo 
logo a identifica com a "po
lítica partidária", que são 
coisas diferentes! São os 
"ar@fabetos ~·. dos 
qU81S fala o Oiincli"drama- ! 
WQ9 aleiliãõ"B"ertola · 
Br8Cfrt==(189s:1956): 

J 

':Q P.ior an~~ab~ ! 2 
analfabeto politlco! 

·Ele nâo ouve, não fala, 
não participa dos aconteci
mentos políticos. 

Be não sabe que o cus
to de vida, o preço do fei
jão, do peixe, da farinha, do 
aluguel, do sapato e do re
médio depende das deci
sões poflticas. O analfabe
to poUtico é tão burro que 
se orguha e estufa o pelo, 
dizendo que odeia a "políti-
ca·. 

Não sabe que de sua 
ignorância nasce a prosti
tuta. o menor abandonado, 
o assaltante e o pior de te> 
dos os bandidos, que é o 
poltico vigarista, piantra, o 
corrupto e o explorador das 
empresas nacionais e 

lk\acionaisl" 
.: Então. meus ouvintes. 

para nio sermos -.lllfab&. 
tos políticos", vamos Plri
~ar. ativamente, da Can
panha da Fraternidade 
deste arao: "Justiça e Paz 
se Abraçarão"! 
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Homenagem 
Ex-ministro eleito 
o Intelectual do ano 
pelo Grupo Mônaco 

Há pouco mais de um ~s a fa
culdade de Direito da Univenida
de Federal Fluminense (UFF) 
concedia, por unanimidade, o títu
lo de Professor Emérito a um ex
diretor da casa: o escritor e ex-mi
nistro do Tribunal Superior do 
Trabalho, Oenldo Bezem de Me
nezes. Aos 82 anos, esse nite
roiense CUido com Odette ~ S6 
anos, pai de 1 S filhos, avô de 4 7 
netos e sela bisnetos, recebia mais 
uma bo~. Na semana pas
sada foi et1!Dibido como o lnteloc· 
tua1 do ancNe Niterói pela livraria 
Ideal e .., Grupo Mbco de 
Cultura ..: ~e desde 87 eacolbem 
penonalidldea que contribuíram 
com.a cultura da cidade. As come
morações podem ser atribuídas ao 
lançamento de lntlrpretes do Bra
sil (Clube de Literatura Cromos, 
1997), o mais recente livro publi
cado pelo jurista. 

• ttm ne1ro 

No breve resumo da vida e da 
obra do et-ministro, escrito pelo 
professor Angelo Longo - falecido 
dias após t lançamento do livro-, 
está resuJqj.&), de maneira clara, o 
pensamento de Geraldo Bezem de 
Menezes. "Trata-se de um legíti
mo int~te dos inúmeros brasis 
que desaft'am 01 olhos de todos 
nós", diz.!O sociólogo comentou 
ainda sobie a ~upação do es
critor em lelaçio aos direitos dos 
trabalbackJes, que não deveriam 
estar l mcircê de mudanças e mo-

O ex-ministro Bezerra de Menezes m:ebeu o tillllo de P1Ufessor Emlrito da j'ocu/IJIIM de Dimto da UFF 

dismos gerados para atender aos 
interesses dos empregadores. 

Em seu novo trabalho Geraldo 
Bezerra de Menezes perfila sete 
grandes nomes da história do 
país: Joaquim Nabuco, Euclides 
da Cunha, Gilberto Freyre,. Afon
so Arinos, Alberto Torres, Olivei
ra Vianna e Vianna Moog -os tres 
últimos amigos pessoais do autor. 

As 299 páginas do livro revelam 
nio só documentos, mas pensa
mentos e idéias próprias de cada 
homenageado que, aincb, boje, 
permanecem bastante atuais. 

Considerado um dos principais 
autore_s do, Direito do Trabalho I)O 

país, Geraldo Bezem de Mener,es 
destaca, particularmente, o traba· 
lho do colep· Oliveira VlUDI. 

tamb6m niteroiense. "Poucoo co
nhecem o valor desse soci6loJo 
fluminense. O próprio Gilberto 
Preyn reconbeceu que do b6 ea· 
tudioao no Bruil, em assuntos so
ciais, que pos8a ignorar a obra 
que deitou Oliveira V18D111", con
ta o ex-ministro e tamb6m ex· 
membro do Conaelllo Federal de 
Cultura. 
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IDERV AL GARCIA 

O "Garoto de Ipanema" I 
Culturais 

• ÁGUA ESCONDIDA- Diz a lenda que o poeta 
Geir Campos, por ocasião do lançamento de 37 Poe
tas Fluminenses, no início dos anos 60, teria afirma
do: o mundo talvez tenha quatro ou cinco poetas. 
l'{iterói tem 37. Geir participa da antologia dos 234, 
Agua Escondida. Enriquece a obra. 

Por absoluta falta de espaço, impossível citar os 
234. 

O lançamento foi uma linda festa, mostrando que 
há outras coisas no nosso tempo além de Xuxas e 
surfistas. 

O saguão do Clube Central abrigou mais de 600 
pessoas. 

De parabéns a organizadora do evento, Neide 
Barros Rêgo. 

O livro bem idealizado graficamente, tem traba
lho de alguns poetas conhecidos. Outros estréiam. 
Entre os mais veteranos, há Alaôr Scisínio, Almanir 
Grego, Angelo Longo, Abeylard Pereira Gomes, 
Austregésilodo Couto, Çarlos Tortelly, E. G. de Cam
pos, Edmo Lutterbach, EI i o Monnerat, Geir, 9;ir~o 
ijezg@, Heitor Cruz, Henrique Chaudon, erva! 

"Tavares, Horácio Pacheco, Jayro José Xavier, João 
Rodrigues de Oliveira, Jorge Vicente, José de Souza, 
Lívio Dantas, Lyad de Almeida, Manita, Marcos 
Almir Madeira, Marcus de Moraes, Maria Reg1na 
Moura, Maria Thereza Peçanha, Marly Medalha, 
Marly Prates, Patncia Blower, Ricardo Fagundes, 
Nemécio Calazans, Paulo Roberto Cecchetti, Sávio 
Soares de Souza,SergioGallo, Silvio Lago, Vilmarde 
Abreu Lassance, Wanderlino Teixeira Leite, Xavier 
Placer e Aurea Maria 

Há, também, Maria Ciléa GarciaMafra. Modéstia 
à parte, minha irmã. Uma grande surpresa, o seu 
Gabriel e Maria Prisci/a que, para quem não sabe, 
eram um casal de canários. Não aves quaisquer, mas 
empenados de estirpe, que só Deus ~ria criar. 

Há Reginaldo Baptista De tão grande produtor 
chega a esquecer a própria, como o Viajor da 
Catareira, guardado comigo há anos; há Neusa 
Peçanha, merecedora maior de reverências. 

Há Luis Antonio Pimentel. Ah, esse teimoso em se 
fazer gostar! 

Há Hesíodo de Castro Alves (bons olhos!), de 83 
anos, figura marcante que conheci nos tempos de O 
Fluminense. 

Há Hermes Santos e F emando Gonçalves, figuras 
notáveis. O primeiro faz questão da melhor música de 
todos os tempos; o outro merece os amigos como 
ninguém. 

Há Cesar de Araujo, o poeta dos mestres-de
cerimônia, que não se faz de rogado, quando o micro
fone reivindica uma voz baritonal; há Carlos Gomes, 
companheiro de Liceu., dispersivando por aí. 
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f1e" _ J./sJ1tt'5 AléiD-fronteiras 

DOM LUCAS MOREIRA NEVES • bastão de peregrino, em busca ®f * evangelizados. e nu"msos ou-\' fronteiras não é um dispositivo~ 

V á lá com~ título desta crônica ~~:s P~;.rras· l)ãiõ' será enoontra- tr~es. . tátic~ f?ara. 9!-f.as~s de carência 
quarta-fetrana, uma das duas 9Ru..L ~a, no CJlmpu~-SJellass Ass1m, pots, sob o 1m pulso do E d_s miSSJOnar~as nattvQ.s e~ â.eter-

expressões mais _QronW\ciadas,. de- 0.1·~-Conux>stcla. ~ diz-se q~ "Ide, anunciai, énsinai, batizai", f; mmado .contmente 011 pats, ,e ~m 
:cf ~tidas e divulaadâS õô vêongres- fOI_ pregar Jesus Cnsto na ~- , o man~tQ e a prãtiça_ do a ém- aSJ?e$tO fu?damental ~a ~sao. 

so Missionário Latino-Americano .. o, em ~o. Miiqãr.de, 0 ~ ( onte· na · • a w Por 1s~o,_ at~,a. que hé!Ja num~~o-
(o COMLA 5) em Belo Horizonte. ~ tra ~.,~a. ~~Tra alcan~~? ~ como um princípio funda- s_gs mtSSIQ~ano~ em u~a reg1ao, 
A outra foi incu/turacão e também p_or ~· VIn ° e lªDP• na W~1" ~~ - muito mais do que co- mesm.o ass1m ~~~ _dev.er_lam che~ar 
sobre ela vamos falar em alguma Cla. . mo l]m gesto isolado de boa-von- r também os lmsstpnanos. prgym-f 
daspróximascrônicas. ~ . Q•mpulsQpe~trave~saras~n- truJe ou de generrujda~k fup d~s ~ ~ytr8s pa1se,s. O 1deal da 

Missão além-frontejrq,s: estava . . . . . a on ua outro.s termos, o .ímpeto de ~r,) m1ssa? ~· P?l~, que, P.or toda par-
preVisto que esSe subtema tivesse 1~1~ IJllS.SIQ.Daiia gua.se ~~O de,. PQ.[_-se..a ... gmunh<?, Õs..i,Lem te, miSSIOnanOS .locdaiS unadm ~U J!j 
destaque dentro do tema rinci 1 uma ~x1~enc1a .e .um~ caractensuca busca s1e outros oovos, ~s e tr _ a • e . or ao o. . 

(
"A,.. nas cult . ·d p pa da M1ssao. Do1s lrm~o=·~ mon,ger nwe~ de alarvu e dilatar a maos gue yem de alem- ronteu:as. - ~ - - __ _ u~. VJ a e espe'ln· ""hicnn n ;,n· .. I d . .., .....,. - - - - Se d·r " o desta ré r, · ·t ~~· lVJd-00• o, er- eo r , faz parte inte&rante da ' m 11erença. 
~~ fo[.te e. ~;·itktj~~ d~ ;~I~ f-' X~ ~ sua Maq:rlônj~. seu berço mai.s ri or~sa-ura e Ínte eo- 0 aJ~-frontejras não é algo de 

::f~ imaa;inar. E a sonora e im- .!!f-l\elênicQ, para transm1tlrJesus e seu lo . 1ssào (ou ,missi!J.Iogia). abstratQl u.!lliLfllQ~ofia ou uma 
pelente convocação a irmos ra ~va~g~lho aos oovos eslavos (e, por Ou, amda, atrav~r as fropt~i- n2._rma. E vida. é experiência. São ..ce= 

:."f fora dos D9§W limiteS K'Qgrá~s ha. a~resclm?· lhes deixam .o. ~lfabeto, li !».. ~eri~ te~ ficado ~mo ~- os~~sto~~ .pessoa~ d.e c~~enas_{ie 
é tanto mars generosa porquanto a... C?ID razao chamado ctrl~KP)· No I P..l~ J_IU\!DQ(} h~da a Clrcuouan- mlsstona~ e WJSS!Onanas, bis-
t\li!§êã Lã~nt.é ainda um Conti- sec. u~o _YI, querendo revltahzar clij i!ê tempo ~Jüa~r. mas nãifOi r P.OS, _sa~exdotes, re!iaioso~ (as) e 

1 ne~ care~ de missionários e/ cnstlaOl o uaseexunto - ~ ajSJ_m: .a I~eJa, .desde gue, nas ão .. nurucanos. da Proyjncia. de l 
oorigado a 1r buscá-!oslQra. ( tg.ra .. r no. . a suas ~~meua5_9Il.&en5, CKJ!t~ o Toulouse)l. s~~ das fro~ras 

- . . . _ . A o . , o , . n o r6âDaãio Odê=le&US, teve consc1en- de seus pa1ses para eyan~ehzar o 
:rol Q arrpJO_al'W'·frontetraj na? f01 f,!l9Ste~r? do elw (de onde ele mes- cia de que sua missão exigia uma n~o. Rostos e pessoas - e este é 
uma ª9<l? mstmu~a dos Aposto- l!lQ...sa'ra para ~r Pa~) c?m outros I nstante a tida ara mais I ge, I o fato novo, al,rissareU::o e nraruis- 1~ 

~lo~~ diSCJpulos, ~o! uma or,dem ex· a.. quarenta moggçs. Do1s seculos d~ para o da casa aterna e do ' sor - dosTlrTri · · · 5" b , ... 
-r phcJla. e Pi=tentonca do Mestre· r ' · i ~· ~ · . . . ~ • mJSSJonanos r a 

"Jd : · · · d - . poiS, e um ~O~~ ttq, pr.QPDO. paiS. .§ÜWOS que. saJtapdo as nosfos 
e , anunCJat, ensmat tu o o que que salta ~~L .. ulª_Hba eJ · · · fr · -

eu mandei fazei discipúlos bati- r. . . . B"~ ~ . Nl_loglci..JIWl t'-QI~Aa ~ ~nteuas, atualmente estág p o-
;4zai!"lt ond~? A todas as naçÕes, até 6]r. ~d;;Jr::lh~ e .leva, 1 ~· ehlo~®J~qu~m- clamando o,..JlOm.e, !\DeSK>a ~a 

.~os ~ns A., ......-8 A procura de - . p 1 . frogtetru nane uma OPfrao ~ui- b9i-nor salyaf.i.nra ~Jesus Cns-

.,...--, ~~~.,..... -'-.~.=»--IIIIW.L..w.u.M · n.ao ~ a _a.avra 11)jt5. os JDeiO~ e t :':iua AA inAC.:A .. ..,. .. "'" ftru""" , !.'&. • 
~ quem? A todas as nações. até os instrll.QlÇptos da 's.alva~ão até-os .a~s :- to na Afnca, na Asia, na Eyrpe 
' confins da terra. A procura e quem? .frisões aos QuiDS ento:ga a P'Õf>ria e.,P~ª .exJaeo~'ª do ser I ar~ a ~'sJ n..9s Estados UnidQs. Queira Deus 

~todos os homens e até todas as yjda..pm amar a I~ns ~o. Da suwana e ate ~o ser lgte.Jª Slffi· que o espírito do COMLA 5 mul-
cnaturas. Inglaterra na I, ãinc- transmi-1(" plesm.rote. Asstm sendo - Jm tiplique por 2, 3 ou 5pte.número 

~ Nada, pois, de esRaotos<> que já gra v o ev s Ce s ~ vo-me l,.3nsar e a ex~ressar esse J: de brasileiros que estão obedecen-
01.9rimeir~ missionários, os Doze, ( 9._a.ldsmc!Jl. DePQis. díJ,IrlaQda, por pensamento - a yaruda missio- do ao mandato "Ide e anunciai". 

4 atr~~ a~treJ1as fronteiras da fl\ciu de uma )lerdad"ira "j}jáspp- n~ria aJtm-fronte.JrélS é uma di-
~ua Pa_l~~m~ natal e. J?llrtam c~m ,ra ", ~m Colmuha~?· ~mada.de I mensào essenial. ~ missà~. Q_u, 

1 uma so tumca, sandahas nos pes, Bobb1o ou de l.meJI. lu~res por d_ito de outra mane~: ir alrm-~ 
• Cardeal primaz do Brasil e presiden!e da 

~ I · CNBB 
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O Outeiro aos 
256 anos 

ALEXANDRE DEMATHEY 
CAMACHO * 

, Reza a história que, em 1671, 
o ermitão Antônio de Cami

nha construiu, sob a invocação da 
Senhora da Glória, uma pequena 
capela num dos locais históricos 
mais bonitos da Cidade do Rio de 
Janeiro- o Outeiro da Glória. 

As terras onde foi erguida e se 
mantém a igreja, inclusive todo o 

vouteiro, pertenciam a Cláudio, 
l Qurgel do Amar~!_ que, por escri
tura pública datada de. 1692... 
doou-as à excelsa Senhora da Gló
ria, sob condição da permanência 
da capela no local e a garantia 
dele e seus descendentes serem ne
la sepultados. 

Como as obras da igreja só 
. terrpinaram em 1739,,ano em que 
foi canonicamente instituída, ad-

::{ mitem os que ~uisaram ªfª 
- história, que no período su se-

qüente à doação por escritura pú
blica existiu uma irmandade para 
cultuar Nossa Senhora da Glória 
que, com recursos e esforços pró-

.:! prios, teria concretizado o projeto 
de construção da igreja, como se 
apresenta, sob a supervisão e 
coordenação 
técnica do te
nente-coronel 
José Cardoso 
Ramalho, que 
foi, também, 
seu autor. 
:f Os expertt 

_
1 
que estudaram e 

"'~ pe~--alh o 
estilo arquitetô-
nico da igreja, 
assim se mani
festaram a res
peito: "Pela 
época em que 
foi edificada e 
pelas caracterís
ticas de sua 
planta, a igreja 
de Nossa Se
nhora da Glória 
do Outeiro 
constituiu-se em 
monumento de 

...; importância ex
' ' cepcional para o 

Rio de Janeiro e 
para o Brasil. 
Seu plano ar
quitetônico, in
vulgar nas ar
quiteturas 
brasileira e por
tuguesa, combi

. na a forma do 
duplo polígono com esguias pilas
tras de cantaria, conferindo-lhe o 
.dinamismo e barroquismo que a 
distinguem, de rara elegância(. .. ). 
A planta é constituída por dois 
octógonos irregulares, alargados e 
interligados, antecedidos pela base 
quadrada da torre da sineira cujo 
pé lhe serve de pórtico entre três 
arcos de cantaria. 

Acima do pórtico com abóba
das de arestas, situa-se o coro e, 
no topo, o campanário. A portada 
central, neoclássica, tem no alto 

f l um medal.bão da Senhora da As
'sunç~, as duas laterais são sim
ples, com elementos do final do 
barroco ou do rococó. A nave, 

~ en~ad~Jgi:açp de cobertu
ra, compareáes de excepcional es
pessura, é coberta por uma abóba
da de berço entre duas abóbadas 
côni~ seg!lradas POr arcos du-

D. Pedro 11, outprggJ.I. .à sua ir; f 
mandade, que se compunha de 
nomes os mais expressivos da ci
dade, ~ título de IMPERIAL. A l 
República re~itou e acatou essa I-!. 
Qjs.tinção, ràzao porque a lrman- r 
dade de Nossa Senhora da Glória 
do Outeiro tem direito ao uso da 
titulação de IMPERIAL.. 

O provedor Mauro Ribeiro 
Viegas e sua senhora Elza de No
ronha Viegas (provedora) de há 
muito vêm trabalhando na con
cepção da programação dos atos e 
solenidades que serão realizados 
nesse período, em~excel-~ 
~ira. Especialmente por-

que a igreja comemora 256 anos 
d~lsiêíicia e, no periodo, se re-

llgistra o 45° aniversário da dellni- 111 
çâo do Dogma da Assun ~ oJ!e 
Nossa Senhora Rainha da Gióna. 

A gestão da provedoria tem si- 1 
do muito proficua. A igreja e a F 
irmandade vivem, com a direção 
dos provedores Mauro e Elza Vie
gas, um tempo de gra~da- f 
~ irmandade tem recebido no-
vos irmãos e a agenda de oficios 
religiosos, no que concerne a casa
mentos e batizados, está repleta e 
quase sem data para os interessa
dos. 

.... ..,~ 
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,. O Diais alto Inodelo 
:o. LUCAS MOREIRA NEVES* realiza a humanidade na sua inexce-1:. : "Q ue preocupação mais pre- dível lenitude: ninguém "'Toi m~' 

mente e mais urgente le- ?mem me or h~mem d~ ue 
vou-o a escrever a crônica da quar- 1lho. de Deus. .~r Isso -.di.z a Seu 

;~da (Bom exempTopar.a f r~~Ito o Co.n~tho Ecumem~ V a~ . , 
os Jovens)? E, dentro da complexi- tlSill!9 li-~ a s~a luz e no~~~]~' 
dade do raciocínio, qual seria, em to com. Ele se deshndam o m1steno 

, urna palavra, a proposta contida e .. os emgma.s do .ser .h~ma~. Com? d 
nela?" Essas duas perguntas trans- ho~em umdo a diVIndade ~le e, • 
parecem, embora sob formas diver- pois, modelo para a humamdade. 

' sas, na correspondência provocada M odeio para cada pessoa h uma~a. 
' por aq.!!_ele simples escrito. 1~ M odeio para os adolescentes e J.o-

Simples é também a resposta. vens que crescem para um humams-
Tem-se observado que, embora..J]: ~1o n;ais integral. .' . " 
fratários..e renitentes a m..orlelos insti- F M~dclo de que? Jtadicalm~, • t~is: hierárquicos, impostos por modelo de absoluta identifica ão de 
obrigação, os jovens têm necessidade 1... próprio com a Vontade do Pgt ~ 
de modelos e procuram seus modelos seu ser foi um sim a Deus, sem _ 
~'outros jovens mas também adul- r~rva, sem retorno, sem recuo e 

· tos.- que eles admiram e amam é sem recusa. MQ.4Fro de quê? D~ só-. 
com sentimentos de fasci~ue (fãã(;;;;:liiêia: Nele u.ida.. as atitu-
eles __procuram imitar, às vezes até des, os. atos se ajustaram à escqJha 
CÓpiar o~emedar pessoas,.,que se P. inici.al, ~ siuz~~m~ntal. Mod~lo 
torn~los. Ora acontece que Q~ [!de/idade, que_ s1gmfica a co~- i 
estes homens públicos - artistas, fi- cia levada até o fim -até ao a r-
guras d~ mídia, chefes religiosos ou ffo fim. Modelo d<;... renún~a pes- J 
líderes carismáticos- só ofereçam à sõal, d~rendimento das prQQ!ios 
mimetização dos jovens um ~por- i~es- do Qróprio comodismo 
tamento moral incoe~te, _quando j::' _:_ em vista de um serviço aos oU-
nãO destrutivo, prestando, com isso, tros - um servi o de S va -o -
úin servtCQ negativo à juv,>ntude. A}:= sÔb a moçao e um ideal~Modelo \~ 
p~ concreta, se assim se pode âe coragem, moraL não de bravata 
cnamar, embutida naouela reflexão, J::: ou valentia, mas de capac1daaê de 
era a de qu"rtódos quantos se encon- pàgãi=tÕdo o preço, "mesmo o Ta. _ 
:r-am na C9J!dição de líderes ~de-\~ perseguição, da caftini'a e da in,i,Yria, )-=... 
lps dos jove.!!h so lhes dêem exem- r para não renegar a coerência e a 
pios de COJl!POrtamento ético e mÕfal r fidelidade. Modelo, ortanto, de in
:::: ~soal._ fumiliar. cí.Yico, poiitico, l:;... trepiJez~ Mo e o de ro u ü e-
~-capaze~ucar e for- fi9J;i4.g1J, e intimidade com.Q Pai 
mar jovens consciel!!.es ~entes ~.Jlr'!Y'ão. Modelo de ca12acidad~ 
~mais altos valores humanos. d · serir no provisório do dia-a-dia 

\ Tj: .diante de si ;nodelos a imitar é o sensg__ o e mitiv e e cumpnr 
.tã~ determinante na constrl!S:ão daj rigo~nte as - I=' 
personalidade de um ' ven uanto coisas definitivas malgrado o des-

1 .A· CipiOs, normas e um~al. gaste da provisoriedade. 
··- necessidade de modelos váli- Os adolescentes e iovens, teme-

dos e decisivos no pukesso de. eau- rosos, vacilantes diante dos aes'ãli"õ's 
' ca'çãÕ dos adolesçs;ntes e jovens sus- e ~'õ, ind~cisos 
~ta naturalmente um outro ti~e diante do transcendente e do defini-
~xl!9: alé~ de p;oc~r~r ~er, en- tivo têm muito que aprender com o k 

"'ffirãos· seus m~au- modelo Je~us Cnsto. 1-
' têôffco modelo para os seus edu-
§dost\t ?o~TITiducadod alguém 
capaz e 1den 1 Icar, apresentar e \ 
inculcar-lhes os melhores e mais}, 
perfeitos modelos. 

'' Neste sentido, ~.formação de jo
vens cristãos tem uma tarefa quee, 
ãd mesmo tempo. gw1de torça e 

__grande riq\!3ª. Cabe-lhe oferecer~~ 
aos formandos o modelo mais per-
feito que possa exis~isto . 

• Jesus Cristo. Para falar D~, a...(é 
no mistério d~ -Isto e, I formadores de adol cent e jo-
~lada segundo a qual, vens: ~ ca~uigas, pr~es 
N"ele, o yert;>o Eterno, nas entra~has d~, p~ diretores de 
de Ma~~.' se fez carne e_ hab1~ou ~0orsciêncjsl , comunicadores sociais. 
entre nos (evangelho de Sao Joao) A adequada apresenta~ão e a assi-
~ arrancou da inteligência e do co- .1 - d J r c · t__.. .__. 
raçao do homem os termos mms ou- ... - , . , . -
sados e mais sublimes. "Ele é o es-~ dEO tena ~m.Jormid~vel 1~5to 

- . ~~ açao e esus ns o como mo-

plendor do p~ jmagem""CJãSüa . ~og1a e f?rmaçao de JQyens. 
s~. _Ele ~cima de..)Qda Corno, de maneira subordmada, a 

'criatura. Pormeio Dei'e1üclõíoi feito apresentação e assimilação de mo-
e·se;n Ele na 1 na o". Perfeito delos capazes de conduzir ao mode-
Deus, Izem as palavras da fé. Por lo Jesus Cristo: Maria e os santos, 

, outro lado, porém, Ele ~os por exemplo. 
ev~ como,...perfeit~ hon~en;; ,.. Essa é, para mim, uma i~r-
Paulo d1z ~I: qu~ ~!e se esyazi~ P,reocupasão. É também uma pro-
da sua condi o d1vm ara assumir ,..__ , . , . 
~udo p,osta pedago~u::a,.sem duv2?a. 

menos no ~do. 
. -como verbo Encarnado, Ele ------- ' Cardeal-arcebispo de Salvador e primaz 

do Brasil 

.. .. ... ..... ~ 





Geraldo Bezem 
recebe homenagem 

hoje em Brasília 
O Miniltro Geraldo Baerra de Meae

zea rfKlebe hoje. em Bruilia, a Ori Cruz 
da Ordem do Mérho do Trabalho, que 
lhe foi concedida por decreto do Preli
dcnte Joeé Sarney. 

O profeuor e jurilta Oumine111e, que 
já Oitenta a Ori Cruz do Poder Judi
c:Wio e a Orã Cruz do Poder Judiciúio 
Trabalhista, bem como o titulo de 
Conatrutor do Dircilo do Trabalbo, Yi, 
Ulim, maia uma vez recoabeciclol 01 

leUI eafOI'ÇOI l'llult.utel do projeto de 
lUa autoria que deu i Jllltiça do Traba
lho aua orpnlnçio atual e de aua atua
çio como cquh..tor e primeiro pnli
dente, por Mil 811101, do Tribuaal Su
perior do Trabalbo. 

Entre OI qnciadOI, fipna O Wi
ftillro Paulo Broaud, da Jllltiça, Rlflel 
de Almeida Nt~aNe, da Pmidlecia. 
Moràra AJ.., preeldeale do ........., 
Tribwlal Federal. 

s .o\, 



Tema: O SINDICALISMO NO DIREITO DO TRABALHO 

Expositor: JOÃO REGIS F. TEIXEIRA- Professor de Di
reito do Trlh~ lho da Universidade Federal 
do Paraná. ' 

Mediador : ALDO ALVES - Advogado 

Debatedor : C. A. PAULON - Advogado 

16 de novembro - 20 horas 

Tema: A AÇÃO RESCIS0RIA NO DIREITO DO TRABALHO 

Expositor: ALUIZIO GAVAZZONI SILVA - Advogado 

Mediador : MAURO RIBEIRO - Advogado 

Debatedor: CARLOS ERALDO LOPES - Advogado 

19 de novembro - 20 horas 

• Tema: A MUUIER NO DIREITO DO TRABALHO 

Expositora: MARIA REGINA DE CASTRO FRANCO - Juiza do 
Trabalho 

Mediadora : MARILDA MORAES LIMA - Juiza do Trabalho 

Debatedora: T. MARIA CARNEIRO -Advogada 

20 de novembro - 20 horas 

Tema: O PREJULGADO NO DIREITO DO TRABALHO 

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

Mediador : PAULO DIAS - Advogado 

Debatedor: HUGO FERREIRA DA CUNHA - Juiz do Trabalho 

21 de novembro - 20 horas 

Tema: PERSPECTIVAS DA LEGISLAÇÃO SOCIAL NO BRASIL. 

Expositor: WALTER SILVA - Deputado Federal da Comis 
são de Legi.s lação• Social da Câmara Federãl 

Mediador : CARLOS AUGUSTO COIMBRA DE MELLO 

Debatedor: LUIZ MIGUEL PINAUD NETO - Advogado 

22 de novembro - 20 horas 



19 SEMINÂRIO FILMINENSE IE Dlffil'ID 00 TRABAlHO 

Direção: CENTRO EDUCACIONAL DE NITERÓI 

Promoção: ASSOCIAÇÃO FLUMINENSE DE ADVOGADOS TRABALHISTAS 

PatrocÍnio: COMPANHIA COMtRCIO E NAVEGAÇÃO 
(Estaleiro Mauã) 

Abertura: Palavras da Direção do CEN, AFAT e CCM 

12 de novembro- 19,45hs. 

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

Expositor: GERALDO BEZERRA DE MENEZES - Professor de 
Ôire1to do Trabalho da Un1versidade Fede 
ral Fluminense. 

Mediador: ARTHUR CORREIA MAYER - Advogado 

Debatedor: HILSON CESAR DE OLIVEIRA - Advogado 

12 de novembro - 20 horas 

Tema: POLITICA SALARIAL 

Expositor: EUGeNIO ROBERTO HADOCK LOBO - Advogado 

Mediador : ACR!SIO DE MORAES REGO BASTOS - Advogado 

Debatedor: IVO BRAUNE - Advogado 

13 de novembro - 20 horas 

Tema: O ATLETA PROFISSIONAL NO DIREITO DO TRABALHO 

Expositor: MOACYR f~REIRA DA SILVA - Juiz do Trabalho , ___ :_,. 

Mediador : MANOEL MARTINS - Advogado 

Debatedor: E. R. HADOCK LOBO- Advogado 

14 de novembro - 20 horas 
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:; q~~·\~P,S~ !~drigues f~!~.·~~.~r~i~l . _ , . . . . 
a Campauud da Frate~n~d~d~.~~;;;, Campanha da Fratermdade 

definiu seu tema para 96 
\ 

Juazeiro (Da Sucurul)- O bispo SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA 
de Juazeiro, O. José Rodrigues, dis· 
se que a Igreja Católica, no Brasil, Segundo O. José Rodrigues, "a 
escolheu para a Campanha da Fra- Campanha da Fraternidade, contor-
temidade, em 1996, o tema "Frater- me propõem as diretrizes gerais da 
nldade e Polltica". "A formação de ação evangelizadora da Igreja no 
uma nova consciência política das Brasil, quer propiciar a participaç~o 
pessoas tom,11-se cada vez mais ur- na construção de uma sociedade jus-
gente, a fim de que possam exercer ta e solidária, como exigência do 
bem a sua cidadania. O cidadão de· bem comum a ser vivida, segundo 
ve conhecer os seus direitos e seus o exemplo de Cristo. O objetivo geral 
deveres para uma convivência con- de tudo Isso é contribuir para a for-

1 dizente com a dignidade da pessoa mação polftica dos cristãos para que 
humana em todas as suas dimen- . exerçam sua cidadania sendo sujei· 
sões", afirmou. · to~a construçAo de uma sociedade 

O tema "Fraternidade e Política", . justa e solidária". 
é de ampla abrangência. "Envolv~::..: - Por outro lado, a Campanha 
desde as relações interpessoais na da Fraternidade tem objetivos espe-
famma, na escola e na comunidade, cfficos e, dentre eles: ampliar o con-
até a macropolrtica, com suas mani- ceito de polftica para além de proces-
festaçOes de denúncia e de ação, sos eleitorais; oferecer elementos 

1 e também de corrupção cada vez para um novo exercfcio da polftica 
maior e de desilusão para os que a partir do pobre e do excluldo; incen-

1 esperam soluções de eqüidade e tivar as pessoas a se tomarem sujei-
de justiça. Estamos, pois, diante de tas da ação poiltica na promoção do 
uma tarefa árdua, um tema com- bem comum; darear a ligação da po-

• plexo e diffcil de s~r abordado. Este lrtica com o cotidiano das relações 
. . tema foi escolhido a partir de suges- familiares, comunitárias e eclesiais 

Dom Jt~sl RIHirlpes Bispo tli; Dl«eÍe tk J•~Uo. ~; •. ;r· tOes provindas das comunidades, e estimular a militâ]lcia polltica e o 
1 ' •• J •• ~ i · . · <i.~::':·'~~ paróquias dioceses e regionais da exerck:io de cargos públicos revisan-

A btrla, ontem, tm todo 0 Pais' a Ca'm.oanha da Frme~~Ú/,de" · CNBB", disse. . . do permanentemente '" p~ática do 
d 6 . ~ ._~ .~ n1 ,,., • , .~ l . ~ --O lema escolhtdo, "Justiça e poder. 
e 9 .' rom o tema. r ralerntuaue e ~o tttca,$ tenuo co'!"" ema. : paz se abraçarão", é um texto blblico Concluindo, disse o bispo de Jua-

Jusflça e Par. se Ahrt~çarão. C? o~jetwo dt~lgreja CtJJólt~a, com a . extraído do Salmo 85.11. Ele encon- zeiro, que "à luz do Evangelho, a 
ca~tq~a11ha deste nno é contrthu.'r par~ a formarão poltttca dos 1 tra fundamento no profeta~lsaras, pa- Campanha da Fraternidade sobre 
cnstaos para que exerçam s.ua Cltladllf''?t .se~ do su}etlos da cons-~ ra quem Justiça e paz são duas no- política, neste tempo de Quaresma, 
truçao áe uma soclrdade dtgna e soltdarta. A campanha que foi tas características Importantes da quer ser um apelo forte a uma mu-
abtrtn pelo Card,al Dom Lucas Mor~ira N_eves, presidente .dai ,era messiânica. Com elas, chegam dança pessoal e profundB: do ·cora: 
CNBB, I tambén;t um alerta no senti~() de •"ma mudança .t. de, a prosperidade e a estabilidade na ção para que, vencendo o tsolamen-
posrura em.relaçlq à escol Ira, dos candulalos que ~onco"erão a ordem soélal. o lema aponta para to, o comodismo e o individualismo, 
cargos elettvos nd eleições deste ano. Em Jua.r.etro, a Campa.._ 0 grande Ideal. Justiça, para possi· cada cristão, solidário com os de-
ftha da Frtllem/dade será v/venclada na Diocese do munlclpior bilitar e ganrantir a paz, em processo mais, assuma o compromisso de em-
duranle toda a QutU't.tma. Ontem, o Bispo Dom José Rodrigues,~ dinâmico, um sonho. Trabalhamos penhar-se ativamente na construção 
em sua men.tagem, disse que a Campanha da Frtllertridade dej para que hoje Justiça e páz se abra- de uma sociedade com justiça e paz, 

' 96 st Insere nos temas das campanhtU dos anos anteriores que: .w.-n õabando tratar-se de um Ideal · promovendo, através da ação pollti· 
abnráaranr a temólica social e dá contlnuldadt à de 9$ sobrt os1 a ser construido constantemente. ca, o bem comum. · 

c•xrluldos. PáginaOJ. • · ·" ;; ., • ~- ·. ·;. ,, c1 ----~~~~~m'D:i'"!!!~n~:'!"~R;;:;-::~~~'tr'~~m •• . • tt • \11- .. • ~ ·~ ~ 
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·Os pemambumnos (1) 
• Sempre achei que, para interessar os estudantes, a 

• História do Brasil deveria ser contada da frente para 

trás. Começaríamos com a reeleição de Fernando Hen

rique e retrocederíamos até onde desse o tempo das 

aulas. No caso da história republicana de Pernambuco, 

que começo a contar hoje, o ponto de partida é 1950 e 

o fim, a Proclamação da República. Não acho grande 

perda os jovens não saberem de Maurício de Nassau. 

Perda é a nova geração 
não saber o que Miguel Ar
raes representou na histó
ria do nosso tempo ou, para 
ficar nos limites que me tra
cei- o da História Repupli
cana até 1950 -, quem foi 
Agamenon Magalhães, que 
dominou a política pernam
bucana durante a ditadura 
de Getúlio Vargas. Também 
é bom saber quem foi Car
los Lima Cavalcanti, o inter
ventor escolhido após a Re
volução de 1930, sendo de
mitido sem cerimônias 
após o golpe de 1937, ou 
ainda Ulisses Pernambuca
no, José Ribeiro Escobar e 
Estácio Coimbra, três refor
mistas que chegaram ao po
der no tempo errado. É pre
ciso saber, ainda que de ou
vir falar, quem foi Francisco 
da Rosa e Silva, elegante so
b a do início da República, 
que foi vice-presidente da 
Repúblicá e aliado do sena
dor gaúcho Pinheiro Ma
chado. A sua máquina elei
toral era tão azeitada que 
ele decidia os destinos do 
estado durante a estadia, 
no porto de Recife, dos 
transatlânticos que o leva
vam para temporadas em 
Paris. 

Agamenon Magalhães 
era um sertanejo de Serra 
Talhada, como Lampião e 
Inocêncio Oliveira. A cara 
redonda, os traços asiáti
cos e o sorriso permanente 
lhe deram o apelido de Chi
na Gordo , inventado por 
Manuel Bandeira. Escon
diam a alma vingativa, aqto
ritária e oportunista. Mas, 
também, nacionalista. Foi o 
pernambucano a ascender 
aos mais altos postos da
República no seu período 
do Estado Novo: ministro 
do Trabalho, da Justiça 
(duas vezes), interventor 
federal de 1937 a 1945 e, fi
nalmente, governador em 
1950, até a morte em 1952. 
Nas duas vezes em que dei
xou o poder foi substituído 
por seu protegido Etelv\no 
Lins, de facinorosa fama. 
Etelvino foi inicialmente o 
delegado auxiliar, encarre
gado do policiamento do in
terior do estado. Neste car
go, organizou a luta contra 
os insurretos comunistas 
çle 1935, encurralando-os 
perto de Jaboatão. Em se
guida, como secretário de 
Segurança, notabilizou-se 
pela censura à imprensa, 
pela perseguição a intelec
tuais - prendeu brevemen
te Gilberto Freyre - e, ao 
assumir a interventoria, em 
1945, foi responsabilizado 
pela morte do estudante 
Demócrito de Sousa Filho, 
em 1945, numa manifesta
ção pelo restabelecimento 
da democracia dissolvida a 
bala pela polícia. 

Agamenon Magalhães, no 
Governo de Pernambuco, 
foi o mais fiel e eficaz defen
sor de Getúlio Vargas. A 

propaganda que fazia das 
realizações do Estado No
vo foi considerada um 
exemplo para os demais in
terventores pelo chefe da 
propaganda do regime, 
Lourival Fontes. Perseguiu 
implacavelmente as oposi
ções, inclusive os adeptos 
do seu ex-aliado e governa
dor eleito, Carlos de Lima 
Cavalcante, que apesar de 
estar na Europa quando do 
levante comunista de 35, 
foi acusado de com ele sim
patizar e chegou a ser jul
gado pelo Tribunal de Se
gurança Nacional, sendo 
absolvido. As acusações 
eram tão absurdas que até 
Etelvino Lins depôs em seu 
favor. Escolhia seus auxilia
res no Governo de Pernam
buco segundo a fidelidade 
que manifestassem, pri
meiro a Getúlio Vargas, de
pois a ele mesmo. 

Contraditório, Agame
non, quando ministro da 
Justiça, escreveu em 1937 
uma crítica à Declaração 
dos Direitos do Homem di
zendo: "Assegurar todos 
esses direitos é dizer mor
ra de fome; a essa demo
cracia não darei o meu vo
to, a minha colaboração, 
porque contra ela clama a 
minha consciência de cris
tão" . Quando os v'entos 
mudaram, em 1945, publi
cou um artigo intitulado "O 
Regime Vai Mudar. E Eu 
Também". Mudou tanto 
que em outubro de 1945 foi 
encarregado pelo ministro 
da Guerra, general Coes 
Monteiro, de levar a Getú
lio Vargas, em companhia 
do general Oswaldo Cor
deiro de Farias, a notícia de 
que havia sido deposto. 

Redemocratizado o país, 
eleito deputado à Assem
bléia Constituinte pelo 
PSD, partido majoritário no 
Congresso, Agamenon tor
nou-se coordenador das 
bancadas do Norte e do 
Nordeste e foi escolhido 
presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça que, 
já à época, era a mais im
portante da Câmara. Quan
do o Congresso foi chama
do a votar a cassação dos 
mandatos dos deputados 
comunistas, Agamenon, 
juntamente com os mais 
importantes deputados 
pernambucanos, Etelvino 
Lins e Barbosa Lima Sobri
nho, votaram contra, por 
acharem a medida incons
titucional. 

Foi por esse tempo que 

1 
Agamenon Magalhães defi
niu a sua opção política, di- • 
zendo que a ditadura é um 
bom regime quando somos 
o martelo, e um regime 
muito ruim quando somos 
o prego. Melhor do que nin
guém, sabia do que estava 
falando. Até hoje há muita 
gente no Brasil que pensa 
assim. (Terça-feira tem 
mais Pernambuco). 
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Os cearenses ( 4) 
• "Há políticos que são tão azarados que caem de cos

tas e quebram o nariz", dizia Ulysses Guimarães, que na 

vida pública conheceu tanto a sorte como o caiporis

mo, como gostava de dizer. No Ceará, o político mais 

sortudo foi Francisco Menezes Pimentel, o homem que 

por mais tempo ocupou o Governo do estado. A sua 

eleição, em 1935, foi um golpe de sorte. A sua perma-

nência no poder até 1945 foi sorte redobrada. 

Menezes Pimentel candi- estava no Rio de Janeiro e 
datou-se ao governo pela foi a primeira autoridade a 
Liga Eleitoral Católica, entrar no palácio para pres-
(LEC), que elegera 17 depu- tar solidariedade ao dita-
tados nas eleições para a dor, uma ve:z; debelada a re-
Assembléia, a quem compe- belião. Ganhou, com o ges-
tiria a escolha do governa- to, a gratidão de Getúlio e fi-
dor. A oposição, congrega- cou no poder mais oito 
da no Partido Social Demo- anos, até a derrubada da di-
crático (PSD), elegeu 14 de- tadura, em 1945. 
putados, mas conseguiu Getúlio foi sucedido por 
atrair mais um. A eleição de José Unhares, presidente 
seu candidato, Joé Acioli, do Supremo Tribunal Fede-
último membro da oligar- ral, que nomeou novos in-
quia Acioli, dependia de um terventores para os esta-
único voto: o de Carlos dos. O Ceará teve oito, em 
Eduardo Benevides, pai do um ano, inclusive o sogro 
atual deputado e ex-sena- do ex-ministro Célio Borja, 
dor Mauro Benevides, da Benedito Carvalho dos San-
LEC. Um empate daria a vi- tos, que ficou apenas três 
tória ao candidato mais ve- meses no Governo, mas se 
lho, que era José Acioli. elegeu deputado consti-
Apesar das pressões que tuinte em 1946. 
recebeu do governador em O afastamento de Mene-
exercício, coronel Filipe zes Pimentel do centro do 
Moreira Lima, aliado dos poder cearense abriu um 
Távora e do PSD, e de mui- vácuo que levou algum tem-
tas ofertas de regalias, Be- po para ser preenchido por 
nevides ficou firme com o uma nova geração. Nenhum 
seu partido. Getúlio, que te- dos governadores que o su-
mia distúrbios em Fortale- cederam deixou a sua mar-
za, destituiu Moreira Lima ca, quer na administração 
do governo três dias antes estadual, quer no cenário 
das eleições, o que não nacional. Enquanto isso, 
tranqüilizou inteiramente formavam-se no Congresso 
os deputados majoritários. as lideranças que viriam a 
Sentindo-se ameaçados de firmar-se após 1950. 
morte ou seqüestro, pé"di- Armando Falcão elegeu-
ram abrigo ao quartel do se deputado federal ,pela 
23~ Batalhão de Caçadores. primeira vez em 1950, pelo 
Conta Mauro Benevides: PSD. Reeleito, foi líder do 

- O pessoal do PSD, que PSD de Juscelino Kubits-
tinha muitas ligações mili- chek e seu ministro da Jus-
tares , conseguiu misturar tiça. Frenético anticomunis-
tártaro na comida do Bata- ta, apoiou o golpe militar de 
!hão. Tártaro é um podero- 1964. Foi ministro da Justi-
so laxante e o efeito foi ar- ça no Governo Geisel, ten-
rasador. Ninguém conse- do-se celebrizado pela Lei 
guia sair do banheiro. Afi- Falcão, que impedia o deba-
na!, na hora da votação, os te eleitoral na mídia eletrô-
deputados caminharam até ..... nica. Sempre que questio-
o prédio da Assembléia es- nado pela imprensa sobre 
coitados por soldados do as medidas que adotava, 
23 ~ BC. Menezes Pimentel respondia: "Nada a decla-
foi eleito. O novo governa- rar". 
dor foi logo para minha ca- Carlos Jereissati, próspe-
sa, agradecer o apoio de ro empresário e pai do go-
meu pai, que mal podia fa- vernador Tasso, elegeu-se 
lar com ele. Tinha de ir toda deputado em 1954 para se 
hora no banheiro. defender das acusações de 

Depois dessa cagada ge- contrábandista que Arman-
ral, Menezes Pimentel to- do Falcão lhe fazia. Sena-
mou posse, em maio, em dor, foi o mais importante 
mais um golpe de sorte. Em líder do PTB no Ceará. Pau-
novembro, explodiu a revo- lo Sarasate, governador em 
lução comunista. O prefeito 1955, elegeu-se deputado 
de Mossoró, Rio Grande do federal pela primeira vez 
Norte, dizia estar sendo em 1946, pela UDN. Nos 16 
ameaçado por uma milícia anos que passou na Câma-
de mil operários comunis- ra, dominou inteiramente o 
tas e pediu ajuda. Menezes orçamento da educação. 
Pimentel despachou uma Finalmente, Martins Ro-
tropa da Polícia Militar para drigues, filho de tradicional 
apoiá-lo e , embora não família política, começou a 
ocorressem combates, mar- carreira como secretário de 
cou um ponto com Getúlio, Justiça de Menezes Pimen-
que em 1937 confirmou-o te!, mas só teve o seu pri-
no poder como interventor, meiro mandato federal em • 
após o golpe que- instaurou 1955, pelo PSD. Com o regi-
o Estado Novo. A virada fi- me militar, manteve-se fiel 
na! do destino a favor do aos princípios democráti-
cearense veio a 11 de maio cos e foi um dos principais 
de 1938, quando os integra- líderes do MDB. Foi cassa-
listas tentaram depor Var- do após o Al-5. Era um ho-
gas atacando o Palácio Gua- mem sério e destemido. 
nabara, onde morava com a (Amanhã começam as his-
família. Menezes Pimentel tórias de Pernambuco) 
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Os cearenses (,3) 
• . Família danada de errada para escolher candidatos 

à Presidência da República era a dos Távora, no Cea

rá. Poderosa opositora da oligarquia dos Acioli, eles . 
apoiaram Rui Barbosa contra o marechal Hermes, que 

foi eleito. Contra Arthur Bernardes, foram de Nilo Pe

çanha. Outra derrota. Ficaram com o paulista Arman

do Saltes de Oliveira contra José Américo, governador 

da Paraíba. Getúlio deu o golpe antes das eleições. 

Acertaram só uma vez, so marechal Eurico Dutra, 
apoiando a Aliança Liberal em 1946, candidatou-se à 
e Getúlio Vargas contra Jú- Presidência da República, 
lio Prestes, que venceu mas em 1955. Perdeu para Jus-
não tomou posse, porque celino Kubitschek. 
foi derrotado pela Revolu- A vitória de Francisco 
ção de 1930. Com a revolu- Menezes Pimentel, da Liga 
ção, os Távora chegaram fi- Eleitoral Católica, em 1935, 
nalmente ao poder. O te- voltou a reforçar o poder 
nente Juarez Távora, que dos coronéis na política 
vinha lutando contra o po- cearense, ao qual os Távora 
der central desde 1922 e fo- terminaram por aderir. 
ra um dos comandantes da A família só voltaria a 
Coluna Prestes, tornou-se ocupar o Governo do Ceará 
"Vice-rei do Nordeste". A em 1962, quando Virgílio, fi-
primeira coisa que fez foi ti- lho de Fernandes Távora, 
rar da cadeia o irmão mais deputado federal e ministro 
velho, o médico Manuel da Viação do gabinete par-
Fernandes Távora, e insta- lamentarista de Tancredo 
lá-lo como governador do Neves, elegeu-se pela UDN 
Ceará. numa coligação com o PSD 

O governo de Fernandes de Juscelino Kubitschek e o 
Távora durou pouco mais PTB de João Goulart. Ou-
de um ano, de vez que en- rante o período militar ini-
trou logo em choque com os ciado com o golpe de 1964, 
comandantes da guarnição a política cearense foi do-
local do Exército. Getúlio minada por coronéis do 
mandou a Fortaleza uma co- Exército: Adauto Bezerra, 
missão de alto nível com- de Juazeiro; e Cesar Cals, 
posta por Oswaldo Aranha, além de Virgílio Távora. Fa-
então ministro da Justiça; voreceram o fisiologismo e 
Pedro Ernesto, interventor o nepotismo, que só teve 
no Distrito Federal, e o gene- fim com a eleição de Tasso 
ral Góes Monteiro, que teve Jereissati, em 1990, apoia-
decisiva influência sobre o do por um grupo de jovens 
Exército até a entrada do empresários modernizan-
Brasil na 11 Guerra Mundial. tes. 
Apesar da influência de Jua- Esta é uma história que 
rez, que escolhera a maioria ultrapassa o período de 
dos interventores do Norte tempo que dema~ca esta sé-
e Nordeste, Fernandes Tá- rie, que é sobre a política 
vora foi substituído pelo ca- estadual na primeira meta-
pitão Roberto Carneiro de de do século XX, mas ape-
Mendonça. Isto não impediu sar disso vale uma men-
que ele, ao contrário de Jua- ção. 
rez, continuasse a ser um Virgílio Távora seguiu o 
político muito influente nas exemplo de seus tios Joa-
disputas estaduais. Foi de- q~im, morto em combate 
putado constituinte em 1934 ao atacar o quartel da For-
e duas vezes senador de- ça Pública paulista, na Re-
pois da queda do Estado No- volução de 1924, e Juarez: 
vo, em 1945. - entrou para o Exército. For-

Juarez Távora foi o cea- mou-se em Engenharia e foi 
.rense que mais influiu na po- o primeiro da turma em to-
lítica nacional após 1930, dos os cursos que fez. Se-
mas não procurou interferir guindo na política junta-
mais na vida de seu estado mente com a carreira mili-
depois de ser derrotado nas tar, acabou coronel. Elegeu-
eleições para governador, se deputado pelo Ceará em 
em 1935. Em fins de 1932 1950 e 1954, sendo autor da 
substituiu o gaúcho Assis emenda constitucional que 
Brasil no Ministério da Agri- estabeleceu o monopólio 
cultura, onde criou o lnstitu- integral da Petrobras sobre 
to do Açúcar e do Álcool, vá- a indústria de petróleo. 
rias escolas superiores e Conciliador, fez a ponte en-
contribuiu para a criação do tre os partidos de esquerda 
IBGE. Em 1935, candidato ao e de direita na Constituinte 
Governo do Ceará, foi derro- de 1988, que integrava co-
tado pelas antigas oligar- mo senador. Era um homem 
quias, reunidas na Liga Elei- ameno, sempre pronto a 
toral Católica. aliar-se com os adversários 

Juarez era de uma auste- do passado, e tinha o ca-
ridade quase monacal. Em coete de chamar todos os 
1931, com 33 anos, recusou seus interlocutores, inclusi-
a promoção a general que ve os jornalistas, de "dou-
vários políticos nordesti- torzinho". Foi o principal in-
nos pleiteavam para ele e terlocutor conservador do 
que Getúlio estava disposto relator da Constituinte, Má-
a conceder. O argumento rio Covas, e a ele deve-'Se a 
para a recusa era o de que superação de muitos dos 
não passara pelas escolas impasses que então surgi-
de aperfeiçoamento do ram em torno do texto final-
Exército. Mas ser austero mente aprovado. Ex-minis-
não dá voto. Além de per- tro de Tancredo Neves, era 
der o governo do Ceará e de o mais mineiro dos políti-
apoiar o brigadeiro Eduar- cos nordestinos. (Amanhã 
do Gomes contra o vitorio- acabo de contar o Ceará) 
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Os cearenses (2) 
• Uma das figuras preponderantes na política cea

rense do início do século XX foi o médico baiano 

doutor Floro Bartolomeu, conselheiro de confian

ça do Padre Cícero Romão, líder da resistência ar

mada de Juazeiro contra as tropas do governador 

Franco Rabelo, comandante da tomada de Forta

leza pelos sertanejos em 1914, deputado estadual 

e federal, aliado do senador Pinheiro Machado. 

Em fins de 1913, o gover
nador Franco Rabelo, que 
havia deposto a oligarquia 
dos Aciolis dois anos an
tes, entrou em conflito 
com um grupo de deputa
dos estaduais que se recu
sava a sancionar a sua as
censão ao poder. 

Aconselhado por Pinhei
ro Machado, que pretendia 
suceder o marechal Her
mes no Palácio do Catete, 
Floro Bartolomeu convo
cou uma reunião desses 
deputados em Juazeiro, 
para instalarem uma As
sembléia Legislativa para
lela à de Fortaleza e esco
lherem outro governador, 
que seria reconhecido pelo 
Governo federal. 

Manobra semelhante de
ra resultado no antigo Esta
do do Rio. Ciente da trama, 
Franco Rabelo mandou tro
pa para o Crato e para os 
municípios vizinhos de Jua
zeiro, sitiando a cidade. A 
população cavou trinchei
ras, com a terra ergueu um 
muro de dois metros de al
tura, enfrentou a fome e par
tiu para o corq\"a-ataque .• 

Crato e Barbalha, com os 
seus abarrotados silos de 
grãos, foram tomadas em ja
neiro de 1914, o que permi~ 
tiu saciar a fome dos solda
dos e da população de Jua
zeiro. As colunas do estra
nho exército do doutor Flo
ro, que misturavam beatos e 
cangaceiros, seguiram para 
Fortaleza a pé e de trem e 
tomaram a cidade em 19 de 
março. O Governo federal 
despachou navios de guerra 
para o Ceará. O governador 
deposto, Franco Rabel~ 
embarcou para o Rio e foi 
substituído pelo marechal 
Setembrino de Carvalho. 

O cangaceirismo come
çou a se desenvolver pelos 
sertões do Nordeste princi
palmente após as grandes 

· estiagens do período entre 
1877 e 1915, quando ocorre
ram quatro grandes e uma 
pequena seca, afetando a 
agricultura em 12 desses 38 
anos. Como não havia estra
das nem estoques de ali
mentos, muita gente morreu 
de fome. E, por desespero, 
muitos homens partiram 
para a vida bandida e para a 
pilhagem. A ausência do po
der estadual e a necessida
de dos coronéis da política 
municipal de recrutar tro
pas para as suas lutas tam
bém facilitaram a formação 
dos bandos de assaltantes. 
Eram recrutados especial
mente nos sertões de Per
nambuco e da Paraíba. Lam
pião, o mais célebre de to
dos, nasceu em Serra Talha
da, Pernambuco. Em 1926, 
já famoso e líder de um ban
do numeroso, foi a Juazeiro, 
pedir a benção do Padre Cí
cero. Foi recebido, beijou a 
mão do padre e ouviu o con
selho de abandonar o crime 

e procurar vida nova como 
agricultor no Mato Grosso. 
Por essa ocasião, recebeu 
do Governo Artur Bernardes 
a oferta de perdão, acresci
da de uma patente de coro
nel do Exército, caso se dis
pusesse a combater a Colu
na Prestes. 

Recusou, dizendo que 
não se metia em briga de 
macaco. Macaco era como 
us cangaceiros chamavam 
os soldados das polícias 
militares. Acabou morto 
uma década mais tarde, 
num combate no Sertão de 
Sergipe. 

A visita de Lampião deu 
argumentos aos adversá
rios do Padre Cícero para 
chamá-lo de protetor de 
bandidos. No entanto, o 
seu crescente prestígio en
tre as gentes do sertão 
transformou a sua "Nova 
Jerusalém" numa visita 
obrigatória dos políticos 
cearenses, mesmo depois 
de sua morte, em 1934. 

Ao longo da década de 20 
formou-se, em todo o Nor
deste, um movimento de 
valorização da cultura local 
que, nas décadas seguintes, 
transformou-se no movi
mento regionalista do ro
mance nordestino, iniciado 
com "Bagaceira", do·parai
bano José Américo de Al
meida e levado ao apogeu 
com as obras de José Lins 
do Rego e Graciliano Ra
mos. Em Pernambuco, Gil
berto Freire propunha uma 
nova interpretação do pas
sado brasileiro, com "Casa 
Grande e Senzala", seguido 
de "Sobrados e Mocam
bos". O movimento de valo
rização da cultura e das vir
tudes sertanejas começou 
no Ceará, com o historiador 
Gustavo Barroso, que es
creveu "Terra do Sol", usan
do o apropriado pseudôni
mo de João do Norte, e Leo
nardo da Motta, autor do 
clássico "Cantadores". Leo
nardo da Motta esteve no 
Rio e em São Paulo como 
uma espécie de embaixa
dor dos sertões, realizando 
recitais de poesias nos tea
tros municipais de ambas 
cidades, com grande êxito. 

No campo administrativo, 
foi criado, em 1911, a Inspe
toria Federal de Obras con
tra as Secas, QFOCS), com 
jurisdição sobre toda a re
gião, autarquia precursora 
do DNOCS. Foram essas au
tarquias as primeiras a coor
denar a ação do Governo fe
deral na região, ação que to
mou grande impulso durao-. 
te o Governo de Epitácio 
Pessoa. 

A Revolução de 1930, 
que fez do tenente Juarez 
Távora um vice-rei do Nor
deste, subverteu o velho 
esquema de poder no Cea
rá, criando uma nova oli
garquia: a dos Távora. 
(Amanhã conto mais) 
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de Brasília 

Os cearenses (1) 
• Na manhã do dia 1 <2 de março de 1889, o pároco 

da pequena aldeia de Juazeiro, perto do Crato, Cí

cero Romão Batista, deu comunhão a Maria de 

Araújo, lavadeira de profissão, 28 anos, beata de 

seu rebanho. A hóstia transformou-se em sangue. 

A beata caiu desmaiada. Nos meses e anos se

guintes o fenômeno repetiu-se incontáveis vezes. 

Juazeiro tornou-se um centro de romarias que 

perduram até hoje. 

Padre Cícero Romão, 
chamado de meu Padim Ci
ço pelos sertanejos, foi, 
até a sua morte, em 1934, a 
mais influente figura políti
ca do Nordeste. Prefeito de 
Juazeiro em 1912, vice-go
vernador do Ceará em 
1913, deputado federal em 
1926, guia espiritual da co
luna armada que, liderada 
pelo seu representante po
lítico, Floro Bartolomeu, 
tomou Fortaleza e derru
bou o governador do esta
do, a fama de sua santida
de só fez crescer desde en
tão . . 

Recomeço hoje a contar 
um pouco da história polí
tica dos estados na primei
ra metade do século XX, 
história que iniciei duran
te· o recesso parlamentar 
de julho do ano passado. 
Comecei a contar sem pre
tensões , no vazio de notí
cias d a época, achando 
que a acolhida poderia ser, 
no. máximo, simpática. Foi 
t&o calorosa, especialmen
te da parte de estudantes, 
que fiquei com remorsos 
de ter deixado de fora Cea
rá e Pernambuco, remorso 
que tento r~sgatar agora. 

A história política do 
Ceará foi a única da Repú
blica marcada por um 
componente religioso for
te. A fama do milagre de 
Juazeiro espalhou-se rapi
damente pelo sertão. Gen
te de todos os estados 
nordestinos, principal
mente dos vizinhos eSta
dos da Paraíba e de Per
nambuco, começaram a 
acorrer à aldeia do Padre 
Cícero, que logo rivalizou 
em tamanho e importân
cia com o Crato, antiga ca
pital do Vale do Cariri. 
Coincidiu este crescimen
to com dois fatos impor
tantes : a hostilidade do 
bispo de Fortaleza, dom 
Joaquim José Vieira, con
tra Padre Cícero, que sere
cusava a renegar os mila
gres. A suspensão de or
dens que lhe foi imposta 
amargou o resto de sua vi
da. O outro fato foi econô
mico: a expansão das cul
turas de algodão que, no 
momento da colheita, exi
giam uma tal quantidade 
de mão-de-obra que só a 
influência do Padre Cícero 
conseguia fornecer. Entre 
1916 e o fim da década de 
30, o algodão representou 
75% da arrecadação do 
Ceará e mais de metade 
das suas exportações. A 
posição privilegiada de 
Juazeiro como fornecedor 
de trabalhadores reforçou 
a influência política de seu 
líder espiritual. 

A espinha dorsal da polí
tica cearense era, na época, 

o sistema de coronéis muni
cipais, vindo do Império. A 
Constituição republicana 
de 1891 reforçou o poder 
das oligarquias locais por 
transferir para os estados 
responsabilidades que 
eram antes assumidas pelo 
poder unitário da Corte: 
educação, saúde, obras pú
blicas e, o que era funda
mental no Nordeste, assis
tência aos flagelados das 
secas. Os governadores, a 
quem o presidente Campos 
Sales dera amplos poderes, 
precisavam das oligarquias 
municipais para coletar im
postos e, com isso, se vi
ram obrigados a repetir, no 
interior, a política de semi
autonomia do Governo fe
deral. 

No Ceará, quem nego
ciou o poder com o Gover
no federal foi o ex-senador 
do Império Antônio Pinto 
Nogueira Acioli, filho de 
uma família de latifundiá
rios do Crato, que se ele
geu governador três vezes 
e manteve o controle do es
tado até 1912, quando foi 
derrubado por uma revolu
ção que uniu militáres liga
dos ao senador gaúcho Pi
nheiro Machado, eminên
cia parda do Governo do 
marechal Hermes, e a nova 
classe de comerciantes de 
Fortaleza. 

A causa imediata da que
da de Acioli foi uma mani
festação oposicionista de 
rua. O pelotão da PM man
dado para dissolvê-la ter
minou por dar tiros a esmo 
e uma bala· atingiu mortal
mente uma criança. Em 
resposta, os comerciantes 
de Fortaleza armaram con
tra o governador uma milí
cia de 500 homens. Apoia
vam, com a complacência 
do Palácio do Catete, a 
candidatura ao governo do 
tenente-coronel Marcos 
Franco Rabelo. O coman
dante do destacamento fe
deral se recusou a defen
der o governador Acioli, 
alegando ter sob suas or
dens apenas 50 soldados, 
estando portanto em infe
rioridade numérica diante 
da oposição. Quando a Po
lícia Militar também o 
abandonou, Acioli renun
ciou. 

O período de instabili
dade que se seguiu à der
rubada de Acioli foi marca
do pelo conflito entre os 
remanescentes de seus se
guidores, liderados pelo 
senador Tomás Cavalcan
ti, homem de confiança de 
Pinheiro Machado, e os 
adeptos do jornalista João 
Brígido, dono do jornal "O 
Unitário", uma espécie de 
Carlos Lacerda provincia
no. (Amanhã tem mais) 
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quenre a aoaçao por escntura pu
blica existiu uma irmandade para 
cultuar Nossa Senhora da Glória 
que, com recursos e esforços pró-

.::i prios, teria concretizado o projeto 
de construção da igreja, como se 
apresenta, sob a supervisão e 
coordenação 
técnica do te
nente-coronel 
José Cardoso 
Ramalho , que 
foi, também, 
seu autor. 

-=f Os experts.. 
.J que es~~m e 
"'~ pe~am o 

estilo arquitetô
nico da igreja, 
assim se mani
festaram a res
peito: "Pela 
época em que 
foi edificada e 
pelas caracterís
ticas de sua 
planta, a igreja 
de Nossa Se
nhora da Glória 
do Outeiro 
constituiu-se em 
monumento de 

-i importância ex
., 'cepcional para o 

Rio de Janeiro e 
para o Brasil. 
Seu plano ar
quitetônico, in
vulgar nas ar
quiteturas 
brasileira e por

. tuguesa, combi
na a forma do 
duplo polígono com esguias pilas
tras de cantaria, conferindo-lhe o 
dinamismo e barroquismo que a 
distinguem, de rara elegância( ... ). 
A planta é constituída por dois 
octógonos irregulares, alargados e 
interligados, antecedidos pela base 
quadrada da torre da sineira cujo 
pé lhe serve de pórtico entre três 
arcos de cantaria. 

Acima do pórtico com abóba
das de arestas, situa-se o coro e, 
no topo, o campanário. A portada 
central, neoclássica, tem no alto 

"f l um medal,bão da Senhora da As
'sunç!g, as duas laterais são sim
ples, com elementos do final do 
barroco ou do rococó. A nave, 

::1 en.f!!!!_a~ de cobertu
ra, compareáes de excepcional es
pessura, é coberta por uma al:tóba
da de berço entre duas abóbadas 
cônicas, seguradas por arcos du
plos de cantaria. Esguias pilastras, 
coroadas por coruchéus altos e ro
bustos, demandam seus sucessivos 
planos." 

Hoje, iluminada com técnica, 
sabedoria e bom gosto, que põem 
em destaque toda a elegânci..a, im-. 

i po~~a singu-r 
lar construção que ela representa, 
a sua silhueta de admiráveis con
tornos é projetada de. cima do Ou
teiro, como uma nave celestial de 
beleza fulgurante, que tem no seu 
bojo, para gáudio de todos os seus 

~..fiéis religiosos, à dulcíssima Sobe-
1 rana, Rainhãda .Glória! Ê uma 

:;:\. . bclêiã! ' 
Não há quem, ao cair da noite 

ou mesmo durante o dia, não sinta 
J a dimensão moral e es~iritual que 
"'I e~ da jgr!(ja da OLteiro. Por

que, como diz esse extraordinário 
João Paulo 11-"~à 
~ja é o homem (a pessoa huma
na real e ÇQDcrt:ta)". "Por isso, 

"'-I não há ale&ria e es~ranca ou so
f.J:i!!1ento, v1tÓna ou revés, aspira
ção ou desesp;ro do homem que 
não interesse a igreja", completa 
dom Lucas Morêira Neves, car
deal primaz do Brasil. 

\ 

Com"ª--chegada da Corte Por- l 
t esa ao '"Rio em 1808 D. João 
VI tomou-a a 1 a .família 
~-ª1. _ e dezembro de 1849, 

Viegas e sua senhora Elza de No
ronha Viegas (provedora) de há 
muito vêm trabalhando na con
cepção da programação dos atos e 
solenidades que serão realizados 
nesse período, em~excel-~ 
~ira. Especialmente por-

que a iveja comemora 256 anos 
de exiStencia e, no oeriodo, se re-

llglstra o 45° aniversário da deflni- 111 
çâo do Dogma da Assun -o de 
~sa Senhora Rainha da Gkria. 

A gestão da provedoria tem si-
do muito profícua. A igreja e a F 
irmandade vivem, com a direção 
dos provedores Mauro e Elza Vie
gas, um tempo de gr~da-Y 
J4<._A irmandade 'tem recebido no
vos irmãos e a agenda de oficios 
religiosos, no que concerne a casa
mentos e batizados, está repleta e 
quase sem data para os interessa
dos. 

As mis.s.as dominicais, oficiadas \. 
~õ padre Sér~o. Costa Col!}o, ~ 
j~ro. mas muito competente, 
que introduziu os cânticos grego
rianQ§Jl.O respaldQ musical de seus f 
Qfícios, que prega com simplicida
de e com muita eficiência os ensi
namentos cristãos, tem atraído um 
público respeitável que comparece 
e Jota as dependências da igreja. 

No mês de agosto, no período 
de 5 a 15, na igreja do Outeiro, a 
religiosidade preside os eventos 
que se realizam, dentro e fora da 
igreja. As festas de agosto come
çam no dia 5 - um sábado -, 
com a .ttadiçiooªl mudança das ) 
yestes das venerandas i~gens de 
JSnssa Senhora da Glória e do 
~en!no Jesus. às 16h30, e prosse
guem com novenas diárias, sem
pre às 19h30, sendo que a 12 de 
agosto serão abertas as barracas 
que as caríssimas irmãs organi
zam, no adro da · ig,rejaJara o 1~ 
povo que lá comparece, e no dia 
15 de agosto o eminentíssimo car
deal arcebispo do Rio de Janeiro, 
D. Eugenio Araujo Sales, presidi
rá, às 1 O horas, a solene missa 
pontifícia!. A seguir, a partir das 
16h30, a procissão com a venerá
vel imagem da padroeira pelas 
ruas do bairro do Flamengo, com 
a presença de todos os devotos de 
Nossa Senhora da Glória do Ou-
teiro. 

• Vice-provedor da Imperial Irmandade de 

Nossa Senhora da Glória do Outeiro 
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