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3.3- CORRESPONDÊNCIAS SOBRE A CASA DE CARIDADE DE PARAÍBA DO SUL 
1872-1943. 
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Paraíba do s, 1, 26 de A,.,.o:-to .-d.e 1-943.• . 
Prezado ami~o Dr. ~eraldo Bezerra. 

-
Recebi hoje com inensa satisfação os livros 

e os recortes de jornais. Eu bem sabia que você não 

os deixaria de mandar-me. 
Remeto a você os livros pedidos, o testame~ 

to da Condessa e um artigo do Dr. ~ernardo Belo . O 
Dr. Belo escreveu s6mente êste artigo e nada mais. 

" ~sses 11 Ribeiro de Sá não podem ficar sem 
uma resposta à altura, principalmente ma parte da 

fundação da Casa de Caridade. 
O livro 11 A CIDADE D"S E1T'T'RE-RIOS " não é 

mais do que ~a perfídia contra o Prefeito daqui; Is 
to, simplesmente, porque substituiu o nome da rua Ba 
rão Ribeiro de Sá para o de Get~lio Var~as. E, se o 
substituiu foi porque não havia 01Jtro remédiOJ não i 
ria tirar os nomes de n 15 de Novembro, Dr. Bezerra, 
1~~"are chal Deodoro e Condesc;a do Rio Novo n. 

O" Flores e Flores 11 foi feito pelo Padre 
Te6:filo que d~sde o prefácio revela a sua submissão 
ao Varão. 

Você pro cura com o Agripino Grieco, no T.Ieyer, 
à Rua Aristides Caile, 73, o Jornal 11 PROVINCIANO " 
daquí, o qual transcreve a Ata do Assentamento da Ca
sa de Caridade e diversos discursos dos Drs. Aristi
des Lobo, Garcez, Valadares e etc., sendo todas as ho 
menagens dirigidas ao velho Bezerra e a Condessa do 
Rio Novo. S6 êste doc~ento arraza tudo! 

Bsneramos 1ms artigos seu. 
Você escreverá para o " .Entre-Rios Jornal 11 

que é um 6timo semanário, pois, haverá grande reper
cussão ; depois mandarei transcrevê-los no jornal da
quí de Paraíba. 

Um grande abraço, do 
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ASYLO N. S. DA PIEDADE 
(CASA DE CARIDADE) 
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.t n\o Jose Q. d ir o, DD. Preai 

rahy ba do 3ul, .u1u ~~u.,u.l. úl do .... unici io 
1bros d aoa Jonaelho. 

Em todoa oa ta po erecer o no 
d me.:~trea oa ue iJOUoer~ enc ... n er 
noa jovens u or a verd~de e o de
aejo. de invee tigq.-la ·elos C"r .inhos 

- da .icfJnciq; fo , r" , datirea 
sntr~ o 111 a tr a oa que rocur r 
dignif~car .s~e l or. e ea e ~a~ej , 

. . augg~r1ndo 1d ea a.de ua oa a aeu 
me 10 e. '1 aeu tdt.lf>O, p:1ra ~ ue a i 
iina.çao au.eraaae ~mpre realida. 
ae • . õlevan o-ae ... aoa cu:. e a in'l tingi 
vaia da .erfeiçao infinita • 

José I~nieros - a forças 
moraea. 

Serilloraa r brva do Conselho Junsultivo dv uni 
cipio da Par. 1y oo do sul: Pedro G001~a ds1 3 il v o., do CU!Qiàer 
cio dedaa ruunicipio, anui acido e a~ hoje vivendo (~i. 
vem offarecer ~o &lto criterio desse ~onaelbo a i3U§gd3~ o de 
que aej mudadl\ p. ra. Ilr· Leandp· t:zerra a deno .. üna~ao dll ~ 
13 de jaio, n~a~~ cidade, a~aa o aaaa, crêde. qu~ traduz 
müno o desejo de cultuar n •!16 1oria e Ul1l cidad o por todos 
os ti ulos d1gno illua tre, que o de poup r a sua terr·1 e 

oa rea onaaveia t~los oeus destinos n gr~nde injuatiç - e
atirar n.o alvido nuom tar, to a serviu, tanto a u, ta.nt a 
engrandeceu, e por eli~ tanto deu do seu saber ~ da exist.en 
aia. O Dr. Lennd 3az rrR onteiro foi doa brazilai 
roa do aeu tMpo o (1u lv~z :aioi tivesse servido ao 3ra.zil, 

· à·~ pel~ au~ intellige 1cia., intrap)dez e dadiq.çao, já pela 
eaamb1çao com que se dntre~va a defez de tod ~ ~a c~uaas 

juata.a .da naciont1lidade. Vilho do long~uo ~ell.rà., ond 
nasceu 1826, ne ciaade d Jr t.o, aoa Il ue Junho, inioi-
ou ani .o estudo d~ humanidades, _p~aso.ndo depois or varias 
uscolas d~dae roe3•~ atado, vindo a conclui-l~s no Colle3io 
dfla .-rtea, 001 Oliuda, ern~~nbuco, dW cuja. enr.ao af a.dn. e 
severa cadef!lia de Direi to viria tr1cular-a aL'l !847, 
donde a~iu bnchfl.rel e1 ~ciencina· Juridic~a e )ociaea em 
1851. Ue i ndo A. dagu ir .r e r buco, c11aou-ae em 
-->ergiue, on e exarce giatrntur9. durante 6 aDn1JS, e 
por onde foi eleit.o rJat_)ectiYn.Dldlltie deput, do J:"rovincia.l e 
geral e 1853 e 186ú. Didsolvida en~ ra · 1U63, mu• 
dJu-ae o ilr, Laa.ndru Bt:Jzerr 1 iro · r Par, y b, do Sal 
em 1864, aqui ae ea .oelecou co o · ~vo do, foi 8 annoa pre 

Ílldnte ua J· ·ira. ÍCÍ.t:Jal, uunue tlO.Yl cl a .. r . ainda ret,i 
rado vari .. a vezes J? r-. occupg.r o cargo a u.tiado ur por 
Jergipe, or'l yelo- ~aarn, exoluid s a vez e a e · ue, ia.O o o 
s~nte eleito, n~o foi diplo qdo. 
~ugndo n presidenoia d~ Camqra local, fundou a c~aq de Ca 
ri~~de, . aue ahi ea~. no coraç o da cidade, no al~o da ~na 
majeatoaâ collina, cumo um teateillunhO da_ bo~dade do ~or 
da popula.çno pq.rnhyb na do aul, C aa de Jar1dade d;la a11 
parfattas no gaaero, e oue n.o é soment-e Uilla inatitui1ao 
ondd ae f z t caridade ê o bem, ne onde ae ministra 1na 
trucç~o gratuitR a dezen~a de orphãozim1 doa&npnradua, 
n , onde ae pr0cura a~lv~r exiatenci; a u~eis cre uacu 
lo, n n onde av enain, ~ vir,ude apenn, por ue é iaao ·tu 
do no me amo t mpo, e ~inda mais. - ella. é a ..,a · de Daua : 
E j# que ma referi a Ca de Carid~de, nao reaiato a.ten 

11ao de transcrever A.s .1/:Ü1 vr&s co l)U , no aeu artlt:,o 
Parah h~ do Jul, do faatigio aGrícola ••• 
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139.0 ANIVERSARIO DA CIDADE DE 

PARAíBA DO SUL 
-- ESTADO 00 RIO DE JANEIRO -

HOMENAGEM 

A UM ILUSTRE SUL-PARAIBANO 

CONDE CÂNDIDO MENDES DE ALMEIDA 
E 

ASSINATURA DO CONVÊNIO COM AS FACULDADES 

"CÂNDIDO MENDES" 

PARA FUNCIONAMENTO DO "CAMPUS AVAJ\TÇADO" 
DO 

"CURSO DE ADMINISTRA,ÇÃO DE EMPRÊSAS" 

PARAíBA DO SUL: 
ORlA E CULTURA DO IMPÉRIO À REPúBLICA 
UI TIRADENTES PREGOU A INDEPENDÊNCIA! 



delégados dos 14 países presentes , presidente do conclave, reunido 
em Montevidéu. 

1920 - Catedrático de Prhtica Forense na Atual Faculdade de Direito da 
Universidade do Brasil. então criada pela fusão da Faculdade de 
CiêncÚ:1s Jurídicas e Sociais e da Faculdade Livre de Direito. 

1922 Presidente de Honra do li Congresso Americano de Expansão 
Econômi·ca de Ensino Comercial, realizada no Rio de Janeiro. 

1924 - Presidente da Comissão de Juristas responsáveis pelos decre~os que 
criaram no Brasil a Suspensão Condicinal da Pena ( Sursis) , :> 

Livramento Condicional e o Código de Processo Penal para o 
antigo Distr ito Federal. 
Nomeado P residente do Conselho Penitenciârio do Distrito Federal. 
cargo que exerceu até sua morte . 

1930 - Representante do Brasil no X Congresso Internacional e Peniten~ 
ciário de Praga e, então, eleito um dos seus Vice-Presidentes. 

1932 - Presidente da XIV Subcomissão Legislativa que organizou o ante~ 
projeto de Código Penitenciário, regulando a execução das senten~ 
ças .criminais em todo o País . 

1934 Promotor do .decr~to federal que criou o Sêlo Penitenciário. 

1935 Representante do Brasil no X Congresso Internacional Penal e 
Penitenciário de Berlim, então eleito um dos seus Vice~Presidentes 
Gerais. 
Representante do Brasil na VI Conferência Internacional para a 
unificação do Direito Penal em Copenhague, sendo então eleito, 
com o mandato de 5 anos, membro da comissão organizadora das 
ulteriores conferências . 
Inspetor Geral Penitenciário do Brasil. 

1937 - Representante do Brasil no XI Congresso Internacional Penal e 
Penitenciário de Haia . 

1939 - Falecimento, a 1°. de outubro, no Rio de Janeiro . 



C ON V ITE 

O GOVÊRNO MUNICIPAL DE PARAíBA DO SUL tem a honra 
e o prazer de convidar V. Ex a. e Exma. Família para abrilhantarem 
com a sua presença a parte culminante das comemorações da passagem 
do 139°. aniversário da cidade, conforme a seguinte programação : 

DIA 15 DE JANEIRO DE 1972 
INiCIO: 20 ~ORAS 

Inauguração do busto em bronze do ilustre cidadão sul-paraibano, 
CONDE CÂNDIDO MENDES DE ALMEIDA, no saguão da Prefeitura 
Municipal, fJ~.lando sôbre o homenageado e saudando seus descen
dentes o eminente conterrâneo e renomado jurisconsulto DR. JúLIO 
DE MIRANDA BASTOS . 

- Assinatura do Convênio com as Faculdades «CÂNDIDO MENDES» 
para ministrar em Paraíba do Sul o «CURSO DE ADMINISTRAÇÂO 
DE EMPRESAS» - «CAMPUS A V ANÇADO». 

Presença honrosa de membros da família do eminente sul-paraibano 
homenageado, destacando-se o seu neto, PROFESSOR CÂNDIDO 
MENDES DE ALMEIDA, Diretor das seguintes instituições : 

FACULDADE DE CIENCIAS POLíTICAS E ECONôMICAS DO 
RIO DE JANEIRO 
FACULDADE DE DIREITO «CÂNDIDO MENDES» 
INSTITUTO UNIVERSIT ÃRIO DE PESQUISAS DO RIO DE 
JANEIRO. 

O seu comparecimento para realce das solenidades será motivo de 

justo orgulho para todos nós . 

Paraíba do Sul, 10 de janeiro de 1972. 

NELSON ESPINDOLA DE AGUIAR - Prefeito 

ARLINDO FERREIRA DOS SANTOS - Vice-Prefeito 

Dados Biográficos do CONDE 
CÂNDIDO MENDES DE ALMEIDA 

1866 Nas cimento a I de fevereiro, em P araíba do Sul, Rio de Janeiro . 

1875 Humanidades no lmp~rial Colégio Pedro li e no Colégio 

1881 São Luiz Gonzaga . dirigido pelos Padres da Companhia de Jesus, 
em I tu, Estado de São Paulo. 

1882 Curso de Direito nas Faculdades de Recife e de São Paulo, 

1885 onde cola grau a 26 de setembro de 1885. 

1885 Adjunto de promotor Público no Estado do Rio de Janeiro e 
representante dêsse Ministério Público na capital do País. 

1889 Exercício pleno da advocacia. exonerando~se das funções 
públicas anteriores. 

1891 Professor de Prática Forense, ao se intalar a Faculdade Livre de 
C iências Sociais do Rio de JaneirG .. 

1894 Direção do «Jornal do Brasií », em conjunto com seu irmão Senador 
Fernando Mendes. 

1902 Fundação da Academia de Comércio do Rio de Janeiro, tendo como 
companheiros entre ou tros o Conde Fernando Mendes de Almeida, 
Carlos de Laet, Afonso Celso, Nerval de Gouvêa , Conrado de 
Niemeyer . 
Delegado do Brasil no IX Congresso da União Internacional de 
Direito Penal realizado sob a Presidência do Professor Von Liszt , 
em São Petersburgo . 

1903 - Agraciado pelo Papa Leão XI II com o título de Conde, a ser trans~ 
mitido a seus descendentes, em cada geração, pelos serviços pres~ 
tados por si e seu pai , o Senado:t; do Império Cândido Mendes, 
à causa da Igreja . 

1905 Representante do Brasil na Comissão InternacionaL Penal e 
Penitenciária resultante do Congresso de Londres, no mesmo ano. 

1908 Secretário Geral da «Exposição Nacional». 

1912 Delegado do Govêrno do Brasil ao V Congresso Internacional das 
Câmaras de Comércio, em Boston. -

1919 Fundação da Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do 
Rio de Janeiro, primeiro estabele-cimento de ensino superior de 
Economia criado no País. 
Chefe da Delegação do Brasil no primeiro Congresso de Expansão 
Econômica de Ensino Comercial e posteriormente aclamado pelos 
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Dentro elas 
Municipal 

come'mor.ações elo 139.o aniversário c:la ciclac:le, o Govêrno 
convida ao povo em geral para as · seguintes solenic:/acles : 

~--------------------------------------·-----------~ 
DIA 14 SEXTA-FEIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL 

14:00 Inauguração da exposição de Painéis Aero~fotogramé
tr;cos de Paraíba do Sul no salão da Prefeitura. 

17:00 Recepção à Diretoria da Light na Prefeitura. 

MATOZINHOS 

18:00 M issa em Ação de Graças no Santuário do Senhor Bom 
Jesus de Ma~ozinhos , celebrada pelo Padre Luíz Ray
mundo. __.-

18:30 ~ Inauguração da rêde de a ~ta tensão de Werneck a Ma~ 
tozinhos ( 6 km .) e iluminação do pátio fronteiro ao 
Santuário pelo casal Decebal Andrei . 
Inauguração da rêde de alta e baixa tensão das estradas 

Eurico V ale 
Angaí- Fernandó 
Barreiro 

19:00 ~ Cock-tail oferecido à diretoria da Light Serviços de 
Eletricidade S. A . 

PRAÇA NICOLAU RIVELO 

20.00 ~ Inauguração de moderníssimas luminárias a vapor de 
mercúrio em pos~es de 54 pés de altura pelo Dr. Wil
son Gonçalves Costa . 

PRAÇA CARMELA DUTRA 

(em frente a Rodoviária e a Prefeitura) 
20.30 ~ Inauguração de moderníssimas luminárias a vapoT de 

mercúrio em poste de 54 pés de aítura pelo Diretor 
Superintendente da Light Dr. Alberto do Amaral Osór:rJ. 
A seguir, no palanque oficial , com a presença do povo 

e autoridades municipais, entrega dos títulos de C!dadão Sul-
D~ - - :L _ ___ - - - <' 

DIA 15 SABADO 
5.00 ~ ALV ORADA ~ Saiva de 21 tiros anunciando o 139°. 

aniversário de nossa cidade. 
8.00 ~ Missa na Igreja Matriz, celebrada pelo pároco dz nossa 

cidade, padre Antônio Pelanda. 
9.00 ~ Inauguração do Jard im Pedro Gomes da Silva na praça 

S:mões Dias com a presença da família do homenagea
do , autoridades e do povo em geral. 

10.00 ~ Inauguração do calçamento da rua Zoello Sola . 
À NOITE, inauguração da rêde de iluminação pública. 

SESSÃO SOLENE NA CÂMARA 

19.00 ~ Entrega dos títulos de cidadão-honorário aos Senhores: 
Padre Luiz Raimundo, Vigário do Santuário do Senhor 
Bom Jesus de Matozinhos. 
Waldemar G. Vizeu, ex-Vereador. 
José Francisco da Silva ( Pantola) Funcionário do 
DCT ~ 26 anos . 

.ÀS 20 HORAS: 

l 
Inauguração do busto em bronze do ilustre cidadão sul-paraibano, 
CONDE CÂNDIDO MENDES DE ALMEIDA, no saguão da Prefeitura 
Municipal, falando sôbre o homenageado e saudando seus descen
dentes o eminente conterrâneo e renomado jurisconsulto DR. JúLIO 
DE MIRANDA BASTOS. 

- Assinatura do Convênio com as Faculdades «CÂNDIDO MENDES» 
para ministrar em Paraíba do Sul o «CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
DE EMPRÊSAS» - «CAMPUS AVANÇADO». 
Presença honrosa de membros da família do eminente sul-paraibano 
homenageado, destacando-se o seu neto, PROFESSOR CÂNDIDO 
ftlfr•t n rn nrt " .. ---•- .. - ~ 

r··~:~:~~a~os ;;-;·::·N""""! 
:;~~iJ~R[:,gRpADILHA- Gov,mado, l 

do Estado do Rio 
DR. TEOTôNIO DE ARAúJO - V ice

Governador 
GAL. RUBENS ROSADO ~ Secretário de 

Transportes 
DR. DELTON DE MATTOS ~ Secretá

rio de Educação 
DR. AROLDO DE ARAúJO - Presidente 

DR. ~s~';;~o ~~:~;;~DE MELLO- I 
Secretário de Saúde e Saneamento " 

ENG. EDGARD FAQUER ~ Superinten- ~ 
dente Geral da SUCESA ~ 

= CEL. ATAHUALPA DE ALBUQUER-; t 
; QUE ....- Comanda:1te do 2°. B.C.C . § 

. ~======_::-~ CELdaOf~VtLf.O M ~E SOUZA - Chefe ~ 
_ SR. AGRIPPINO GRIECO ~ O maior cr;- ~ 

, tico literário da língua portuguêsa ~ 
DR. JOSÉ JOAQUIM DA FONSECA ~ 

PASSOS - Juiz do T ribunal de Alça- ~ 
da da Guanabara § 

GAL. SEVERINO SOMBRA - Presiden- ~ 
te da FUSF ~ 

PROF. CÂN DIDO MENDES DE ALMEI- ~ 
DA ....- Diretor das Faculdades «Cân- ~ 

dido M endes». ~ 
DR. FRANCISCO DE PAULA LIMA ~ 

COSTA ~ Juiz de D ireito de Paraíbél ~ 
do Sul ~ 

DR. ARTHUR LEONARDO DE SÃ ~ 
EARP ~ Promotor Público ~ 

DR. ESDRAS DE OLIVEIRA GODOY ~ 
~ Defensor Público ~ 

DR. CRISTóVÃO CLÁUDIO DA SIL- ~==~======-VEIRA ~ Defensor Público = 
JúLIO DE MIRANDA BASTOS ~ Ad 

vogado 
GIUSEPE GHIARONE ~ Escritor e § 

novelista ~ 

SENADORES: I 
PAULO FRANCISCO TORRES 
VASCONCELOS TORRES 

DEPUTADOS FEDERAIS: 

LUIZ DE ARAúJO BRAZ 
JOSÉ SALLY 
RUBENS BERARDO 
MOACIR CHIESSI 
DA YL DE ALMEIDA 
ALBERTO LAVIN AS 
DASO COIMBRA 

~ 

I 
iE 

~ 
i .. 
~ 
i 
E 
E 

~ 
ê 
~ 
~ DEPUTADOS ESTADUAIS: ê 

JOAQUIM DE ALMEIDA ~ Presi- '=
dente da Asembléia 

AL~EL~L~ doF~~~r~~sco TORRES I_ 

Tt\C:ó r 7\ DT f\ C: "\! à 7 r'IP 1\ II TD à l\.11) l> 
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Paraibano, aos Srs.: 
Dr. Alberto do Amaral Osório ( Super;ntendente Geral 
da Light) 
Dr. Alfredo Martins Olivares ( Superin~endent e 
Comercial) . 
Dr. Decebal Cornélius Andrei (Chefe do DCE) 
Dr. Wilson Gonçalves Costa (Chefe do DOE) 
dignos dire tores desta conceituada emprêsa que tem 

sido fator de integração e progresso dêste município. 
21.30 - GRITO DE CARNAVAL animado pe!a Banda Musi

cal 1 7 de Março de Werneck. 

- - - -- - -----, ---- - ______ .. _ ... .... ..., . ...,_ 
MENDES DE ALMEIDA, Diretor das seguintes instituições: 

FACULDADE DE CIÊNCIAS POLíTICAS E ECONôMICAS DO 
RIO DE JANEIRO 
FACULDADE DE DIREITO «CÂNDIDO MENDES» 
INSTITUTO UNIVERSIT ÃRIO DE PESQUISAS DO RIO DE 
JANEIRO. 

21.30 - Cock-tail em homenagem à autoridades. 

ESTAS SOLENIDADES SERÃO ABRILHANT ADAS PELA 
BANDA MUSICAL 3 DE MAIO 

I JOSÉ~EÀRLOSVA~t DE MIRANDA 
= - V ice-líder do Govêrno 
= MARCIO MACEDO - Líder do MDB 

DR. WALDEMAR JOSÉ TEIXEIRA 
Juiz Substituto da Comarca de Paraíba 

= do- Sul 
~ DR. FERNAN DO JOSÉ DE SOUZA MO-
~ RAES - Eng. Chefe da Superinten-
~ ciência Regional de T eresópolis 
1====- JOSÉ ARAúJO DAMASCENO - Prefei

to de Três Rios 
' ODAIR GAMA - Diretor da CODIN 

DIA 16 
--------------------·-----~" ~-===_~~====___ ::to~~A~~~~;Rgi~~~~So:re:: 

DQMING<J Hospital de Clínicas N o-ssa Senhora da 
CINE TEATRO BRASIL - Às 20 30 horas: 

ENTREGA. DE" MEDALHAS AOS MELHORES DO ANO DE 1971 
INDúSTRIA - V igor 

Cerâmica V az 
Argo 
Fábrica de Rendas Finas 
Coop . de Laticínios de Paraíba do Sul 
Indústria José Vicente Sexto 
Soe . Ind . Fluminense Ltda. 

COMÉRCIO - Super Mercado 79 
DESENVOLVIMENTO - Jorge Augusto de Oliveira 

Cesar Brandão de Barros 
Moacir Nogueira Pereira 
Carroceria Bangra 
Comafer 
Light ... -

.I .' • . ' 
l i !· ! 
1--f i 

Conceição 
EDUCAÇÃO - Ginásio Sul-I-<luminense GERALDO THURLER GARCIA - Oi re-

Ginásio Sul-Paraibano ~ te-r do Hospital de Clínicas Nossa Se-
Ginásio Comercial de Werneck ~ . nhora da Conceição 

CULTURA - General Severino Sombra ~ l JOÃO PEDRO DA SILVEIRA - Diretor 
CONCURSO .~ «BRASIL DO FUTURO»: § de Entre-Rios Jornal 

1°. lugar - Sylvio Ferreira da Silva Filho ....J--PADRE ANTôNIO EELANDA- Pároco 
2o. lugar - Ângela T ereza Provedel ª de Paraíba do Sul 

IMPRENSA -local - Jornal de Paraíba do Sul ~-OTAVIO VIEIRA - Provedor da lrman-

regional - O Cartaz ===:===== · dade de Nossa Senhora da Piedade 
RECREAÇÃO - Riachuelo Esporte Clube MADRES SUPERIORAS: 
DIV ULGAÇÃO - Jornal do Brasil -_....,;J>;:;:.GYSA ALMEIDA _ Irmandade Nos-

O Cruzeiro 
Rádio Três Rios _ sa Senhora da Piedade 
TV Tupi ~MARIA CELESTINA - Instituto 

., RonaJdo Rocha Borges DIARIOS ASSOCIADOS 
~~~~~IÇÃ~ll;.t~~a~~~IO CARLETTI =~=======~ JORN~:a~~d;R~~~a~ão de Maria 

LETRAS'•- Agrippino Grieco DIARIO DE NOTíCIAS 

r~-=~"-----~--~=~~~~===~=-=-:-=-=--~-= --~- --:::======""---.....---\11-~~~ITfÇÃ:~~~:~~E ~:âl;~~:-e_ca~P-as-· s-os_ ;_~===_ ··-· ~Ã~1g~~:::OS 
Pedro Paulo Espíndola de Aguiar ,...... Medi- ENTRE-RIOS JORNAL 

(f~Gj)<íf\i ~ I~ rt \\/1~ ~!Õ\i]cíi1 n ~~71'U cina JORNAL DE PARAíBA DO Stlt 
IJ~~~ g ~IA\l!;. '\/lSU - U~ ~ ~ e~ IJ~~~ Alexandre Visconti Brick - Medicina CLUBE DOS DRETORES LOJISTAS 

Delorges Visconti - Engenharia . DE TRÊS RIOS 

ME!\. TSAGEM Luiz Carlos Gonçalves - Engenharia LIONS CLUBE DE TRÊS RIOS 
J 'L . 1L Antônoi Carlos Guedes - Odontologia LIONS CLUBE DE PARAíBA DO SUL 

NUtt- trno lm qut, jubílosamenk, comemoramos: duas grandes: 
lftmérides de transcendental importância em nossos destinos - o 
139°. anífltrtárío clt nóssa Município e a sesquicentenário da indepen..
lêncút ltacíonal ..._ lentimo-nos honrados e sati.sfeitC1S pela oportunida~ 
de que temos de levar ao iluttrt povo sul-pat'aibanf1 e aos patrícios de 
todos os t(liadrantel dêste imenso BRASIL, a nossa mensagem Je alegria 
t confí~a pelas ctln-t(uistas alcançadas e a atkza Je um futuro onde 
o congraçamento, a t"()manicação, o idealismt~ t o progresso sejam uma 
constante, como n·ó presente, em todos os larts lt PARAIBA. DO SUL 
t do nolso continental País. 

Que DEC!S, em sua infinita bonJalt, Jtrttlmt sôbre nós as suag 
bênçãos, . ~opicíando-nos as graças necessárias para a luta liáría po't 
tzm Município maior t um Brasil cada fftz melhor~ 

Paràiba do Snl, 15 de janeiro Jt 1972. 

•i" 

NELSON ESPíNDOLA DE AGUIAR 
Prtfeíto 

n •·- .. - ?tZ -
) 

Camilo G. Guedes - Odontologia ROTARY CLUBE DE TRÊS RIOS 
Márcio Salgado - Odontologia CLUBE OS DIPLOMATAS = 

Esmail Teixeira de Abreu - Direito JOÃO JOSÉ DA SILVA LEAL - Presi-
COMUNICAÇAO - Padre Antônio Pelanda dente da ARENA 
RELAÇõES HUMANAS - Nicolino Visconti VEREADORES: ,. 
HISTôRIA - Pedro Gomes da Silva (in-memoriam) ADEMIR TEIXEIRA DE ABREU 
FINANÇAS - Banco de Crédito Real de Minas Gerais I ALEXANDRE BRICK = 

NELSON ESPINDOLA DE AGUIAR 
Prefeito 

ARLINDO FERREIRA DOS SANTOS 
Vice~ Prefeito 

PARAíBA DO SUL: 
HISTóRIA E CULTURA DO IMPÉRIO À REPúBLICA 
AQUI TIRADENTES PREGOU A INDEPENDÊNCIA! 

ALEXANDRE GONÇALVES FER- ê_=

REIRA FILHO 
DAVID JOSÉ .DA SILVA LEAL ~ 
JOSÉ CASTILHO DA SILVA LEAL ~ 
DR. JOSEMAR B. DE LIMA ii 

! X VALDYR VISCONTI I 
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