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DIREITO DO TRABALHO E A SEGURIDADE SOCIAL NA CONSTI~UIÇÃO 
. . 

O autor e sua obra · -· - .. r: amo Moangues Lutterbach 
Da Academia Fluminense 

Inspirou e redigiu o projeto convertido no Decreto
lei n. 0 9.797, de 9 de setembro de 1946, um dos últimos 
diplomas, dessa natureza, assin ados pelo Presidente 
EURICO GASPAR DUTRA, e que deu à Justiça es
pecial a organização ainda vigente, instituindo, in
clusive, o quadro de Juizes, com ingresso dos togados, 
mediahte concurso, e acesso à carreira, por antigüi
dade e por merecimento. Garantiu , com aquela 
providência, a marcha histórica da nova Justiça. 

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

Q 797, que estrul:urou a J11stiÇa d() Trabalho, integran
do-a no Poder judiciário. Nenhum Juiz esquecerá esse 
i,nestimável serviço"·. 

Coube-lhe testemunha EV ARISTO DE MORAIS 
FILHO , " presidir a diversas comissões. elaboradoras de 
anteprojetos legislativos ou delas participar'' . Restrin
gimo-nos a duas referências : esteve à vanguarda da 
Comissão incumbida de preparar o anteprojeto do 
Código Processual do Trabalho e, como relator-geral 
da parte concernente aos dissídios, integrou a Comis
são do anteprojeto de lei regulamentadora do direito de 
greve e conflitos coletivos, sob a vigência da Carta 
Magna de 1946, presidida por TANCREDO NEVES, 
então Ministro da Justiça. Tais colaborações foram 
reproduzidas, com a parte expositiva, em Temas e 
Soluçiles (Editor Borsoi, Rio, 1963, págs. 113-162). 

Sua atuacão está definida nas linhas do integrante . 
da Corte Internacional de Justiça de Haia, LI;:VI CAR
NEIRO, a- respeito da primeira edição do livro que nos 
propicia este registro. Reconhece o fundador da Ordem 
dos Advogados do Brasil que "o erudito e exaustivo es
tudo mais uma vez comprova a insuperável competên
cia do autor nessa matéria. No entanto- prossegue
à competência alia ele a formação moral perfeita, o es
pírito de justiça intransigente que o fizeram expoente 
da Justiça do Trabalho no Brasil e do penhor da con
fiança que merece essa magistratura" . Por isso mesmo, 
Geraldo Bezerra foi alvo das maiores condecorações 
out..lrl!,adas a um magistrado brasileiro: a Grã-Cruz Üv 
Mérito Judiciário, por indicação da Associação dos 
Magistrados Brasileiros e a Grã-Cruz do Mérito do 
Poder Judiciário Trabalhista , conferida pelo Tribunal 
Superior do Trabalho. O Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro distinguiu-o com sua mais alta insíg
nea: o Colar do Mérito Judiciário. 

Eis , num extrato, os fatos relacionados com a par
ticipação do Ministro GERALDO BEZERRA Pê 
MENEZES , na cátedra , nos tribunais e nas comis:.ões 
pré-legislativas . 

Envolvido assim nas atividades complexas e ab
sorventes, divisava tempo para escrever em jornais e 
revistas, publicar opúsculos bem ideados, como A Jus
tiça do Trabalho, sua slgnlficaçio na história jurídica e 
social do Brasil (Rio, 1946, Imprensa Nacional) e A 
Justiça do Trabalho no Brasil (Rio, 1951). 

Ampliava a contribuição científica com volumes 
que lhe consolidaram a posição entre os luminares da 
nova disciplina. Iniciou com Política Sindical Brasi
leira (Rio, 1943, Livraria Educadora), que EVERAR
DO BACKEUSER diz ter "as características de um 
livro de mestre, deduzido com lógica: os capitulas 
evoluem historicamente, desdobrando-se -ao mesmo 
tempo a doutrina de modo a ser apreendida com fa
cilidade por técnicos e leigos". 

TULIO ASCARELLI , o conhecido catedrático da 
Universidade de Bolonha, expende o seguinte conceito: 
"A clara e aguda exposição do desenvolvimento do 
direitq sindical brasileiro no quadro geral do direito 
comparado constitui, realmente , uma contribuição 
nctável ao estudo do assunto". 

Citam-no grandes celebridades: OLIVEIRA 
VIANNA, MARIO DE LA CUEVA, MOISBS PO
BLETE TRONCOSO, VALERIANO F. LAMAS. 

Noutro ensaio, Doutrina Social e Direito do 
Trabalho (Rio, 1954), refoge a superficialidades e 
lugares com1,ms. Sobre este depõe CÂNDIDO MOTA 
FILHO, Ministro do Supremo Tribunal Federal e 
Professor da Faculdade de Direito de São Paulo: "Li-o 
e apreciei-o pelas idéias, pelo estilo e pela segurança 
das convicções, que são de um estudioso e, principal
mente, de um mestre" . 

PIERRE LAVIGNE, o escritor deLe travall dam 
lea comtltutlons françallea (1789-1954), pondera que 
estas páginas colocam Geraldo Bezerra "au nombre 
des arand• comentateun de In dnctrine 10clale de 
J'J;:gllse et son audlênce méritera à ce tire d'être unlver· 
selle". Inexcedivel pronunciamento, bastante para a 
consagraçãb da obra. Unum dlt neceasarium. 

Em tom análogo, a revelar-lhe a seriedade e o en
foque criativo e inovador, a crítica do consumado juris
ta e sociólogo JEAN BRETHE DE LA GRESSA YE. da 

Faculdade de Direito de Bordeaux, In "Anais" da Um dos maiores nomes do pensamento jurídico 
Universidade (n .2, 1954, pág. 135): "Cet ouvrage, contemporâneo, Juiz da Corte Constitucion~l da Itália, 
d'une grand clarté et d'une préclslón remarquable, ap· GIUSEPPE CHIARELLI, ressaltou o mérito de La 
porte une précleuse contrlbutlon à l'hlstolre contem- Slcurezza Soclale nel Braslle, "pe_!' la complj!tezza dell' 
po~lne des doctrines soçlales". esposlzione e per la vastldá dell' lnformaz,lone dotrl· 

· Da Argentina, GUILLERMO CABANELLAS, o narla". Em termos análogos manifestou-se o magister 
mestre do Tratado Elemental de Derecbo Laboral PAULO FEN~ZI (rev . Prevldenza Soclale,-maio-
(quatro tomos) , expressa-se de maneira singular: "Su junho de 1961; O livro Jogou a~reciaç_ão d~ fundo na 
obra Doutrina Social e Direito do Trabalho la he leído "Revue Intematlonal du Travall" da OITj(Genebra, 
no ya con lnterés sino como una leccí6n de sabias en- vol. LXXXIV, n. 0 IV, dezembro-1961) e na "Revista 
sei\anzas. Estlmaba•com mucba falta de razôo-que de Trabajo", de Madri, 1951. 
despuél de quanto se habla escrito sobre la doctrina MOZART VICTOR RUSSOMANO,! celebrado 
social de la lglesla, poco o nada podrla dizer-se. Su comentarista da Consolidação das Leis do, Trabalho, 
,obra de)Duestra, ai contrario, que muchas cosas es- aponta-o como "outra contribuição sumamente valiosa 
taban por declne y que era necesaario que se dUeran. que o nosso país pass11 a creditar a Geraldo Bezerra de 

Outro luminar, : MIGUEL HERN AIN,:Z MÀR
QUEZ, a quem se deve o Tratado ElemenJal de De
recho del Trabajo (9. a edição) na "Revista de Trabajo" 
(Madrid, junho - 1956) grafa que o nosso patrício é 
"sobradamente conhecido pelo público espanhol 
dedicado a estes temas". Eis o trecho: "Dentro de esta 
Unea generica de orlentaclón nos complace sobre
tnane~a conocer y poder comentar el cuidadoso J ln
teresf,mte trabajo de nuestro colega braslleiio, no solo 
blen documentado de bibliografia universal, sino lleno 
de apreclaciones y finas sugerenclas que resaltan la ex
periência 1 formaclón de su autor, sobradamente 
conocldo por el publico espaiiol dedicado a estos te
mas". 
JBP 

Obras ~omo la suya quedl!n, comtruyen y ahren bo· • Menezes". Nessa ordem, pronunciaram-iiC~OACYR 
rizonte optlmlsta en relaclón a los problemas labo- • VELLOSO CARDOSO DE OLIVEIRÀ, EGON HÉCfOR GENOUD, publicista arger.tino, !o-
rares". FELIX GOTTSCHALK, WILSON DE SOUZA CAM- caliza-a na "Gaceta dei Trabajo" de Buenos Aires 

Perfeita a coincidência de entendimento dos tr~s POS BATALHA, HELIO DE MIRANDA GUI- (outubro - 1956). Refere-se à "reputaclón continental" 
publicistas: CABANELLAS , BRETHE DE LA GRES- MARÀES, L YAD DE ALMEIDA, CARL Y,LE MAR- de Geraldo Bezerra e assevera enfaticamente: "Non 
SA YE e LAVIGNE, coroando a produção com per- TINS, MARIO C. VILELA, DA YL DE ALMEIDA e creemos que em nuestro pais haya nadle, entre los' que 
suasivos juízos críticos. Apontam-na , .éada um a seu MARIO CURTI S GIORDANI. . I mUltao em nuestra especlalldad, que Ignore queln:es y 
modo, como um anúncio de idéias novas e explêndida Geraldo Bezerra redigiu páginas que ,o retratam qué hace este Ilustre brasUeiio". _ , 
afirmação do pensamento jurídico-social. na fidelidade aos seus princípios , condensadas nos O tratadista W ALKER LIN ARES aconselha o 

Através de artigos e meio.s 'diversos, também lhe livros Homens e Idéias à Luz da Fé (3. a eq. , Coleção livro "como valiosa obra de consulta a los alunos de ml 
destacaram a importância: na Bélgica, JULES LOUIS Estrela do Mar, Rio, 1963), marco de sua caminhada catedra unlversltarla de Derecho dei Trabl\f.o 4e la 
TEI.LIER; MIGUEL l'],ÉRNÃIN,% MÃRQu E% e literária (1942) , TemaR e Soluções e nos opúsculos Dlg· Unlversldad de Cblle. E adita: "El metodlsco y lu· 
FRANCISCO BENITQ' MOLINA, na Espanha; nldade da Pessoa Humana (Coleção Estre]a do Mar, minoso anaiUs de los princlplos soclales de la nue~a 
RICCARDO RICHARD e CARLO LEGA, na Itália; Rio, 1965), Educação Moral e Cívica- Estudos de Constltuclon brasUeni, es sumamente útU en los países 
na Argentina, DI EGO LAMAS e RAFAEL Cj!\L- Problemas Brasileiros, (Editora La Cava Santos, extral\leros porque muestra en forma clara a lave~ que 
DERA na Venezuela. SEGADAS VIANA, LUIZ Niterói, 1976), em O Comunlsmo-CrítlcaDoutrlnárla precisa, el profundo contenldo social y humano de la 
PEREIRA DE MELO, DAYl. DE ALMEIDA, JOÃO (5. a ed. , Rio, 1974, Instituto Nacional do Livro) , que Carta Fundamental de su grande naclón. El Ub1o com-
ANTHRO DH CARV ÃLHO, no Brasil. continua despertando interesse na área ideológica. sltuye por los lndlscullbles mérUoa de ou conçepçlón c 

Dissídios Coletivos do Trabalho e Direito de Greve No contexto de sua bibliografia, abre o espírito a de su reallzaclón, un serio aporte para los estudl~s de 
(1. a ed., Rio, 1 949; 2. a ed. , Rio, 1950; 3. a ed., Editor indagações essenciais no campo do pensamento es- Derecho del Trabajo" • 
Borsoi, Rio, 1957), foi examinado por RICCARDO peculativo, perquire a razão última dos fatbs, infiltra- · O Direito do Trabalho e a Seguridade Soei'! na 
RICHARD, que pontifica na Universidade de Pavia se na substância das idéias. Ao examinar o~ problemas Constltulçio apresenta-se como ·obra prima, na , pes-
(rev. 11 Dlrltto del Lavor'?Romá, 1951) sob o honroso jurídicos, econômicos, políticos e sociais, volta-se para quis~!_, ~o método, !la lucidez, na. lingua~e~ , na her-
título Contributl braaUiaíú alia doctrina dei conflltl 0 homem, para sua dignidade , seu aperfeiçoamento, meneuttca1na 12rovtsão cultura) na contni1Uição cien-
colle~lvl ~I lavoro. O comentário serve de prefácio à seus direitos e obrigações fundamentais, seu universo · tifica. . ~/ 
tercetra edtção. de valores - a verdade, o bem comum, a ordem , a jus- Dtgno de atenção\lficurado exame do proçesso 

. . tiça, a paz, as tradições e destinos da pátria. evolutivo dos sistemas e instituições políticas, resultan-
Eslas págmas despertaram o mteresse de outros te de incorporação às Constituições, após a Primeira 

quaiifkadcs ;:tri~t?.~ ~~tnngdr<'<; , 1ue a d<";·an!"' cn1 Em meio a tantas ideologias , arranjos 'r distorções Guerra de novo capítulo atinente à Ordem Econômica 
publicações científicas: J. BRETHE DE LA GRES- neste terreno, move-se clara , leal, irredutive~m~n~e, e SociaÍ , com amplas perspectivas ao Direito Público, 
SAYE, em França; MIGUEL HERNÃINJC MÀR- sob_re_ aqueles dados, aquelas bases ou,yrmctptos assegurando ao Estado meios eficazes para melhor 
QUEZ, RICARDO BUSTILLO À VILA, HÉCTOR deftmdos. N_ã? se envol~e em barganha ~pmtual e se realização de suas finalidades últimas, tão apregoadas, 
MARA V ALL CASESNOVES, na Espanha; GUI- rec~sa a ace1_ta-la como mstrumento de dtalpgo_. Não se de promover o bem comum, de assegurar o equilíbrio e 
LLERMO CABANELLAS , MA RIO L DEVEALI, trai. !'lão tr_a~ a Ve.~dade, te~tem~nhada por Cnsto. E o a paz interna. f>r esta visão dinâmica, aliada a uma 
Hl?.~TOR GENOUD e JOSÉ MARIA RIVAS, na Ar- que _e admrravel: Não .. agnde nmguém por não com- visão prospectiva, e mais, pela segurança da inter-
gentma; EDUARDO COUTURE e FRANCISCO DE partilhar de sua crença , proclama-o EVARISTO DE pretação, pelo confronto dos preceitos basilares , nossos 
FERRAR!, no Uruguai. Eloqüentes a~ citações qne lhe MORAES FILHO. 1 e alienígenas, pelo conhecimento e divulgação da 
fazem, em tratados e compêndios, JUAN D. POZZO, Repre nt B il p · · C M doutrina universal o livro supera o contexto geográfico se ou o ras no nmetro ongresso un- • 
ERNESTO KROTOSCHIN, MARIANO R. TISSEM- dt'al de Ap t I d d L · R (1951) a que o escritor pretendeu confiná- lo Transpõe li-. . os o a o os etgos, em orna ; a · 
BAUM e JUAN-MENENDEZ PIDAL. Junspentos S t S' · C d d s~ G , · mites abre-se à evolução J·u rídica à problemática . . . an a e agractou-o com a omen a e .,o regono • • 
~ossos hsongearam-na, tgualmente, com a anáhse do Magno, outorgada por PAULO VI. Não se fecha nos econômica contemporânea, às mudanças e ultrapas-
livro: JOAQUIM PIMENTA, LEVI CARNEIRO, domínios de PLATÃO, ARISTÚTELES SANTO sagens em gestação, exigidas, no campo social, pelo 
JOÃO DE OLIVEIRA FILHO, BENEDITO COSTA TOMÃS DE AQUI NO JACQUES MARI'fAIN M avanço da ciência e da técnica. 
NETO ALCEBlADES DELAMARE DORVAL e : as A · t d · I t' t t ' • levando-lhe em conta a preparação humanisttca e o que vunos , o au or cre encwu-se ao ns 1 u o 
LACERDA, NELIO REIS, CARLOS XAVIER PAES filosófica, acolheu-o a Sociedade Helênica de Estudos de Direito do Trabalho da Universidade Federal do 
BARRE:o. BERESFORD MARTINS MOREIRA, Filosóficos, com sede em Atenas. Litoral (Argentina) , ao Insti tuto Espanhol de Direito 
entre mUitos. tf1. ) Processual , ao Instituto Brasileiro de Medicina do 

Com a vigê ia da Constituição de 1946, de cunho Nas palavras introdutórias ao livro O Direito do Trabalho e Previdência Social, ao Seminário de Le-
social-democrat , havia os que sustentavam ter cessado Trabalho e a Seguridade Social na Constltulçio, so- gislação Social da Faculdade de Direito da Univer-

·0 poder normativo dos Tribunais especializados, por bressai este pronunciamento do eminente elaborador sidade de São Paulo e, na qualidade de membro ho-
julgá-lo incompatível com 0 novo regime, atento à; do Anteprojeto rle Código do Trabalho: •''Pela relação norário, ao Instituto de Direito Social daquele Estado. 
separação dos Poderes e contrários à delegação de das obras de Geraldo Bezerra , enumeradas em página Fez jus ao galardão de membro da Sociedade Inter-
atribuições. O episódio histórico-social é assinalado própria deste volume, todas ou quase todas em várias nacional de Direito Social e titular honorário da lndus-
por EVARISTO DE MO RAIS FILHO, para fixar - edições, pode-se facilmente avaliar quanto lhe deve a trlal Law Soclety, de Londres. O destaque dos seus es-
diz ele - "o que considero o momento mais alto do doutrina brasileira do Direito do Trabalho. A sua tese critos, aqui e alhures, motivou o Ministério das Re-
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes na defesa da para a cátedra - O Direito do Trabalho na Consti- !ações Exteriores a inscrever-lhe o nome na Ordem de 
Justiça do Trabalho. Nunca, em sua história , se lutou tulçio BrasUelra - é a que ora se reedita, inteiramente Rio Branco. 
tanto pela sua sobrevivência no que tinha de mais reescrita e reelaborada diante dos novos textos de 1967 R ta 'd ã f' 1 · li 1969 A é h · , , · f' · 1 b es uma const eraç o ma . 
próprio e singular". O laureado mestre de tantos vros e . t OJe e a umca monogra ta nactona so re a 
de vulto na bibliografia jurídico-trabalhi~ta, rele'llbr'l matéria, esgotada há muitos anos e sempre.procurada EV ARISTO DE MORAIS FILHO assevera que o 
com rigorosa justiça: "Como Presidente do Tribunal pelos estudiosos". livro abre horizontes, provoca debates e levanta 
Superior do Trabalho, o Ministro Geraldo Bezerra de problemas . Em seguida informa que "trata, prati:_ 
Menezes entrava fundo na tratação da matéria, es- Acrescentamos que foi bem acolhida pefos enten- carriente , de toda a legislação ordinária do trabalho e 
merando·se em rebater os argumentos negativistas, didos dos dois campos do Direito. A ela se reporta , nos da previdência social". E por considerar que o texto da 
baseado na melhor doutrina e nos melhores fundamen- memoráveis Comentários à Constituição, o Ministro Carta de 67-69 constitui um autêntico índice dessa 
tos do Direito Constitucional e do Trabalho. Os seus EDUARDO ESPÍNOLA, ex-presidente do Tribunal mesma legislação, assevera que "somente pode es-
despachos foram sempre aprovados e acatados no Supremo. Anteriormente, destacara "o notável e per- crever uma obra como esta um.especialista que tenha a 
Supremo Tribunal Federal, para onde recorriam, in- feito capítulo sobre a Justiça do Trabalho, quer na capacidade de dominar os dois campos da cultura 
conformados, os advogados dos suscitados naqueles Constituição de 1946, quer nas precedentes, valiosa jurí/dica o constitucional e o trabalhista. Matéria 
conflitos" . Esclarece afinal que o livro de doutrina - contribuição do jurista de alta competência para o bifronte, el(ige pleno conhecimento de ambas as téc-
DIMídlos Coletivos do Trabalho, aparecido pouco exato conhecimento dos importantes problemas lu- nicas, de ambas as bibliografias, de ambas as expe-
depois, representou o coroamento definitivo da árdua cidamente expostos e magistralmente resolvidos". riências jurídicas. Por sorte nossa, elas se encontram 
luta. · ORLANDO GOMES, emérito lente do lus clvlle e reunidas em mãos do Professor Geraldo Bezerra de 

Segue-se A Segurança Social no Brasil (Rio, do novum lus, sublinha que, da leitura do livro "ficou Menezes" . 
1961). Estudo sistematizado, analítico e de BRRIOr· confirmado o alto conceito em que tenho o autor como Uma coisa ~ certa. O Direito do Trabalho e a 
namento. Entre nós, um esforço pioneiro. um dos expoentes do Direito do Trabalho no .Pais" . Seguridade Social na ·constltulçio harmoniza teoria e 

MARIO DE LA CUEVA, mexicano, clássico do Repercutiu em plagas estranhas e fundamentada prática: na exegese, na crítica, na exatidão dos con-
Direito do Trabalho, brindou La Seaurfdad Social en el análise constitucional. GEORGES VEDEL, da ceitos, na riqueza de informações. Esmera-se na or-
Brasll com este reparo : "Lo he leído com el mayor Universidade de Paris, nome de suprema grandeza, denação didática. Tem, conseqüentemente, assegu 
agrado y ha ablerto horizontes que me propongo sintetizou o julgamento em duas linhas: "Ouvrage rada ampla receptividade nos cursosjurídicos.ej nstitui 
utilizar en mil lecclones y en mls trabajm". pleln de clarté, vlgueur et de auteur de pensée" • fonte riquíssima de consulta a todos os especial s_tas. 
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Estado do Rio de Janeiro, terça-feira, 31 

O Professor GERALDÓ BEZERRA .DE ME
NE~ES há muito exsurge· entre os mais respeitáveís 
doutrinadores do Direito do Trabalho no Brasil . Man
tém-se em atividade ininterrupta, qual se vê da segun
da edição, recentíssima, de O Direito do Trabalho e a 
Seguridade Soda! · 111 CoJUtltulçlo, lançamento de 
Palias S.A. '"" Editora e Distribuidora, em excelente 
apresentação gráfica. · 

·O lato é significativo, se considdarmos
1
que não só 

na trabalhista, mas em toda seara do direito, proli
feram, ultimamente, publicaçõe$ apressadas. Enchem 
as livrarias coletâneas de ...textos legais e regulamen
tares, apanhados de jurisprudência (nem sempre bem 
selecionada), nos quais as explicações, quando exis
tem , são incipientes e de vocabulário inexpressivo. 
Comumente, tais "pacotes" amontoam trechos e dis
positivos, sem nenhuma inovação, sem espirito crítico 
ou criador. Há exceções , porém. 

Propende-se a tudo reduzir ao ativismo prático, 
num condenável processo de aviltamento da ciência 
jurídica. Exemplo tristíssimo à nova geração, que se 
desencoraja dos estúdos sérios. E preciso convencer os 
moços de que, para o homem da lei, a teoria não sig
nifica objeto de museu. O jurista, exegeta incumbido 
de interpretar e reinterpretar fatos individuais ·e co
letivos ou preceitos e diplomas legais, não pode eclip
sar-se na superficialidade, na rotina, fugindo à re
flexão, à substância, aos conceitos, ao teor doutrinário, 
em suma. 

Feita a observação, sublinhemos que Bezerra de 
Menezes conquistou esta evidência através de pro
duções que o projetam no Brasil e além fronteiras. A 
respeito do seu ofício de professor e magistrado, de sua 
participação nos anteprojetos legislativos e nas letras 
jurídicas e sociais, o leitor compreenderá quanto é 
necessârio to make a lona story ahort. 

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

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

Por três decênios esteve no exercício de atividades 
judicantes: à frente de uma das Juntas de Conciliação e 
Íulgamento da antiga Capital da República e do Con
selho Nacional do Trabalho, na presidência do Tri
bunal Superior do Trabalho, de que foi organizador, 
na Corregedoria-Geral dessa Justiça . 

Transformou esses trinta anos de judicatura num 
laboratório de experiências e análises básicas à cons
trução doutrinária. Seu processo de investigação não se 
exaure nas funções de juiz e no magistério. 
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DIREITO DO TRABALHO E A SEGURIDADE SOCIAL NA CONSTI 
O autor e sua obra -· - .. ~:amo MoangUIJS Lutterbach 

Da Academia Flumlnanse 

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

O Ministro JULIO BARATA, ex-presidente do 
Tribunal Superior e titular da Pasta do Trabalho, na 
saudação que lhe fez em nome dos Ministros' pela in
vestidura na Corregedoria-Geral, dera ênfase ao 
memorável empreendimento: "Foi V. Exa. D r. Geral
do Bezerra, o verdadeiro autor do Dt;ere>to-lei n . 0 

Q 797, que estru~urou a Justiç'a do Trabalho, integran
do-a no Poder judiciário. Nenhum Juiz esquecerá esse 
i,nestimável serviço''. 

Coube-lhe testemunha EVARISTO DE MORAIS 
FILHO, "presidir a diversas comissões elaboradoras de 
anteprojetos legislativos ou delas participar" . Restrin
gimo-nos a duas referências: esteve à vanguarda da 
Comissão incumbida de preparar o anteprojeto do 
Código Processual do Trabalho e, como relator-geral 
da parte concernente aos dissídios, integrou a Comis
são do anteprojeto de lei regulamentadora do direito de 
greve e conflitos coletivos, sob a vigência da Carta 
Magna de 1946, presidida por TANCREDO NEVES, 
então Minis tro da Justiça . Tais colaborações foram 
reproduzidas, com a parte expositiva, em Temas e 
Soluçiles (Editor Borsoi, Rio, 1963, págs. 113-162). 

Sua atuação está definida nas linhas do integrante . 
da Corte Internacional de Justiça de Haia, LEVI CAR
NEIRO, a -respeito da primeira edição do livro que nos 
propicia este registro. Reconhece o fundador da Ordem 
dos Advogados do Brasil que "o erudito e exaus tivo es
tudo mais uma vez comprova a insuperável competên
cia do autor nessa matéria . No entanto- prossegue
à competência alia ele a formação moral perfeita, o es· 
pírito de justiça intransigente que o fizeram expoente 
da Justiça do Trabalho no Brasil e do penhor da con
fiança que merece essa magistratura". Por isso mesmo, 
Geraldo Bezerra foi alvo das maiores condecorações 
cutur~adas a um magistrado brasileiro; a Grã-Cruz uc 
Mérito Judiciário, por indicação da Associação dos 
Magistrados Brasileiros e a Grã-Cruz do Mérito do 
Poder Judiciário Trabalhista, conferida pelo Tribunal 
Superior do Trabalho. O Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro distinguiu-o com sua mais alta insíg
nea: o Colar do Méri to Judiciário. 

Eis , num extrato, os fatos relacionados com a par
ticipação do Ministro GERALDO BEZERRA I":C 
MENEZES , na cátedra, nos tribunais e nas cornis:.ões 
pré-legislativas . 

Envolvido assim nas atividades complexas e ab
sorventes, divisava tempo para escrever em jornais e 
revistas , publicar opúsculos bem ideados, como A lua· 
tlça do Trabalho, sua slgnlflcaçio na hfstórlajuridlca e 
social do Brasil (Rio, 1946, Imprensa Nacional) e A 
Juatlça do Trabalho no Brasil (Rio, 1951). 

Ainpliava a contribuição científica com ·volumes 
que lhe consolidaram a posição entre os lumin ares da 
nova disciplina. Iniciou com Política Sindical_ Bras). 
lelra (Rio, 1943, Livraria Educadora), que EVERAR
DO BACKEUSER diz ter "as características de um 
livro de mestre, deduzido com lógica: os capítulos 
evoluem historicamente, desdobrando-se -ao mesmo 
tempo a doutrin~ de modo a ser apreendida com fa
cilidade por técnicos e leigos". 

TULIO ASCARELLI , o conhecido catedrático da 
Universidade de Bolonha, expende o seguinte conceito: 
"A clara e aguda exposição do desenvolvimento do 
direito sindical bras ileiro no quadro geral do direito 
comparado constitui, realmente, uma contribuição 
nctável ao estudo do assunto". 

Citam-no grandes celebridades: OLIVEI RA 
VIANNA , MARIO DE LA CUEVA, MOISf:S PO
BLETE TRONCOSO, VALERIANO F. LAMAS. 

Noutro ensaio, Doutrina Social e Direito do 
Trabalho (Rio, 1954), refoge a superficialidades e 
lugares COID\IDS. Sobre este depõe CÃNDIDO MOT A 
FILHO, Ministro do Supremo Tribunal Federal e 
Professor da Faculdade de Direito de São Paulo: " Li-o 
e apreciei-o pelas idéias , pelo estilo e pela segurança 
das convicções, que são de um estudioso e, principal
mente, de um mestre". 

PIERRE LAVIGNE, o escritor deLe travall da111 
les coJUtltutloJU françalaes (1789-1954), pondera que 
estas páginas colocam Geraldo Bezerra "au nombre 
dea arand• .comentateurs de lo dnctrine 10Ciale de 
l'tgllae et son audlênce méritera à ce tire d'être unlver· 
seDe".· Inexcedível pronunciamento, bastante para a 
consagração da obra. Unum o=~~t necesaarium. 

Em tom análogo, a revelar-lhe a seriedade e o en
foque criativo e inovador, a crítica do consumado juris
ta e sociólogo JEAN BRETHE DE LA GRESSAYE, da 

Faculdade de Direito de Bordeaux, In "Anais" da 
Universidade (n.2, 1954, pág. 135): "Cet ouvrage, 
d'une grand clarté et d'une préclalón remarquable, ap· 
porte une précleuse contrlbutlon à l'hlatolre contem· 
poralne des doctrinessoçlalea". 

· Da Argentina, GUILLERMO CABANELLAS, o 
mestre do Tratado Elemental de Derecho Laboral 
(quatro tomos), expressa-se de maneira singular: "Su 
obra Doutrina Social e Direito do Trabalho la he leído 
no ya con lnterés sino corno una lección de aablas en· 
seííanzas. Estlmaba•com mucha falta de razón-qul' 
despuél de quanto se habla escrito sobre la doctrina 
social de la lglesla, poco o nada podrla dlzer·te. Su 
,obra deJiluestra, al contrario, que muchas cosas es· 
taban por declne y que era necesaario que se d\!eran. 
Obms como la suya quedEm, coJUtruyen y ahren ho· 
riwnte optlmlata en telaclón a los problemas labo· 
rares". 

Perfeita a coincidência de entendimento dos tr~s 
publicis tas: CABANELLAS , BRETHE DE LA GRES
SA YE e LAVIGNE, coroando a produção com per
suasivos juízos críticos. Apontam-na, .éada um a seu 
modo, como um anúncio de idéias novas e explêndida 
afirmação do pensamento jurídico-social. 

Através de artigos e meio$' diversos, também lhe 
destacaram a importância: na Bélgica, JULES LOUIS 
TELLIER ; MIGUEL 1-):.ÉRNÃIN;%' MÃRQl.JFZ e 
FRANCISCO BENITG MOLINA, na Espanha; 
RICCARDO RICHARD e CARLO LEGA, na Itália; 
na .Argentina,. DIEGO LAMAS e RAFAEL CAL
DERA na Venezuela. SEGADft.S VIANA, LÚIZ 
PEREIRA DE MELO, DAYL DE ALMEIDA, JOÃO 
ANTERO DE CARVALHO, no Brasil. 

Dluídlos Coletivos do Trabalho e Direito de Greve 
(l. a ed., Rio, 1949; 2.a ed., Rio, 1950; 3.a ed., Editor 
Borsoi, Rio, 1957), foi examinado por RICCARDO 
RICHARD, que pontifica na Universidade de Pavia 
(rev. 11 Dlrltto del Lavor'?Romá, 1951) sob o honroso 
título Contributl brasUiaól alia doctrlna dei conflltl 
collettlvl dl lavoro. O comentário serve de prefácio à 
terceira edição. 

Estas págmas despertaram o interesse· de outros 
quaiifk:adc s .!~r i ~ta~,; ~ ~tr -1 ngniroc;;, 1ue ~ clP\·ur·lTT; ~11 

publicações científicas: J. BRETHE DE LA GRES
SAYE, em França; MIGUEL HERNÃIN,% MÃR
QUEZ, RICARDO BUSTILLO Ã VILA, H~CTOR 
MARA V ALL CASESNOVES, na Espanha; GUI
LLERMO CABANELLAS. MA RIO L. DEVEALI, 
HÉCTOR GENOUD e JOS~ MARIA RIVAS, na Ar
gentina; EDUARDO COUTURE e FRANCISCO DE 
FER RAR! , no Uruguai. Eloqüentes a~ citações que lhe 
fazem, em tratados e compêndios, JUAN D. POZZO, 
ERNESTO KROTOSCHIN, MARIANO R. TISSEM
BAUM e JUAN-MENENDEZ PIDAL. Jurisperitos 
nossos lisongearam-na, igualmente, com a análise do 
livro: JOAQUIM PIMENTA, LEVI CARNEIRO, 
JOÃO DE OLIVEIRA FILHO, BENEDITO COSTA 
NETO, ALCEBIADES DELAMARE, DORVAL 
LACERDA, NELIO REIS, CARLOS XAVIER PAES 
BARRETO, BERESFORD MARTINS MOREIRA, 
entre muitos. · ) 

Com a vigê- lfa:a Constituição de 1946, de cunho 
social-dernocratl.h"a~a os que sustentavam ter cessado 
·o poder normativo dos Tribunais especializados, por 
julgá-lo incompatível com o novo regime, atento à; 
separação dos Poderes e contrários à delegação de 
atribuições . O episódio histórico-social é assinalado 
por EVARISTO DE MORAIS FILHO, para fixar
diz ele - "o que considero o momento mais alto do 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes na defesa da 
Justiça do Trabalho . Nunca, em sua história, se lutou 
tanto pela sua sobrevi~ência no que tinha de mais 
próprio e singular". O laureado mestre de tantos livros 
de vulto na bibliografia juríd.i;o -trab:~lhista, rele111br'\ 
com rigorosa justiça: "Como Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho, o Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes entrava fun do na tratação da matéria, es
merando-se em rebater os argumentos negativistas, 
baseado na melhor doutrina e nos melhores fundamen
tos do Direito Constitucional e do Trabalho. Os seus 
despachos foram sempre aprovados e acatados no 
Supremo Tribunal Federal , para onde recorriam, in
conformados, os advogados dos suscitados naqueles 
confli tos" . Esclarece afinal que o livro de doutrina -
Dluídlos Coletivos do Trabalho, aparecido pouco 
depois, representou o coroamento definitivo da árdua 
luta. 

Segue-se A Segur~nça Social no Brasil (Rio, 
1961). Estudo sistematizado, analítico e de agglor· 
namento. Entre nós, um esforço pioneiro. 

MARIO DE LA CUEVA, mexicano, clássico do 
Direito do Trabalho, brindou La Seaurldad Social en el 
Brasil com este reparo: "Lo he leido com el mayor 
agrado y ba ablerto horiwntes que me propongo 
utiUzar en mia lecclobêty~li mia trab~os". 

Um dos maiores nomes do pensamento 
contemporâneo, Juiz da Corte Constitucional da 
GIUSEPPE CHIARELLI, ressaltou o mérito 
Slcurezza Soclale nel Brulle, ''per la completezzl 
esposlzlone e per la vastldá dell' lnformazlone 
narla". Em termos análogos manifestou-se o 
PAULO FENIZI (rev . Prevldenza 
junho de 196( O livro Jogou a~reciaç_ão 
"Revue Intematlonal du Travall" da OIT 
vol. LXXXIV, n. 0 IV, dezembro-1961) e na 
de Trab~o", de Madri, 1951. 

MOZART VICTOR RUSSOMANO, 
comentarista da Consolidação das Leis do 
aponta-o como "outra contribuição sumamente 
que o nosso país pass'l a creditar a Geraldo 

• Menezes". Nessa ordem , pronunciaram-se 
VELLOSO CARDOSO DE OLIVEIRA, 
FELIX GOTTSCHALK, WILSON DE SOUZA 
POS BATALHA, HELIO DE MIRANDA 
MARÃES, LYAD DE ALMEIDA, CARLYLE 
TINS, MARIO C. VILELA, DAYL DE 
MA RIO CURTIS GIORDANL 

Geraldo Bezerra redigiu páginas que o 
na fidelidade aos seus princípios , condensada~ 
livros Homens e Idéias à Luz da Fé (3 . a ed., 
Estrela do Mar, Rio, 1963), marco de sua 
literária (1942) , Tema8 e Soluçõet e nos 
nldade da Pessoa Humana (Coleção 
Rio, 1965) , Educaçlo Moral e Cívica 
Problemas Brasileiros, (Editora La 
Niterói, 1976) , em O Comunismo-Crítica 
(5. a ed., Rio , 1974, Instituto Nacional do 
continua despertando interesse na área ideoJORICal 

No contexto de sua bibliografia, abre o 
indagações essenciais no campo do 
peculativo, perquire a razão última dos fatos, 
se na substância das idéias. Ao examinar os 
jurídicos, econômicos, políticos e sociais; 
o homem, para sua dignidade, seu aperfp;...,. n1 
seus direitos e obrigações fundamentais, 
de valores - a verdade , o bem comum, a 
tiça, a paz, as tradições e destinos da pátria. 

Em meio a tantas ideologias , arranjos e 
neste terreno, move-se clara, leal, 
sobre aqueles dados, aquelas bases ou 
definidos. Não se envolve em barganha 
recusa a aceitá-la como instrumento de 
traL Não trai a Verdade, testemunhada por 
que é admirável: "Não agride ninguém 
partilhar de sua crença" , proclama-o 
MORAES FILHO. 

Representou o Brasil no Primeiro Congresso! 
dial de Apostolado dos Leigos, em Roma 
Santa Sé agraciou-o com a Comenda de 
Magno, outorgada por PAULO VI. Não se 
domínios de PLATÃO, ARISTÚTELES, 
TOMÁS DE AQUI NO e JACQUES 
levando-lhe em conta a preparação 
filosófica, acolheu-o a Sociedade Helênica de 
Filosóficos, com sede em Atenas. 

Nas palavras introdutórias ao livro 
Trabalho e a Seguridade Soda! na Conlluiçlo1 
bressai este pronunciamento do eminenu 
do Anteprojeto de Código do Trabalho:''Pela 
das obras de Geraldo Bezerra, enumeradas em 
própria deste volume, todas ou quase todas em 
edições, pode-se facilmente avaliar quanto lhe 
doutrina brasileira do Direito do Trabalho. A 
para a cátedra - O Direito do Trabalho na 
tulçílo BrasUelra- é a que ora se reedita, 
reescrita e ree laborada diante dos novos textos 
e 1969. Até hoje é a única monografia nacional 
matéria , e.sgotada há muitos anos e sempre 
pelos estudiosos". 

Acresceo ta mos que foi bem acolhida pefos 
di dos dos dois campos do Direito. A ela se 
memoráveis Comentários à Constituição, o 
EDUARDO ESPÍNOLA, ex-presidente do 
Supremo. Anteriormente, destacara "o notável 
feito capítulo sobre a Justiça do Trabalho, 
Constituição de 1946, quer nas precedentes, 
contribuição do jurista de alta competência 
exato conhecimento dos importantes proble 
cidarnente expostos e magistrah:nente resolvidos" 

ORLANDO GOMES, emérito lente do lua 
do novum lua, sublinha que, da leitura do livro ' 
confirmado o alto conceito em que tenho o autor 
um dos expoentes do Direito do Trabalho no 

Repercutiu em plagas estranhas e 
análise constitucional. GEORGES VED 
Universidade de Paris, nome de suprema 
sintetizou o julgamento em duas linhas: " 
pleln de clarté, vlgueur et de auteur de peJIIée". 
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POr Que não me ufano 
I meu pa1s 

DATA da virada do século o doce e ledo ma· 
nua! · do Conde de Afonso Celso, que por todas as 
razões me merece respe ito. A esta altura da vida, 
ando incl inado ao otimismo, e a tal ponto que cos· 
turno ped ir aos am igos só boas notícias, ainda que 
falsas. Pertenço assim a linhagem intelectual do 
escrivão Pero Vaz de Caminha, que é o primeiro 
redator do Brasil, que funda uma nação com uma 
carta panegíri ca (deviam criar aqui uma Ordem Pe· 
ro Vaz de Camir.ha, para condecorar os raríssimos 
que escrevem, entregam e respondem a prov~ca· 

ções epistolares). 

O NARCISISMO est~ no berço histórico deste 

país . Data redonda,. quatro séculos depois de outro 

Pero, ou Pedro Alvares <.abral, o santo Conde mo· 

lhou a pena na tinta da euforia e compendiou o 

ufanismo, e esse leite que nos amamentou. Desisto 

de entender por que a República nova e o novo 

sécu lo renutriram o pré-histórico narcisismo brasÍ· 

lico. Se não sou desse tempo, dele recebi os refle· 

xos e o testamento: não havia DIP, AERP ou ARP, 

tampouco os poderosos, mas nem por isto onipoten· 

tes meios de comunicação de massa, e tudo, monó

logos ou diálogos, eram grandezas e pát;ias pedra· 

rias. 

A GENTE acreditava no Brasil de graça. Na 

desordem dos meus livros, procuro em vão o livri· 

nho do Conde de Afonso Celso. Preciso reencon· 

trar minha fé infantil, requeiro um hausto de oti· 

mismo, Quero virgem chegar à terra virgem: sonhar 

com os mil tesouros escondidos. Respeitemos o Con· 

de, ~ue cunhou uma palavra: fanismo (está no Au· 

rélio, mas não figura no Janio - e o Janio é no 

caso o "Novo Dicionário Prático da Ungua . Portu

guesa" , que acaba de sair, Editora Rideel ltda., de 

autoria do ex-Presidente Janio Quadros, com a as· 

sis tência e a colaboração de Ubiratàn Rosa, sugiro, 

aliás peço, que nas próximas edições - e auguro· 

numerosas - incluam o verbete do Conde: nós pre· 

cisamos, Presidente, a ilusão também alimenta). 

ALÉM DOS FILHOS VARÕES, que já voam por 

conta própria, tenho duas filhas que sozinhas justifi· 

cam qualquer ufanismo, no caso perfeitamente rea· 

lís tico: uma é universitária e estuda, coitada, a His· 

tória do Brasil , a outra acaba de desenhar o fundo 

do mar e me pede para ler sua excelente · pesquisa 

sobre as baleias, Está no terceiro ano do primeiro 

grau, o que nos meus primevos tempos era o curso 

primário, Duvido se qualquer das duas ouviu falar 

do Conde de Afonso Celso, do imaginoso manual 

" Por que me ufano do meu país", editado pela 

• 1. a11ei ra vez em 1900. 

ABRO MAIS UM par~ntese pessoal, auto· 

r.>ferente, para revelar que nasci no ano de 1922; 

o õ·no do Centenário da Independência; quando 

o Bras il pensou que já era adulto. O ano dos te· 

nentes de 5 de Julho; o ano da Semana de Arte 

Moderna, que veio questionar todo o nosso pa· 

tr imôn io cultural, não para o destruir, mas para 

enriquecê-lo; para o redespertar. O ano também da 

irreverência fundadora de nova atitude, autônoma, 

não colonialista e basbaque. Entre tani?S bandei· 

rantes, a todos reverencio num aó: Oswald de An· 

.. 

OTTO LARA RESENDE 

"Todos acham mesmo é· que o Brasil ~ai mal" 
Mádo éle Andrade 

me se foi através do Peru - e queria saber como 
é que consegui chegar a pé até lima. No México, 
culturalmente riquíssimo (e rico também material· 
mente: basta dizer que exporta pe.tróleo). um grl· 

, . salhante senhor, com cara hispanica, nenhum ador· 
drade, O Conselheiro Ruy Barbosa andava cansa· trulha, cha":'.avel por telefone ~ara 'm~r ~ma or·~ mecido traço indígena, me fez a queima-roupa es· .) 
díssimo do Brasil; de amá-lo em vão e por ele dem que nao se assenta na lei e na JUStiça. ta pergunta: "Ustedes en Brasil tienen ortografia?" 
ser sucessivamente traído; queria sinceramente có- Por um momento pensei que ortografia pudesse 

meter • cortesia de falecer, para desobstruir o ca· MAS VOLTO AO PASSADO, mais t ranqu ilizador, e ter sentido que eu ignorasse, como telefonia em k 
minho e deixar livre o horizonte ignaro dos quej recordo Olavo Bilac, na mesrrn~ IÍQhll patrioteira t Portugal é rádio. Mas era ortografia mesmo. li 
têm a burra competência para dizer e sustentar em que todos m.mamos: "Ama, com f6 e orgulno, 

que uma nação se desenha e se constrói pela for-A,.:; a terra ~tel Criança! não verás ne• POIS MEU INTERLOCUTOR, falando fluentemen· 

ça, breve pelo arbítrio, O ano de 1922 d:senhou __... nhum país como este I I Olha que cé,ul que mar! te Inglês, admitia que eu pudesse · escrever porque 
se tão interessante, que Ruy espe~ou; , e so morreu que rios! que florestal" ,Depois de dizer, ou me• d " d brasileir rivilegiado que 
a 1'? de março de 1923, em Petropol1s, como con· lhor, depois de clamar e de exclamar ~como excla• estava. lant~ e um 0 . P : el 
vinha morrer no• tempos da febre amarela e do mava esse poeta!), Bilac retoma o refrao e perora, conhec11 rud1mentos de castelhano e, por a1, P O 

estúpido calor sem ar refr~gerado . ., "Deus, tende :::J r~ 0 ~ue que: dizer. pro~avelmente pouco~ castelhano, aprendera o alfabet.o e o1 ortografia. 
compaixão dos ·meus padecimentos - foram as poético: "Cnançal nao veras pa1s nenhum como Lera em algum livro que os d1aletos são me1os 
últimas palavras do Conselheiro. Podia ter sido este: 1 Imita na grandeza a terl'l em que nas- orais de Q)!Tiunicação. Paciente e fisame1:1te expli· 
menos egoísta e ter dito "nossos padecimentos", cestel" · d"t no Brasil não te 
num coll'livo que vai durando decênios; e sabe cou-me por que acre 1 ava que • 
Deus quando acabará. 

OS l'OET A!. SABEM o que dizem, o que quer 

dizer que,, no fundo, somos mesmo uns paranói· 

cos, agarrados a uma gorda mitologia nacional. O 1· 
delírio de grandeza povoa o primeiro sono de 

qualquer brasileirinho pobre-diabo, Aqui o sonho 

é impositivo, Patriazinha andra josa, ph no chão, 

mos ortografia, porque não temos I fngua, mas 

só dialeto. 

VOLTEI CORRENDO, ansioso de recarregar mi· 

nhas baterias, patriotadas, falsas, ufanísticas que )\ 

sejam, mas consoladoras, até psicanaliticamente super· 

compensadoras: ninguém vive sem pátria. Felizmen· 

te, escusa in'Ve;;ar uma pátria brasij;ira: existe, 

O PRÓPRIO RUY, vai se ver, era também um 

ufanista às avessas, genial advogado, que precisava 

inventar uma pátria de palavras, enroscada no Pa· 

dre Vieira, e o seu pouco traduzida, para compor· 

lar o habeas corpus e outros civilizados respir~

douros, Estudava, queimava as pestanas, olhava lá 

fora para impor · aqui dentro um padrão mais alto, 

civilizado. Hoje, infelizmente, há quem estude Hob· 

bes e outros filósofos para dizer que somos uma 

cubata boçal, indigna do privilégio do voto e de 

outras invenções de branco anglo-saxão, A- conti· 

nuar nesse caminho, já não nos ufanomos do nos· 

so país; e corremos o risco de ufanar-nos de nossa 

lama. Como quem diz: já não se contenta . em ser 

pobre? e ainda quer se livre? Palavras de honra 

que Aristóteles e eu não estamos de acordo com 

pátria íntima, doçura e vontade de chorar, criança 

dormindo, tão pobrinha I - ainda essa pátria, mag· 

nificamente cantada por · Vinícius de Moraes, tam· 
'( sobrevive·, passa e sobrepassa a mediocridade de 

· est~ sofisma que nos toma por débis mentais: exata· 

mente por ·ser pobres é que que remos ser livres; 

e livres também da pobreza, o que só se conseg ue 

por ato d~ vontade coletivo, pe las próprias mãos 

e pelas próprias consciências, e nunca por deci são 

.J.de um Big Brother, que e ternamente nos infantiHze, 

l nos menorize, E a isto que se cha ma colon iali smc-.. 

SE O LIVRINHO DO CONDE é de 1900, Euclide• 

Cunha, repórter, é de pouco antes; e é de 

1902, em livro "Os Se rtões", cipoal, vá lá, cipoal 

de gênio, cujas raízes paSlam também pela Esco

la Militar da Praia Vermelha, na qual Euclides foi 

........__. 
bém essa magnificamos para melhor amar, num 

diminutivo que com efeito é uma espécie de afe· 

tuoso aumentativo: "Fonte de mel, bicho triste, pá· /I 
Iria minha I Am~da, idolatrada salve, salvei" Do-V 
lorosa amb~~s, 

e ao mesmo tempo enjoados do muro baixo que 

nos cerca. Há momento• em que ser brasileiro é 
mais um ato de esperança do que um ato de fé; 

falha a fé; farfalha, exuberante e ufanística, 1 ne· 

cessidade de crer. 

A UM CANTANTE e vi o~ iro eatriota como v: 
Viníciu s, que é que lhe aconteceu? Foi expulso do 

ltama raly, quando em Lisboa exaltava o Brasil pa-

ra imen>a s platéias , Como a todos os out ros, como 

ao extraordinário poeta Moza rt Janot, não lhe de· 

ram o direito de defesa, e ficou por isto mesmo. 

Sobrand o um pouco das costuras diplomáticas, Vi· 

níc iu s, a certa altura , pretendeu mud~galho, ~ 
para fazer o que mais •e identificasse com o seu 

numeroso talento, ,Tive parte modesta nessa his· 

tória e é pe·na que o despacho tenha sido tão 

colega de Candido Rondon. Entre tantos exemplos pouco lisonjeiro para quem o assinou, term inava 

de altivez e desprendimento, bastariam estes dois, f assim: "faça eSle vagabundo trabalh~r". E como ) 

altíSlimos, para provar que questão militar, se há tratam os poetas, no reino maravilhoso dn fi~tan· 

e quando há, não é questão de soldo, como quer ceiras e dos conglomerados. 

1azer orer um ou-.ou·tro cínico apressado; hí ~s 

· que n5o _::_compram; a honra é uma delas, com 

arda QY_ sem farda , Supor ou pretender que os 

milita re• andam apenas em busca de status, de 

t
scen•ão social, de vencimentos e vantagens; de 

baratos privilégios, é mai• que injúria a uma éor· 

poração: é grave ofensa à História do Brasil . Pra i a ~~· 
Vermelha, Realengo, Agulhas Negras: é desse ma· 11 

to que pode sair coelho. Em nenhum pafs, e mut- / 

tíssimo menos no Brasil, as forças armadas cons· 

tituem um ghtdo, que olha o povão de cima, fe· 

liz ou infeliz, com indiferentes olhos de rádio-pa• 

ANDEI UNS DIAS ausente do Bras il, vt.4 olhei· 

o de fora. A distancia favorece, melhort- ) visão, 

confesso, porém, que não me deu razões ,'de fé, 

nem de ufania (esta palavra está no Janio) . Ocor· 

reu-me a idéia de que somos um imenso faÍs de 

prov isórios, de rome iros, todos com a certeza de 

que daqui a pouco vamos embora, Nos ,Estados 

Unidos, uma coroa da Califórnia me pe~untou\ 
como é que eu conseguira sair dn imensasl flores· 

tas úmidas, com um turístico interesse • n1fopoló· 

gico pelas civil izações pré-colombianas, per~untou· 

.. *....,~~ 

certas horas, • mesquinhez de certas providências, 

geradas por dois irmãos gêmeos - o medo e • } 

força. Há trechos de deserto que valorizam o oásis. 

De longe, deprimido, comecei a escrever um texto 

em quatro capítulos, triste paráfrase: "Por que não ().._ 

me ufano do meu país". J 
DE REPENTE, iluminado pelo mês de maio, ou· 

vindo pássaros cantar, bilaquianamente exclamativo, 

tendo lido "O Turista Aprendiz", de Mário de An· 

drade, e mil revistas e jomais que •qui nie espe• 

ravam, eis que sou invadido pela onda jnc:urável do 

narcisismo patrioteiro. O povo é ;.,elhor, o país -fil\ 
é melhor: não se perde por esperar. Há qualquer Vl\ 
coisa no ar que me sopra um ~egredo de Polich i· 

nel o: ninguém está satisfeito. Tudo somado, cum· 

pre lo~~prensa, com as tristes 

e conhecidas exceções, enquanto se puder falar, e 

nação, respira, os poros ~stão desobstruidos, Praza }

aos ceus que ass1m contmue, ao menos ass1m, e 

que possamos trans itar para o próximo capítulo 

em paz e em ordem. Tudo indica que acabou um 

conto da Carochinha, até a retórica ~tá pobre, 

paupérrima. !Rica, insaciável, exuberante, parec? que !:::. 

só estí • infla,ão (e o cortejo de monstros que 

ela • gera), 

111~' 
E' URGENTE reinaugurar 1 fé no Brasil. Se JIIF', 

não fo rmos capazes de dirigir o nosso futuro, o 

futu ro nos dirigirá: para onde? Veremos. Provavel· 

mente para onde menos se espera (e se deseja). 

Afinal, temo• o rtografia . Si, como no? E nunca 

esqueceremo; como é que se escrevem certas pa

lavras: democ racia, libe rdade, direitos huma nos; 
......--- - - -

dist ribuição de renda, justiça social, por exemplo I 
e, evidentemente fo supuesto. Nenhum eclipse é .,: 
permanente. 

Transcrito de O Globo de 17.05.1977 
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Dua.~ personalidades do Ceará no ~culo passado merecem, 

neste ano de 1976, uma lembrança dos que se empenham em 
oferecer aos coevos os exemplos dign ificantes das existências 
vividas no aflr do cumprimento do dever cívico e no esforço 
contínuo de superação dos óbices ao bem comum. Ambos 
tiveram datas jubilares neste ano. Antônio Rodrigues Ferreira-o 
Boticário c o Dr. Leandro Bezerra Monteiro, o "Mirabcau 
católico". Al< .. -gremo·nos nós i 15 anos de l·crrcmt c nos ISO do 
Dr. Leandro. As trombetas anunciem estas duas cfcméridcs c na 
alegria de seus sons, o contentamento dos que hoje podem c 
devem levar aos que deles pouca notícia tiveram, as rJzões 
superiores de suas existências profiéuas c modelares. 

Ambos mostraram pontos convergentes na dcssemclhança de 
seu diverso viver . Talvez, nunca tenhall)entretido qu:t.lqucr 
relaçlfo de amizade por convívio ou aproximação, mas, foram 
conformes na analogia de comportamento c atitudes. Berços 
di~tintos na sorte do fácil alcance aos bens materiais, mas 
I<U!ntim~ na oferta de princípios corretos da verdadeira 
formação, gerada no cultivo de valores transcendentes c eternos. 

TroCaram suas províncias natais, suas situaçOes c hábitos de 
vida para mcU10r servirem aos irmãos de outras plagas. O 
primeiro, o Boticário, fluminense, deu quase toda a sua 
exi.~tência pela causa dos cearenses e o Dr. Leandro, cearense de 
tradicionais raizes genéticas fincadas no Cariri, levou à Pronvincia 
fluminense o vigor de sua cultura e o ânimo da sua Bondade. 
Ferreira veio primeiro e o Ceará retribuiu à terra sulina, ao 
cam bio da moeda evangélica. · 

Emigra o mais forte, aquele que , em seu "status" sócio 
econômico tem mais capacidade de :;nbrevivência fora de seu 
condicionamento Hsico e cultural. Dá prova de resistência e 
vitalidade na nova acomodação gregária, de destemor e audácia · 
no bom êxito da adaptação aficn{gcna. · 

. Aos 24 anos aportava em Fortaleza aquele que, com sua 
influência desinteressada e benéfica, alteraria o rumo dos 
acontecimentos da primeira metade do século na Província 
nordestina . 

Atendendo ao convite do consul e comerciante português 
Manuel Caetano de Gouveia, conseguiu para si c o seu protetor, o 
fado da sorte e a ventura da prestimosidade ao semelliante 
desvalido e miserável. . 

Era tempo de seca naquele recuado ano de 1825 e que, p:ua 
maior infortúnio de todo o Ceará, coincidia com a desforra 
oficial e execranda contra os !{deres da malfadada c efCmcra 
República do Equador. 

O lado ruim da alma cearense dava latgas à bestialidade de 
falsos chefes, na repugnância das cenas de barbáiic c sandices 
cometidas em nome da Lei , da Religião e da Ordem Pública. Da 
crueldade e da insensibilidade, isto sim. Julgava-se aniquilar o 
brutal com a violência, a incivilidade com a grosseria e o excesso 
com o desmedido . Aqueles, sob o imperio de um patriotismo 
chauvinista, inculto e caipira e estes, debaixo do manto da Lei 
const ituída, embuçados nas dissimulações das legítimas prer
rogativas de códigos fingida e hipocritamente interpretados. Uns, 
que ôntcm, no transitório triunfo apagavam divctgências e 
procuravam a harmonia da Pátria dividida, era VI\ na derrota, 
desconformemente tratados pelos que, por certo , no caso 
contrário, dariam adesões imediatas, no cmpenl~o do interesse 
próprio e da vantagem pessoal. Nenhuma reciprocidade no 
tratamento que receberiam daqueles que viram na quimérica 
vitória de suas forças o definitivo raiar da liberdade longamente 
sonhada. Ferreira pasmava ao pé do cadafalso na visão 
apavorante do gotejar do sangue generoso de seus novos patrícios 
inglória e injustamente sacrificados no pa dbuto burlesco e 
odiento. Nada poderia fazer. Seria temerário, naquela ocasião, 
qualquer ato demonstrativo de condenação aos algozes, pesar ou 
condescendência pelos infelizes patriotas. 

Outros também sofriam, incruentamente: as vítimas da seca 
inclemente. Para estes, transferiu todo o seu entusiasmo cívico e 
cristão de bem servir. Abrindo Farmácia na então Vila do Forte, 
encontrou a desejada oportunidade de desenvolver os seus dotes 
naturais de benemerência e compreensão pelo :Dfrimento alheio. 

Encontrava-se o Boticário neste iniciar na vida prática , 
quando, no Crato, nascia, ~c. pais pro.fundamcn~c cristãos, em 
um lar onde a Religião era v1v1da e praticada na dmturmdade das 
fainas domésticas, uma criança que recebia o nome do avô 
p-&tcrno , o Brigadeiro Lcand~ Bezcr.ra ~~ontci~o, JX!r~onagcm 
por demais conhecida nos anaiS da lltstóna da I roVlncm: Era o 
inicio de urna vida das mais proveitosas c dignas e que em seu 
longo prolongar, foi sempre uma perene . demonstração. de . 
retidllo, austeridade e honesto perseverar. MaiS do que tudo 1sto,. 
que soube guardar em toda a sua dilatada peregrinação terrena, o 
constante e permanente sentido da conservação e aprimoramento 
da nobreza de seu caráter íntegro c inatac:ivel. rith? de bons, 
viveu para o l.lcm c pelo Bem. Teve sempre o vcrdadcuo sentido 
da Bondade, tra\fuzido na benevolência de seus afetos,_ na 
benignidade de suas atitudes e na brandura de suas ~ru:tctr~s. 
. Bondade c doçura sem danos, no entanto, para a extcnonzaçao 
de posições firmes· c enérgicas, decididas e determinadas que 
sempre soube demonstrar quando se . deparo11 com atos 
praticados por outrem, capazes de manifestar contradição à suas 
idéias e opiniões acerca das doutrinas e pensamentos que 
convictamente defendia. Doutrinas e pensamentos bebidos nas 
mais ortodoxas 'fontes, escolhidas entre aquelas que melhor 
rcpn•sentavam as verdades contidas nas Escrituras ou esplanadas 
pd:t tradição o pda llitlnlrltuin. D,·Sltpaw(JL\todau sua hhuHilrtn 
~ 1·ot~<l,•srl'IHI!'udn. , l(u:uitlo lnwslidas lnjudosns <' of•••t sivns •ll' 
inimigos •la Fé procurav:ltll llllll'ular uflrm:IÇtii.'S dos u,.gmas 0\1 
cxpres.-;Oes legítimas c necc ~írias da Religi:io. A reação em 
imediata e preci~, fundamentada, decidida c de ~lida doutrina·. 
Ficou célebre a sua atitude perante Rio Branco no desenrolar da 
,Questão Religiosa. Carnter sem dobrez, convicto da boa causa 
que abraçara, jamais deixou QW~i; por uma inadvertência 
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'! intempestiva, a sua profunda ades:Ío à f.'é fosse prejudicada pela 
' malÍcia dos contesta dores c malévolos. Vigilan te c :Ígil nos 

debates, nunca foi encontrado déscuidado c incauto. 
A infância bem assistida e despreocupada prcparou·o, com os 

primeiros estudos feitos no Cwto c cidades viúnhas, para sua 
H Ciltrada na • Academia de Direito do kccifc, ~,:elciro de grandes 

mestres e ponto de encontro das futuras lidera nças do Bra~l. Na 
época, começava uma certa cfcrvcscéncia intelectual de 
professores e alunos, n:t busca de novos pensamentos filo~•ficos, 
de teorias modernas que melhor cxplicasst~,.ts dúvidas do Eterno 
c do cfé)rwro. Recife rece hi:t da Europa as novidades mais 
recentes produzidas pelos cérehros mais pensantes da França c da 
Alem anha, nem sempre dignos · de adcs:lo imediata sem prévia c 
rctl clida an:ílise de seus contctÍdos. Na :•parente clareza de suas 
cxpl:tnaçOes, m11itas vezes, escondiam falsidade,q ideológicaR 
contrárias aos princ(J>ios arraigallamcntc dl'fcmlidos pela 
dout rina católica' ll.:.tvi:~ manifesta necessidndc de urna (.Titica 
cuid:~dosa c penetrante da enunciação destas arm:tdilhas paru não 
se <.lcixar cair no engano da anuê ncia a urna teorin csp•Íria, 
contrária aos prindpios da Fé c da ortodoxia. Poucos fordm 
capazes de pas.'k'lr incólumes pelas ciladas dos sofismas. Só 
inteligências superiores, ajudadas pela Graça c firmada s na prece 
quotidiana e sincerJ, ficaram livres das quedas perigosas e 
irrcmcdiavéis nas trilhas da verdadeira crença. · 

O Or. Leandro demonstrou aí, a evolução de seu espírito, o 
que, comprova a superioridade de sua formação recebida na 
família e aprimorada no estudo e na rcllcxão bem Óricnta da. Em 
1851, terminava o seu bem feito ·curso Jurídico, devidamente 
preparado para as lides da Carreira que se iniciava com 
prenúncios de brilhantes vitórias, que de fato, ocorreram. 

Ferreira, não teve essa fortuna dos estudos superiores e nem 
mesmo de um primário completo. Desde cedo trabalhando para 
o süstcnto próprio, não pôde frequentar colcigio . Dis· 
cricionariamcntc recrutado e preso, foi violent..'lmente castigado 
pelas idéias libcrdis do patrão. Cousas da época ... O General· 
Catete, seu freguês do balcão da Farmácia onde trJbalhava, 
ajudou-o a evadir-se, recomcndando-Q ao seu novo protetor, o 
português Manuel Gonçalves da Silva. Essa , foi a sua vida até aos 
24 anos de idade. Trabalho improfíct<o atrás de balcões de 
Farmácias, descon forto c pobreza. Em vista da .~ossibilidade de 
um aprimoramento intelectual. ou mesmo basico nas letras c 
ciências, nada pôde legar aos pÓstcros que desse prova de seu 
talento tão bem manifestado na prática da condução dos 
negócios pollticos c partidárias. As atas da Câmara foram o 
repositório de sua sabedoria, pela prudênci.'l e moderação com 
que ali se portava. f certo, poderia ter tran~mitido ao papel ou 
ao prelo a abundância e ponderação de seu pensamento, mas, 
nele, o silêncio, considerado a c iência do tôlo, significou o 
privilégio do sábio, por não ·se deixar medir pela fartura das 
palavras nem pela fatuidad<' da cloqL&· ncia. Foi sóbrio e . 
escrupuloso na manifestação de suas conce ,ões. Sem fazer valer a f S.> 
sua opinião pela força da argumentação f a az . dirigiu com acerto, 
por longos anos o Legislativo I•.lunicipal sem maiores 
constrangimentos de corrcligionãrios c desafetos pdlfít icos . Teve 
a inlltilão do equilÍbrio que se fundamenta na lei do "ta11to 
quanto'. 

O Dr. Leandro,, chegado à Proví'ncia llumincnsc, integrou· se, 
como Ferreira aqui também o fez, na s hostes do Partido 
Conservador . Alcançou todos os postos da direç ão do seu 
grêmio, chegando à presidência da Câmara Municipal de ParJiba 
do Sul pela escolha de seus pares, que re'conhcciarn nele as 
qualidades indispcns:iwis de .urn contlntor de opiniões, capaz de 
dirigir os'l::ompanheiros com <.li.~cernimcnto c dt~scortino. Antes, 
depu ta do por Sergipe, terra de sua esposa, teve a 
oportunidade de tomar parte ~lientc na mais inflamantc questão 
do l'dflamcnto Nacional, nas discus.'õ(ics em torno · do 
comportamento dos Uispos do Pará c ~k· Olinda, os ínclitos c 
santos 13ispos D. 1\!acêdo Costa c D. Vital. Atuou com 
destcmor, vendo unicamente o dever de defender dois dos mais 
valorosos membros da hierarquia católica hra~lcira, injustamente 
levados ao patíbulo da opinião pÚblica pelo crime de terem sido 
coerentes com as resoluções emanadas da reta razão e . da 
jurisprudência canônica. Suas interferências mais firmes na 
contestação aos inimigos dos Prelados c da l ~cligião, fizeram-no 

.valer-se de toda a sua capacidade de expressão c convencimento. 
Tal sentido de persua_são emprestou a esses pronunciamentos, 
que lhe deram o epíteto de Fr. Leandro. o qnc não o aborrct'CU, 
antes, agradou, por que via nessa aparente zombaria, a certeza de 
que bem exercera a sna obrigaç:io. E , por outro lado, 
corrcspondia ao exato sentir de sua alma cândida c evangélica, 
que antcvia urna fr.tternidadc universal na trJnsparência de Cristo 
que cada irmão representava. 

Deixou a vida pÚblica no declinar do regime monárquico, 
certamente, por coerêjlcia ·com scns princfpios c por 
solidariedade ao chefe do Poder que tanto o ajudou, direta 
e indiretamente na efetivação de sua grandiosa obra de 
benemerência pela pobreza llnmincnsc. D. Pedro sempre acolheu 
os seus pedidos de benefÍcios solicitados pa ra ateni.ler a vaidade 
dos que impunh:irn essa condição. clara ou vcladarnentc à dádiva 
'de uma maior oferta para a Casa de Caridade. Nunca, entretanto, 
pleiteou nada para sí próprio, apesar do prestígio que desfrutava 
junto à Côrtc Imperial. Deixo u de ser o fiarão da Piedade, tÜuJo 
que, sem favores, hem lhe cahi.'!. Adtava ignominioso aqul'lcs 
procc•limcntos, mas, era ohriga<lo a vak r·sc dcll's par:1 poder 
prnsM·guir ,.,,rn a assi,tr111'ia U<IS s,.,.,. 'l"•·ri •ln; ll••sv:t lidns .. 
' O lloli•·•ldn h•udm, P••r loll!'lll> '' ""' foi \\·r~·:u!nr o 
l'resitlt•mt• <la ( ':\m!Ha. Nos lllallo' llc , .. ,cll' Ído da rq>rest·ntuçiio 
no 1\t rla rncnto ~lunidpal, 17 passou·os corno sua maior 
autoridade. Entrando em 1842 ucssc desempenho ocupou·o até à 
morte , influindo como verdadeiro lidcr, timone iro mteligcntc, 
perspicaz c ordeiro, conduzindo os P.cgÓcios públicos nos mais 
perfeito equilíbrio e equanimidade. A sua Botica era um 
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verdadeiro parlamento mirim, de onde s:tiam decisões e medidas 
de interesse do seu partido c dos correligionários. Ponto de 
encontro de q u~sc toda a população culta e influente da pequena . 
e atrasada cidade, era, pelos que acompanhavam outras correntes 
polfticas, ferrenhamente criticada pelas colunas dos jornais da 
pérfida e incoriscqucntc imprensa provind1na. Dentre f}S que 
mais o feriam com a mtir& mo1·daz c c<?ntun<.lentc, · malcvola e 
pcrvcrs.1, dcstadava-:'C o irrequieto c irrcvc'rentc Padre Vcrd,ei.xas, 
com suas pasqJin:Jdas atassalhantcs da honra e dignidade de seus 
antagonistas. Ferreira aparecia ali, como 'dos mais frc· 
quentcmente atingidos pela pena ferina c fesccnina do colérico e 
histriônico capel5o da Santa Casa. 

Superior a todas ess.'l s malcdicé'ncias, o Riticádo, tomava, sim, 
suas medida~ de defesa, rebatida através dos correligionários fiéis 
c prcstimows, mas, mantinha-se sempre numa linha de dignidade 
de homem de impecável proceder. Sem maiores ressentimentos 
ou rancores, apesar <.la nocividade c inwWn cia do~ julgamentoa 
dc!!acisados, evitava o revide agressivo, jamai~ rebatendo neASe 
tom, o inimigo gmtuito. Todo o seu tempo erd empregado na 
prática do Bem • . Quando, no início da obrd da Santa Casa de 
Misericórdia de Fortaleza, foi o primeiro chamado por .Pires da 
Mota pard encarregar-se da 9-Ja administração. Só nele o 
ex-Presidente confiava a boa gerência do nobre empreendimento. 
Protegia os desfavorecidos, sacrificando, muitas vezes, o seu 
mcUtor conforto que os rendimentos de sua conceituada e · 
movimentada Farmácia poderiam proporcionar-lhe. Sis· 
tematicamentc comprava, cada semana, 12 biJIJCtcs da Loteria, 
para distribui-los a 12 moças pobres, no desejo, de, com a ajuda 
da boa sorte, alcançar-lhes um dote apreciavel para o casamento. 
Lastimava não ter tido filhos e porisso, perfilhou toda a pobreza 
desvalida da cidade. 

O Dr . Leandro mereceu grande prêmio da Providência. Foi pai 
'"de 6 filhos dois homens, que herdaram as qualidades paternas e 

nas profissões da r.iedicina e do Direito, continuaram a obra do 
genitor. O Dr. João Siqueira Bezerra de Menezes, con- · 
ceituadissimo c1 ínico e o vr. José Geraldo BczerrJ de Menezes, 
orgulho de sua terra, das lides júrídicas, dos filhos e demais 
parentes. f filho deste último. o Dr. Geraldo Montedônio 
Bezerra de :v;enezes, i\~inistro do Superior Tribunal do Trabalho, 
Professor e Jurista, Acadêmico e sócio e efetivo, honorário e 
correspondente dos mais destacados grêmios literá rios e 
científicos do Brasil e do exterior. Legítimo legatário dos 
atributos mais valiosos dos seus maiores, vem, desde algum 
tempo, por esse Brasil afora, espalhando um pouco do seu muito 
saber e abalizada cultura , na divulgação das ~dias idéias de um 
mellior comportamento moral e cfvico da população estudantil 
brasileira. Nessa pregação , que o fez conquista.r a Presidência da 
Comissão Nacional de híora l e CÍ\ica, por seus méritos 
reconhecidos e legítimos, tem percorrido diversas unidades da 
Federnção e publicado obras de grande valor e do conceito 
universal. Prolongam-se nele, as virtudes de uma anccstralidade 
em que nunca faltou a boa disposição para a prática do Bem. 

Nas palavras de Carlos de Laet, as quatro filhas do Dr . 
Leandro, fomm "angdicamcntc femininas e completaram o 
quadro do seu pacifico viver doméstico". . 

O Boticário Ferreira perfilhando os desamparados e 
desprezados de sua terra de adoção, compensou-se da falta dos 
continuadores de seu sangue. Ao morrer, legou um terço de seus 
bens aos afilhados desfavorecidos. 

Como o Dr. Leandro, recebeu na última homenagem prestada 
pelos inumeravcis amigos, a con sagração que merece uma vida 
dcdicaua ao Bem do próximo c da Pátria. Aos pÓsteros, legaram 
a.~ suas maiores riquezas, que foram os exemplos de suas vidas, as 
lições que nenhum livro pode transmitir. O testemunho dos SCLlS 
contemporâneos que sentiram as influências de seus carac l< ·cs 
bem distintos da maioria dos demais, dá a prova cahal do elevado 
conceito em que sempre foram distinguidos pelos coetâneos. 

Não tive o prazer de contemplar uma fotografia do Dr. 
Leandro; ma~ de pessoas que com ele privaram recebi tais 
informações que me permitem traçar um perfil humano e 
espiritual do grande brasileiro. ífarmonioso no conjunto, 
bondoso na expressão, sábio nas p:t.lavras, comedido nos gestos, 
agradavcl na placidêz fisionÔmica c na manifestação de seus 
sentimentos. A personificação mesma da Bondade. O seu amor 
pelas crianças fazi.'!-o tornar·:;c também criança, quando no meio 
delas, c pouco diferia na alegria do encantamento que elas lhe 
ofereciam. . 

Neste esboço desprcternioso, noti·se o paralelo de duas vidas, 
distintas e diversas nas contradições de seus nascimentos, r:o 
desacordo do desenvolvimento e evoluç llo social, mas símiles, , 
irmãs nos efeitos de seus misteres c no alcance de suas aspirações. 
Fazendo ·e propugnando o Bem, clevamm·se às alturas dos puros, 
dos mansos de coração , dos eleitos, dos que entenderam a 
vontade e a Mensagem do autor do Sermão da i'r:ontanha. 

Os seus nomes, gravados hoje nas Praças e ruas das cidades 
onde operaram suas benemerências, são recomendações dessas 
duas personalidades que se tornaram meritórias da exaltação . 
pública. :{evivcndo aqui algumas das mais destacáveis carac
terfsticas do 'Boticário Ferreira e do Dr. Leandro Monteiro, o 
nosso desejo é de que tais exemplos sejan1 aplicados na formação 
dos jovens do nosso tempo, para que encontrem neles, a razão da 
busca de um melhor proceder e de aperfeiçoamento de vi.da. Na 
dignificação pelo trahalho, no respeito à pessoa humana, na 
:;ulidariNiade mútua~ d1•sintcres~da. reswrjam novos F~nciras e 
Dr~ L1,nmhns capan•s llo oxcmplos q1w fl'l''t\1\lll, 11~ ~çoo~ ljll\'> 
horm:nt ' ' dl) p.t· sto~ lfll<' suhll nwm. , 

NR - O Dr. Ll•:ntdro HN.t•ttn f•lontdtt\ ~ l'rllllll Ju Gl·ncral 
Ra!mun<.lo Teles Pinheiro c seu 1:\ttrono na Cudcir.1 n.ll do 
Instituto Cultural do Cariri c avô do ~linistro Geraldo 
Montcdôneo Bezerra de r.;cnczcs, ex-Presidente do Superior 
Tribunal do Trabalho e atual Presidente da Comissão [~acionai de 
Moral e Cívica, bem como Professor Universitário. 

.; 

.. ~ ..... .__'""' 

~ 
o 
c 
3 
Ç)) 

g-
í) 
ít 
!)> 

I 
0>, 

"-

~ 
~ 

~ 

~ 

.-!>... 
,..Sl 

~ 



o 't= \ 0 """ ~ r<\ e_ '"h s e 
d-Y-1. 1 ~~?> 

,. 

~ 

~ 
~ 

~ 

ti o 1--.XM..~~ ,, 

G E·NT E J_\{ ·
1

,:t3 

CLUBES 
E COISAS 

INTERINO 

A tu.rrna de frente do Banco de Mmas GeTai8, nnrn jantar 
de conjraternizctçfio 

homenagem a parreiras 
Numa promoção conjunta da Academia Flummense de 

Letras e do Museu Antônio Parreiras, com apoio do Conse
lho Estadual de Cultura e da Casa de Euclides da Cunha, 
foi prestada. dia 20 significativa homenagem a memória elo 
ge-nial artista niteroiense Antônio Parreiras, rm frente à sua 
herma, na praça Getúlio Vargas, em Icaraí. 

Estiveram presentes, dentre outros, a ,viúva Luciana Par
reiras, ministro Geraldo Bezerra de Menezes, Paulo de Al
meida Campos, Horácw Pacheco, Violeta Saldanha da Ga
ma e os acadêmicos Luiz Antônio Pimentel, Wálfrido Faria, 
Rubens Falcão, Albertina Fortuna Barros, Edno Rodrigues e 
Wilmar Lassance, além do jornalista José Naegele, que pro
nunciou rápidas palavraf< exaltando à obra do homenag·ea
clo, ao ensejo da data de sP.u na;;cimento ocorrida em 20 cJ.e 
janeiro de 1860. 
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NO ESTADO DO RIO 

Pais· 
Setts 

Crentes .Perdem 
Filhos na URSS 

O presente artigo se baseia numa 

publicação recente do semanário ale

mão '·Bildpost" de 1. 0 de março de 

de 1970, que se distingue pela sele

ção das suas fontes para o seu noti

ciário, merecedor de plena confiança. 

Em 52 anos de regime nada se mudou 

no fa,to de cidadãos soviéticos cren

tes serem perseguidos e tidos por ini

migos do Estado, expostos às mais 

pesadas represálias. Ainda hoje os 

pais religiosos estão sendo privados 

de seus filhos, pena própria de pais 

alcoólatras. Pais e mães cristãos são 

mandados ao exílio ou às prisões, en

quanto os filhos são entregues a edu

candários do govêrno, onde recebe

rão naturalmente formação altéia. 

Soube-se recentemente no " Oeslte'' , 

que 1. 453 corajosas mulheres e mães 

de algumas das repúblicas da URSS 

se dirigiram numa mensagem coletiva 

a Breznev, Kossygin e Podgorni , quei-

xando-se das perseguições, cujas vi-

P. A~tônio Loebmann, S. J. 

fendem os seus filhotes mesmo com 

o sacrifício da sua vida . . . 

··Milhares de cartas foram dirigidas 

aos Senhores de tôdas as partes do 

nosso país gigan t e com a solicitação 

de regu larizar as relações dos órgãos 

os tribunais de justiça pais, também 

viúvas, que nas suas famílias dão 

educação religiosa aos seus filhos, so

frendo pena de 4 anos de detenção 

com a perda, inclusive, dos seus di-

reit os de pais. Como já em anos an

teriores os filhos de pais crentes fo-
administrativos para com. os crentes. 
Segundo juizo normalmente racional ~· ram submetidos a interrogatórios en-

esperávamos de VV.SS. medidas para tre ameaças e int imidações acêrca da 

coercer as violentas perseguições. Em I vida religiosa em suas famílias e for

lugar disto foram desencadeadas per-
1 

çados a ass inar o seu depoimento. 

seguições de maior dureza ainda: pe- I Sempre se repe'tem os casos, em 

nalidades exag,eradas, vio lências fisi- que as crianças de pais crentes fi

cas, demissão do emprêgo e da es- cam escarnecidas sob a inst igação da 

co la, privação da residência, encarce

ramento dos pais e - o que parecia 

impossível - de mães - esta · foi a 

sua resposta'' . . . Esta carta de mar

ço de 1969 foi escrita e assinada por 

corajosas senhoras com nome com

ple,to e enderêço e com o pedido de 

direção escolar e mesmo espancadas 

gravemente pelos colegas , como 

aconteceu na aldeia Stracheny em 

Moldávia. Na cidade de Cha~ty o j.uiz 

da escola (.) Skakune " interrogou" um 

aluno horas inteiras sob pressão, 

mostr~ndo-lhe também a foto dum 

uma respos a. UI os man os as t M ·t ·.d d I homem terrivelmente mutilado com as 

mesmas já estiveram naque.le tempo palavras: " assim fazemos com todos 

no exílio, condenados por " atividade I que não querem responder às nossas· 

timas são seus filhos de diversas con- ' religiosa". perg.untas''. 

fissões cristãs. E dizem (segundo I · As ditas senhoras escrevem, de-

uma respectiva comunica'jão de " In- · Entrando em t odos os det alhes, es- pois da apresentação de múltiplos 

formations Catholiques lnternationa- tas senhoras apresentaram em sua fatos detalhadamente descritos: "De· 

les)": f'Nós amamos os nossos filhos canta fatos sôbre fatos que ilustram pois de uma conversa com os alu

e por isto não os poderemos ent re- a perseguição por ..QlO:tivos religiosos. nos e constatação da sua positiva 

g.ar aos Senhores, estariam perdidos. .. Assim no ano de 1968, " Ano dos Di- atitude perante a religião, 1 é-lhes 

Nós os defendemos com tôdas as reitos do Homem" - 64 cidadãos so- apresentada uma proposta de renun-

no::.sas fOrças, porque Lemos dlreiLo 

para isto. Ninguém de juízo humano 

normal poderá negar a uma mãe êste 

seu direito. Os próprios animais de· 

.. 

v1~ticos foram condenados por J:-er- J ciar a fé em Deus. Negando-se a isto, 

tencer aos Crist ãos-Batistas. Com ficam afastados da escola por "defi

istJo 200 menores ficaram órfãos. Pre- ciente proveito nas matérias soci~:~is". 

sentemente estão sendo citados para Consenti~do na renúncia, ainda assim 

ficam regis.trados numa lista especial, 

como tendo pais crentes. 

E a lei da Constituição Soviética 

não garante a liberdade · de ter e pra

ticar religião? Mas, eis o artg. 18: 

" Os pais devem educar os seus fi

lhos no espírito do código moral do - . construtor do comunismo". Artg. 19: 

" Aos pais poderão se~ abjudicados os 

1 direitos paternos, se constar que ..• 

j com a sua vida con.trária à sociedade 

influem de maneira nociva na educa-

ção de seus fi lhos .. . ":C:!ue flêXibili

dade de interpretações possíveis. 

Bem o diz uma revista antireligiosa 

em edição recente : " A família religio

sa é um dós objetivos principais da 

obra educacional atéia. A ela agora 

se dirig.e tôda a nos~a atenção". Um 

~ 

. ..... _" 

tato que servirá de ilustração. N•Jma ~ 
revista soviética se vê a foto de 4 --==-e 

. -
crianças com os seguintes dizeres: ::::::: 

" A mãe destas 4 crianças foi abjudi- :::::. 

cado o direito de as educar, p~rque /
envenenou as suas "!entes com a his- )..._ 

tória de Jesus" . ! 

O levante nacional de março de 

1 aM e nm ,.., trtunfais marcbas~da 



publicação recente do semanário ale- I o sacrifício da sua vida . . . viúvas, que nas suas famílias dão 

educação religiosa aos seus filhos, so

frendo pena de 4 anos de detenção 

mão '·Bildpost·· de 1.0 de março àe 

de 1970, que se distingue pela sele

ção das suas fontes para o seu noti

ciário , merecedor de plena confiança. 

Em 52 anos de regime nad: se mudou 

no fa,to de cidadãos soviéticos cren

tes serem perseguidos e tidos por ini

migos do Estado, expostos às mais 

pesadas represálias. Ainda hoje os 

pais religiosos eSitão sendo privados 

de seus filhos, pena própria de pais 

alcoólatras. Pais e mães cristãos são 

mandados ao exílio ou às prisões, en

quanto os filhos são entregues a edu

candários do govêrno, onde recebe

rão naturalmente formação aJtéia. 

Soube-se recentemente no "Oes~e·' , 

que 1. 453 coraj osas mulheres e mães 

de algumas das repúblicas da URSS 

se dirigiram numa mensagem coletiva 

a Breznev, Kossygin e Podgorni , quei-

··Milhares de cartas foram dirigidas 

aos Senhores de tôdas as partes do 

nosso pais gigante com a solicite.ção 

de regularizar as relações dos órgãos 

administrativos para com. os crentes . 

com a perda, inclusive, dos seus di

reit os de pais. Como já em anos an

teriores os filhos de pais crentes fo-

Segu~do juizo normalmente . racional i ram submetido~ ~ i~ter~ogatórios en

esperavamos de VV.SS. medidas para tre ameaças e mt1m1daçoes acêrca da 

coercer as violentas perseguições. Em I vida religiosa em suas famílias e for

lugar disto fo ram desencadeadas per-
1 

çados a assinar o seu depoimento. 

seguições de maior dureza ainda: pe-~ Sempre se repe'tem os casos, em 

nalidades exag.eradas, violências físi- que as crianças de pais crentes fi

cas, demissão do emprêgo e da es- cam escarnecidas sob a instigação da 

cola, privação da residência, encarce- direção escolar e mesmo espancadas 

ramento dos pais e - 0 que parecia gravemente pelos colegas, como 

impossível - de mães _ esta · foi a aconteceu na aldeia Stracheny em 

sua resposta·' . . . Esta carta de mar-i Moldávia. Na cidade de Cha~ty o }uiz 

ço de 1969 foi escrita e assinada por 
1 

da escola (.) Skakune " interrogou" um 

corajosas senhoras com nome com

pleto e enderêço e com o pedido de 

aluno horas inteiras sob pressão, 

mostrando-lhe também a foto dum 

uma resposta. Muit-os maridos das J homem terrivelmente mutilado com as 

mesmas já estiveram naquele tempo palavras: " assim fazemos com todos 

xando-so das perseg uições cuJ· as ví- / .
1
• d d " t· 'd d 1 que não querem responder às nossas· - • no ex1 10, con ena os por a 1v1 a e 

timas são seus filhos de diversas con- re ligiosa''. perg.untas·'. 

fissões cristãs. E dizem (segundo [ • As ditas senhoras escrevem, de-

uma respectiva comunica~ão de "I n- · Entrando em todos os det alhes, es- pois da apresentação de múltiplos 

formations Cat holiques lnternat iona- tas senhoras apresentaram em sua faltos detalhadamente descritos: " De

les)" : ~'Nós amamos os nossos filhos canta fatos sôbre fatos que ilust ram pois de uma conversa com os alu

e por isto não os poderemos ent re- a perseguição por motivos religiosos. nos e constatação da sua positiva 

g.ar aos Senhores, estariam perdidos. .. Assim no ano de 1968, " Ano dos Di- atitude perante a religião, 1 é-lhes 

Nós os defendemos com tôdas as reitos do Homem" - 64 cidadãos so- apresent ada uma proposta de renun-

no;;:>as fOrças, porque t.emos dlreiLo 

para isto. Ninguém de juízo humano 

normal poderá negar a uma mãe êste 

seu dire ito. Os próprios animais de-

v1áticos foram condenados por ~=oer- 1 ciar a fé em Deus. Negando-se a isto, 

tencer aos Crist ãos-Batistas. Com ficam afastados da escola por " defi

isto 200 menores ficaram órfãos. Pre- ciente proveito nas matérias soci~is". 

sentemente estão sendo citados para Consenti~do na renúncia, ainda assim 

ficam registrados numa lista especial, 

como tendo pais crentes. 

E a lei da Constituição Soviética 

não garante a liberdade · de ter e pra

ticar religião? Mas, eis o artg. 18: 

" Os pais devem educar os seus fi

lhos no espírito do código moral do 
---------~~------~--.~~~~~ construtor do comunismo" . Artg. 19: 

" Aos pais poderão se~ abjudicados os 

1 direitos paternos, se constar que .. • 

/ com a sua vida contrária à sociedade 

influem de maneira nociva na educa-

ção de seus filhos . . . ":C:fue flêXibili

dade de interpretações possíveis. 

Bem o diz uma revista antireligiosa 

em edição recente: " A família religio

sa é um dos objetivos principais da 

obra educacional atéia. A ela agora 

se dirige tôda a nos~a atenção". Um 

fato que servirá de ilustração. N•Jma ~ 
revista soviética se vê a foto de 4 ~ 

. -
crianças com Qs· seguintes dizeres: :::-

" A mãe destas 4 crianças foi abjudi- ::::::. 

cado o direito de as educar, p~rque l
envenenou as suas mentes com a his- )

.. 

t ória de Jesus". 

O levante nacional de março de 

1964 com as triunfais marchas da 

" FAMíLIA COM DEUS PELA DE\10-

. CRACIA" conservou ao Povo Brasilei

ro a integridade ameaçada dos seus 

lares, das suas escolas e dos seus 

altares e quanto mais deslisaram roos 

dedos das' mulheres as contas dos 

rosários, tanto menos necessidade ha

via de os soldados meterem os seus 

I dedos nos gatilhos das armas. Gra

ças a Deus e à SSma. Virgem. 

A C R U Z 
E STADO DO 
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~ Há mru1'Xnvi.Ilcel$e a ma.neina. por , rvv ,. 
~que se expressa em carta. ao Padre 

~Antônio Lamego, datada de - "Ni

~ terói, GTagoatá. n<? 29, 9 àe outubro , 
~de 1923": 

~ "Regina ~:l.sslmi Rosarü, ore. 

~ pro nobls". 

~ "Estou chegando do Ex:ternalto de 

~ Sa.nlior'Inácio, dos PP. Jesu,itas, à rua. 
, I' -t: 
~ s. Clam.ente ng 226, Rio, onde ~ve 

~com o P. Guido del Toro, S..J~ o en

~ carregado aq,ui da propaganda de An

~ chieba, para que oo lhe ultime 'o Pl."'O-, 
" cesso de canonização. Ninguém me-
" 
~ thor para coadjuvá-lo do que o vi-

~ gmo d~ s . Loure.."lço, que é filho 
:::> 

" predileto do T~a,tiiJrgo do Brasil. 
:> 

~ Q uanw à i.ma,gum q 1.16 V .R. p.msa-

o va ew. w.a.Vgi/.n!.r na ma..:r..z, é codo i J 
~ · . . rêru:ia .sôbre ~A ~nificaçlí.o d:a obra. , 
o t,.a1·a .ISSo; Anchlet.a e apf;.na.<> Vene- - -- , 
o · 1 . . . .J. ' do veneráre} P. J ooé de Anchieta., S. 
o rave , preclba p..un.e:uo b.::ltlil lCa4t.>. - - -- - - ! 
o 1 J na Illiltó1ia do Brasil~, que lhe ofe- : o Nesw sent.J.do é q.-e vai oor 0 nooso -._- i 
" . • . -~- reo:m 0 autor, Escragnolle D.)rta, em " t1 aoal.hú. .o~oaMJt>, srm, :>110 ;Llá.c:to de 
0 

• 1913 o ilUfltre hn.telectâal assim &e ~ illíevedo e os 40 má" W"'€15 do I>rasil, e · 
o • • . . dirigiu a JOGé Geraldo Bererru. de ~e g1•atassu:n.a BAs _ JOO\Jl,tas a sua lem-

brança de estabelecer aí o c.J,to ,lêi-es, Mene21es: 

e estão ãs SJ.as ordens para tudo. / "Sei q"Ge irás lê-la com a aten-ãa 

i: '. Cio..UJ..toJ 6.-' 1e"ra ~ ~ viJtá que me dispensas há_ vinte e sete anos. 

r. Niterói es,pecialmenste para prc~urjl.l" Já te dei l!C-nça p~<a oiz.e;:e;; o (J/e 

'· v'.R., t: c::.mlJL'la..e.n fJ.llll .... s o q· .. e m e- pensa;;; da c~erência ff:qúta em 

lhcr fôl'. A campa.!lha é tôda espiri- d~ dia.s man hotel n 2.,polila .1b, com 

t llal . Faça-o visitar a velhá Igreja do uns míseros a.poontamen t<JS t~mado.~ 
morro e, no Mard, o mat:s::>léu de e:n Rc~:na sôbre a h:r•~ória p:il~r: a. 

Fagun.dro Var ela - s<m cant o·r. Por Qaic prwtar um serviço à Canoni

qtlc n ii.o se en tregar aos J esuíta.s e:::-,<>J. zaÇã,0 de Anch ieta, po's a coCJ.fe: ê1.

v~lha. Igreja do mo~ro?'' j c:r. foi fe:.ta perant e Car deais Ju íz.e-'5 

~ é t ;~do prop :Js a,o naqc:ela causa. 

Instituto Histórico e Geográfico Flu- l/citei de longa eotada na Eu ·n)J'J. 

minen-:.e, em seEsão C:.e 3 de d e.. embro mai.s brosilEi.co do q"e Li. 'I' t·:·, " O • do 1909, "fõsse consagra~o sant·-árto m:u~to prazer em abraçar um doo bra-

I:i!ltórioo do Estado ' do Rio a V'elha sileiros mais vl: ceralmente pJ. ;r:ot-a.J 

•; capela de S. r..o ·:·renço, onde Anch'eta que jaJillais conheci". 

a Araribóia lançatam a pedra da fun-

L 

dação de Ni:terói"J 'ta1 como se 1§ Nü Brasil, o Padre José de Anchíe

em "A Gawta" (Rio, 8 de oU/tubro de ta e a Companhia de Jest·s não tive-

1!:1!9) . Tam maior admirador: nem mais sin-

Co:uservsvmos a primorosa confe- cero entt:~siasta. 

I(J, - f l 

.. 

,[ 
~ 

t: 
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Notas Sô~re o Pa~re Jasé ~e Anc~ieta 
~ 

, Ed_u,'ca.do pelos beneméritos filhos e não Ankieta, como muita gente quemdo l:le projei:.a.va.m IIB :;olenidades: 

.de ~ Inácio, tornou-se José Ge- pronu.ncia erradamente) . Faze propa- i "Agradeço .sobremodo penhorado a 

.raldo Beurra de Menezes vibrante en- ganda dêle en.tre os tel1s colegas ; e I belfs.si!lr•a. carta. q~ V. Excia. teve a 

tusiasta da C~ de Jesus. Sô- os que quizerem mais esclarecimentos , gentileza de me escrever em data de 

bre êle, êste juízo de carvalho e Sil-~ e reliquia,s, p_eçam-nos ao P. César i 9 do carrente. Apresento-lhe de :modo 

·ft: "' reu fraco (d seu forte, deveri,a Dainese, S. J. (Colégio Anchieta. -~ especial agradec.lmentos sinceroo pe-

. ·Cizer) é a religião e o jesuilta ~m Friburgo - Estado do Rio) que lh'os las notfcias que me dá. ~ o que se 

Nóbrega e Anchieta, o objeto cons- mandará. Anchlet!l:f é o Furndador do I poderia chama.r "o mo~en.to por 

ta.n1E . de sua admiração e de seu oo- B~l, o Ta~tw,:go. da ~ica; e I A.ncltieta". de N1terói". 

rinh<>'1 t_vuam.. fh.uni.nense#" _ "A .preCISamos env1dar os máXlm.os es- Vê-re qu.e apdmpanb&va, atenta-
. . I 

()api!tàl", Mterói, 23 de junho de 1926). ! .forços e fazer tludo para que tenha. as · Jll6Iltle, .._ qua.n.to se prendia. aoo 

José Geraldo intel'e650u-oo, viva- i honras dos altares. A '19 de março de ! nossos maiores civilizadores. }j: o que, 

m.eme,. pela~lebraçã.o do quarto cen-j1934, celebra-se-lhe o q~ cen.te- 1 por igual, se infere da epístola diri

ten.ário de chieta e sua canoniza- , ruí.rio do nrusciiiiUento e oxala se lhe ' gida a. dignfssimo padre salesia-
. ' I 

ção. Demons~o o trecho seguinte : ctlebre também a canonização, ~ no. El.-la, "ad littenun.l': . 

. de~ car:lla '~e 24 de 8bril. de 1931 : ! mesma data"! I i "Gragoe,tá, 12 abril 1922. C&rfssimo 

"Envio-te ~a. reliquia e i.maglens I Sigruficativas as expressões <ti.le llie ; P. M.!ngumi, "Pax Damini". 

de Anchieta (1' ' pronúncia é Anxieta coru;agrou o P . César Dainese, S. J · i Vai o liWo do centenário, de que o 1 

· I P. Diretor precisa. Tenho algo mais 1 

! sôbre o Ven. P . Jooé de Ancllieta - ' 
! às ord611S. 

-

.. 

Fo~ de ver êsBe interêsse sôbre o 

maior homem que piSou no Brasil e 

f

nô-lo fUDdou, & oomeça.r por Niterói, 

que é obra. exclusivamente dêle. Por 
. 11 I que deixar cair em ru,fna.s a velha , 

1 Igreja. de S. Lourenço, que êle cons-
' . t.ruiu e de onde partiu a cid!ade? Se.-
' 
; be que l3.li foi ellll:err!!.dd o coração 

; :ie José Bonifácio? A poltrana de sola. 

i q~;.e se vê na sa.c.risti& da ma.triz de 

: S. LourenÇO (a nova Igreja), foi de 
' -
Anchieba.. As reliqui.as do TauJIIla.turgo 

, da Amérioa, tôdas desprezadils ... 1 
: Até lhe pronunciam erra.d.aJ!nelllte o ! 

I na:ne - Ankieta, como se fôra i<ta-l, 
1 \iano, devendo-se pronunciar Anchie· I 
ta, :pois era espanhol, das Canárias -

o "Canário de Tenerüe" ... 

Quem proferiu Q na::ne dêle ao ce
lebm.r-oo o 0€1Dltenário de Niterói ! 
~ levou, enrt;ão, siquer uma flor 

para ornar o túmulo de Fagundes 

V1arela, o cantor de "Anchieta ou o 

Evangelho nas SelvSB", esquecido em 

Marui? 

Viva o nossa P. Diretor, que nasce11 

na cidade de Anchieta e está destina

-to a zelar a memória do sublime Je-

1 

::~ ::~ allq_uis nootns ex I· 
1 

Abençôe-nos. 

~ Amigo do coração (a.) José Geral-~ 
>oo". , 

~-VIRE" 

• .. ..., -I)-.._. 
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E-<.')IGAÇAO N> 95tH 

r'.'!: ,:,LIG.c..RE Aü i::iECH.ETARIO DE 
iNANÇAS, RETORNA.rl. ü .I:"AliA

J.' ,,.~ llJ DOi::i FUNC!UNARllJ::i 
l'hXA i::iAü JOAO DA llARRA. 

I wt!l·o :~u Sr. Secretário das Finan
nr,Hencla de novamenLt.. st::r tei

.:>dll ,JOav d~. Barra u pagumenLJ 
ll!flallu, PsLad.uais lotad06 naque-

awalmente eleLuacto e-111 

,JUSTIFICATIVA 

,~ · ne<i1da alvitrada >1a indicação ju~
tiflca -~e por El. 

o o.e&loG;;menlo dot; funcionários úe 
;:a o \Joa :J da .t3arra. a Campos, a fim de 
tt:c:::.:erem os vencimentos,. prejudlCa o 
·~rv:!,.o e obriga os interessados a despesas 

r,.ue diminuem os seus já .minguado.s sa.1á-

ôala das Sessoes, 27 de abril de 1971. 
ta. 1 - Alberto Dauaire. 
Deferida. 

REQUERIMENTO 

SolicJto <'.O Exmo. Sr. Secretário ~ 
Educação e Cultura informaçoe.,; a l'ebpel
b d06 motiYOS que levaram aquela Se

a não reabrir as aulas nas escolas 
d~ Retiro e São Mateus, no 1.9 

de Sao Pedro D'Aldeià. 

JUS'nP'JCAÇÃO 

A eHOkl. l)Ubhr~. oo &atiro, loea.hzada 
1, 0 distnto ck Sa<> Pedro D'Alde1a, fun

(;[c,~u dU!~l"!t.,. ,., 11ltimn ;l!1o leti1io. nao 
no P.m r:un,o. deJxandn 

ri(-, ..J l.urm· l'n>JN-~Jblcl~;~.tiof. 
1 n~ 'P.stur!'"*" A Escola t)f; 

t.ambem 11o I " d1strtto. foi 
rP.centem.entr- tn% o governo 

• :.:~ â'"s!gn?u profe.ssoras r: a população 
a'<.::,.:.:elt: ct!stnto aguarda Um9 eolução ut'
~?3!!'t!:=. t?·2.t.~-·35 o.~ gtnte hU..'I'l!!lde Q.Uf.i não 
r';:!l ·:,~xr:d1riíe>, dF m2.tnculal' 0':> r,eus fi· 
h··,:· <:?D esco!2s part!Ct1lares 

6z.!a d~s Sessõe", '2"7 d" abril de 19-tl, 
r~ \ -- Pur.:y R.lhFl'I'O, 
Dofl5r1r!~. 

MOÇA O 

o denuta.do que esta Sl:!bsc!'eve extlres
~-"!. ::.eu Jllbilo pelo transcurso, a '21 do- cor
n;nte. do 41.ô aniversário do Colégio Leo

o!do. conceituaclo estabelecimento de en
sediado em Nova Iguaçu. 

JUSTIFICATIVA 

O Colégio Leopoldo foi fundado pelo 
Lider espírita LEOPOLDO 

CllADO, a 21 de abril de 1930, sendo 
,Jbfledmento de l".ível ginasial pioneiro 
~:êda a Baixada Fluminense. 
Flmciona <J.t.uaJmente co1n os "'lrsos 
-~á rm, ~ina.>lal, cienti!ico e normal, 

'1.1 de ceder gratuitamente suas m:o~aJa
)l<:ri! o curso noturno de Contabilida-

'T.ue mantem o Orfanato Lar de Jesus. 
Durante seus 41 anos de vida, o Cole
Leopoldo ~;:emprc so cara.r:tcrizou pel.t 
plina., orJcntar;'ío o rf'~pctto na l'ol·· 
o l>JOnJI r_ cnltur:d dr .•.f·•·flrüt'1 qt~r. 

tern r.>'&l;alhadu ... "·' l;huefir.lfl d<' 

27 clt al.a·iJ d~ 1~71, 
Lima. 

.. 

---=====-- ,. . . . 
MOÇA O 

06 Deputados que E>st.a subscrevem 
manlle~lam u mai:; pro. uado pesal' pe1o 
IalecimenLo <i o ::>r. L;orot\6tro de 'I'ole~lo 
Riba~. ocorrido no c!Ja :.n do corrente no 
Mumcl'pw ae Tres .l:~lub . 

A popuJaçao tru-rwn;:-o> lament.ou pt'J

fundam~nte u talecm1c ·'-O Q.e :&Qroastco 
<i e 'fo1edo Ji.J bas, carll11J l!',anJente cogno
nuna<io de "COTAÇAU • lP:>portlltta. a.p<~l

xonauu, com um cm.:ulo de reJ.a<,;oe:; <lue 
beru aernum.Lnl. ~ quan•u t•a quc1·1ao t eb
tun<K~o vor Lodos l,[ue tr etaru a "entllfll. 
d-~ connecé-lo, l::íoroas• 'l'l de1xou u,n.;, 
~rancte lacuna no seH:J fJ,t socitJdade tru
nen~e., 

::!ala Ciae ~es, 27 (1(;: abr!l de l~il. 

- Laa.. J - Marcw Mace<:l.o, Al'ltómo GcW>
pa!·, ~eomdas tiampaw, LUIZ Carlos, Gil
berto' !tod!'iiuez, .l:'arcy H;Deiro tJ ueraJ
CJ.o dl ..t3Jase. 

Deferi.da. 

MOÇn.O 

O:; DeputadQo que et.La sub.ilcrevern 
n1anuesLam au nobre deJntado b'.l:!:Ji.NA.I:II
Dú ~EANURú a:; melllor.;s impressões de 
su<1. ao.m1raçau e avreçu no momento em 
que u ulgno, unU5o e .:uinuaLlvu varlamen
tar comt:mora., no dia ct•' amanhã., maiS 
um amversáno natallcio. 

Merec<:, pois, o depuLaclo l''erna.ndo 
Leanaru as nossas coniraw1açues, por :re
conhecermos em S. .Ex a. um hOmsm de 
conduta e moral llibad.a, t:xemplar de::;
prencllmento e ad.muave1 eRpll'itt publico. 

::>ala das Se::usoeo, :1.1 li c abnf de .• 
~7l. - (aa. J - MáRio M.aceúo - lie
llo üomes. Parcy .Ribeifio. Gllbeao ROOJ't
J.!Ueõl, Luu:. ..;arlo~. Lf'~!da" l:iampaJu, 
.w-rga L.lnlo, EyCIB!>YI Wrr f··:,, '" "ll~" 1\lf.,. 
<'f..,, A~t.(:;lmu .!:larbo5f3., l:,amueJ Corr""• 
,I~<; Vaz. GMaldo Anrl·ré, Jorge Dfwld e 
GHald•J r.! i Bla<>•·. 

lntFlrPda. 
MOÇA O 

O De putaclo que e:sta ~'!2b!el'eve !iJ'!'e
~e;n!:a seus e.plauêos p.&!:::.. ~e!Iz !...""l!Cl3tiva d e 
a.tu:L! Crovêrno, neu!eaudo o :!lustre. JCC'!~
l!sta. AR!-J'"...EN DA.~T.,\..8 ];&'~ o a.!.-::.o cu~ 

go de- Presidénte (/;~ Col"!!p&l"..!!ie. d.e Ex
pat1sao Econôn:uca. Fluminense. F-"ltsrlot
mente, Arakem .Uantas respo.ndia pela, ul
reçao comercial eis e.mp-ré.sa. 

Jovem jornalista, dos mais atu~ 
e brilhantes, Arakem Dantas destacou-se 
na Imprensa fluminense pelo seu dina
mismo e cultura, farendo ~ à. atuaJ. no
meação governamen<ta.l e :seftdo merecedor, 
portanto, das nossas mais calorosas c<>n
gratulações. 

Sala das Sessões, 27 de !Wwil de m1. 
(a.) - A;,o.tton :Rk\ebid, 
Inteirada. 

MOÇAO 

O deputado q.ue esba. ~eYC coo
gratula-se com o Sr. Pedro Regalado Mo· 
reira, Dias. DireLor Regional doo Correio:; 
e Telegrafoa no Esta.do do Rio, pela. fell~ 
escolha do Sr. Lauro de Abreu Bolge6 
para Gere11te da A~ia, Postal-Telegra
fica de Petrópolis e pela dinamização que 
está imprimindo ao órgão sob sua direção. 

;ne:'fJló!li(JAÇb(> -
O Sr. l:'eÚl:ó Regutat:to M<>iellot Utà<:., 

e~tdJora. esteja E.á pouco tempo à. freate cl::a • 
Diretoria Regional dos Correios e Telélfll,
fos, já conseguiu dinamizar de tal forma 
aquêle órgão a pooto de fa~ notada sua 
a-dministração, 

Dêi1L·e o~ atJ; de::/.a"' "!' rn- ~~ 

r-l. c ...... vu .J u~ ~ 1 • •LrJ \..i....: .. -\c_ cu Bctg.::s 
para r:,let•<t r a A~;c .1~1a (H' 1-'•~ 1 u,_r .,5 " 

qual .i<~ CrJOU UllB lil; tli"JUi< UJ5l.\IÍJU1C~O 

diaria de· eorre~po.K\:11( ·,l u:~ ;.::nt~ comer
cial da cidade, akm ctr. r!'t"rmmar tam
bém l11éUS uma e:-.,;ctJ,,,, · "' para Nitt'l'ól, 
Rio, Sào Paulo e SL·çào Aérea. 

Esta, aLn<;a, p..ruv ll.t ··: ~c~eUlüO a rriRçao 
d.c uns distritos po.>tai 

Embor01 t ,, ~!id I ilUU!!!!lO 

o UereJuP. tia dgl;.~,.,,_ tl ~eL"opoll~ ·:em 
n1ostrando qur tJrn ; _rocll~~t .. F: b:-1a \·~n
ta<ie mUJto se pc.do.> CCJ!begu!! 

i::iaJ.a. da'' ::Se~snc~. :.:, li é' ~ l1n l d = 1 ~ 7 L 
<a t L•mc C:ulu,.: 
Inteimd<.t. 

MOÇA O 

Os deputados :,L~n~larws d~ présente 
MOÇÃO, congratulam-se cem o J:: - 5~!dsn
te Carlos Wernccl .. ao Ir., t; "'' .u u::i !:'rt:• -
dência Social tiPSl, pela ll"hlJca:,.«o r:IL 

nome do JOrnalisca 1dCltu 'l'al!J, piira , 
chefia do SerYiço de Rclaçoe:, .PúblJc;;.~ 
daquela autarquia. 

JUS'l,U'ICAÇAO 

B6.ch.a:rel em D1reito, fom1ado em Re
la~ Públicas e Huu'lanas em V1rgfma 
- USA - professor de l'ilOia 1 e C! vl'"' 
presidente do Comité da Impnm:,a nestil 
Caes., redator de "O F'LUMINENSE. ~ 
"JORNAL DO GRANDF. RIO". Tácito I;
l~i l'eúne, sem sombra de dúVld" todth o-; 
requisitos pR ra ocupa.r e lx>m d "'5"l1lpl'l

nhar a f'ttn~v.io. 

Sl'l.la. 
1101 
Rachm 

G<il!ndo 1\liil •'C'.Ct 
e Hld.Pk; I r l'C."Itab. 

lntP.'"a.tia. 

d~l 2. b •'11 rifo •.• 
turton 

..... 
oo·, .... ~u.e.?:, .J0a.J 

:.a~oou, Joav ~~va.::u-.;;4 

MOÇAO 

0;. rlxopu• 
·-, 

~~ 
!1.cç:§.o e~pl'essarr~ ~u r·~--o.z:Jc ~~ IL"!V:;S• 

t.1dur.~, d~; Sua. Eminénc1a, Do:::~ E.u::>;.'!m,~ 
dr Al'auw ~a!e~. c-"t!'.o CG~l-ArceolSpc 
do R.J.o ele Jan"lro. 

, JUSTIFlC!tç.A-.0 

O eminente Antistite tem, l!aquela. 
Ar.qui<liócese, antecescoies irustres, qu~ 
muito elevaram nosso .Epilioopa<io. BaJ>La 
lembi:'ar Dom P~ro Maria de La.oel'da, "'~
poente da Igreja ào ~ndo Re1nau0; 
c~a.l Ar-cove:rde, Pl'irlleUo de no:;~us 
B:U>pos di:stinjjJUklo com a Púrpura Can:tl
nalíeia; Caroeal Dom Sebast1ào ~ellu!, 
grande a.~:tífi:ee da Ação Católica .Braslie I
ra. Cardeal Dom Jaime de .Barro:l ca
mara, l:"e<ltfttefne>ntc fa}{'l'ldo, ç fJilt tcs
ttondeu. por variO!' lustro~ e com oJQ.llUra
vel seguran~'a, pelos der.tinl'ls da. Arqu!dti'l· 
cese do R lo de Janelro. H t vln(Jn- ~ H~~~
:a.dam.ente. J<;m verdll.de, ., um ,,~,··,ldot 

de Deus e da. Pátr•11 R'"''" •' - .. e q!le <J!"'
receu ao povo de Deus o exemplo dJ~mfl· 
cante de uma vi~a nlfl'!'eada. pela. pob;e·a. 
' h*l·l'll'Hdadc cristã;;. 

1>-J~,"' t.\W rm ACII.fl, kl.llú G •·atlde do 
N'Ofte, a ti db uorem.bro <{? 1920, Dom 

1<.:ugêruo é f>i'no do Desemba:rgllàor Celso 
Dantas Sales e de Josefa de Araújo Sa
les. Ordenado E>acerdote a. 21 de n~
t.;o de 1943, já no anp seguinte era o IX
I~Ill' Espiritual ~ Seminário de Matai. 

7'>- f? 

·;. 

• "''"-:s.~ 
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Bleito Bispo, foi Auxilia.r de Dom 
:t4&r~:euno de Souza Dantas, Arcebispo da 
Capital do Rio Grande do Norte, a partir 
de 1954 até sua. nomeação, em 1964, para o 
Arcetllspado de Salvador. "' 

Dom Eugênit. foi elevado ao Cardina
lato em l." ae maio dE 1969. 

lteanzou, no::; dois t.e•ados nerdesti
noo, oora a.postolica de vulto, que bem 
trauull sua capacHlade reauzadora. e de
dlcaçao a causa da lgreja, vale d1zer, .,Lia 
cont.nou.çao pala a narmon.a da iaml
lia. brasuena e propaga(,:ao crescente da 
~utrma cnsta, alicerce de n05Sa c1vlli-, 
...,ao. 

~conhecemos com os Paares Apostó
licos e o concmo va~;1can~ H qu~ ·os 
BlliiJU:;, com sr::us Auxllia1·e:,, pr"sbHeros e 
d1aconos, receoeram " encargo de serv1r 
a comumdaue, 1Jres1amdo no wga.· ue .ueus 
ao reo<:~.nuo ao <J.UaJ. sao os pas~.ores" 

(L.G. 2U C.J. 
· A po~::.e de Sua Eminência. Dom Eu

gêmo ae AraUJO bates teve cunno naciO
nal, presen1es tlc;uras respe1Gave1s .:<o 
mundo c1vil, militar e eclesiásoJ.Co, alem do 
povo. que acorreu a Catedral guanaoanna. 

Destaque-se, entre os memoros de no.>
so Ep1scopado, a presença de Dom Antô
nlo de Almeiaa Morais Júmor, nosso esti
mado e benemérito Pastor, distmguido, 
mui justamente, por esta Assembléia Le
gislativa, com o título de Cidadão Flumi
nznse, pela extlraordir:ária atividade que 
, ·em desenvolvendo em favor de n05SO po
vo, propagando h Fé e disseminando o Ci
vismo, numa atuação marcante, e sempre 
sob o signo da caridade e da união. 

Sala das Sessões, 27 de abril de 1971. 
:- (aa.) JQ.ão ~14l.dç, Cláudio Moa~:1r, 
Joao Besouchet, Samuel Corrêa, Hidekel 
Freitas, Ampliato Cabral. Josias Avlla e 
l'edro Magalhães. 

INTEIRADA. 

l'assa-se às Pequenas Comunicações. 
Tem a. palavra o sr. Deputado Samuel 
Corrêa. 

O SR. SAMUEL CORREA comenta 
sôbre a demora da designação, pelo atual 
Govêrno do novo !'refeito do _\1unicípio 
d::: Duque de Caxias. 

(N. • 71/71) 
O SR. Fl:tESIDENTE - Pela ordem 

de inscrição, concedo a palavra., ao Sr. 
Deputado João Galindo. 
~O SR. JOÃO GALINDO aborda. pro

blema de telefone e agua de Angra dos 
Reis. 

(N.o 72/71). 
O SR. !'RESIDENTE - Invocando a 

condição de 1íder, tem a palavra o Sr. 
Deputado Cláudio Moacir. 

O SR. CLAUDIO MOACIR fala sô
br~ a tensão social em Magé, resultante 
da cx1stencia de latifúndios não produti
vizados por proprietários. 

N.9 73/71), 
O SR. PRESIDENTE - Pela ordP-m 

de inscrições, tem a palavra o Sr. Depu
tado Geraldo André. 

O SR. GERALDO ANDRÉ comenta. 
a falta de água e a deficiência de siste
m~ de esgotos no norte fluminense. 

(N.• 74/71). 
O SR. PREbiDENTE - Invocando a 

condição de Líder, tem a palavra o Sr. 
Deputado Márcio Macedo. 

O SR. i1'1ARCIO !:ACEDO critica a 
reforma administrativa proposta à Casa 
em mensagem gcvernamental. 

(N. 0 75/71). 
<Durante a fala do Sr. Márcio Mace

do, reassume a !'residência o Sr. Joaquim 
de Freitasl_._ 

.. 

O SR. PRESIDENTE - Esgotada. a. 
hora. do Ex~diente passa-se à Ordem do 
Dia. 

Sôbre a Mesa projeto do Sr. Depu
lado Sa.muel Corrêa, lido no Expediente. 

Os Srs. Deputados, que o consideram 
objet.o ae deuoeraçao, queu·am conservar
se como se acham. ll'ausa). Cons1d"rado, 

O projeto va.1 à Comissão de Conslii
tuiçao e .JUS11ça. 

Sóbre a 1\llesa. projeto do Sr. Depu
tado Aloerto Uauail'e, tido no Expe<ilente. 

Os Srs. Deputados que o conslder<~.m 

objeto de ddJ.beração queiram conservar
se como se acham. tl'ausaJ. Considerada. 

O Projeto va1 à Comissão de Consti
tuiçao e .Justiça. 

Sôbre a Mesa projeto do Sr D,pu
tado a.oer.o vaua.l!:e, udo no .h;xpedlentc. 

Os Srs. Deputados que o cons1d--ram 
objew de de!lberação que•ram conservar
se como se acüam. tPausaJ. Considerado 

O projeto vai à Comissão de Educa
ção e Cultura. 

Sôbre a Mesa l'rojeto do Sr. Depu
tado Jayme Campos, lido no Ex~diente. 

Os Srs. Deputados que o cons1deram 
objeto de deliberação que1ram permanecer 
como se encontram. (Pausa) Cons1derado. 

O SR. JORGE DAVID (l'ela ordem) 
- Sr. Presidente, se não estou equivoca·
do, existe legislação federal regulando a 
matéria de que trata a present._ proposi
ção. Se a Mesa a recebeu, sabe o qu-e ·faz, 
consentindo no exame dela pele plenário. 

O SR. !'RESIDENTE - O Projeto irá 
à Comissão de Constituição e Justiça para 
estudos. 

O SR. JORGE DAVID (l'ela. ordem) 
- Sr. !'residente, quero, ainda, dizer 
mais alguma coisa, não com o intuito de 
dificultar os trabalhos, 'mas para a crrde
nação da Se~são . Quando determinada 
matéria confronta com a legislação fede
ral, antes de- a. mesma se• oferecida à 
apreciação do plenário. os membros da Co
missão Executiva. ou a Assessoria devem' 
fazer um exame mais acurado, a fim de 
evitar possivel parecer contrário. que iria 
atingir a proposição do ilustre Deputado 
Jaime Campos. 

O SR. PRESIDENTE - A Presidên
cia. entendeu de rec<ber a matéria e de 
encaminhá-la à Comissãc. de Constituição 
e Justiça para receber parecer. 

Sôbre a Mesa l'rojeto do Sr. Depu
tado Aurelino Barbooa., lido no Expedi
ente. 

Os Srs. Deputados que consideram o 
projeto objeto de deliberação queinm 
permanecer como estão. (Pausa). Con
Slderado. 

A matéria vai à Comissão de Educa
çao e Cultura. 

Sôbre a Mesa Projeto do Sr. D.õpu
tado Aurelino Barbusa, lido no expedien
tt:. 

Os Srs. Deputados que cons1aeram o 
proJeto objeto de deliberação, queir.J.m 
permanecer como estão. (l'ausa). con.;l
derado . 

A matéria vai à Comissão <1e Educa
ção e Cultura. 

O SR. PAULO MENDES (l'ela or
dem> - Sr. ..:'residente, tendo em vista a 
proximidade jo dia 1.' de maio, data con
sagrada universalmente ao Trabalho, qu;:)
ria saber se já foram tomadas as necessá
rias providéncias a fim de que a Casa não 
fique ausente n1:1. comemoração de tão lm
portante data. 

O SR. PRESIDENTE - A Presidên
cia, hoje, na hora do Expediente, havia 
tomado as primeiras providências, pro
curando entrar em entendim~ntos com dS 

lideranças das bancadas do MDB e da 
ARENA, visando à realização de uma Sés
são Extraorqinária no dia 1.• de maio e a 
expedição de convites ao Sr. Governador 
e ao Sr. Delegado do Ministél'l.o do Tra
balho em nosso Estado, entre outras au
toridades. Amanhã, quarta-feira, por oca
sião da reunião das Comissões Técnicas, 
trataremos desta parte. 

l'assa-se à Explicação Pessoal. 

Ausentes os Srs. Deputados João Ga· 
lindo, Jaime Campos, Silvérl.o do Espíri· 
to :Santo e Geraldo di Biase, e mantidas, 
a pedido, as inscrições dos Srs. D'putado! 
Samuel Corrêa, Airton Rachid. Gilberto 
Rodriguez e Márcio Macedo, franqueada 11 

palavra (PAUSA). Não havendo quem 
queira falar, encerro a sessão, e convoco 
a próxima para quinta-feira, às 14.00 ho
ras com a seguinte: ORDEM-DO-DIA. 

Traba.1hos das Comissõês Técnicas. 

Levanta-se a Sessão às 15 horas e 20 
minutos. 

14.a SESSAO ORDJNJi,RIA, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 1971 

As 14 h 06 mln, assume a Presidência 
o Sr. Joaquim de Freitas e ocupam as ca
deiras de 1.0 e 2.0 Secretários, respectiva
mente, os Srs. Geraldo André e Aurellno 
Barbosa. 

Comparecem mais os Srs. Airton Ra
chid, l'aulo Hervê, Silvério do Espírito 
Santo, António Gaspar, Alberto Tôrres, Al
tamlr Bá -bara. Ampllato Cabral, Darcíllo 
Aires, Hydekel Freitas, João Besoucl1et, 
João Golindo, Joaquim Lavoura, Jorge Da-

. vicl. Jorge Lima, José Abreu, J >Sé Vaz, 
Josias Avila, Luís Linhares, Paulo MPnde:>, 
Pedro Magalhães, Samuel Correa, Zoelzer 
l'oubel, C!óvis Correa, José Bismarck, Al
berto Dauaire, Cláudio Moacir, Fernando 
Leandro, Geraldo di Biase, Gil"berto Rodri
guez, Hélio Gomes, Jaime Campos, Jorge 
Bedran, Lazaro de Carvalho, Leônidas Sam
paio, Luís ~los, Márcio Macedo, Parcy 
Ribeiro, Waldir Costa. 

Não comparece o Sr. Paulo l'fell <11-
cenciado). 

O SR. PRESIDENTE- Havendo nll
~ero legal, declaro aberta a Sessão •. 

O Sr. 2.0 Secretário lerá a ata da sei!• 
são anterior. 

- l!: !Ida e, sem observações, aprovad 
a ata. 

O SR. !'RESIDENTE- O Sr. 1.0 Se 
cretário procederá à leitura da súmula 
Expediente. 

O Sr. 1.0 Secretário lê o segu1ntt. 

EXPEDIENTE 

OFíCIO do Sr. Paulo Gome~; da 
va Filho comunicando haver assumid 
exercício do cargo de l'rocuraclor-Geral 
Justiça neste Estado. - Inteirada. 

OFíCIOS dos Srs. Governador do 
tado (2) prestando esclarecimentos s 
Indicação de aut9ria do Sr. Jorge 
e agradecendo moção do mesmo aut' 
Desembargador Substituto do Tribunal 
Justiça, agradecendo moção do Sr. ~ 
to Dauaire. - Inteirada. Transmita-se . 
Srs. Deputados autores das proposiçõef ' 

OFíCIO do Sr. Presidente da Co 
são de Educação e Cultura remetendo 
pia da ata da primeira reunião ord 
daquela Co~nissão Técnica. - A l.!PPt 

~ ....... ~~ 
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rfRE liberotl ontem os resultados 
oficiais do pleito de 15 de novembro 

O Tribunal Regional Eleito
ral liberou ontem o resulta
do oficial das e:eições do úl
timo dia 15, sendo que os can
didatos considerados eleitos 
têm sua proclamaçãl) marca
da para amanhã, às 13 nor11.q 
na sede do Tribunal. no pré
dio da Ordem dos Adv~ados 
do Brasil, nesta cidade. 

Devido à esperada demora 
nas apurações' locais, resol
veu o Trib ~I Eleitoral, nos 
dias auten es ao pleito, atri
buir a ju es de Direito sem 
função eitoral, nos munic1-
Pios d maior eleitorado, a 
presi n cia de Juntas Efeito-

A Comissão totalizadora, à 
qual coube a tarefa de somar 
e totalizar os resu~tados de 
cada município, ;nsta10u-se 
no dia segumte ao recebimen
to do primeiro resultado, fun-. 
cwnando a partir desta diE 
ate sexta-feira passada. 
horario ininte.rrupto, das às 
23 horas, inclusive now ' fins 
de semana para que oa eleito
res e candipatos tivessem, no 
menor teDlJNil poss1vel, o re
lultado das ·wruúl que aaora 
láo publlcadOI. 

riadas em Barra Man
sa ampos, Duque de Caxias, 
M ge, Nilópolis, Nova l''ribur-

' Nova Iguaçu São Gonça-
o. e Volta Redonda. A decisão 

mostrou-se proveitosa na apu
ração, e, segundo informaçõea 
colhidas junto à cõrte eleito
ra.!, o sistema perdurará nu 
proximas eleições. 

ELEITORADO 

Elitavam em condições de 
exercer o voto no Estado cêr
ca de 1.000,467 eleitores, dOS 
quaia votaraJR 1. :l15, 7:18, .Q.el-

PARA O SENADO FEDERAl 
ERNANI DO AMARAL PEIXOTO . 
Sup: - Zulmar Baptista de Almeida 

. . . 
467.550 

JOAO BAPTISTA DE V I_SCONCELLOS TORRES 
Sup: - Rica.rdo .A.ugusto de Azeredo Via.nna . , 459.545 

PARA A CÂMARA OOS DEPUTADOS 
ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL 

Alair Ferreira 
José Haddad 

~ .... ............... .. 
Rozendo de Souza . , • • ••••..• , •.• , .••.. 
Márcio Moreira Paes . . . • . . . .. . ..... .. . 
Dayl do Carmo Guimarães de Almeida . . 
Osmar Leitão Rosa . . . • •••.........•• . 
Luiz de Araujo Braz . . • , , •••... •. . .. . 
José Sally . . . . . .... . . .••.•••. . .•••.. . 
Daso de Oliveira Coimbra • • • • . . • .. ..• . 
José da Silva Barros . . .•••..••. . ••••.. 
Moacyr Arthur Chiesse . . . . •..•••.•• • 
Jooé Augusto da Câmara, Tôrres . . ..•. . 
Ruyter Cleves Póubel Vida urre • • . . .. 
Carlos Alberto Werneck . • • • • • . • , ..•.. • 
Mário Barreto França . , • . . ••.•....•. 
José de Mattos Pitombo , • • ••... , ....• 
Mário Tamborirideguy . • , ••..•.. , •••.• 
Paulo Medeiros Cruz . . . , ••.•.... . •..• 
Waldonier da Silva e i!louza ••.. . . . ...... 
José de Cerqueira Ga.rcia • • ... .. ...... . 
José de Lima Barreto . . . . .•••• • • , •••••. 
José Carlos Erthal Bittencourt • • •... • • 
Severino de Oliveira . . . . .. .•••••.•.•.. 
Tindaro Lippolie Pereira Dias • • ••• ••.. ... 

45 .746 
37 .301 
35.332 
31.713 
31.651 
29.350 
28 901 
28 .669 
23 918 
22.825 
22.437 
20 .255 
19.274 
19.032 
18.932 
17 .091 
10.404 
8 .547 
6 . 0 RQ 
6.567 
5.187 
1.766 
1.461 

587 

(eleito) 
(eleito) 
(eleito) 
(eleito) 
(eleito) 
(eleito) 
(eleito) 
(eleito) 
(elPito) 
(eleito) 
(eleito) 
(suplente) 
(sunlpnte) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplent e) 
(suplente) 
(suplente) 
( o11n1 pnt " ) 

<suplente) 
(suplente) 
(suplente..,. 
(sunlnnt!') 
<suplente) 

MOVIMENTO DEMOCRÃ TI CO 
BRASILEIRO 

,t_dolpho Barbosa Netto de Oliveira . .. . . . 
Hamilton Xavier • . . . ..... .. . . ...... . . 
Walter da Silva . . . . . ...•. • ... ..•. ... . 
Br!gido Fernandes Tinoco . • • . .... . .. . 
Arlo Wolz Theodoro • . .• • •.•..• . ..• .• .. 
Jdl;é Peixoto ~i lho . . . . : .... _._. •.... •. . :·; . 
At~.ertb C!k ~1va "Lavltlas • • • . ... . • ••• •. 
Antonio Ferreira. da Mota . • • . ... . ... . 
Jorge Sald Cury . . . . .. · . • .... .. .... ...• 
Luciano Maia Costa. . • . ............. . . 
Adahury l"ernandez . . • • .. • .. . ...... . . 
Odir de Ara,ujo . . . . . .... . .... •..... . . 
LeOncio de Aguiar Vasconcellos . . ..... . 
Narciso Marques . . . . . ..... ..•. ...... 
Gald!no Carlos Pereira. . • . • • : . ......• •. 
Geraldo Barbosa Monteiro • . . . ... ..• •. . 
Wa.lter Maia . . . . .. ..... •. ..... .. ... • 
Ca.rlos Alberto Venezuela Gonçalves . • .. 
Antonio José de Oliveira . . • . . . . . • . •• . 

42 ORl 
37 .797 
33.354 
211 2'>1 
24.703 

::.4 .049 
23 .535 
2'1 .720 
18.474 
l 'L 21J6 
12.:!84 
10 25!i 

8 552 
7.071 
!i 400 
5.190 
3.RJ8 
1.~56 

411 

(eleito) 
(eleito) 
(eleito) 
(Pleito) 
(eleito) 
(eleito) 
(e1eito> 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplPnte) 
(suplente> 
(suplPnte) 
(supl pnte) 
(sup' Pn teJ 
(suplnl' t") 
(SUPl"ntl') 
<suplente) 

PARA A ASSEMBLÉIA· LEGISLATIVA 
ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL 

xando de comparecer às ur
nas 324.739 votantes, o que 
repr .::henta uma abstenção de 
aproximadamente 20,30 por 
cento. 

quela côrte, desembargador 
José Pellini, e o vice-presidell
te Alcides Carlos Ventura, áo 
os segUintes: Correcedor: 
Ronald de Sousa; Procw·ador: 

Ainda não foi feito um le
vantamento do total de e•eito
res em trânsito no ll:stado do 
Rio de Janeiro. Calcula-se 
que seja um número elevado, 
pois sómente em Niterói fol 
registrada uma afluência de 
8. OUO pessoas que procuraram 
se justificar do não compare
cimento àli 11mas. ~ eleito
res que nlo procuraram • 
Tribunal ou Juntas Eleltoraia 
para se justificarem no dia 
das eleições, ainda têm um 
prazo até o dia 15 dNte mêa, 
findo o qual estarl.o aujeitot 
às sanções da Lei. 

Des. Celso 'I'lmponi; Secretá
rio: Dr. Joio Baptista Lacer
da Botelho; Jurietal5: Dea. 
Nicolau Mory Júnior, DI'. Vic
tor Magalhães Cardoso Raa
gel Júnior, Dr. Amél'lco L•
:lio de Oliveira, Dr'. Jtamoa 
Alonso Filho . 

Membros da COMiMI.o .ÁoP\1• 
radora: 

Secretácio: Dt-. AlQy•'-
Américo Bahienae; COor de.. 

AGRADECIMENTO 

Um grupo de jornalista8 
credenciadoo junto ao TRE, 
através O FLUMINENS •• 
agradeceu a boa acolhida que 
teve por ~ de st'us f t>n 
cionários, principalmente nos 
dias do "rush" eleitoral, quan
do, no meio do corre-corre 
caracter!stico do período, se 
esmeraram em fornecer dad01 
e esclarecimentos para que 
Rossos leitore.s ficassem bem 
mformadoo do tra,nscorrer 
tanto do pleito quanto das 
apurações . 

nadoreli: Lêda Barre\o Litl:ut.; 
Lúcia. Maria PinbeU'o -. Mc.
ta, Inor Meireles SUoiu, Dal
ma Celuta Sasse. Co!aboradc.
re.s : Telio Augusio Lacerdia 
Botel.bo, Hélio Vieklr Diu, 
Nyllen PO\U'chet, Ll.lic Anlô
Aio MuniZ, A~io Crod08 de 
Andrada BarreiS, Pawo Ã.!w 

berto de Perui, Se. Wildoa 
l''onseca, 8r. José Pet1ingeüe 
Neto. 

Portvta: Décio BalKJ.I.t&, 
DinamAT Prqcla~. J;lvio 
Antônio Ribeiro, ll'eraando 
Pestana, Olavo tie B~roa 
Tostes. Motoriek: .Ju•t!m 
Alvet~. 

:ail8U'LTA.D08 

, Ssses funcionários, com des
taque para o presidente da-

Segundo a nota liberada 
pelo TRE foi a seguin te a vo
tação dos candidatO!I nas el<ll.
ções para senador, deP\l~ 
federal e Ktadual: 

PaUlo Reis de Carvalho • • ...... . ....... . . 
Oberaci Reginaldo Gil . . .............. . . . 
Olcino Gonçalves de Souza . . .. ....... .. . . 
Sebastião Cehto Gouvêa Mello • . . ..... . .. . 
Francisco Gomes Filgueiras . • .... . ..... . 
Abdiel Duarte . . . . ... . ..... . .. . ........ . 
Alceu Figueira. Júníor . . ................ . 
Leir de Souza Moraes - • ... . ..... . .. . ... • 
João Pedro da Silveira . . ............ . .. . . 
Wilson Machado Cotta . . . ......... . ... . . 
Ronei Longuinho Nunes . . .. .. .. . .. . .... . 
Roberto Péricles de Almeida . . ...... . .... . 
Sebastião Freire Rodrigues . . ...... . ... . . 
Wilson Gomes Mariotini . . ... . .........• 
Sebastião Costa . . . . .•......... . ........ 
Gentil Teixeira . . . . .......... •........ 
Alcy de Moraes Vida! . . ...... . ........ . 
Sygismundo Eduardo Penno . . ..... . .. . 
Luiz de Oliveira Moura . .. .... . ..... . ... . 
Fernando Joaquim de Andrade . . .... . . . . . 
José Cardoso de Athayde . . . .... .. .. . . ... . 
Manoel Cezário da Costa . . . . ....... . . . .. . 
André Antonio Bianchini Latgé ...... . . . . . 
Antonio Bi~po dos Santos . . ...... .. . . . . . . 
Daniel Monteiro de Castro . . . . . . ..... . . . . 
Léo Dias Júnior . . ...... .. ........ . .... . 
Sebastião de Azambuja. Ribeiro . . . .. . ... . 
Luiz Basto Lima . . . . . . . . . ....... .. .. .. . . 
Rubens de Lima . • .. . . .. .. •. ... . .... •. . 
Hélio Nilo Matta . . ... .. .. .... ... . . . .. • 
Mário Freire . . . . . .... .... .. . .. .... , . . ... . 
José Rodrigues Peixoto . • . . . ... ... .. . ... . 
Jose Martins Sampaio . • . ... . .... . . . .. .. 
Severino Alves dos Reis • . .... ... .• ... ...• 
.Newton de a . ., .. . .... .. .. ........ . 

2.968 
2 .946 
2 .922 
2.826 
2.691 
2 .668 
2.663 
2.629 
2 .624 
2.441 
2.418 
2 .325 
2.142 
2.093 
1.884 
1.876 
1.706 
1.637 
1.628 
1.585 
1.509 
1. 444 
1.395 
1.363 
1.226 
1.20-i 
1 . 165 
1 .129 
1.040 

575 
558 
-i51 
263 
~7 

1"111 

(suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
<suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
<suplente) 
(suplente) 
(auplente) 
(suplente) 
(suplente> 
(suplente> 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
<suplente> 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente> 
<suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplent,~> 

(suplente) 
(suplente) 
(suplente> 
<auplentei . 

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO 
BRASILEIRO 

Jorge Assis, Tanus Bedran . . .. . ...... .. . . 
Silvério do Espírito Santo . . .. .. . . ....... . 
Hélio Azevedo Gomes . . .. ... . . . ..... . . . 
Cláudio Moacyr de Azevedo . .. . ....... . . . 
Jayme Mendonça de Campos . . .. . ...... . 
Leõnida.s Sampaio Fera andes . • ........ . 
Geraldo di Biase . . .. .. ....... • ...... • ..• 
Lázaro José de Carvalho . . ....... . ...... . 
Waldyr Rodrigues da Costa •... . ........ 
Gilberto Castro Rodriguez . • • .•........ . 
Alberto Dauaire . . . . ................... . 
Antonio Gaspar . . . . ....... . .....•.. . .. 
Márcio José de Carneiro Macedo ........•. 
Fernando Alberto Costa Leandro . . .. • .... 

11 .920 (eleito) 
11.366 (eleito) 
10 .445 (eleito) 
10.184 (eleito) 
9. 917 (eleito) 
8.434 (cleito) 
8 . 062 (eleito> 
7 . 909 (eleito) 
7 . 800 (eleito) 
7.623 (eleito) 
7. 589 (eleito) 
7.355 (eleito) 
7.11:2 (eleito) 
'1. 059 (eleito) 

Ewaldo Sarama~o Pinheiro . . .....•... .. 19.060 
18.697 
15.367 
12.057 
11.730 

11 .619 

(eleito) Paulo Hervê . . . . ..... . ............. . ..• 7 . 050 (eleito>' ...... ....,. 
6. 628 (eleito) Hydekel Menezes Freitas Lima . • ....... . 

Joaquim de Almeida Lavoura . . . . ... . 
Samuel Corrêa da Rocha . . . . . . .....•.. . 
Luiz Fernando Monteiro Linhares . • •... 
Jorge Sessim Daviq . . . . .......•....•• 
Paulo Monteiro Mendes . . • • .......... . 
Aure!ino Gonçalves Barbosa . . . . .•.. :. 
Astor Pereira. de Mello . . ..•....•..••.• 
Ayrton Rachid . • . . ............•• ••.••• 
Pedro Raymundo de Magalhães . . ..... 
Darci!io Ayres R.aunhe-itti . . . . . ...•... 
Alberto Francisco Tôrres . · . . ....•...... 
João Jose Ribeiro Gal!ndo . . ......... . 
Zoe'zrr Poubel . . . . .....••.....•..••.. 
Jose perlingeiro de Abreu • • •..•••••••. 
J.no.a.u.t~ lil.'t!ft:4_.,_ .. 

9 .842 
9 .745 
9.116 
8.700 
8 586 
8 .567 
8.399 
8 352 
8 345 
8.040 

(eleito) Luiz Carlos Soares . . ......... .. . . .... . 
(t'!lPitol Parcy Ribeiro . . . . ......... . .. . ...... .. 
(eleito) Antônio Carlos Sá Rêgo . . ... . ... . . . .... . 
(eleito) José Kezen . . . .. ... .. . ......... . . . . .. .. 

(eleitoJ Armando Di&s . . . . . ... . . . . . .. . ....... .. 
(eleito> José Alves Torres . . ................... . 
(eleito) João Luiz do Nascimento . . •........ . ... 
(eleito) Jacy Teixeira, da Paixão . . ............. • .. 
(eleito) Francisco Garcia de Freitas Lomelino ..... 
(eleito) Manoel Luiz Martins Neto • . . .. ......••.. 
(eleito) Waldema.r Mauricio Niskier . . .. ......... . 
(eleito!..&- Albino Joeé da Silva. . . .................. . 
(eleito' PaUlo Cezar Vassalo de Azevedo .........• 
(eleito) José Alves de Brito . . ....... .. .......... . 

6. 380 (eleito> 
6 . 308 (suplente)' 
6. 046 (suplente) 
5 .881 (suplente) 
5.873 <suplente) 
5. 823 (suplente) 
li.t}17 (suplente) 
li . 358 (auplente) 
5.206 <suplente) 
5. 077 (suplente) 
5. 072 <suplente) 
oi . 967 (suplente) 
oi.876 (suplente) 

(eleito) Calixto Nami KaliL . ·· - ·. ~· .~~----"-il11:...-Le-u.-u.--.+---
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ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL 
Alair Ferreira 
José Haddad 
Rozendo de Souza 

..!.. ................... .. 

••• '!' ••••••••••••••. 
Márcio Moreira Paes . . . . •............. 
Dayl do Carmo Guimarães de Almeida .. 
Osmar Leitão Rosa . . . • ••.........•.•. 
Luiz de Araujo Braz . . • , , •••..•.•.••. 
José Sally . . . . ..... ...••.•....••••... 
Daso de Oliveira Coimbra • , • • .....••• . 
José da Silva Barros . . ..••..••..••• • .. 
Moacyr Arthur Chiesse . . • . •..••••••• 
José Augusto da Câmara Tôrres • . ..•.. 
Ruyter Cleves Póubel Vida urre . . • . .. 
Carlos Alberto Werneck . • • • ••.• , •••.•• 
Mário Barreto França . • , ........... . 
José de Mattos Pitombo • , •••...•..... 
Mário Tamborirideguy . • • • ...... , •••.• 
Paulo Medeiros Cruz . . . , ••. ·, •....••.. 
Waldonier da Silva e ~ouza ••.........•. 
José de Cerqueira Garcia • • ••• •• ••• , , •• 
José de Lima Barreto . . ......... , ...... 
José Carlos Erthal Bittencourt , • , •.. , • 
Severino de Oliveira . . . .. ........... .. 
Tindaro Lippolls Pereira Dias . • , , •••... ,. 

45 .746 
37.301 
35.332 
31.713 
31 .651 
29 .350 
28 901 
28.669 
23 918 
22.825 
22.437 
20.255 
19.274 
19.032 
18.932 
17.091 
10.404 
8.547 
6. •RQ 

6.567 
5.187 
1 .766 
1.461 

587 

(eleito) 
(eleito) 
(eleito) 
(eleito) 
(eleito) 
(eleito) 
(eleito) 
(eleito) 
(elPito) 
(eleito) 
(eleito) 
(suplente) 
lsunlente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente> 
l•tJn1pnto) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente> 
l~unl~ntl'l 

(suplente) 

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO 
BRASILEIRO 

.A.doll)hO Barbosa Netto de Oliveira ..... . 
Hamilton :Xavier • . . . ................ . 
Walter da Silva . . , ....• •. •.....•. .... 
Brlgido Fernandes Tinoco . • . . ....... . 
Ar!o Wolz Theodoro • . .• ••• •..• •..•.•.. 
Jdl;.é Peixoto ~ilho . . . .. .... _. .... .... :; . 
A.tlf.ertAI (ft; 'l3'!1va 'Y:'avitlas • , • • •. .. . . .•• , . 
Antonio Ferreira da Mota . • • . .•...... 
Jorge Sald Cury . . . . ...•.•........•..• 
Luciano Maia Costa . • ............... . 
Adahury P'ernandez • . • , ..•........• • . 
Odir de Araujo . . . . . .... . .... . ..... •. 
LeOncio de Aguiar Vasconcellos . . . .. .. . 
Narciso Marques . . . . .... .... . .. , .... . 
Galdino Carlos Pereira . • . • •... ......•. 
Geraldo Barbosa Monteiro • . • . .......• . 
Walter Maia . . . . ..............••.... 
Carlos Alberto Venezuela Gonçalves . • •. 
Antonio José de Oliveira . . • . ....•.••. 

42 0!11 (eleito> 
37.797 (eleito) 
33.354 (eleito> 
2fl 2?1 
24.703 

:04.049 
23.535 
2'l.720 
18.474 
1~.21)6 

12.284 
10 255 
8 552 
7.071 
5 400 
5.190 
3.!118 
1.~56 

411 

(<>leito> 
<eleito) 
(eleito) 
<e1eitO> 
<suo lente) 
(suplente) 
I suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
I suplente> 
lsuplPnte) 
(suplente) 
(sup'rnte) 
(sup1r>ptP) 
(supl<>nte) 
(suplente) 

PARA A ASSEMBLÉIA· LEGISLATIVA 
ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL 
Ewaldo Sarama~o Pinheiro . . . ..... ... . . 
Hydekel Menezes Freitas Lima . • ...• ••.. 
JoaqUim de Almeida Lavoura . . . . .... 
Samuel Corrêa da R<Jcha . . ...... ..•... . 
Luiz Fernando Monteiro Linharcs . • ... . 
Jorge Sessim Daviq . . . . ............ .. 
Paulo Monteiro Mendes . . • • ••......•.. 
Aurel!no Gonçalves Barbosa . • . • .• .• .'. 
Astor Pereira de Mello . . ..•....•. .• •• , 
Ayrton Rachid . . . . ...........••••...•• 
Pedro Raymundo de Magalhães . . ....• 
Darcilio Ayres R.aunheitti . . . . ....•... 
Alberto Francisco Tõrres . · . . ....•••.... 
João Jose Ribeiro Galindo . . •......... 
Zoe'zer Poubel . . . . .....••...•••...•.. 
Jose perlingeiro de Abreu . • ....•.••••. 
Joaquim de Freitas . . ...........••.. 
Jorge Ayres de Lima . . ............ .. 
Josias A vila Junior • . ............... . 
Altamir B:írbara . . .............. .. 
João Carlos Lisbôa Besouchet • • .... •• 
Geraldo Tavflres André . . . • •......... 
José Carlos Vaz de Miranda .......••... 
Amplia to Sanches Cabral . . • • .••.. , •.. 
Paulo do Couto e P!eil ................. . 
Clóvis Corr~a da Silva. .............. .. .. 
Jos6 Bl~marck de ~ouza . . . . •. .•.•• •• 

ávio Palmier Martins d& Veiga .••••••• 
estar Chieese Coutinho • . . . ••••..••• 

amil Abido . . •....•.•.•••..••••.••••• 
ebastl5.o de Araujo Padilha. ..•••.••••••.. 
essias Mora.es Teixeira . • '•' •..• •. .. , .. 
tonio Alexandre . . • . .............. . 

uarez Grion Nocchi ............... .. 
ineu Martins da Rocha . • ........... . 

ose! David zvlbersztejn • • • • •••.••... 
eraldo Chrlsplm . . . . ............... . 

uberto de Miranda Telles • . • • •.•.... 
alim Alexandre Elias . . . . .......... . 
aulo da Costa . . . . ......... • . ....... 
amil Miguel Sabrá . . . , ..••......... 
!varo Luiz Corrêa Graca . • . • ••....... 
oaquim de Ollveira . . . . ............ .. 
artos Ferreira Peçanha . . • : • . . ~: ... . . 

air Gama ....... ... ...••.•. . .. ... 
a~hington Bittenco11rt . . . . ......... . 

osé Vicent Sohrinho .· . . .. . .... , \ ' .. . 
luizio de ca~tro . . . . ............ ~ \" 
sé Miguel Olympio Simões . • ...•..... 

é Rodrigues . . . . ................... . 
r de Souza Pôrto . . . ............ .. 
o Francisco . . . • .................• 

.pha"l Rocha . . • . ................ . 
nllo ., •• .,<1 Knifls . . . . . . .......... . 
aldo Miguelotti . . .............. . 

" ""'1 p;~llrjr" noncplves . • . . ...... . 
o Coelho de Almeida . . •.••......... 
r' o~ C<~rno•fl 'T'Inoco . . • . .••........ 
o Duarte Guimarães . • ..... ....••.... 
~ar Mattar . . . . . .................. . 

rloue Gomes Filho . . . . .......... . 
,y Scultori da Silva . ·. . ............ .. 
.rio Dias Ferreira . . . , ...........•. 
r de ArauJo ..... .• .......... ....... 
nil da Silva Mello . . . .. .......... .. 
é Gome~ de So\1Za . . . . .....•....... 
onio "" Cruz B11rros . . . . ....... .. 
•1 Cardoso . . . . . . . . ............. . . 

eo"P-no de OYiveira Faraco . . ........ . 
. ton.~ário Thurler .•• , ••••••••••••. • 

19.060 
18.697 
15.367 
12.057 
11.730 

11.619 
9 .842 
9.745 
9.116 
8.700 
8 586 
8 .567 
8.399 
8 352 
8 345 
8.040 

8.027 
7.986 
. . 979 
7.158 
7.119 
7 107 
7.058 

6.886 
6.837 
6.692 
6 6611 
6.633 

6.601 
6 474 
6.411 
6.12~ 

6305 
6.269 
6.150 
5 .987 
5 !141 
5 825 
5.1115 
5 .1100 
5 60fl 
5 5112 
5 461 
5.426 
4.983 
4.789 
4.621 
4 569 
4.568 
4.37!i 
4.3!i5 
4 167 
4 144 

(eleito) 
(eleito) 
<eleito> 
(eleito) 
(eleito) 

(eleito) 
(eleito) 
(eleito) 
(eleito) 
(eleito) 
(eleito> 
(eleito> 
(eleito) 
(eleito~ 
<eleito> 
(eleito) 
(eleito! 
Ce)eito> 
(eleito) 
(eleito> 
(eleito> 
(eleito) 
(eleito) 
(eleito! 
<eleito> 
(suplente) 
(sunJonte) 
<suplente) 
<suplente> 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente> 
(~uplPnte) 

<suplente) 
(suplente) 
(~uDlPnte> 
(suplente) 
lsuolfmte) 
I suplente) 
(•uplente> 
lsupJonte) 
(stJDlPnte) 
l~uolente) 
(~UnJontP) 

l~uplente) 

(~unlento) 

rounlontPJ 
(suplente) 
l•uolente) 
(cupl~>nte) 

<suplente> 
l•unlPnte) 

4 nfl (onnlontP) 
3.91\2 I suplente) 

3 o?,n (·nn1 optP) 
3. A4fl ~suplente) 
3 Rfl" 
3.721 

3 59!'i 
3 !i~!i 

3 !)~~ 

3 497 
3 ~72 
3 ~42 
3 .309 
3 ?,g 

3 .14fl 
2.97fi 
2.970 

(C"1U"\, "'Tltn) 

l<u 'ente> 
I suo ente) 
l~up nt~>) 

f•nnl t,f') 

lsunl tp) 
ls11nlP tp) 

<suple e> 

-

uc~G~sem-oem i 
mformados do transcorrer 
tanto do pleito quanto das 
apurações . 

Esses funci(J(lárlos, com des
taque para o presidente da-

Segundo a nota liberada 
pelo TRE foi a seguinte a vo
tação dos candidatOtS nas elei
ções para senador, <ieP'tt&ee 
federal e llitadua.l: 

PaUlo Reis de Carvalho • • ...... . ....... .. 
Oberaci Reginaldo Gil . . ........ ....... .. 
Olcino Gonçalves de Souza . . ............ . 
Sebastião Cel!to Gouvêa Mello • . ......... . 
Francisco Gomes Filgueiras . • .......... . 
Abdiel Duarte . . . . .. .. ........... .. ... . . 
Alceu Figueira Júnior . ~ .. •. ........ . . •. . 
Leir de Souza Moraes ................. , 
João Pedro da Silve1ra . . .... ............• 
Wilson Machado Cotta . . . ............ .. . 
Ronei Longuinho Nunes . . .. ........ .... . 
Roberto Péricles de Almeida . . ........... . 
S~bastião Freire Rodrigues . . ........... . 
Wilson Gomes Mario tini . . .. . ........ ..• 
Sebastião Costa . . . . .•.................. 
Gentil Teixeira . . . . • ...... . .. •....... • 
Alcy de Moraes Vida! . . .............. .. 
Sygismundo Eduardo Penno . • .. . .... . . 
Luiz de Oliveira Moura . . ...•............ 
Fernando Joaquim de Andrade , .. .. . .... . 
José Cardoso de Athayde . . .............. . 
Manoel Cezário da Costa . . .. , .. . . . . ... .. . 
André Antonio Bianchini Latgé ... , ...... . 
Antonio Bi~po dos Santos . . ............. . 
Daniel Monteiro de Castro . . ............ . 
Léo Dias Júnior . . ..................... . 
Sebastião de Azambuja. Ribeiro . . ....... . 
Luiz Basto Lima . . . , .. , , ........ .. ... . . . 
Rubens de Lima . . ................... .. 
Hélio Nilo Matta . . ................... . 
.l\llário Freire . . . . .. ....... ... ...... , ..... . 
José Rodrigues Peixoto . • ......... ... ... . 
Jose Martins SampaiO . • . ...........•..• 
Severino Alves dos Reis • . ..... ..... ..... . 
Newton de .,.aria 

2 .968 
2 .946 
2.922 
2.826 
2.691 
2 .668 
2.663 
2.629 
2 .624 
2.441 
2.418 
2.325 
2.142 
2.093 
1.884 
1.876 
1.706 
1.637 
1.628 
1.585 
1.509 
1. 444 
1.395 
1.363 
1.226 
1.204 
1.165 
1.129 
1.040 

575 
558 
451 
263 
247 
l"/5" 

(suplente) 
(suplente) 
<suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
<suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente> 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
<suplente) 
<suplente> 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente> 
(suplente) 
(suplente) 
(suplent~> 

(suplente) 
(suplente> 
(suplente) 
<suplente) 

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO 
BRASILEIRO 

Jorge Assia Tanus Bedran . . .. . ...... .. . . 
Silvério do Esp!rito Santo . . ... . ...... . .. . 
Hélio Azevedo Gomes . . ...... ......... . 
Cláudio Moacyr de Azevedo . ......... ... . 
Jayme Mendonça de Campos . . ... ...... . 
Leõnidas Sampaio Fenaandes . • ........ . 
Geraldo di Biase . . ..................•... 
Lázaro José de Carvalho . .. ......... ... .. 
Waldyr Rodrigues da Costa •..•......... 
Gilberto Castro Rodriguez . • •.......•... 
Alberto Dauaire . . . . ........... •... ..... 
Antonio Gaspar . . . . ....... , .......... . 
Márcio José de Carneiro Macedo ......... . 
Fernando Alberto Costa Leandro • . ...... . 
Paulo Hervê . . . . ......................• 
Luiz Carlos Soares . . ..•...•.. . .. . ..... 
Parcy Ribeiro . . . . .....••. , •........... 
Antônio Carlos Sá Rêgo . . .............. . 
José Kezen 
Armando Dias , . . .... .. .. .••. . ...... •. . 
José Alve~ Torrés . . . ..•. .•... ..... ....• 
João Luiz do Nasciménto . .. .......... .. 
Jacy Teixeira da Paixão . . ............... . 
Francisco Garcia de Freitas Lomelino ....• 
Manoel LUir: Martins Neto • . . ..........•. 
Waldemar Mauricio Niskier ..••.......... 
.Albino JOilé da Silva .................... . 
PaUlo Cezar Vassalo de Azevedo ......... • 
José Alves de Brito . . ........ . .......... . 
Calixto Nami Kalil . .................. .. 
J:<'lávio Monteiro de Barros • . ....... . .... . 
Murilo Cesar dos Santos . .. ............ . 
José Antonio Saad . .................... . 
Rodolpho Quaresma de O li v tira • . .......• 
João Werneck de Carvalho . . ........... . 
Délio Bazilio Leal , . . ..........•... •.•. .. 
João Jorge Smolka . . .................. .. 
Henrique de Oliveira Peesanha. , , ••.••..• 
Pedro Nunes Sobrinho . . ....•.• , • , ••..••• 
Elyzio de Souza Tavares ............... .. 
Rubens Tinoco P'erraz • ,_ •.••• , .•• , • , , •• , 
H;erval Pedra Maciel • • ........ , ...... .. 
PaUlo Cezar Branco • • ............... , .. . 
Hélio Coelho . . , ••.• , • , , •• , , , , •• , •••.• •. 
Manoel Barboza • , • .. ••• , ....... , •••.. 
Marcos Bruno . • • • ••••••••• , •••.••••• • 
Newton Lopes . • . . .....•..•.•• , ..••••• 
João Baptista de Barros . . ..........••••• 
Kingston Guimarães de Souza Motta •....• 
Erna.nl Adalberto de Cunto . . ... .. •••••.. 
t!:nio Pereira da Costa . • •......•....•.... 
Durval Gonçalves . • •• .••.......•..• 
Reinaldo Mossa Beyruth . . •.......... ... 
Ney Pinto de Carvalho . . ............... . 
Orlando Ferreira Póvoas . . ............. . 
Carlos Mauricio Aqumo de Barros ...... . . . 
João Alberto Chaves Ribeiro ...... ...... . 
Mauro Garcia Goulart . . ............... . 
José Elias Rabha . . ... . ..... ....... ..... . 
João Varanda Filho . . ..... ..... . . ..... . 
José Armando Bandeira de Moraes ...... . 
Elmário Daflon Soares Gome_ . . ......... . 
Sérgio Ferreira dos Santos . . . ... .• ....... 
Geraldo Lopes . . . . .. .. . . .... ...... . .... . 
Josue Dias Bragança . . .............. . 
José Bueno Lopes . ....... ....... . [ ..... .. 
Joelson Silveira Azeredo . . ... ...... .. . . . 
Getúlio Pa.ulo de Melo . . ................. ,, 
Agnélio Marques Henrique . 1 ••••••••••.• 

Aloizio da Silva Chagas . . ............... . 
José Lenin e . . . . ...................... . 
Eugênio Bruno . . . . ................... . 
Moysés Henrique dos Santos . . ....•. . . .. . 
João Baptista da Silva . . ................ . 
Newton de Oliveira Alves . . .............. . 
Fernanda Brito Araújo . ·. . .............. . 
Jorge Gonçalves . . . . ........... .. . . .. . . 
Egberto Tristão Cecchett! . . .... . ..... .. . 
Cicero Severo dos Santos . . ...... + ..... . 
Pedro Durão Abrahão . . .......•........ 
Moacyr Alves Brum . . ........ ... · . .. ... . 
Jorge da Matta Freire . . ..... .. , ..•...... 
João Aguiar dos Santos . . ............... . 
FranriRco Walcimann . . . . .. : .. . .•....... 
C raspo Tôrrea • • • .. ........... _,_., ..... .. 

11 .920 
11.366 
10.445 
10.184 
9.917 
8.434 
8.062 
7 .900 
7.800 
7.623 
7 .589 
7.355 
7.112 
7.059 
7.050 
6.628 
6.380 
6.308 
6.046 
5.881 
5.873 
5.823 
5.517 
5.358 
15.206 
5.077 
5.072 
4.967 
4.876 
4.816 
4.801 
4.729 
4.655 
4.527 
4.442 
4.393 
4 .344 
4.318 
4.180 
3.962 
3.968 
:1.891 
:l.sell 
S.BM 
:1.625 
3.367 
3.284 
3.138 
3.126 
3.123 
2.897 
2.780 
2.779 
2.573 
2.571 
2.405 
2.343 
2.333 
2. 123 
2.008 
1.854 
1.844 
1.755 
1 . 721 
1.700 
1.695 
1 .515 
1.381 
1.345 
1.328 
1 .252 
1.096 

962 
904 
902 
836 
8311 
7~0 

539 
5:17 
512 
444 
436 
365 
lal. 

(eleito) 
(eleito> 
(eleito) 
(eleito) 
(eleito) 
(el.eito> 
(eleito) 
<eleito) 
(eleito> 
<eleito) 
(eleito) 
(eleito) 
(eleito) 
(eleito) 
(eleito) 
(eleito) 
(eleito> 
(suplente)' 
(suplente) 
(suplente) 
<suplente> 
(suplente) 
(suplente> 
<suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
<suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente) 
(suplente> 
<suplente> 
<suplente> 
<suplente) 
<suplente) 
<suplente) 
<euplente) 
<suplente> 
<suplente> 
<suplente> 
lsuplente> 
<suplente) 
(IUplente) 
<suplente> 
<suplente> 
<suplente) 
<suplente) 
<suplente> 
<suplente) 
(suplente) 
<suplente> 
<suplente) 
(suplente) 
<suplente) 
<suplente> 
<suplente) 
<suplente) 
<suplent.e) 

. ~ 

I suplente> 
<suplente) 
<suplente) 
<suplente> 
(suplente> 
(suplente> 
<suplente) 
<suplente> 
(supl~nte) 

(suplente> 
(suplente) 
(suplente) ..... ..__ 
<suplente) 
<suplente) 
<suplente) 
<suplente> 
(suplente) 
<suplente> 
<suplente) 
<suplente) 
<suplente) 
<suplente) 
<suplente> 
(suplente) 
<suplente> 
~) 
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Padilha tranqüiliza os 
candidatos fluminenses 

Niterói (Sucm·sal) - O 
Deputado Raimundo Padilha. 
tranqüilizou a classe política. 
ontem, llifirmando que as al
tera.ções da. legislação federal 
serão feitas dentro de um 
prazo cu11to, que no seu en
tender não prejudicará o pro
cesso de escolha de candida
tos da Arena e do MD!B. 

Disse o líder do Govérno 
que "o Pl'esidente da Repú
blica não fará, propriamente, 
a reforma das leis eleitomis 
vigentes, limitando-se a de
terminar pequenas altel'ações, 
que não demandarão maiores 
discussões na Câmara e Se
nado." Não vé, por isso, mo
tivo para a convocação extra
ordinária do Congresso. 

SEJRIA O PRIMEIRO 

Por ocasião de sua visita 
semanal à capital fluminense, 
para contatos com os políti
cos, o Depu'tado Raimundo 
Pa,dilha. afirmou que "se sen
tisse a. necessidade da convo
cação extraordinária do Con
gresso. seria. o primeiro a, de
fendê-la." 

O líder do Govêrno só va,i 
se avistar com o Ministro da. 
Justiça, para prosseguir no 
exame das leis eleitonis, de
pois do carnaval. Não quis 
avwnçar, em deta.lhes, mas 

· admitiu que sofrerão peque
nas modificações, a Lei das 
Inelegibilidades e a do Códi
go Eleitora.l. 

SECRETARIADO 

O secretário particular do 
'Governa;dor Jeremias F'cntes 
negou ontem que êle pretenda 
mudar todo o seu secretaria
do depois do carnaval, infor
mando que vão ocorrer mu· 

da.nças apena.s em p a, s t a s 
cujos titulares pedir~ de
missão . 

Confirmou a. substituição 
dos Secretários de Educação 
e de Administração, com ba
se em pedidos de exoneração 
que os Srs. Ger~ez.erll"a 
de Meneses e - FrancTsco 
Cunha Gomes enca;minha.ram 
ao Governador. O Secretário 
de Educação sai por proble
mas de saúde, enquanto o de 
Administração não revelou os 
motivos de seu afastamento 
do ca-l'go. 

OUTRAS ALTERAÇõES 

Os dirigentes da Arena inl
ciaram o exame dos nome~ 
que di~utarão cargos elet1-
vos em novembro e que reu
IJlam condições para exercer 
as funções de Secretários de 
Transportes e Comunicações 
e de Interior e Justiça, que 
se vagaráJo a•té fins de março. 

As duas Seoretarias fora,m 
entregues pelo Governador 
aos Deputados Sarámago Pi
nheiro e Pa.ulo Pfeil, que vol
tarão à Assembléia, a fim de 
terem condições de pustular a 
reeleição no próximo pleito. 
O Sr. Jeremias Fontes man~ 
terá as duas Pastas em poder 
da Arena e o Pa.rtido quer 
oferecer-lhe nomes de gabari
to, a fim de facilitar o pro
cesso de subst1tuição. 

Além dessas quatro SeCl·e
tarias - Educação, Adminis
tração, Transportes e Comu~ 
nicações e Interior e Justiça 
- o Governa;dor deverá alte
rar a de Aguas e Smeamen
to. De Petrópolis, o secretário 
particu.lar confirmou modifi
cações, também, em cargos 
do 2.0 escalão, mas não as es
pecificou. 
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VIDA E 
OBRA EM 

MINIATURA 
LtJIZ PELIPPK DE MO

BAES LAMEGO, poeta pro· 
ll&dor, historiador e jornaDs
ta. era naturAl ele Niterói. 

: aaacldo em Z de Abril ele 
: 1900, ffiho de Antônio Cer

. · ._ de Moraes Lamego e c14t 
· 1». lclalina Almeida Lamego. 

• *. 
PGI'IIIOW·H em Medlclna 

. . pela Faculdade do &lo de 
Janeiro, foi médico legista da 

•· PGiicla do Estado do Rio, 
ffz parte do eo• po clínico do 
aOBSo Pronto Socorro, fol 
ohefe elo Laboratório de Pe.
qulsaa CHnicaa do Hospital 

. Sio Joio Batista e do Hos
pital Antônio Pedro. 

._..-...J!'II»:Il~•M · de vários estabe
.leclmeutos de ensino de Nt
t«Gl, entre 01 quais o Col6-
~· Bittencourt , Silva, a Fa
euldade Flumtneme de Co
mérelo, Colé~o Anchieta. Co
lérfo Figueiredo Costa. Tor• 
aara-.e catedratico de Bis· 
t6rla da P&Cluldade Fluml~ 
MDM de FUosofla. 

• *. 
J:ra membro da Academia 

1'1111ninense de Letras, onde 
11e empossou no dia lZ de 
·Agôsto de 1931, na cadeira 
de Martins Teixeira. suce
clendo a !\Jiredo Rangel . 
Pertencia às Sociedades de 
Medich1a ~ Cirurgia de Nl
ieról e d.i Rio de Janeiro, 
ao Instituto BrasUelro de 
História · dJI Medicina, e era 
membro correspondente da 
Academia Bto Gran4eDM .. 
x.tna. 

••• 
c.laboroa em dri011 Jor-

_.. e reristaa: em "' FLU· 
JIIINENSE", - "VVda No-n'", 
- "J'on-fcm", "'Correto da 
XaDhiL", "' Jornal" ... Cor
.,. Fluminense". "' Esta~ 
lltl", .. A Manhi" n' .. A Vos 
da Serra" (Frlblii'&'O) etc .. . 

·- lTIOII dri011 pseudonimos; 
entl'e êles, e de CYBERGER, ao "' Jornal" na "VIda No
n", e c1e "Dio~enes", em "0 
Flumlnenae", Da eoluna ele 
erõnleu aemanala "De lan
terna em punbc>". • de .. Car
a Fellppe" numa novela es
erlta em colaboração com seu 
,.S. Antonio Lamego, - "' 
... fu • orgulho") • 

• *. 
KnV. 01 RUI Uwos pub11-

. cac1011, dt:staeam~se: "Como 
l6o tôdal•, contos; "Céu 
A:IUJ", "Anore Triste", "MM
aba terra" e "EsplrltuaiSÍ' 
.(HU último Uvro), poesiaa; 

-~1M .Nenosad01 História • 

PROSA ·& VERSO 
COORDENAÇÃO DE MARCOS ALMIR MADEIRA E SAVIO SOARES DE SOUZA 

Desapareceu com Luiz Lamego 
um ilustre fluminense que se expandiu 
na vocação literária, amorosamente 
vivida: o poeta frequentou o conto, o 
ensaio histórico e científico, o jornalis-. 
mo, o magistério. E nõo houve eclipse 
no devotamento com que serviu e hon
rou a sua terra. 

PALAVRAS DE UM JUSTO . 
LUIZ LAMEGO 

Busquei fazer o bem salvando vidas, 
ICID. que o interêsse me guiasse a mão; 

e às angústias alheias, mal contidas, 
abri sinceramente o coração . ~ 

Sem medir as di-stâncias percorridas, 
elevando luz a cada escuridão, 

dulcifiquei o horror de mil feridas 
aem esperar, ao mebos, gratidão. 

E hoJe. muitos que já não mais padecem, 
~scutando do orgulho o vão preceito, 

passam por mim t não me reconhecem ..• 

Deixá-los, n.:1 vertigem que os arrasta: 
· ae esqueceram o bem que lhes foi feito, 

Dew tomou nota dêle - e é quanto basta . 

(do livro ·ESPIRITUAIS). 

ARGUMENTO DA TERRA 

O POETA 
PESQUISADOR 

Não pude levar a Luiz Lamego a 
homenagem e a palavra que eu lhe de
via. Seria a coerênda de uma velha 
~stima e de um apr~ço ·veterano. 

Nasci e cresci perto dêle, no mell
mo bairro a que a Praia das Flecha 
dá a nota. Um dos i/lços de união en
tre nós foram os C;ptrioto, em cuja ca,. 

sa assinamos, .por loflgo tempo, o nosso 
ponto sentimental. Quando Alberto de 
Oliveira aparecia, como ~número» e!l-
sencial das nossas tertúlias, Lamego 
muitas vêzes ganha\ a do parnasiano
mor uns louvores· claros e expressivos, 
que a todos nós, seus amigos e admira
dores de carreira, a6 poderiam m~mo 
fazer júbilo. Alberto gostava realmen· 
te. da poesia do lírico de «Céu azul:. 
e bem me lembro de que os elogxo~ do 
«Príncipe» o embaraçavam de tal sor
te que êle parecia afundar-se ou escor
rer de timidez pela polu ona. De timi
dez, aliás, e não sOmente por dete1t0 
físico, é que Lamego a meu ver, escon
dia o olhar atrás dos óculos; e isso i!ie 
completava naquele jeito de fazer resva
lar a frate · para o canto da bóca, como 
ee assim preter.desse acompanhar o 
próprio sorriso, que vinha tamb6n de 
banda. Depoia bulia nos óculos, tem 

necei!isidade alguma. Não seria a mect. 
nica da timidez? F oi ela, no entanto, 
como· a do grande OliYeira Viana: vi•i· 
vel em pessoa, nenhuma ao escrever -
fôsse para livro ou para jornal. Na 
Terdade, Lamego era um escritor seguro 
e desenvofto. Descontraído - e afirma· 

MARCOS ALMIR MADEIRA 

dvo. Nesta altura, quero destacai umr ' 
característica da sua vocação, que ain
da não vi sublinhada: o gôsto pela pes
quisa ou a simples análise do fato li
terário, em têrmos, principalmente, de 
ambiência histórica e com vistas a cer
tos dados psicológicos fundamentais . 

. A Academia ·Fluminense muito 
contou com êle para produções dêsse 
gl!1lero. A «Revista", que ~le tanto 
ajudou, ai está. como um documento da 
sua benéfica ' tendência para a indaga· 
<:.tO li1erária, desligada de qualquer &en
tido de oportunismo e fruto, apenas, 
do seu largo interêsse intelectual, do seu 
permanente desejo de interpretar, desco. 
brir ou redescobrir valôres e circunstân
cias da vida literária. Isso explica a 
constância e a qualidade do ensaísta, do( 
pesquisador, do comentarista. Um tra
ço de nobreza nesse a~pecto da sua obra; 
fêz justiça ao escritor· desconhecido, sem 
omissão das mulheres... E em tôrno 
dêsses, que a fama não bafe_jou, deixou 
páginas do melhor préstimo para a n~ 
n história ·literária e de perfeita digo 
nidade tanto nos propósitos como no 
critério de análise. Creio que a Acade. 
mia faria serviço de porte ao· Estado do 
Rio ae cuidasse de reunir num volume 
os excelentes ensaios que Lamego produ
ziu. E os de hoje - principalmente a. 
que ainda ai estão pelas escolas - com
preenderiam a lição do trabalhador in
telectual que êle foi: veriam de mãos 
dadas o ficcionista-poeta e o pesquisador 
de muitas glórias fluminenses. 

Quatro sonetos inéditos 
de LUIZ LAMEGO 

Do Arquivo Uterário ele SOLOMA.O CJUr.l 

AUIEIOTRMA 
Sempre o tempo tratou-me com dureza: 
em sua marcha, que o destino apura., 
deu-me raros instantes de ventura 

lloras lentas de mágoa c de tristeza. 

E hoje, que tenho a minha vida prêsa 
ao teu sonho de graça e de ternura, 
amda êle, caprichoso, me tortwa. 
esquecido da tua gentileza .. , 

Desesperando de {azer-me tmte, 
de ensombrar a alegria diferente, 
que hoje em minha alma. como um sol, existe, 

torna-se o .Tempo, além de injusto, incen« 
- como custa a passar, se estás ausentei 
como foge, num sonho, ae estás perto! 

CHEGANDO AO FIM 
Minha vida é uma. série de fracassos: 
cansado de lutar, na soledade, 
vejo.a, cheia de intrigas e embaraços, 
doesde as vãs ilusões da mocidade .. . 

O destino é implacável ... e a maldade 
deixa em minha alma inapagáveis traça. .• ~ , 
Tenho comigo apenas a saudade 
de um sonho que 1e foi, feito em pedaçat.,. 

Tudo acabou. Na angústia que me invade, 
quebrantando ainda mais minha vontade, 
senho a injustiça a me aeguir ot pa~ ••• 

Curvo-me à fôrça da Fatalidade 
- · se a Vida m~ repele, sem piedade, 
a Morte, último .Bem, abre-me os braços! 

MALDADE INúTH. 
Não têm faltado inveJas e ironias 
(cuja origem sem custo se presume) _ 
para fazer, das nossas alegrias, 
Ó. comentários tristes do costume. 

São frases sem Talor, tólas, Taziat, 
tentando despertar a mágoa, o ciume .•• 
Mas pross~~~m ~ranqi\ilos nossos diu, 
porque em nós dois o mundo ee resume. 

Rugem, na sombra, as almas inimigae 
a quem a nossa história desespera ••• 
- Oue remltado tbn essas intrlosl 



ilrtt& em coliltioraçiío eom seu ~~J-•~·~·--·--~y-.~--J·------~- ,. 
.... ADtonto Lamego, - "'O ~sentando do orgulho o vão preceite,, 
.- las • orgulho") • passam por mim e não me reconhecem . . • 

• *. 
•ntre • .eu• livros pnblf-

-~ destae11.m-se: "Como 
llio tôdaa". contos; "Céu 
Aml", "Anore Triste" , "Mi
aha terra." e "Esplrltuaisi' 
.(.a 6lt.fmo Hvro), poeslaar 
••o. Newosad011 aa História e 
.aa Literatura", estudo. de 
pdcologla mórbida; "Resume» 
• mstórla Literária"; "m
lflene Medieval" (conferên· 
da) : "' Estado do Rio e ai-

. · 111J1S &e - mak Ilustre~~ 
filhos"; "'Dom Pedro I, 
herói e enfêrmo"; "Algum 
upeetos da medicina no Bra
.n colonial", trabalho apre
leDtado ao I Congresso Bra• 
.Uelro 4e História da. Medi-

, elna"; 

Deixá-los, n:J. vertigem que os arrasta: 
· ae esqueceram o bem que lhes foi feito, 

Deus tomou nota dêle - e é quanto basta . 

(do livro ·ESPIRITUAIS). 

ANOITECE 
LUIZ LAMEGO 

R TOS em direção ao misterioso oceano, 
uns repletos de sombra, outros, à hu, fulgindo, 
mês após mês, ano após ano • 
os dias vão correndo, 
vão fugindo, 
enquanto, alheio à Vida 
mal sentida, 

- " Deixou vários trabalho• 
inéditos, dentre os quais 
"'Remédios e Crendices", en

-· Mio IIÕbre a história da me-
61Da pgpular no BrasU. 

• *. 
Caaon-1e o escritor em f 

cte Dezem)lro de 1926 com D. 
Maria Izabe'l Barbosa Lame
~o. VIúvo aos 15 de Abril de 
1968, faleceu no dia 20 de 

· ' Seiembro de 1968. Deixou 
1IDl fUho, o médico Lui:r Oar
loll Barbosa Lamego, e qua
,kv netos. 

Uma 4e •uu poesias: não 
.11111 DIUIC& Mlr de NUeról .• • 

eu vou envelhecendo .. • 

Prossegue a caminhada: 
cada aurora que surge é um passo a mais na estrada 
onde há, em certa altura, esta palavra: - «Fim» . . 

O poente se aproxima . . . Olho o futuro, a mêdo: 
mendiga de ilusõey, chora e sofre, em segrêdo, 
a alma velha que existe encarcerada em mim. 

(do livrQ ESPIRITUAIS) 

Em novembro de 1959, na manM do dia 29, um domin~ro, o Grupo dos Aml~tos do Livro 
festajava, na Livraria Ideal (aa rua da Praia), o aparecimento de "Espirituais" .• poema& de LUÚI 
Lamego. Prestigiada pela presença de então Se cretário de Educação e Cultura, . deputado Alber
to Tôrres, a tertúlia. foi mais um ato de consa gração do ensaista de "Os nevrosados na Jlla.. 
tórla e na Literatura" e do poeta de "Arvore triste". Discursaram · o livreiro Silvestre Môna
co, o acadêmico Salomão Cnu, o dr. José Mar tinli de Araújo Jr ., o poeta Renato de Lacerda, · 
o major Luiz Gentil, o secretário Alberto Tôrres, o jornalista Sávlo Soares de Sousa e a profes
•ôra Ondina Azeredo . Em seu agradecimento, Luiz Lamego concitou os escritores motos a es
creverem uma história da Utera.tura tluminelllle, que êle e Salomão Cruz, qwtndo jovens, haviam 
tentado, sem êxito. A foto, de oosso arquivo par tlcular, perpetua um Instante da reunião. Nela, 
além de Luiz Lamego, sua ellpÕsa, o filho e a nora, vêem-e, ainda; Artur de Almeida Tôrres, 
Rene Pe~~il'e, Silvestre KólliW!O • •• tUbo Joio KiDaco, Salomio CrWI • • .-aclor ollelal 6e 
Grupo. 

Não se vá julgar Alberto Tôrres apenas um fino 
filósofo ou um político entusiasta. Não era a sua 
natureza das que subordinam a existência única
~a...tigi~ um.princípio . Havia nêle, tam
bém, uma profunda sensiblidade. Nos seus tra
b a 1 h o s de sociologira. ou de filosofia - "V ers la 
Pair', "0 problema mundial", "O problema nacio 
,uü brasileiro", entre outros, fàcilmente se adivi
llha um delicado temperamento de Artista e, mai8 
do que isso, uma nobre tolerância, que o induzia a 
julgar sem rnncor as injustiças e os êr:os. 1i: um 
pensado: desenganado ,em~a alma há cicatrizes 
d.e sonho.s-irrealisados ou inalferidos - mas não é 
um pessimista despiedoso. A n t e .s, no seu pensa
mento há como que uma vaga e cristã misericór
dia ... Sofre e sente, como os outros, tôd!a.s as im
perfeições humanas; m a s busca remediá-las, ou 

.. atenuá-las, mercê da própria expe:iência. Aponta 
os êrros- mas para corrigí-los. Faz-se juiz- mas 
.sem inflexibilid!ade. Acusa, porém, com o vago sor

.. riso dos Eleitos, que sabem que é de êrro em êrro 

... que ..se alcança a verdade. . . "A grandeza de um 
escritor - disse-o FINZI - está em inte:pretar 
e.Xcelentemente alguma grande tendência, condi
ção ou necessidade moral, intelectual ou civil do 
seu tempo": o elogio da obra de Alberto T ô r r e s 
atá ai . 

Da sua· sensibilidade, permiti, ~ntretanto, que 
vos deixe algumas provas. Alberto Tôrres também 
fêz versos. Decerto, nêle,. o sociólogo sobrepujou o 
poeta; mas ainda assim, pela sincera beleza d a s 

· auas poesi.Ja.s, fàcilmente se vê que êle teria sido um 
ifande poeta, se o quisesse . Citemos um soneto, 
que Antero do Quental não desdenharia de assinar : 

Do poeta de ''Céu Azulu sôbre o pensador polític.o 
d' ''O problema nacional brasileiro ( * ) 

X ORAÇAO 

H Alma autora da minha, alma !onnosa., 
que hoje resides na mo{fada eterna, 
ergue até mim tua palavra terna: 
ora, ora por mim, alma piedosa! 

Pede a Deus, que 0 futuro nos governa, 
- Senhor dos sóes, dono da luz gloriosa, 
que para mim voltJa.ndo a mão bondosa, 
dê-me a lição da sua voz, sup:emal 

Pede a Deus que o seu raio de bondade 
como um farol postado em pleno oceano, 
guie os que aqui deixaste, na orfandade, 

dê-lhes calma na dor, fôrça na liça, 
que é do Divino Sêr ao sêr humano, 
melhor que caridade, dar justiça!". 

Na sua poesia simples, a idéia 'flui, como Ulll 
veio dágua cantante e puro ... As vêzes, a sua lns
piração tem uma doce filosofia, resignada e amiga: 

"Enquanto d corpo dorme, a alma do homem solta 
as - ms ideais para a região dos sonhos, 
an •. a. em constelações e páramos risonhos, 
revi vendo ilusões da idade que não volta . .. 
Dorme e sonha : viver é talvez o reverso, 
é talvez a ficção da infinite. verdade: 
no silêncio do sono, escuta-se o Universo 
e na treva da· noite olha-se a Imensida:de .. . ,. 

Não é, como vêdes, um poeta sentimental, dos 
que por a1 vivem, brotando à guiza de cogumelos, 
repetindo idéias alheias, ou preocupados tão sO
mente com o sensacionalismo, e que já bons qua
renta ano:i tanto irrritavam aquêle rude e franco 
Fialho de Almeida: não; não. É Ulll pensador que 
tem o ritmo das sensações e qu, veste de rimas ri
cas a serena beleza das idéias. 

Se a poesia, como escreceu Guyau, é a fonna 
que tende a tomar tôda a. ~déia emotiva, os versos 
de Alberto Tôrres são jóias de elevado quilate. Sem 
preocupações exageradas de fórma, possuem, en
tretanto, música, delicadeza, ritmo e suavidade. · 
Assim, ao lado do orador fluente, palavrn. sonora e 
corajosa, encontramos o poeta since:o e 0 pensador 
magnífico. Há dêsses prodígios na inteligência 
humana, de que Camilo e Herculano são o u t r o s 
tantos exemplos. 

"' Entretanto, o que logo nos salta à idéia é a 
envergadura do sociólogo. Nêste particular, tem 
Alberto Tôrres a primasia entre nós. Os seus tra
balhos possuem um maravilhoso poder de orienta
ção e de ":í tica . 

Espectador refletido duma éra de profundus 
transformações, convulsionadas pela guerra maior 
que a História registra, Alberto Tôrres não a ob
servou apenas como curioso; fêz mais: investigou
-lhe os a1icérces, pesquizou os "porques" dêsse de
;equilfbzio social, que precipitava a Humanidade 

--&.a;&_.-... .,.,_._.,. --•- ~V ~UIUIII;• 

São frases sem yalor, tôlas, vazias, 
tentando despertar a mágoa, o ciume ••• 
Mas pross~~~m tranqüilos nOMOS dia., 
porque em nós dois o mundo 1e resume. 

Rugem, na sombra. u almas inimigae 
a quem a nossa história desespera ... 
- Que rerultado t~ ftSU intrigasl 

. . , Apenas unem mais, no mesmo emcJG, 
o meu outono i tua primavera. 
meu velho coraçlo ao teu desejo .•• 

CREPUSCULAR 
Triste, em redor, o meu olhar procura 
de um nôvo sonho a luz ambicionada: 
mas, ai! a tarde vai ficando escura 
~ vou chegando ao t~nno da jornada ... 

. Onde a quimera que guardei tão pu~ 
E o que. obtive, na longa caminhada? 
- A vida, apenas rica de amargura, 
é uma grande esperança inealizada ••• , 

Meu pobre coraç!ol cansado e triste, { 
lutando em vão rontra ambições estreitas, · 
10nhaste mui to - e pouco ' consegu~ ..• 

Por isso, hoje és, na mágoa qne transport!ll, 
urna esquecida de ilusões desfeitas, 
cofre ainda vivo de esperanças molUil 

super-civilioo.da nos campos de batalha, tudo no 
a f a n de esclarecer um futuro cheio de sombriu 
perspectivas. De perto estudou os vários problo
mas sociais, agravados pela guerra mundial. Em 
Wda uma psicologia a refazer - a psicologia dUillA 
época que prenunciaw. mais uma ·tremenda crile 
histórica. E::a o mesmo trabalho que Le Ben -., 
tara em França, sem ter, todavia, a vilão Ditld& 48 
DQ1IIO patrício. 

Dêsde 1909, publicando o "V er1 kl Pflb!', co. 
me9'J.I"a Alberto TOrres a estudar profundamente o 
assunto. Era um grande espirito que, em meiG l 
agitação da vida moderna, desprezava aa !utilld._ 
des dos têmas literários pelas mais p:ofundas e ao. 
rias questões sociológicas. Nos livros subsequêntel, 
maiores esclarecimentos buscou com que discutir 
pudesse os problemas sociais e políticos da sua 
época, quer sob o ponto-de-vista geral, quer sob o 

· ponto-de-vista brasileiro. Não quis, porém, perlu. 
trar velhos caminhos: foi, antes de tudo, original. 
Não se limitou a discutir: c:iou. Assim, fugiu à 
vulgaridade e, não obstante a aridez do assunto, 
fêz uma obra atraente e sincera. ÀS vêzes, é pro:. 
fético; em outras, o seu poder de análise é adJnirá.. 
vel; e sempre, em tôdas as suas obras, mesmo nas 
críticas ma.is feririas, impulsiona-o uma fé viva, 
ardente, inqueb:antável, num futuro . melhor da. 
raça e da nacionalidade . 

(*) T:echo de um discurso de L ame g o, na 
Academia Fluminense, dezoito anos após o fale-. 
cimento de Alberto Tôrres. Com a bela e concei
tuosa alocução - página. de quem realmente assi
milou a obra do grande realista - ficou inau~ 
da a Biblioteca Umversitária do Estado. 



BAIXADA EM RELgJ'O 

BALEIX.E FIUJO 

~,,.,.~~~:· .. Conteição Martins, a. bonita "Srta. Ca xias-68". aproximou-se ,da. nossa mesa e disse; 
"'Me dá a tua itimorata 1ela é fã do Ponte Pre·t a) que vou tirar uma ond$ de J9rna}ista". Celso 
Mondalto, da Fotolândia, rápido fêz o ln!ltantâ.ne o, pegando o sorriso mais llndo de Caldas. De- •. 
pois, .1.\'larünha informou que hoje, às 1'7h, esta d desfilando no Clneaua Canta~alo, tentando 
,..,,nm11i"''·"" o título de "Srta. Eatado do Jtio". ~ acrescentou: "Vim aqui porque Jlei que O l'LV· 
~:UI~IENSE costuma dar sorte a quem se candida ta a qualquer título de beleza. Será que eu vou 
atan.ba.r o "Srta. Estado do Rio"?". ''Vai sim'' a firmamos, e ela saiu feliz da vida, escoltada pela 
~W\ tia Araide EapíndoJa e pelos .a. Laareano Ca.rdoeo, coordenador elo "irta Ca.~' • e .Ral• 

mundo Soares, à AJêDda Baytour. 

A revelação do jornalista L u i s C a r 1 o a 
de "O Dia", "A Noticia" e "última Ho
que o sr. Eronides José Batista, presi· 

da Companhia Telefônica. Duque de Ca
teria determinado a censura nos apare-
para evitar que repórteres pa:;sa.s
noticias contra a .sua emprêsa o 

policial do municipto, por ser 
ISI"Ilvllssirna, deve ser apurada o quanto ao-

autoridades competentes. Segundo o 
Jui·uu..<u;w., um funcionário da CTDC foi quem 

tão antipática medida que. 
~ criminosa. Outr06 1uncio-

de. Tele~nica, certamente, devem ter re
a mesma, ordem, do contrário a censura. 

ser e~ecutada. Portanto, não seria 
quem de direito apurar o que de ver
passa na Telefônica, quandc nada. essa 

LULuu;~ue permitiria uma devassa na Com• 
que, segundo queixas de 

lint'tm,.rtlll assrnalllte,s, não vem atendendo como 
mas não podem utilizar-se ·doa 

aos constantes engwços. 
R;r,,..., .. ,.,m .. nt .• ~. não acreditamos que o sr. Ero

José Batista tenha determinado a. cen
nos telefÕnema.s dos jornall.lltas. Não por

seja um administrador zeloso de seu car-
<se o fôsse os aparelhos estariam funcionan
' mas pelo simples fato de que o papel de 

telefônico não se ajusta bem a homeus 
formação moral, atributo que ile d1Z 

e que não cabe a nós duvidar. 

Itaguaf já conseguiu padronizar o ensJDo 
município, através da Inspetoria de Ensl
local, que contou para Isso com a colabo

da Inspetoria de :Ensino do Estado. Ago
ao trabalho do inspetor Antonto 

Sa.ntilago, cada escQla recebe o , planeja-

ROSARIO 

Saracuruna, 2.0 Distrito de Caxias, te$J;&râ 
em fest.a no próximo do~o. pela passagem da 
data consagrada à Nossa Senhora do R.os(l.
rio, padroeira da localidade. A comissão dos 
festejos, oonstitUida pelo p a d r e Francisco, 
srs. Mário Lúcio de Oliveira, losé Mag.este 
Vieira, Sebastião Jacinto, Nélsou ,Rodrigues dos 
Santos, Antônio Lopes, Marça.i Rosa, Orlando 
Perei-ra Tavares, Benedito ae Oliveira, Jose 
Amorim, Deoclecio Foly, Abelardo Trinclade, 
JOSé de Souza Lourenço, PUrlsbelo Silva, Mil· 
ton Lopes, Cláudio .f'a.rea e Alberto Põrto, or
ganizou para êsse o sexumte programa: 6h, 
alvorada, com salva de 2:1 tiros; 7h, confissões; 
8h, m1ssa e corrtunhào; 15h, inicio da retreta 
com a banda da "Cio.ade dos Meninos"; e 16h, 
procissão. Na praç.. \fieira Neto· será armado 
um arraial, cuja .renda revertera em bene!l
cio dat! obra da ~scoia t'aroqUial e em l'ePill"l» 
da 18reja de l'C. &a. cio Ba.liár:l.o. 

VISITAS 

Tivem011 o prazer de receber a visita dos 
srs. Antôn.o Urias de Oliveira Ltma e Reginal
do de Lima, secretário-execu~ivo do Sl.ndicato 
dos Bancarias de Duque de Çaxias e coorden~~o
dor ae produção da Companhia Planalto a• 
SegUl"OI Gerais, respectivamente. Ambos foram · 
pró~s em elogia.r O FLUMlNENBE. afir
ma.neo que nosso jornal "pode se utanar ae aer 
o nutiot e melhor órgão de divUJ.iação dO 1:8-
tado do Rio" . Obrigado, arma01. 

ESTUDANTES 

anes, urna revlsão,~~~~------~[;lf-r~lf~-~r-ilr-------~~:;::~~na::~~~~al~;,~~--------::~~~~------11111111111111111111111111111111 
leglslaçio .sôbre cinemQ., a como o público 
fim (le que sejam elimina- flummense là tem conbecl-
d.a$, certas áreaa de atrito mento, pelas prOpnas páarl· 
na competência de poderes JEBERLOTTJ nas de nosso 1ornal, rio Oon~ 
~derals. Efettvamente a Lei ctor La.rgo do Machado. 
que erJ.a o Instituto Naclo· *<le'lte cte outro, ficaria ha- Wuceslau \ferdt, presiden-
nal de Cinema que atribui· vendo valOres diferentes na te da organização, 9.lluncia 
as funções d.e estabelecer a ~Ao de contas do etn•- que no pr6xlmo tita 24 se 
politlca cinematográfica em ma com o distribuidor de darâ a inauguração. O prl-
todo o território nacional. filmes e o impOsto reeolhl- metro fil.me a ser apresen-
Por sua criação muitos do. Outro, em decorrência tacto seré. "playtlme". de 

· assuntos e normas de co- do !ngres.<;O padronizado. O Jaoques Tati. aste fatD 
mérclo na cinematografia I.N .c. permite o desconto marca. segundo nos declarou 
'ltieram a. ser displlcinados, em "borderaux•• de comple- o seu diretor de vendas Re-
algumas vêzes, inclus!ve fa· mentos. As autoridades rts- g1naldo, mais um aniversá• 

'"'ls do Banco cen· trai. nAo · de t'VI'dades da em zendo com que o nomem do ._ .. no a 1 -
aceitam. J~;to slgnl!lcll> que prAsa convém consignar 

cinema tivesse dúvidas, na "' · a renda do filme estrange-l· que 0 fi'lme que inaugura a 
hora da negociação, como · ro em dl.lltrlbulçllo · seria nova fase do cinema con-
procedesse. A cada d·ia que maior que a efetivamente dor Largo do Machado, le-
passa as divergências se · auferida pelo distr:buidor. vou cinco anos em filmagem 
acentuam. Com a lmplan- como o distribuidor justlfl- e acerca dêle teve oeafrtto 
taçã.o do "borde.raux• pa- caria. o tato ao produtor no de assim se expressar o crt-

cõmemora 4~ aniversãr~ 
e convida voc:õ. amij.,. , -

:W..iiPL dronizn.do, pelo «'J"itério ado- exterior que recebe sôbre a tico francês André Bazln: 
tado pelo I .N.O. o ImpOsto remessa uma taxação? •rez "Como todos os grande~ cO- · Importa tecidos dos EO'A 

,.-RANÇA-INGLATERRA-JAPÃO 
para confecção própria de 

modêlos exclusivos, para atende" 
ao seu caso em particülar. 

deveria ser cobrado sObre o por outra, ainda ex:ste, por micos. antes de nos fazer 
preço que o espectador pa- falta de precisão do texto. rir Jacq\leS Tatl cria um 
gasse. Exemplifiquemos. Um querelas no pNcesso de cen- un'iveerso". A foto ,.o! moa-
Ingresso custa, digamos, sura de um filme. Isto tra uma cena do filme em 
NCr$ 1,00. De conformidade significa nova ârea de atrt- questãO. 
com o que é de praxe no co- t.o e desgastes das autorida.-

MALHARIA ESTAMPADA 

mérCl·o e aceito pela• au•-~ d 0 1 1 EM NOSSA galeria artta• 
o """" es. rge po s, uma rev • ti j 1 fl~·p rldades estaduais e munici- • - ti .- ca ho e va +e .... ar, em 

a novidade de Paris 
BOLSAS E CALÇADOS 

tambám modelos ex.~:.~us•vos sow, a m "'"' que a ctne- sintese biográfica. a cana-
pais das coletorias de ren• matografia nã.o venha a caJr dense Joana Shlmkua. Nas-
das, o valor cobrado do es- num ca01 . ceu em Montreal em 1941. 

. ~b mecüd4. 

pectador sign'lf!ca: NCr$ 0,91 GANHA a Cidade do R1o Há. três anos navtam-lhe &-
do valor liquido da entrada de janeiro, mais uma casa to: "com o seu ro~to " esta 
e NCr$ 0,09 de impôsto. Pelo de '10 m!limetros. Nesta longa silhueta, você acha-
entender do I. N . C. o !.m• o tUllldade é justo que .. rá. certamente trabalho co-
pO,sto deve recair ~bre q di ue Niterói bem pode- mo modêlo". P'ol "~Mim que 
valor de NCr$ 1,00, Isto de ria ter também. Há, real- ela chegou a Paris em 1985, 
acõrdo com a taxa: de c!ne.. mç.ute um grupo que deseJa onde fol logo "descoberta• 
ma, daria NCr$ 0,10 de tm- Inaugurar urna casa em 'Ta por Jean Aurel que lhe eon-
p&to e NCr$ 0,90 corres- ml11metr06 nesta Cidade. fia um papel em "de 
pondente ao valor re(lUldo. Parece-nos que os entenct1• ramour•, segundo a obra c1e 
,C)m o entender de um e 11 meptos cleveriam ser reaber- stendhal. 

S A'VITRE 
H. PENAtrnL 

Exi.!lte um extenso planalto submarino, bem assim vul
eõe.l! com caracteristicas bem pronunciadas de atividades em 
SUM encostas, cujos fragmentos de lavas examinadas à luz 
da ciência, demonstram que há milhões de anos atrás foram 
expellda.s na superficie das aguas. 

Oos Maya denominavam como a Terra de "MU"' onde 
homens Deuses vinham do céu no ventre de pássaros de 
aço. 

HORARIO MEDICO DA 
I 

CLINICA STO. ANTONIO 
.... RUA SÃO SEBASTU.O, 32 - NITEROI 

SERVIÇO-MÉDICO-HOSPITALAR 
' A USAR e a CLtNICA BTO. ANTONIO comunicam aos seus usuârlOI O ~ 

de seur, ambuJ.atóri06. 
2a. Feira - Das 8 àS 14 horas. 

Dr. José Carlos Carvalho Pereira - Clinica Médicg, e Cirm'~ 
Das U àB 1'7 horas. 
Dr. Fernando da Matta - Ortopedia 
Das 1 '7 àS 20 horas 
Dr. Miguel de Almeida .... Cllnlea Médica 

3a. Feira - Das 8 âS 20 horas. 
Dr. Benedlt'l Rodrigues - Pediatrla 

4a. Fe1ra- Das 8 âS 1• horas. 
br. José Carlos Carvalho Pereira - Clfnica Médica e C~ 
Das 14 àS 1'7 horas. 
Dr. Fernando da Matta - Ortopedia 
Das 14 àll 20 hora.s 
Dr. Carlos Augusto do Valle - Gtnecologia. 

lia. Feira- Da 8 àB 20 haras. · 
Dr. Getúlio Katayama - Otorrinolaringologia 
Das 1'7 àS 20 horas 
Dr. Miguel de Almeida - Cllnica Médica 

tia. Fell"a- Das a àS 1• hora 
Dr. José Carlos Carvalho Pereira - Clfnica Médica e ~ . 
Das 14 àS 1'7 horas. 
Dr. Fernando da Matta - Ortopedia 
Dali 14 âs 20 horaa 
Dr. Carlos Augusto do Valle - Ginecologia 
Das 8 as u horas 

mensal de orientação das aUlas. exe
assim a uniformização ·didática do 
de ensino. O inspetor de ensino con

ainda, com a planificação, determtnar 
as deficiências existentes no setor es-

A botânica. estudada com as mais requintadas técnicas 
modernas confirmam a exls~ncla •de um contfnente ligando 
a América a Europa e à .Africa. Estas terras imersas sob o 
Oceano Atlântico possuem ainda vestígios da flora e fauna 

Do" ~.,tudantes Guaracl Gonçalves e l:dson encontradas nos três continentes mencionad06. Dr. Gilberto Benedito de Azevedo - Pediatrl!A 
Sábado -Das 8 àS 20 horas. 

Dr. Miguel de Almeida - Clinica Médica 
1""\<i.....a.nll.ft •.t:.&dii'Oa IA t""_nnrdên~P.ia.n • 

Santos, recebemos o seguinte: "No mqmento uma expedição holandeza, composta de vários sábios 
em que esta pre:;tes a se reQ.lizarãc as eleições especialistas em estudos submarinos não deixou dúvidas 

l:r:t.iãa Ca_YiA.nJUi,'l, d !d'.udJUlÍ.Q:& ÓS. 1!--•·--



1 __.1UQ1U(JJ.p.&.v, Prl.t.I.QY't',;) ua, ~U.;)}JCIJV.lUII u.::; -.s:..uoA-

}OCal, que contou para isso com a colabo· 
ão da Inspetoria de ;Ensino do Estado. Ago

'• graças ao trabalho do inspetor Antonio 
bo Santiago, cada escola recebe o ·planeJa
ente mensal de orientaç,ão das aUlas, exe
:tando assim a uniformização · didática do 
grama de ensino. o inspetor de ensino con

guiu ainda, com a planificação, determmar 
das as deficiências existentes no setor es
lar it.aguaiense, cujas providências para !le• 

m sanadas estão sendo tomadas pelo prefeito 
Ilson Pedro Francisco que propicia todos os 
cursos àquele setor da sua .administração, 
lis tem todo o interêsse em resolver o pro
ema educacional, suprindo o município àe 
ntas unidades escolares quato forem neces
rias. A Inspetoria Municipal de Ensino de 
a.gua1 val participar no dia 22 do corrente do 
lcontro de chefes de Serviço de Educação em 
lrra do Pirai, com os dirigentes de Pirat. 
a.gua1, Paracambi e Mangaratiba. :tsse en-

tro terá muita objetividade para o ensmo, 
LO só dêsses municípios, mas também de todo 
Estado, pois nêle será :feita uma troca de ex
rriências· de tudo que já fel feito em matéria 
1 padronização da Educação. Em colaboração 
b 11 Escola Nacional de Veterinária, a Ins
ttorla de Ensino vai encetar em novembro 
r.a campanha escolar contra a verminose em 
~as as escolas municipais e estaduais. Nesse 
ês, serão realizados nos educandários exa
es de fezes do::; alunos e depois distribuJdos 
~ciosamente os vemifugos para cada caro de 
rminose encontrado. A Prefeitura de Ita
ta1, s.través a Inspetoria de Ensino e com a 
~aboração da Associação de Crédito e Assis
o.da Rm·al do Estado do Rio, está tam
m procedendo a arbor1zação de tõdas as unJ
:des escolares estaduais e municipais. Par.a 
nto, consegUiu 2.500 mudas de várias espécies 

Horto Florestal da Estrada Rio São PaUlo. , 
guai será o município pioneiro na home· 

fgem aos professõres, com a inauguração d1& 
' em frente ao Grupo Escolar· Clodomiro de 
asconcE>los, da "Praça dos Mestres", que terá 
Imo monumento um livro. O logradouro terà 
uninação a vapor de mercúrio, homenagem I Prefeitura àqueles que, com carinho, entu
f!IDO e civismo, zelam pela formação d06 bo. 
ens de amanhã. Este municipio já realizou 111 
l.mei~ cur10 de .aperfeiçoamento parA pro.. 
~rei, em colaborúço eom a ACAR-JQ. COl 

~--~~~~-. 

O leitor José C'alazani, em cart& I. ~'\to 
lcursal, afinna que "o retiro Hélio Barreto, 

Universidade Rural do 1ml 47 <Itapaf), 
.torimu a compra, de arroz em uma deter• 
lnada firma atacadista da rua do Acre, Gua
lbara", e acrescenta: "Acontece que foram 
ttregues na Universidade 60 sacos de alTOll 
ponês, de péssima qualidade", ao invés do 
bduto amarelão encomendado. Terminando. 
~ o sr. Calazans: "Na qualidade de inspetor 
ex-asl!essor do IPM tU. Rural, no período da 
tervenção naquela Universidade, venho a pre
bça de V.S8 • denunciar essa bandalheir& 
m o arroz dos alunos, profeubre.il ~ fUilCiO-

ios'' dêsse edUC&Ddãria. 

ODORNA 

Aqw ·Vai 2 primeira lição do ~r. l'enum· 
~ xavier pam orientar os futuros crtai:lore!ll 

codornas: "'A introdução da c-r1.açAo B 
doma no Brasil vem já de alguns snas, tra
~a que foi da Efn-opa, onde essa indústria 
ingiu mna escala surpreendente. Sua adap
ção em nosso pais foi mUito boa. Devido .ao 
ISSO clima, essa ave vem se desenvolvendo 
m grande rapidez, graças também ao seu 
~ fndice de produtividade e ·t. sua enorme 
rt.ilidade. A partir de hoje, e todos os domin
s nesta coluna, orientaremos os que dese
lll criar codorna. A primeira lição: !!eis ca
is dessa ave, com a idade aproximada de .S 
IS, e~~;tarão prontos para Rl!em acasalaáoe, 
~riamente. O 6.0 õvo obtido após o primeiro 
asalamento deverá ser destinado à incuba
o, com o máximo de 8 dias, e depois levado à 
Qcadeira. Em nosso próximo encontro, dare
~aa---*-iDD....a ..... nbnan.ana......riaa__aainl&a~'DA.~W...-& 

tado do Rio". Obrigado, IUJltla.. 

ESTUDANTES 

Do" ~-;tudantes Guaracl Gonçalves e tdson 
Santos, recebemos o seguinte: "No mQmento 
em que· esta prestes a se ree.lizarãc as eleições 
para a União Caxiense de Estudantes, n()s, qut! 
compomos a chapa UniQ.ade e ProgDesso, que 
concorrerá ao próximo pleito, não podertamos 
nos furtar o direito de vir, de público, trazer 
aos estudantes a nossa plataforma de reivin
dicações, que é a razão de estarmos conoorren. 
do aos cargos eletivos da UCE. Verbas- MUito 
embora sejamos um pais subdesel:lvolvido, nos 
localizamos na área das nações capitalistM. 
Como tal. sàmente através de capital é que 
conseguiremos colocar em execução qualquer 
empreendimento. 4 UC:E, sendo considerada 
de utilidade pública por lei municipal,, tem con
dições de conseguir verbas governamentais. !: 
nosso desejn lutar de tOdas as formas posst
veis a fim de que consigamos essas verbas, para 
que então, poSS(l.mos desenvolver todo o pro
grama a .que nos propomos; Sede Própria - A 
chapa Unidade e Progresso dá especiaJ desta
que a êste ponto, porque achamos que a entl· 
dade mater do estudante caxiense s6 poder& 
fazer uma política de interação entre os jo
vens da camada estudiosa do nos.sc munic1pio 
t. medida que tenha um local para suas reu
niões, nas quais possam aer discutidos os pro
blemas que nos afligem, buscando melhor so
lução para o gràve problema 110Cia1 que atra· 
vessa o pais na atual conjuntura; Bôlsas de E»
tudo - Tentaremos restabelecer a distribUição 
ãe bOlsas de estUdo, pela UCE, aos estudantes 
necessitados. Para mostram10s que esta nossa 
pretenção não é demagógica eleitoreira, vamos 
indicar de que maneirR. procuraremos consegUir 
isso. O govêrno, através do Ministério do Tra
balho, criou o PEBE. (Plano Especial de .BõJ
sas de Estudo), que distribUi, por meio dos Sin
dica.tos, bôlsas aos fÜhos dos operários sindi
calizados. Entraremos em contato com a dire
toria óo PEBE, buscando um fórmula de. atra
Tfi da UCE, distribUir bõ!sas aos estudantes de 
Duque de Cuias; Criação de GrêmiO& - Este 
f o ponto que nós conSideramos mais impQr-
341Dte da DOU& plataforma e .Obre o qual fome 

-~ f.IOd& a JlOIIi& geetio, .e eleitota. Aebf,. 
rQue Gil trfmiOiil lllo o inço ele Wl1Ao eotr

·lllluw. e a ~ elO!!! !Mt&belecimento. ele m· 
lllno. • o rrtrnlo que eeptliha u ~ 
~ ..wdantea; (!j~ .~ev& ao earpo doceoa 
M opjn16el e reclamas de t6d& & ~: 
quem, l!lQD1 •u PQC!er de comando, J'elll"eaeD• 
ta OB ..Wdantes clentro da eecola. Portanto, 
't~endo 01 ~Mm.ios ele capital lmport&ncla, ~ que 
colocamos a ·sqa criaç'Ao em c1eat&Que em 1lCltiSa 
plataforma de reivindicações. Intentamos crlA-
·los em tod011 os estabelecimentos e procurare
mos dar todo o apoio, moral, material e assis
tencial aos já exiStentes; Sustentação da M.eJa
·Pa!lllal'em - Como oe colegas d.evem saber, os 
empresarios já. entraram com açao n• Justic.. 
tenta:Ado a derrUbada da l~i 1.26l,~ de 31-5-67, 
que concede meia-passagem aos estudantes. 
Entretanto, atentos aos reclamos da ()!asse, jâ 
·entramo.s e mentendimentol!, em nome da UCE, 
com advogados que se propuseram .a nos de
.fendi!I". !f"atUitamente, o que vem demQDStrar 
:o ~lo e o respeito que desfrutam os :lnt&
anmtes lia Cbap!io Unidade e Progre:jso; Faeule 
d&de - Este é o sonho que todos nós, estu~ 
dq,ntes, temo.s, mórmente se estivermos em vias 
de encerrar o segundo ciclo do curso secundá
rio. tló11. que até agora fomos obrigados a nos 
deslocar _para ·a Guanabara, já temos em nosso 
municipio a Faculdade de Educação, que ail'lda 
não fci reconhecida oficiaimente, o que sO se
rá conseguindo à medida que travemos uma lu
ta consciente em tôrno do problema. No próxi
mo ano já teremos a Faculdade de Direito e. 
se juntarmos os nossos esforços e partirmoe 
coesos para alcançar o mes:no ideal, dentro «:11 
breve, teremos a Universidade da Baixada 
Pluminense, em Duque de Caxias. Esta é uma 
reivindicação que a chapa Unidade e Progres
so jamais abrirá mão". Guaraci e Edson tam
bém prometem lutar para · conseguir assistên

.c.i~ !!1'\rlica, odontolóiiCa • JwMUc& p&r& 01 M-

0011 Mayas aenommavam~oo 
homeDS Oeuses vinham do céu no 
aço. 

A botânica estudada com as mais requintadas técnic~~:~ 
modernas confirmam a existência -d~ um continente ligando 
a América à Europa e à Africa. Estas terras imersas sob o 
Oceano Atlântico possuem ainda vestígios da flora e fauna 
encontradas nos três continentes mencionados. 

Uma expedição holandeza, composta de vários sáb108 
especialistas em estudos submarinos não deixou dúvidaa 
Quanto à existência de "AtlAntida", bem assim seu tremen
do potencial cientifico, cujos vestígios nos mostram uma fase 
áurea da humanidade. 

Quanto à infl\Jência da inteligência dos "AtlAnta.-" naa 
4méricas, Afrlca, Àsia e Europa, nunca se poderá negar. 

Veremos que o estudo do "EGO", como expressAo aa 
superconsciência era desenvolv1da com as mesmas caracte
rísticas nos quatro continentes e com os mesmos Mestres. 

Em vocabulário TUPI-GUARWI, "Epiacaba" represen
ta "Clarividência", bem assim "Epiaea, representa "Clarivl· 
ciente". 

"An-Anga-Ang", seria o mesmo que sombra. alma, es
psrito ou consciência. ·'Angaib", espírito mau Bem assim, 
o espírito do bem era denominado "Angaturarna". 

A Cruz representando em sua parte vertical como o 
"Macho" e sua linha horizontal como. "Fêmea" ou seja, a 
unUi.o do principio masculino com o principio feminino eclo
dindo na fecundação da natureza. da espécie. Tôda esta no
menclatura partida de uma só iÍlteligência com denoLma
ções ·mais diversas em idiomas, mais variados porem ser en
contrados nos quatro continentes, indistintamente. 

PoderiamOIJ. mencionar muitos princípios que nor dariam 
margem à acreditar que uma inteligência Super evoluída 
atuou na terra há milhões de an01 atrás já em plena eclo
IAo subjetiva. 

Entre povos da.c; Américas do passado. nem assim de 
todOil os outros continentes, jã usavam a "hipnose~ como 
Oll AtlAntas nos seus "Templos dos Sonhos". 

A eatrêla de cinco pontas já era usada no Brasil antigo 
entre nossos Tupis-Guaranis, da mesma forma que no 1ti1to 
e lndia, produzia-se o "Samadhi". 
_, Poderíamos encher 1inhall de muitos eompênd1os pro

vando que o homem na terra teve a influêncla magnífica 
de inteligências que nos superariam ainda que . tivésl!emos 
milhões de anos de evolução tis1ca, espiritual é clentiflca 
além. da atual. 

O homem agora que está tentando ver - dp forma em
pfrlca ainda - os fenômenos· que êle desconhece eclodidos 
para natureza, através de tnvestlgaçl'ea "paraps1cológ1cas•. 

A mente tridimensional do homem ainda pel'!!iste nas 
~otsa:s palpâve1B, co1Ba que aquela in~ligêncla q~e atuou hA 
milhO. de &DOI atris, jl. b&Yla SUP~j,_!'ado. JJ:ata Yerdade 1e 
fN leDtll' quando obler'r&IDI» que OI 111istérkw do "IUbcoDa
láente" eram deevendad06 na "AtlAntlda" "o passado como 
~ UfôrÇQ pa3 OI b.omem Rntitem a vecmdade de COmo 
preender que Dada ~ fb !&to objet!vND~. m~~~. ii!W,. 
nbJet.tYamente. 

O Cita em que a humanidade du!Jgl!X'...., da af1rmaçlo 
peniatente que o JQ&teri&Uamo é a nrdac!&, ~taremo~ Cl!ltlo 
zo encalço da realidade. 

Jt. penaaram 01 homens ela Terra, na posslbllldade de 
recorrermo~ atravál da DOIISa própria mente num apêlo aoe 
homeM ele outros planêtaa a nos ajudarem a l&ir desta 
traumatizante terceira dimeDSão? 

Se pensarmos bem e integrarmo-nos na realidade ve
remOII que êste a pêlo é bem fácil e está ao nosso alcance. 
Hâ no entanto o perigo para nós da terra. que' IIÓ compre
endemOII os homens de outros planêtas como monstros ter
rtveis e poderiamos espera-los belicosamente e ma18 que 
e6t0, serfamOf! de..~truid~. 

Vamos no entanto orar para que os homen• encontrem 
rApidamente a solução para a prática da quarta dimensão 
e deluremos as guerras e destruJções motivadaa pela ambi
ção, ódi08, inveja.s, etc . . . Tõdas as reações dcs homens da 
terra partem de sua 18n0rAncia das coisas reais da. nature· 
~~:a. Que pena., não? MM, confiemos em noosa "superconscte 
ência" que na:l poderá libertar óa tôsca e:strutura mental 
que atualmente eomo~ co.mPQitos ~: pronto Wemos um aalto 
no tn!l.Dito. 
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LACERDA MAQUINAS 
CONSERTOS EM GERAL 

MáqUina.! de escrever, somar, calcular, mimeógrafo 
Se:rviços permanentes de conservação 

Avenida Duque de Caxias, 56 - B/3 - Tel.: 2165 

lia . Fetta - Das 8 às H horas 
Dr. Jose Carlos Carvalho Pereira - Clfnica Médica e ~ . 
Das 14 às 17 horas. 
Dr. Fernando da Matta - Ortopedia 
Das 14 às 20 horas 
Dr. Carlos Augusto do Valle - Ginecologia 
Das 8 às 14 noras 
Dr. Gilberto Benedito de Azevedo - Pediatrlll 

Sábado -Das 8 às 20 horas. 
Dr. Miguel de Almeida - Cltnica Médica 

Direção Médica. e Coordenação: 
· Dr. Nivaldo Pinto- Qrurgia e Obstetricia 

SUDEPE 
DECRETO LEI N.0 221 

Artigo 81 - TÔdas as pessoas jurídicas registradas no país, poderão d& 

duzir no impôst.J de. renda e seus adicionais até ao exercício financeiro de 1p72. 
. . ~ 

o máximo de 2"t% do valor do impôsto devido para inversão em projeto~ de 

atividades Jl('squt:iras que a SUDEPE declare para fins expres.ws ~~ artip. 

de in&~~ pa1'ãl u deaeuvolvimento da pesca no P<Úi. 

25% 

de se impôsto de renda 
odem ser aplicados . 

,$ u EP 

iteró1 

UNIAO BRASILEIRA DE PESCA 
CONSERVAS S.A. 

(SARDINHAS JANGADA) 
A Uniã~ B:r81Sileira de Pesca e Conserva S. A .• afinandO«! rom @ ~ 

volvimento dw peiea, apresentou à SUDEPE um Projeto de Expansão que,. ~ 

data dt> 12 9 ti8 mereceu a aprovação daquela entidade através da Portaria í'Rofl 

545f68 . A'5Sim, encontra-se a U .B.P .C. SI A em condições de receber Oi 

neficiol previstm no Decreto Lêi n.0 221. 

l1NIÃ0 BRASILEIRA DE PESCA E CONSERVAS/A 

ltUA JOS:t CLEMENTE, nt- Sobreloja 10517 

(a.) Manoel Quadros Barros ~ PRESIDENTE 
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ll:sse têrmo significa o con
grec·o ou assembléia-r < ai q ;e 
os católicos alemães rei).: .1m 
de três em três anos. Tem pvr 
objetivo um balanço da po~ição 
da Igreja frente à nação e aos 
problemas do povo. 

:&;te ano I'ealizou-se em Es
sen, cidade industrial do vale 
do aço, ou seja na capital do 
Ruhrgebiet, de 4 a 8 de setem
bl·o. O Presidente da Re"))úbli
ca, 1!. Lubke, como católico, · 
prestigiou a abe1tura com sua 
!J)resença. 

Foi maü; uma demonstração 
da pujança da Igreja na Ale
manha. Desde os minuciosos 
preparativos que desagUaram 
numa organização impecável 
até a- participação nos Hbérri
mos foruns de debates. tudo 
confirmou a vitalidade da Igre
ja em melo à crise de transi
ção que ela atravessa. A pri
meira surprêsa foi a numerosa 
!Presença do elemento môço. 
Intei,pelo uma jovem a êsmo, 
Gerlinde Back, professôra, de 
Bad Klssingen: 

- O que acho disso? :t ma
ravilhoso. Pela primeira vez a 
juventude acorre a um Katho
likentar livre e espontânea
mente. O seni1or não vê um só 
ónibus escolar. Entretanto, 
nunca. houve tantos jovem;. 
Outra novidade: é a primeira 
yez que vejo os nossos bispos 
confundidos no meio do povo. 
Antes viviam à di.~tiinrüt. 

Do iuteresse em essa juven
r.ude indal!'ar à Ig~·eja e em r' ar 
~eus polpites ,Jesinibidos con
clui-se também que a Igreja 
terá ~inda uma longa e ]::Pno
sa marcha a en rentar, até d e
fiair o sen lue;ar no meio dês
te mundo. 

"No meio dêste mundo" -
eis. efetivamente, o lema ou 
programa. do congresso de E.s
sen. Qual será o papel da Igre
ja no meio dêste mundo? Cons• 
titui ela, sem dúvida, uma rea• 
'dade distinta porém ins~
ável do mundo. Ela .se realiza. 

em concreto no melo dêste 
;mundo. Pode .ser infensa, ou 
mesmo alheia ao mundo? O 

oncílio Vaticano II · exibe
a. como .sinal de .salvação e 
como .serviço 8.()8 homens dêste 
mundo. Quwl o luga.r da Igreja. 

nesta Alemanha que, reduzida 
a escombros, optou consciente 
e firmemente pela livre inicia
t-Lv& e, da!, operqu o prodigio 
de F'ênix. sem precedentes na. 
história de ressuscitar das pró
prias cinzas, com o máximo de 
prosperidade econômica e bem
estar social? Pois, em que pêse 
a fartura, nunca o ;povo care
ceu tanto da Igreja, nunca re
clamou tanto da Igreja. E 
nunca partic1pou t-ão ativa
mente da Igreja. Nunca foi 
mais Igreja. 

Todos os aspecto& e proble
mas do mundo moderno desa
fiaram a Igreja nos foruns do 
Katholikentar. Houve uma li
berdade incrível. Desde as duas 
extrrmas posições minoritárias 
a-té o equilíbrio do bom senso, 
O movimento tradicionalista -
Una Voce, é liderado pelo leigo, 
m~dico. professor de fllosofla 
e membro da Academia. de Ci
ências, Reinhard Lauth, de :Mu
nique O KrUischer Katholiris
mus é liderado por jovens mar
xistas que fazem um estarda
lhaço enorme com o seu jornal
zinllo vendido diàrlamente por 
cabeludos, exigindo a extincão 
<lo direito canônico. do magis
tério pontifício. do celibato. de 
tu elo. e também . . . a renimcia 
do Papa Paulo VI. O Una Voee, 
por sua vez, pregou grandes 
canazes coloridos hostis ao 
episcopado holandês: ":vl:als de 
480 padres c freiras abandona
ram o ministério e a vida reli
gio~ ., da Holanda. Pelos !ntto~ 
conheceis :t árvore. di:r. Je~r.. 
no Evangelho ... 
En~ina a moderna p.<icologia 

de dlnãmica dr grnpo que. no~ 
deba ;es. não nodP influir a 
"moção Importa não defender 
uma mPnt.alldade sim ad'IZ!r 
razões qup corroborem uma. 
idéia objetiva. Ora. os alemães 
parece-me não se dPlxarem 
impressionar pelas duas mino
rias; nem pelo zêlo feroz do 
Una. Voce, nem pelas levianda
des juvenis do Kritiscber Ka.
tholizismus. Ria o povo dos ca
bP.ludos de Dutschke. :estes. a. 
seu turno, não levaram a. mo
lecagem além do pasquim e não 
perturbaram as concentrações 
gerais. Nos foruns, todavia, da
vam seus apartes malcriados. 
Um vigário resmunga a meu 
lado: "O Kritlscher Katholizls
mus é pura camuflagem de in
filtração. O que desejam mes
mo. esses comunistas, niio é 
salvar mas anarquizar a Igre
ja. Pois recPbem ordens do lado 
orlPntal da Alemanhn." 

Na rerdade qua.t todo& o. 
foruns tiveram o nfvel elevado 
do dos sacerdotes. Mll padres 
ouviram e muitos interpelaram 
Karl Rahner. que focalizou a. 
figura do padrl' no meio do 
nmndo hodieomo. 

Um forum. ao contrano. foi 
extremamente ruidoso. O que 
tratou de casamento e famfl1a. 
nos dias 5 e 6 de setembro. O 
interêsse foi tão grande que 
teve de transferido para 

I 

''K h l.k '' I a t O· 1 en tag I Dom José Gonçalves da Costa 
I 

insiste no caráter impel·ativo às 
consciéncias da encíclica Hu
manae Vitae, provocou vaias e 
tumulto. Finalmente, por es
magadora maiorie., foi aprova
da uma moção à Conferênci-a 
Episcopal, sugerindo um pedi
<lo ao Papa de revisão da en
cblica. Foi a bomba do Katho-

. Wcentag . 

Gruendel. que na véspera ex
pusera. o ponto-de-vista teoló
gico e pastoral do tema Amor 

o sermão mais bonito que ouvi 
foi a hom!lia do pastor Bec
kman ao cap. V. de S. Mateus. 
Na véspera já relatara a um 
auditório de 8 mil pessoas o 
pastor Kla.us \'On Bismarek, 
bisneto do implacável homem 
do Kulturkampf, a reunião do 
conselho Mundial de Igrejas em 
Upsala. 

No domingo, ante uma as
sistência de 120 mil pessoas no 

prado de Gruga, durante a 
missa celebrada pelo Núncio 
Apostólico, comentou o Bispo 
de Es8en o evangelho, "nin
guém pode servir a dois se
nilores.'' Um grande sermão! 

A tarde, o professor de Me
dicina Ma.x Engelmeier proferiu 
o discurso oficial de encerra
mento. Longo e arrebatado. De 
modo geral, equilibrado e or-

· todoxo, e respeitoso para com 
a. hierarquia. Porém avançado 
em algumas apreciações, por 
exemplo, com relação ao pro
blema do celibato. Correu co
mo certo o seguinte diálogo 
travado logo após a. cerimônia 
entre unt prelado e Engelmeier: 

- Acabo de ouvir um nôvo 
Lutero. 

-Honro-me com o que eu 
disse. 

O prelado era o Núncio 
Apostólico Bafile. 

Depois assomou à tribuna o 
Cardeal Doepfner para ler pau
sadamente a carta autôgrafa 
do Santo Padre, seguida de 
uma profissão de fidelidade ao 
magistério pontifício. Final
mente, despede o Bispo dioce
sano Franz Hengsbach. Disse 
entre outras coisas felizes : 
"Neste Katholikentar foram 

ouvidas coisas excelentes, coi. 
sas boas e também menos boas. 
Foram ditas algumas coisa que 
nãd são de Igreja (unklrchli
che Dinge). Mas uma coisa fi· 
ca: a. Igreja está no centro 
das preocupações de nosso po
vo. Ela estA realmente no meio 
dêste mundo e para ela. vol
vem os homens o olhar à. pro
cura. de solução e salvação." 

Conjugal e Prole, sintetizou sua. ;,-~--~-"""'"""'"""=""""'~~~;,;;,=====----..---"""'"""'"""'----..... ..__.. ____ .,.,,========:-:==:;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;~i;i;;i~~~~~ 
posição em cinco pontos que 11 
procuro resumir: 

A enciclid.t. é certamente uma 
autê'll!t.ica. eXJPressão do magis
tério da Igreja. 

Destarte é uma voz ponderá
vel para a consciência cristã. 

Tode.via parece ela não refle
tir mais, de maneira c-lara e 
evidente, a convicção e a cons
ciência de todo o povo de Deus . 
Isso ficou demou5trado nas dis
cuS~>ões do Katholikentag. 

A critica a alguns enuncia-dos \ 
da encíclica é um sinal de e.ma
durecimento da consciência do 
povo de Deus e, ao mesmo tem
po, sina.J de aspiração ao pros
seguimento do diálogo sôbre o 
assunto . 

Ermriam os que pretendes
sem hipertrofiar o não funda- I 
mentado de muitos cristãos a 
al<rumas tese.· da encíclica até I 
uri, não taxa riYo à autoridade 
edesi:í.stica como tal. Um sim 
ou um não relativos a um pro- 1 
blema disciplinar não implica 1 
em sim ou não à I<.rreja e ao 
Papa Um quf::;twnamento ob- 1 
jer:vo e irreprim!vel não será 
sufocado por umE~. ~imples me
dida disc.iplinr,r . 

Julguem os teólogos sérios. 
julguem os responsáveis pelo 
magistério, julgue a própria 
consciéncia não def01mada do 
povo de Deus, da justeza de 
tai.s premissas. A mim se 
me afigura o problema do ma
gistério ordinário e do assen
so devido a um pronunciamen
to dêle, no caso à Encfclica, por 
demais complexo para dêle se 
safar por uma porta de fun
do aberta pelas sutilezas do 
moralista. 

Logo se fizeram sentir rea
ções à resolução do forum do 
casamento. A Legião de Ma
ria, reunida sob a direção do 
conde Franz von Magnis, pre
sentes aproximadamente mil 
part-icipantes, enviou um tele
grama ao Santo Pa.dre, protes
tando à Humanae Vitae a in
condiciona-l obediência q u e 
prrstaram aos demais documen
tos do me~mo Ronumo Pontí
fic~. 

Sub..crel'cU o telegrama, en
t e outro.&. o Bispo de Regens
burg e teólogo Rudolf Graber . 
Em a alocução. lame'htou 
OTaber o esfriamento da. de
voção marian Nen ma crise 
de fé foi ada a Igreja 
sem Maria. I1&turalismo ge-
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~sse têrmo significa o con
gre~·o ou assembléia-r:o ai q·;e 
os católicos alemães rea.:. un 
de três em três anos. Tem p·Jr 
objetivo um balançc.. da po~içáo 
da Igreja frente à nação e aos 
problemas do povo. 

ãte ano l'ealizcu-se em Es
sen, cidade industrial do vale 
do aço, ou seja na capital do 
Ruhrgebiet, de 4 a 8 de setem
bro. O Presidente da Repúbli
ca. li:. Lubke, como católico. 
prestigiou a abertura com sua 
'J)resença. 

Foi mai!; uma demonstração 
da pujança da Igreja na Ale
manha. Desde os minuciosos 
preparativos que desagUaram 
muma organização impecável 
até a· participação nos Hbérrt
mos foruns de debates. tudo 
confirmou a vitalidade da Igre
ja em meio à crise de transi
ção que ela atravessa. A pri
meira surprêsa foi a numerosa 
!Presença do elemento mõço. 
Intel'J)elo uma jovem a êsmo. 
Gerlinde Back, professôra, de 
Bad Kissingen: 

- O que acho disso? :t ma
ravilhoso. Pela primeira vez !\ 

juventude acorre a um Katho
Iikentar livre e espontânea
mente. O senhor não vê um só 
ônibus escolar. Entretanto, 
nunca houve tantos jovens. 
Outra novidade: é a primeira 
vez qut' vejo os nossos bispos 
confundidos no meio do povo. 
Antes viviam à di.~tfmcia. 

Do interésse em essa juven
r.ude inda rar à Ig!·eja e em C.ar 
seus palpites de.sinibidos con· 
clui-s!' tambtm que a Igreja 
terá ~inda uma longa ~ j:eno
sa marcha a enir!'ntar, até d e
fiair o seu lu~:ar no meio dês
te mundo. 

"No meio déste mundo" -
eis. efetivamente. o lema ou 
programa do congresso de Es
sen. Qual será o papel da Igre
ja no meio déste mundo? Cons
~itui ela, sem dúvida, uma rea
ilidade distinta porém ins~

ável do mundo. Ela .se realiza. 
m concreto no meio dêste 
undo. Pode .ser infensa, ou 
esmo alheia ao mundo? O 

Concilio Vaticano II · exibe-
como sinal de salvação e 

~orno serviço aos homens dêste 
mundo. Quwl o lugar da Igreja. 

~o t),as \ \ 
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nesta Alemanha que, reduzida 
a escombros. optou consciente 
e firmemente pela livre inicia
-Kva e, daí, operou o prodígio 
de Fénix. sem precedentes na. 
história de re.ssuscitar das pró
prias cinzas. com o máximo de 
prosperidade econômica e bem
estar social? Pois, em que pêse 
a fartura, nunca o povo care
ceu ta.nto da Igreja, nunca re
clamou tanto da Igreja. E 
nunca partic~pou tão ativa
mente da Igreja. Nunca foi 
mais Igreja. 

Todos os aspectos e proble
mas do mundo moderno desa
fiaram a Igreja nos foruns do 
Ka.tholikentar. Houve uma li
berdade incrível. Desde as duas 
extremas posições minoritárias 
até o equilíbrio do bom senso, 
O movimento tradicionalista -
Una Voce, é liderado pelo leigo, 
médico. professor de filosofia 
e membro da Academia de Ci
ências, Reinhard Lauth, de Mu
nique O Kritischer Ka.tholi7is
mus é liderado por jovens mar
xistas que fazem um estarda
lhaço enorme com o seu jornal
zinho vendido diàriamente por 
cabeludos, exigindo a extinção 
do direito canônico. do magis
tério pontifício, do celibato. de 
tudo, e também . . . a renúncia 
do Papa Paulo VI. O Una. Vol'e, 
por sua vez, pregou grandes 
cartazes coloridos ho~tis ao 
episcopado holandês: "Ylals de 
480 padres e freiras abandona
ram o minist.5rio e a Yida reli
gio~n da Holanda. Pelos frutos 
conheceis :t ãn·ore. di7 Jesl.~ 
no EYnngelho." 
En~lna a lllOd('rJHt p~icologia 

d€' dinâmica dP grupo que. i10S 
debates, não podP influir a 
,moção Importa não defender 
uma mPntalidade. sim ad•nir 
razões quE' corroborem um& 
idéia objetiva. Ora. os alemães 
parece-me não se deixarem 
impressionar pelas duas mino
rias; nem pelo zêlo feroz do 
Una. Voce, nem pelas levianda
des juvenis do Kritischer Ka
tholizismus. Ria o povo dos ca
bPludos de Dutschke. :tstes, a 
seu turno, não levaram a mo
lecagem além do pasquim e não 
perturbaram as concentrações 
gerais. Nos foruns, todavia, da
vam seus apartes malcriados. 
Um vigãrio resmunga a meu 
lado: "O Kritlscher Katholizis
mus é pura camuflagem de in
filtração. O que desejam mes
mo. êsses comunistas, não é 
salvar mas anarquizar a Igre
ja. Pois recPbem ord!'ns do lado 
orlrntal da Alemanha." 

Na verdade qua~t lodo& os 
:f01·uns tiveram o nível elevado 
do dos sacerdotes. Mil padres 
ouviram e muitos interpelaram 
Karl R.ahner. que focalizou a. 
figura do padre no meio do 
mundo hodi~?rno. 

Um forum. ao contrar1o. 1o1 
ext-remamente l'Uldoso. o que 
tratou de casamento e famflia. 
nos dias 5 e 6 de setembro. O 
interkse foi tão grande que 
teve de ser tl·ansferido para. 
um ~spaçoso pavilhão do Gru
ga-Halle. Tiveram que fechar 
as portas do reclnt6 que , 'é l'f' 
gorgttavá com 5 mn partici
pantes, .enquanto alguns milha
res mals forçavam a. entrada. 
de fora. Moços e m&as em 
quantidade. 

o Kritischer Katholizismus 
não dormiu no ponto. Compa
receu com faixas e alogana 
I!Jtrevidos repetidos em côro. No 
palco, aob a presidência de 
Hems Schocer, oito especialis
tas de várias pr()fissões ques
tionaram o casamento sob to
dos os aspectos, sem excetuar 
a indissolubilidade. 

Eis uma tese do profe.:,sor de 
Te()logia Moral. Johannes Gru
endel: "Uma vez que, na mente 
do Nôvo Testamento, a essên
cia do amor e do casamento 
consiste na mútua entr€'gil. dos 
cônjuges. sômenot.e pode ser 
pooado aquilo que fere a natu
reza dessa entrega total. •· 

o assunto 'continuou . no dia 
seguinte, sexta-feira, quando o 
ambiente se tomou bastante 
carreg.ado. A só citação do teó
logo italiano Lambruschini, que 

''K h l.k ''I at O· 1 entag \ Dom José Gonçalves da Costa 
I 

insiste no camter imper·ativo às 
consciências da encíclica Hu
manae Vitae, provocou vaias e 
tumulto. Finalmente, por es
magadora maioria, foi aprova
da uma moção à Conferência 
Episcopal, sugerindo um pedi
do ao Papa de revisão da en
ci~lica. Foi a bomba do Katho-

. lilcentag. 

Gruendel, que na véspera ex
pusere. o ponto-de-vista teoló
gico e pastoral do tema Amor 

o sermão mais bonito que ouvi 
foi a homflia do pastor Bec
kman ao cap. V. de S. Mateus. 
Na véspera já relatara a um 
auditório de 8 mil pessoas o 
pastor Klaus von Bismarck, 
bisneto do implacável homem 
do Kulturkampf, a reunião do 
Cons!'Jho Mundial de Igrejas em 
Upsala. 

No domingo, ante uma as
sistência de 120 mil pessoas no 

prado de Gruga, durante a 
missa celebrada pelo Núncio 
Apostólico, comentou o Bispo 
de Essen o evangelho, "nin
guém pode servir a dois se
nhores. •• Um grande sermão! 

A tarde, o professor de Me_
dicina Max Engelmeier proferiu 
o discurso oficial de encerra
mento. Longo e arrebatado. De 
modo geral, equil!brado e or-

Conjugal e Prole, sintetizou sua , -~ ·· 
posição em cinco pontos que 
procuro resumir: 

A encíclica é certamente uma 
autê<J:l.t.ica eXJPressão do magis
tério da Igreja. 

Dest.arte é uma voz ponderá
vel para a consciência crist ã . 

Tod<l..via parece ela não refle
tir mais, de maneira clara e 
evidente, a convicção e a cons
ciência de todo o povo de Deus. 
Isso ficou demonstrado nas dis· 
cussões do Katholikentag. 

A critica a algUns enunciados 
da enclclica é um sinal de ama
durecimento da consciência do 
povo de Deus e, ao mesmo tem
po, sinal de aspiração ao pros
seguimento do diálogo sôbre o 
assunto . I 

Errariam os que pretendes
sem hipertrcfiar o não funda- I 
mentado de muitos cristãos a 
al!!'llmas teses de. encíclica até 
um não taxa LiYO à autoridade 
eclesiástica como tal. Um sim 
ou um não relativos a um pro
blema disc iplinar não implica 
em sim ou não à I r reja e ao 
Papa. Um questionamento ob
jer:vo e irreprimível não será 
sufocado por uma simples me
dida disciplinar . 

Julguem os teólogos Sérios, 
julguem os responsáveis pelo 
magistério, julgue a própria 
consciéncia. não def01mada do 
povo de Deus, da. justeza de 
tai.s premissas. A mim se 
me afigura o problema do ma
gistério ordinário e do assen
so devido a um pronunciamen
to dêle, no caso à Encíclica, por 
demais complexo para dêle se 
safar por uma porta de fun
do aberta pelas sutilezas do 
moral!sta. 

Logo se fizeram sentir rea
ções à resolução do forum do 
casamento. A Legião de Ma
ria, reunida sob a direção do 
conde Franz von Magnis, pre
sentes aproximadamente mil 
participantes, enviou um tele
grama ao Santo Padre, protes
tando à. Hnmanae Vitae a in
cOBdiciona.J obediência q u e 
prrsra.ram aos demais documen
tos do mesmo RomRno Pontí
fice. 

8ub,;cre1·eu o telegrama. en
tre outros-, o Bispo de Regens
burg e teólogo Rudolf Graber. 
Em -a alocução. lamebtou 
G1·aber o esfriamento da. de-
vOÇlo maria~~enl:luma. crise 
de fé foi a'da ,tia Igreja 

Maria. n&turalismo ge-
é.sst> pan-sensuel!smo que 

preena. •crlficlo, re
~~.-. 

.conscientem., .1te é lato 
~'lnspira a OP«'ição à En
cfdlica. Pola se a.té na euca
r!Stia. se atrofia o sentido de 
sacrifício e se hipertrofia o sen
tido de ágape. o segrêdo da 
crise está na atitude da Vir
gem Maria: "Eis a serva. do 
Senhor, faça-se em mim con
forme tua pálavra." 

O forum casamemto e família 
:foi o mais comentado por cau
sa de Encíclica llumanae Vitae. 
Mas êle foi apenas um dos 27 
fonms. OS outros foram mais 
serenos. Houve. além das dis
cussões, belíssimas solenidades. 
sermões e conferências. Os gru
pos de trabalhadores estrangei
ros tiveram suas missas e pre
gações. Não se podia assistir a 
tudo porque muitos programas 
eram simultâneos . Dos mais 
importantes foi o culto ecumê
nico, presidido pelo Cardeal 
Jaeger e pelo Dr. Joa.chim Bec
kann, presidente dM igrejas lu
teranas do Reno. Que me des
culpem os confrades católicos, 

~ . ...-.~--... 

· todoxo, e respeitoso para com 
a hierarquia. Porém avançado 
em algumas apreciações, por 
exemplo, com relação ao pro
blema do celibato. Correu co
mo certo o seguinte diálogo 
tl·avado logo após a oerimô1;1ia. 
entre unt prelado e Engelmeier: 

- Acabo de ouvir um nôvo 
Lutero . 

- Honro-me com o que eu 
disse. 

O prelad< 
Apostólico 

Depois ass< 
Cartieal Doep 
sadamente a, 
do Santo P, 
uma profissã( 
magistério ~ 
mente, despe( 
sano Franz 
entre outra 
"Neste Katb 
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siva refletiu atitude estril 
do_D,rei<iden~e.-entenji .d.f que, além de presidente. foi por elt\ "'\

mandatário no Conselho Esi.adual d9 Cul~ a fim de que mu...documento 
tosos e dirigido ao .S.r. -GOV€ 
cte que S. Exa. o aCôlliesse e, reconhecendo o equivoco 
praticara, viesse a corrigi-lo, para nomear o ,.eprPsentante fda 
Academia Fluminense de Letras por seis anos e não por d is, -~"~ 
uma vez que a lei estabelece seis anos e não dois''. '· 

Por último. como argumento também Irrrsnondfvel Tlllr
qut> os acadêmicos. ao me indicarem. Ui.o g~n!'ros·~mente n::o,.!l.~J· 
e~;sa enaltecedora investidura, fizeram-no em -r.Jf'n!! r.on'lriên•·h 
~ YOIHade. sab!'n~o- .q.ue o ~anJ!.at{) !ra 2e seis ano.<;. 

e preclaro confratie nosso, mem
uroque e da Acadenua Fluminense de Letra&. advogado dos 
mã is eminentes dêste Estado, no exercício do mandato que lhe 
coiUiarei;' iiii.pétre a. n1~dida judicial adequada. para. compelil" 
o "Sr. Gõvernador a dar à ·Academia Flummenst> de L~>tras 
ltjJtiifo -ã g ue ~çademia fém rureitó, por fórça de lei que estaCa
~ _a_l?rOy<?~ unànil?.[.mente, e por fôrça de lei - oh Deus. que 
ver~onna l - sanc10nada pelo atual Chefe do Exe~utivo flum1· 
nen.~e. 

Aparteando o orador, disse o Deputado João Rodrigues : 

"Antes que v. Exa. passe à leitura da cart.a por V. E.'<l'i. 
endereçada à ilustre Secretária da Academia Fluminense de 
Letras, desejo dar um testemunho pessoal. Na reunião em (!Ue 
a Academia Fluminense de Letras iria indicar o acadêmico 
que deveria compor o Conselho, V. Exa. insistentemente re
lutara em aceitar a indicação de seu nome Propôs, mesmo, 
que vários outros fôssem apontados e dentre êles a instituição 
acolheria aquêle que devesse representá-la nesse importa'(lte 
Conselho. Assim sendo, V. Exa. não traz à Casa senão a \"er
dade: não se interessou pessoalmente pelo problema; !nter~s
sou-se como Presidente da Academia Fluminense de Let.ras. 
E, evidentemente, está na trib)Ula não somente come Deputado, 
mas, l2_lincil/almen14_ como Presidente da Academia :!3'lumin~n-
~ d~eJr~ defendendo os direitos desta, e, mais do que i.<:.!o, 

efen endo o cumprimento da Lei segundo a qual o represl'ntan
te dessa entidade, que honra a cultura numiiJ,ense. terà man· 
dato de seis anos e não de dois apenas, como querem o Sr . 
Governador do Estado e o Sr . Secretárlo de Edncaçãc•. En
tendemos, depois dessas considerações, que 'e trata de uma 
questão pessoal. Se outro fôsse o Indicado, que não V. E11:n. 
pessoalmente, não teria havido a restrição que se quer fazel à 
nossa Academia. lt, portanto, uma atitude lamentávl'' pela 

l sua pequenez, que não faz honra ao Govêrno e que, sem dúv~da. 
alguma, está em contJ"adição com a cultura e a intelU:ênria 
flunúnenses." 

Retomando a palavra. disse o sr. Alberto Tôrrt>s: 

"Agradeço o aparte do nobre Deputado João Rodri!nles, 
figura das mais representativas da intelectualiduoP. flumJnP.n
se em nossa Academia de Letras, porque o testemunho de S. 
Exa. retrata, com fidelidade, o que ocorreu naquela Casa Quan
do nos reunimos para indicar o nosso representante nu Coo
selho Estadual de Cultura. 

Volto, sr. Presidente, a rt"memorar os fato.~ de modo a c:~'l'w 
lhes rigorosa seqüência e possibilitar que os r;r~. Deputadfls 
dêles melhor se inteirem. 

Crl""o pela Lo! n• 5.9<2. do 19 '' ootubm do "" o j " 
selho Estadual de Cultura, na forma do qUP di.srllo o r 1n 
3" da mesma lei, seria constituído "por VinTe e um \ 21 l , -,

bros, nomeados pelo Governador do Estado, sete (71 doo q i.~ 
através de indicação das entidadPs relacionadas no pará afo 
2" do presente artigo, por seis (6) anos ... " E o parágrafo 2" 
prescreve que êsses sete membros seriam indit:ados ao Gover
nador para fins de nomeação, pelas seguintes entidades: Uni-

l versldade Federal Fluminense, dois; e a AcadP.mia Fluminense 
de Letras, a Associação dos Magistrados Fluminenses, a Fun
dação Oliveira Viana, a Associação Médica Fluminpnse e a As
sociação Fluminense de Jornalistas, um cada qual. 

Na citada lei, pelo que rezam seu artigo 4'' f' respect.ivo 
parágrafo, cessaria o mandato de um têrço dos membros do 
Conselho de dois em dois anos, com uma recondução; e. ao 
ser êle constituído, um têrço de seus componentes teria man
dato, apenas, de dois anos, e o outro têrco mandat{) de quatro 
anos. 

Ora, srs. Deputados, pelo que se contém nos referidos dis
positivos, claro ficou serem de seis anos os mandatos atri
buídos às entidades enumeradas no parágrafo 2" do artigo 3°. 
tão meridiana e indubitável sua redação, do mesmo modo Ql1tl 
indubitáveis e meridianos são os textos do arti.e;o 4° e st>u pa
rágrafo 1°. 

·' Em face dos expre~os têrmos do a~tigo 3° a duas eonclu
sóes forçosamente chegaremos: ~IQ.çL~~::;- membro.~.- do Con
~e.tia.!Il mapdato de seis anos, ou sõmen1P a011&les. .indl
c~C>,S. _p~las erilidades discriminadas no parãgrãfo !!O. 

A primeira hipótese, porém, cai por terra. consideranào-~:e 
que estatui o artigo 4° e seu parágrafo 1°, quanto à dtU"a~ 

dos mandatos. 

Assim sendo, haverá de prevalecer a segunda. val~ dlz~J, 
que são de seis anos, irretorquivelmente. os m<rcõatos da.s en~ 

( tidades de que trata o parágrafo 2° do artigo 3°. 

Por isso, não se poderia aceitar que o Govêrno invp~;tiF~e 
os representantes daquelas entidades em mandatos de doi~ e 
quatro anos, em vez de os nomear oor seis anos em obediên
cia à. lei. 

Enquanto concedeu, contra a lei , como está dito. mandato.-: 
rle qtmtro anos à Associação dos Magistrados Fluminenses, à 
Fundação Oliveira Viana e à Associação Médica Fluminense. 
conferiu à· Universidade Federal Fluminense, à A.cademlo Flu
minense de Letras e t Associação Fluminense ce Jornalistas 
mandatos de dois anos, quando tõdas essas seis instituicOes 
têm asseguradas por lei investiduras de seis anos. 

Em conseqüência de assim haver entendido Indicado que 
fui ]llla Academia Fluminense de Letras para representá-la 
no Conselho Estadual de Cultura, dirigi carta, datada de 14 
de agôsto coJno já disse à Secretária dessa entidade, comunl · 
cando-lhe o propósito de, como presidentP., defender o mapda· 
to -de seis anos a que tem direito a Academia, ~bora <'1P,idido 
a não n;tti.s.. aceitar minha nom~açáo por dois anos, conforme 
pubhca~ao oficiat," por entender que, se com ela concordasse. 

l entãõ, sim, estaria desservind:> à instituição que presido. 

E, por convoc~ão minha.._deliberou a dir~cíi.o da Academia 
enviar .s<.!!_rt!i: ao .overnador~ por n:i.im assinada, sollcitahdo-
3eã"Í'etíllcaçao :ao ato, em linguagem simples, ob.ietlva e res

peitosa. Essa carta foi deixadarn 15 de agôsto último, pela manhã, 
em mãos de um do.s subche es l'lo G ab!neti! do 13:overnador. o 
ilustre dr . Orlando Martins, que, mais tarde, confirmou sua 
entrega !!Q destinatá rio. minutos de"QQis de a mesmãihe haver 
sMõCÔnfiada.. --

Como, porém, até esta data, o Governador Itào fêz che
gar à Academia, nem a seu pre~idente , qualquer resposta fl. 
carta, na qualidade de presidente resolvi não sômente dlvuJ .. 
gá-la, como, ainda, tornar públicR a que enviri 'I Professôra 
Albertina Fortuna Barros, e. mais, comtjtujr o acadêmlco e 
advogadQ,. Macá!'iO I'iç~;n_so c ,2ara~ em Juizo,_ requerer m~;.didlil 
_____ ._, _ _, ___ . .,. ____ éfíreitos assegurados por lef à instituiç_~o. 

Tudo poderia esperar do Governador, exceto êsse ato de 
incivilidade menos em relacão ao Presidente" rt f! ~cãdewia- do 
oue a esta. desconsiderada pelo Chefe-do Poder Executivo, 

-âlém de sua censurável atitude valer pela impo<;.sibilidade em 
que ficou de responder afirmativamente ao pedirlo de retifi
caÇão de ato que a Academia ll'le solicitou. numa melancólica 
confissão da arbitrariedade por êle praticada. 

Sr. Presidente, vou ler, para que fique in te, :'do mru dls· 
curso, a carta que enviei, no dia 14 de agôsto de 1968. à SP~ 
cretária da Academia Fluminense de Letras: 

Admitir, em silêncio, pela lnsia de me ver lnvestldn ~m 
pôsto de tamanho relêvo, ou tolerar. por comodlsmo ou fr01•~ 
xidão. fôssem ~e:>:inhados prec~to.<; legais. oue de fo,.ma sol!!T' 
asseguram o mandãtõ"C!e·'Seís ã no.S à Academ!~ <:!'rla faltar !'.OS 

,meus deveres de 2cadl\mico e presidentP. !Jogo. só um<t s.tlt11-

Deixo aqui, Sr. Presidente, meus agradecrmentos a V. 
Exa. e à Casa, pela atenção tolerante e carinhosa com que 
me ouviram. 

t=
' ele poderia ter eu, em face d~ .i!f'..,_d_!!eJ!g_ ..i,IDJ?OSt3 nel~ 

rno à nossa Instituição - resignar como me decidi, li 
, ação com a qual prett"nderam tornar efetil'~ uma flal!'ran~ 

t.e violação da Lei, que cúeD(i!W;ant~demia _CQ11'1.9-\\- p;~lm 
próprio, seu presidente e ao Gov~Imperdoável fi!' havP.rfll 

Tenho certeza, a consciência está a diZer e o sentimento 
a ditar que, se o acadêmico tinha a obrigação moral de renun
ciar à honraria, o presidente da Academia Fluminense de Le 
tras tem o dever de não ceder diante do Govêrno. li: Q prea&
dente àa Academia não cederá.". 

de ser assistir à consumação dessa violência. st>m e humll<'IRI'lP 
necessária para. de um lado. renunciar à honrAria. mas. por 
outro, de me apresentar <'liante de meus pares e da onlnH\o pú
blira fluminense com a nrmeza indispensável para renel1r. co· 

\ .._ 1 mo repilo, tão ~ira, ~vel, ~a e .S~:stfJl§!va 
'-:'#' nrovoc~ ~, ftl) Se tivesse ,.a fJ:aqllez!!_ moral \ie aceitar o mandato rle dois 
\ ~ L.!H}.~.~ ~im, e§ot~~:~~ e âe.sonrando a Academia. 

Ao passo que, ao m . dêle aJ:rrir mão ..._P.enso estar 
dando demonstr'ã"díõ- clara e incontroversa de que quero Sl'rvf
la com amor, desinterêsse, ehergia e dignidade c0mo de meu 
dever de acadêmico e presidente. e. ainda. num11 homPTI!Ifl'Pm 
aos prezados confrades que, indulgentemente, se fixaram em 
meu nome para o exrrcfcio do al~ato de membro do \" 
Conselho Estadual de Cultura . 

Líder do Govêrno na 
Câmara de Caxias foz 
acusoções da tribuna 

E, no meu caso, embora profundamente desvanecido pela 
honra. com que afetuosamente me homen:lge!'ram os <'lie:nof; e 
eminentes pares. recebi o gl'sto ainda mais S"'"fbili:>:ado. um::~ 
vez ·que nem direta nem indiretamente ele qualquer dêles plei
teei tão carinhosa e confortadora distinção. 

') Fora daí, só o artificialismo da mais insustt>I'tável ...f.,_fac.,:... 
<:i,.osa ~ulice poderia remotamente tent.ar convenct>r do contrá

CAXIAS <Sucursal) 
clara.ndo que "a popula

ção caxiense está intranqüi
la com o iiUrto de pernilon
gos", o Tereador Henrique 
de Oliveira. Pe~sanha apr• 
sentou requerimento. solic 
tando fôsse envi~ ofjcio1. 

L aos srs. Leonep. Miranda, M· 
nistro da. ~de· :Arm do 

Sei q,ue o.~ demaL<; renre~ntantes e~colhldoH •)el!lS entidadell I Gomes d ~ ~eere-
rt>l~c\onadas no parágrafo w do art . 3° na Lt>1 11° 59.4? tiv. P-. 1 ( tário ·~ Jiáúde 0 -Estado 

rio 11. quem quer . 

ràm mandato.s de dois. e quatro ano~. Como no~cu.. _fi rniTJ1 d · . e"Mo -do Carmo 
apenas cabe o_bedecer aos_ Çlitames da minha senslbllid<>.cle, es' 0 

1 ·r,Ó ~úÍli 1 ai no sen' 
colhi o caminho de que .já lhe dt"i ciência ne~<trt C!l'l'ta o <'!P. 

1 
el ey • ' -

··~ir "· ~~Jdlldet.ámtirrtrle. ·'"'m intiNrnr QP 'tnnl'l!\'1 .I)Utl':> t~ d~ que sejam tbmadas 
l'~lliitlde:s vão stibmeWr-se õu "''ff!M-- a'"'ffttl"l'' !ên('l';; ~·"'" '~.\ ,ro ,;t: • ' ·( ; ~.; ,. ené,.~k"~' , ur~"l 
'tal. No que me diz respeito, l!.)ntenção . indlscntivrl dP frrir· õepçia~ para üvrar <r ~-
ID.f se con.~ubstanciou desde o momento em que o Govêrno, a::> ' püção caxieiJ.S,e. da' -pr&ga 
regillameritar a mencionada lei, _foi além do que. nela. está. t>x ~ 098 ~qtíitos. 
presso, forçando uma lista trfphce que não pod1a existir nu- ..._ Em sua exposição, o li-
ma prova de desrespeito !lo que a A~sembléia L"'~lslativa apro- der da bancada. do MDB na 
vara. e ~le mesmo sanc10nou. ~avia. e infor_ma~líe.~ dP boa Câmara de Caxias declarou 
procedência me chegaram, um clima de con$lJ!rarflo contra a ,. - pode trabalhar 
minha pessoa, pois o Govêrno se determinara uma vel!l aco- que nao se 
lhida. pela Academia a sugestão para or~anização da li~ta trí- ez:n qualquer ponto do mu· 
plice, contida em oficio do Secretário de Ec!u~ad'ío e Cultura.

1 

mcfplO, após as 17 hor~. 
e na presunção de que entre os indicados eu figurasse a no- No centro da cidade, sao 
mear um dos outros dois acadêmicos, por entender oue. assim ? avistadas, diàriamente, ver-
procedendo, estaria humilhando o presidente da Academia di- dadeiras "colunas" de per_ 
ante do povo fluminense. nilongos, que aliados à. fal-

ta d'água tornrun a viàa dot 
c9Jtienses lnsuporUm~l" • 

VIAS E CANAIS 

O vereador Henrique Pes 
s11nl1a culpou também u 
autoridades responsáveis pe
la manutenção dos can~tis 
pluviais e irrigação lias 
águas contidas em terrenos 
pantano~s. que circundam 
o m u n i cfpio, prodUZindo 

- ) eentenas de milha,.es c1e 
)'J'!!rnilongos por d!t\ . 

I I Em COt1SEQÜê~Cl(l 
'-~ clt,1 ;:.u '"ci;.l--wr;:, 

aa emedebista, o vereador 
José de Jesus Barbosa., da 
ARENA, apresentou requeri
mento, também aprovado, 
solicitando ao prefeito Moa
cir do Carmo a. aquisição 
de duas Yiaturas equipadas 
para acabar com os princi
pais focos de mosquitos, do 
mesmo tipo das usadas pe
las administrações reglona.lt 
do Estado da. GuaW\'ba.n\. 

Tendo sido a orientacão oue me tracei a da ~lvaeJJB.rdr~~·: 
dos ..l!!k~~~ade.!!U_a..._nãq_ hiU'Wá ouem g~la mt ôe)po-
y a pronto a ~~Ir com energia e. determinaç_ã.o tanto _me in
cumbe zelar por seU§.. d_ireitQS e prerrogativas notadamente 
quanao tem ela....PQL..Ili_ a Lei e, coincidentemente, 1~1 sancio-

Govêrno fluminense . , 
nildapê1o atual Goyêrna.. - · ' 

Em face, porém, da conduta do Govêmo, que t.eve, ao no
mear-me por um período de dois anos, a ev!dl'nte e indecQ,;.. 
:tl}'lª jpt enpão, de fer jr no P.r..W.~LA2._ademillc o ~ 
público e o Diretor de "O .Flumine~ Jla prática de ato oue 
aefine, à perfeição, a peqyenez dj)_ seu . autor ou autores~ torpo 
claro, através desta ~arfa, qu~ão desejp_ SJlÍ .~!'!.IltidQ no <.:i>T1: 
selho, mesmo <feJ>ois de o Gov rno reconhecer o mandato de re anns- g_ue cabe J?Or _lei à. no.ssa Instituiçã.o. e t11d0 envi· 

pdo de deixar 
lação ohndonada 

el no se~do ã e fazê-lo reconhecer. se pre('iso fôr pelos 
meios judiciais, no exato desempenho da Presidência. que ·me 
foi confiada. 

Devo dizer-lhe que, se me enobreceu a comovedora indica
ção do meu nome pela Academia. em nada me enobrrcr,.é che
gar àquele Conselho sabendo que o ato veio de um Gov~rno 
que, ao baixá-lo, supondo diminuir-me, foi ao extrem_ o de me- { 
nosprezar a lei por êle próprio sancionada. e5Q1!C'·:>id.Q~ - mais 
.edimenta,rsprincjiDos ético.1... -

Pedindo-lhe vênia, desde já, para divulgar esta. carta. se 
considerar conveniente, reafirmo-lhe a certeza de minha es
tima e coM1deração. 

Respeitos,amente, seu humilde confrade, 

Alberto Tt\rres" . 

CAXIAS <Sucursal) - O 
governador Matos Fontes foi 
alvo de contundentes criticas, 
na Câmara Municipal de Du
que de Caxias, do vereador 
Luis Francisco da Silva, do 
MDB, que o responsabilizou 
pelo abandono ~m que vive a. 
população da zc.na rural ca· 
xiense, desprovida de luz, es· 
colas, estradas etc . 

O edil emedebista fêz car· 
ga cerrada contra o sr . 
Eduardo Cordeiro, Secretário 
de Obras do l!.stado, em facr 
àa situação calamitosa em 

e agôs!g~. uar_ta-feira, era. entregue, ao cair a ~noite r1~sse dente Kennedy (antiga Rio-

que o ato de nomeacão fôra publicado na ~Pgupda-:teú:a._ diD. po s • Q e a -
diã, à secretári a da AcademiA na sede da In.stltu!cao. um~ Vt"?. ~tró 11 ) u lig 0 mu 

.l.2..-Jl2._::_Diário Of,ic_ial"; níãs"' que. na fêr'Çã-feira .. dia 13, dei 

nlcípio ao Estado da. Guana
bara. 

O sr. Luis Francisco dr. 
Silva chamou a atenção das 
autoridades est:1duais para a 
velha ponte existente sôbre 
o Canal Menti, que já estêve 
ameaçada de ruir à époça 
das enchentes. A ponte do 
Canal Meriti, tlesde que fol 
construida, há mais de 20 
anos, jamais reoebeu por 
parte das autoridades res
ponsáveis qualquer revisão ou 
reforma. FiW\llilando, o ve4 

reador emedebista. apelou IIQ 

governador Matos Fontes, no 
sentido de que sejam aplica
das no município parte ~ 
verbas arrecadadaS. 

-~~ 
A Assembléia precisa saber oue esta carta. ~!gJd3 aos H ))j~e se encontra a. a.v. Prt>-

ciência ao nõDre Presidente da A<;semb1Pia. Sr. DP.pUt.l\dO 011- R d• d 
veira. Rodrigues. e ao ilustrr Líder do Govêrno Sr. Depntado a IOOmll ores 
Kiffer Neto, da ilegalidade do ato f' lhes soltcitei levassem ao 
Sr. Governádor uma u!Ü!I.llm. ({e pondel.'a.ção. ~ · 

v ao-se 
O Sr. Deputado Kiffer Neto. na ouarta-ft>tra ouando .1á 

a Diretoria da Academia e~tava convocada por· mim narn anA
lisar o a~ do Govêrno. declarou-yne. nor várias vêzt>s. neste 
recinto, que aindn não tinha tido oportunidade de avtstar-sf' 
com o Sr . Governador . 

encontrar êste mês no 
ltaboraí Country Club Na tarde dêsse mesmo dia. ~lUando da lnaugur"cão de um!l 

nova dependência da Assembl6ie.. lá estando o Secretário de 
Interior e Justiça. sr. Deputado P~ulo Pfeil. e o Chefe do Ga
binete Civil do Governador. or. Humberto Soeiro de Cal'VR.lho. l 
a êstes. em presrnça do Sr. De.uutado Kiffpr .·'Teto _ tor%lel. _ao Os radioamadores da "Liga 
~~to. e afirmei ao Chefe d~ Civil que_ &e wti~l'l:Jl. de Amadores Brasileiros de 
umf1..JlU.P~ooa.çlíOõ::ií:: itlifile à:. Ac~miii. e nue. Prn :fnce Rádio Emissão (Labre) vão-
do desprêr.o à. lei. deci,~ãa seri~L-t~madac q:grm.to ao comllQXtR-. se reunir, no próximo dia 20. 
mento da Academia. ~mbora ·iã fi!' houvesse. como manrtntário no Itaborai Country Clube. 
desta no Conselho Estadual de Cultma, fixado no rumo s em almôço de confraterniza-
seguir. cão. Estarão presentes à fes-

Declarei. então. rme considerava, àquela altura lmpoi<Sível @l presidente. d_a Lal;>re C~n
deixar de dirigir-me à Academia F~~~e de t.e.~ra-<~ a fim li) tr ~· gen. An~omo Magalhaes 
de deliberar com ,PS .;:n~us ccompanhe!ros _ F:, resolvj W regar a t I tos,. e o dlretor SecclOnal 
c~á oou:fo lida que t.radu_g;!~ .. a....reac(io_ do a._c~icO-Al: a enhdade, no Estado do 
®C:f~a1caao pela Acqdemia para membro daout"ll' RIO, sr. Geraldo Valent1m 
Conselho. enojado com a atitude do C"x<wPrno, ~ahl'ndo ao pt:P- de Castro Azevedo, bem co-
sldente da Acac'rmla agir !'fi fnnri'io da vontade da maioria mo o diretor do clube, ~r 
dos Integrantes de seu órgão d1retor . Amauri Pereira de Almeida, 

. .. que p:·esiclirãn o hasteamen-

,, 

"Niterói, 14 de agõsto de 1968-
• E, . numa . outr~ cart.a, ~oma da OPll}Ia(l dt> "á rios r,onf1·~- 1 to das bandeiras Nacional da 

___ _.,_ des, 1~~~a ~m lm~uagem clara e. cortes . quE> tieverla ~er en- ~ L b d It b ' ' 
derecada ao Sr. Governador. a Academia nlrlt!'rn a retificf'· ~ a re e ,0 a ?ra1 Country 

dorismo e inicio dos ;jop 
espOrtivos, Ocasião em que 
haverá torneio de futebOl, 
entre as equipes da Labre, 
do Itaborai Country Clube, 
da Volkswagen e do Muni
cípio, em disputa do troféu 
·'General Magalhães BastOs" . 
Haverá também partidas àe 
volibol e de basquetebol, en
tre as equipes da Labre e do 
I.C.C., em disputa, respec
tivamente, dos troféus "Gil
berto Afonso Pena." e "Dr. 
Amauri P. de Almeida. As 
13h30min terá lugar o a.lmô
ço de confraternização, se
guindo-se o julgamento de 
concurso d-e pipas originais, 

Prezada Professôra Albertina Fortuna BarrOi 

Dign!ssima Secretãria da .&.cademla Fluminense de ! ,etras : 

Ponllo neste elicrito o propósito que lhe maPlfestet ve1 ~ 

cão do ato. Fui ao HôrtD Botânico como' 1á P.sc'Arrrl. ond~> C:lube, apos os disparos de 21 
procurei o Dr. Orlanclo Martins R nurm prom .. p~tim C' nt"~ - hros de canhão: , 
soa que fiz depositária r1a carta flue r P'"f',~irlNJtr nA A r""~TTii rr Logo em segUJda, a~ 10h20 
Fluminense de Letl·as levava, para fazê-la chegar ao Chefe min. terá início a· demons-
do Govêmo . trar;;ão pública da. radioama· 

baile da Antena, descida. dos 

pavilhão e encerramento, à8 
18h30min. 

E Niterói, 13 e 14710-1968 



Alberto T ôrr : Govêrnoviolotldiretto da Academia 
Classificando como verdadeiro esbulho contra a 

Fluminense de Letras a nomeação pelo prazo de dois 
representante dessa Instituição no Conselho Estadual de 
ra, quando é de seis anos o mandato estabelecido pela 
5942/ 67, e fazendo uma ampla exposição acêrca dos 
por que não vai comparecer a instalação daauele ~-.--~'•'~ 
marcada para o próximo dia 15, o Deputado Alberto 
pronunciou o seguinte discurso na sessão de ante:;ntem da 
sembléia. Legislativa: 

"Sr. Presidente, esta Casa aprovou projeto que. sancwrl'J:lu 
pelo Sr . Governador do Estado, se transformou na Lei n° 
de 19 de outubro de 1967, criando o Conselho I . tdUal de 
tura, integrado por vinte e lilll membros, sete dos quais 
mandato de seis anos, como se contém no a.rt1go 3° 
grafo 2°, sendo dois representantes da Univers:dade 
Fluminense, um da Academia Fluminense de LPtras . um da 
sociação dos Magistrados Fluminenses, um da. Fundação 
veira Viana, um da Associação Médica Fluminenst' e 
Associação Fluminense de Jornalistas . 

A Academia Fluminense de Letras, não obstalltl" o Sr. 
cretário de Educação e Cultura lhe houvesse enviado 
arrimando-se no regulamento baixado e no qual se 
o regime de lista tríplice, sistema do qual a lei não cogita. 11. 
Academia Fluminense de Letras, reunida, decidiu honra.r-.tle 
com a; sua escolha, emMra nenhum passo houvesse dado eu 
nesse sentido. 

( 

A resposta foi dada àquele titular em oficio firmado pela 
secretária da Academia Fluminense de Letras Professôra !1-
bertina Fortuna Barros. No entantD, somente cêrca de ::.ete 
meses depois, a 12 de agôsto último, o Sr. Governador nom:tou 
os membros do Conselho Estadual de Cultura, e entre os. no
meados encontro-me eu, não com o mandato de seis anos con-
forme a lei estabelece, mas sim com o de dois anlR.. ' 

Como a investidura não é minha e slm da Academia, ·:n
tendi, na qualidade de seu Presidente, embora mdicado na 
condição de acadêmico, que agiria muito mal com a institUI
ção que presido, por deferência altamente como'ledora ~o:; IMUii 
pares, se não lutasse pelo mandato de seis anos. sem cor.sr
derar meus interêsses pessoais. 

Em face da posição por mim tomada. de não acelt 
mandato por dois anos. mas unicamente dêle desistir a o 
Govêrno reconhecer o direito da Academia FluminPnse de· .-f'
tras, escrevi carta à Professõra Albertina Fortuna Barros, s JS• 
tentando êsse meu ponto-de-vista - carta que farei 1nse•lr. 
nesta oportunidade, nos Anais da Casa. Como, porém. essa n i11-
slva refletiu atitude estrit@:lente pessoal_ do acad~mico ~ ~1íio 

1 
do...Dresidente.'" entendi clfyer reunir a Diretoria da Aca.den.:,n. 
a fim de que mu,.. documento fôsse re~i~o em t~rm_os resr-ei
t~ .e. dirigido ao~r. GoveríiãdQi: dõ b tado, na expectatiVa 
cte que . Exa. o acolhesse e, reconhecendo o equivoco que 
praticara, viesse a corrigi-lo, para nomear o ,.aprPsentante da. 
Academia Fluminense de Letras por seis anos e não por dois, 
uma vez que a lei estabelece seis anos e não dois'". 

Aparteando o orador, disse o Deputado João Rodrigues: 

"Antes que V. Exa. passe à leitura da carta por V. Eia 
endereçada à ilustrl" Secretária da Academia Fluminense de 
Letras, desejo dar um testemunho pessoal . Na reuni§.o em que 
a Academia Fluminense de- Letras iria indicar o acadêmico 
que deveria compor o Conselho, V. Exa. insistentemente re
lutara em aceitar a indicação de seu nome Propôs, mesmo 
que vários outros fôssem apontados e dentre êles a institui(1fi.Ó 
acolheria aquêle que devesse representá-la ness .. importa'Ote 
Conselho. Assim sendo, V. Exa. não traz à Casa senão a \er
dade: nAo se interessou pessoalmente pelo problema; Interes
sou-se como Presidente da Academia Fluminense de Letras. 
E, evidente.mente, ~ na tribuna não somente come DeputadO, 
mas nt co.tno Presidente da Academia Flumine~ 
~ Letr defendendo os direitos desta, e, mais do quP. i.<;SO, 

e en en o o cumprimento da Lei segundo a qual o represPntan
te dessa entidade, que honra a cultura flumii)ense. terã man• 
dato de seis anos e não de dois apenas, como querem o sr . 
Governador do Estado e o Sr. Secretárlo dt! Edncaç§.!,, En
tendemos, depois dessas consideraçõe-s. que .;e trata de uma 
questão pes.c;oal. Se outro fõsse o indicado, que não V. &a. 
pessoalmente, ~ão teria hayido a restrição que se quer taze1 ê, 
nossa Academia. ~· portanto, uma atitude lamentávl'' pela 
sua pequenez, que nao faz honra ao Govêmo e que sem dúv•da 
aJ.gwna, está em contradição com a cultura e a' inteli~rên~l.a 
fluminenses. " 

Retomando a palavra. disse o sr . Alberto 1'urrPs: 

"Agradeço _o aparte do. nobre Deputado João Rodri~n~~s . 
figura das ma1s representativas da intelectualidu.C1P fluminqn
se em nossa Academia de Letras, porque o testemunho de s 
Exa. retrata: com fideli~ade, o que ocorreu naquela CMa quan: 
do nos reummos para mdJCar o nosso representante no Con
selho Estadual de Cultura 

Presidente, a rememorar os fatos de modo a d 
seqüência e po.•sibilitar que os <>r~ . Deput 

!:sse gesto, quero adotá-lo como prova de que, antes de w 
tudo, cumpre~me o ver de resguardar a Instituição a c1ue 
per~encemos, sobrepondo-a a quaisqtrer amb{çôel; pessoais". por 
maiS nobres que sl"jam elas. - -

1 EntendeDdo, como entendo, que o mandr}<' destinado à 
Academia pela Lei n° 5942. de 19 de outubro de 1967 tartigo 
3°, § 28), é, .int.aW:voca e insofismà,velmente de seis e não de 
dois, tDrna-se imperativo se;a eu inflexível na sustentação da 
rigol"OI;a observância de tais dispositivo.~. que se conjugam e 
co~pletam, se-m cuidar da minha sit.uação indJVJdual. senã.o 
e unicamente decidido a defende-r, co obstina ã ) e intransi
géncia, o pre.~tf io e o ~nome da cadem a. 

J: a minha maneira de \'er e só 
comprt>enderá. 

Em verdade, não se poderá argüir oue m!t'.ha nomeacAo 
para integrar o Con.-:elho Es radual de Cultura fl\ra por dois 
anos com base em que o mandato do presidente da Academia 
tem essa duração. Conl'l!lf're-::e, em prime-iro lllf!'ar que à. épo
ca em que fui indicado e.staya quase no :fim aquêle mandato presi
dencial; em segundo, que minha atual Prel'liCif\rorla iá tem 
mais d.e dois meses e a investidura para ·aquêl" Conselhfl serla. 
eonseqüentemente, se por dois anos . por nrazo superior ao aue 
ainda me resta I)a Presidência da Academia. 

Do mesmo modo, não se poderá alegar. haja sido minhA 
nomeação na J)essoa do presidente de nossa Cn~l'l e is~o pot' 
do.is mot.ivos: !}ri~eiramPnte . atendendo-se a que a inrliCil!':Í.O 
fe1ta pela Acndem1n ao GovêMlQ, por ofído oU" f'nvlou RO SP· 
cretárlo de Educacão e CUltura em 21 de 1an<>lrfl de 1968 e 
assinad? pela di.c;tinta c<?nfrade e !lustre amiga. n:{Pr\a~ a<l,. 
~dêml(~~1 a.o. PrE'sl~ depois, porque se 0 pre'lidt>n~ 
tem man ato e dois &DOS, o acadêmico é vit~tlfclc e estando 
ou não na Presidllneia., não perderá, em tempo alsrum a l--1 -
taliciedade acadêmica . ' 

A par disso, Ql!lllquer '\Cadêmico tem. t'statutà:r!amente. 
qualidade para repre.<oentar a Academia e COJTI maior e innn ~ 
bitável razão, aqullle que-, além de presid~nte. foi por eln $.,_ 
colhido para seu mandatário no Comelho Esta.dual dll Cul ~ 
tura. 

Por último. como argumento também lrresurmdfvel nnr
que os acadêmicos. ao ml! indicarem. Ui.o gPnPro~:• mente nll'"" J 

"1 e~;.<;a, enaltecedora investidura, fizeram-no em l'! f'ne con'lriênt• f -:t~ 
~ vmtade. saben4Q..Que o Itlandato era de seis ano.<;. . 

Admitir, em silêncio, pela ânsia de me ver 1nvesttdo ~m 

'
pôs~ de tamanbo rP11!vo. ou tolerar. por comodismo ou frou 
xldao. fõ..o;sem ~~ados precejtos legais. OU"! dP fOT"lTI!t solflT• 
assPgUram o mandát:OC!eSe s anos à Academl<t '1e,.io fnlt11.r ~>OS 

eus deveres de acedf!mico e nresidentP . r,ogo. :<6 um<~ atlt•l
de poderia ter eu, em face d~ dP direito J.mpost:l nelo 
~uo &_ nossa Instituição - re-signar como Jl'le decidi. á 
nomeação com a qual pretenderam tornar efetivst uma flartran
te Violação da Lei, que nij;:~ tento L A.cademia com_o.. o.. ll;l1m 
próprio, seu presidente e aC: tovêm o . Imperdoável mp havP.rfa 
de ser a.o:slstir à consumação dessa violênc-ia. ~em 9 hum\ldPõf" 
necessária para. de um lado. renuncler à. honr11r!a . mas. nor 
outro, de J?e apresentar diante de meus pares e da on1n!l\o pú
blira flummense com a nrmeza Indispensável nara reoellr. co
mo repilo, t.Ao~a, ~ave! ~a e _93teru;1ya 
Jl!:OVOCRÇão. _ ' 
~ --- -~ 

1\ Se tivesse .a ú:aqu.e.za moral tle aceitar o mandato t1e dois 
} aD.Q6. a!, sim> estl!!"i~~~ e desonrando a Academia . 

Ao passo que, ao _.El. . ~aQrir...lllãa_ ensú estftr 
dando demonsh-1r'cao c~ara e inéontroversa de que quero sPrví
la com amor, _desintere,<;8e, energia e dignidnde cc>mo de meu 
dever de academico e presidente. e. ainrta. num11 h'>mPn'l'""m 
aos prezados confrades que, indulgente-mente, se fixaram em 
meu nome para o exPrcicio do altD mandato de membro do w 
Conselho Estadual de Cultura . - 1 

E, no meu caso, embora profundamente desvanecido peln 
ho~ra. com que afetuosamentl" me hnmen!lgePram os !'!i!!!los t' 
emmentes pares. rl"ceb! o gPsto ainda mais s<>n•·Jbili:>:f'ldo. umn 
VPZ · q~e nem direta nem indiretamPnte éle qualQuer dllles plei
tePi tao carinhosa e confortadora distinção. 

') . Fora da!, só o artificialismo da mais insu.stl"ntável e !aC..:.. 
~ulice poderia remotame-nte tentar com't"ncer do éÕnt.rá 
rio a quem quer . 

Sei q,ue os demais reure~ ntantes escolhido~ 'l!'lns entidade~ 
relv,c~onadas no ~ do art . so na Lf'i 
ram mandatos ano<;. Como 

A carta é a seguinte: 

''Niterói, 14 de agõsto de 1!11!18. 

Exmo. er. 
Governador Geremias de Mattos Fontes. 

Senhor Governador : 

Comunico a V. Exa. , em minha qualidade de Presidente 
da Academia Flwnineme de Letras, que, ao receber a potlcla de 
nunha escolha para representar essa inst ituição no Conselho 
Estadual de Cultura, conslderei, desde logo, que não me cabia 
pessoalmente essa honra, e, sim, à própria Acadenua, à qual o 
Govêrno distinguia com a sanção da minha indicação, por eà 
fel ta . 

Ocorre, entretanto, que as informações divulgadas a respei
to do assunto em aprêço atribuem ao mandato a ·mim con
ferido a duração de dois (2 ! anos, quando o que a Lei n° 5942, 
de 19 de outubro de 1967, no art. 3° e seu paragra.fo ~. 01a~ 
põe "! que o mesmo seja de seis (6 ) anos . 

Na crença de que tenha havido equivoco na redaç!!.o dêsse 
no&iciario, tomo a liberdade de solicitar de V . Exa. man~ 
proceder à. necessária correção do ato relativo à matéria. 

Apresento a V. Exa. respeitosas sauda.çóes. 

Alberto Francisco TOrre.t,. 

Presidente". 

- Até hoje, Sr . Presidente, srs . Deputados, nenhuma res
posta recebi, nem a Academia Fluminense de Letras a rece
beu. O Sr. Governador, assim ;>rocedendo, ofende muho maia 
a Instituição do que a mim, Instituição que$ sempre se orgu-» 
lliou dos luminares da lnteligencia e da cultura flummensea 
que lhe deram celeoridade e prestígio, Instituição que honra, 
realmente, pelas suas tradições admiráveis, gloriosisslmas, o 
Estado do Rio, tão notáveis foram êles e tantos os seus servi
ço:; às letras, às ciências e 3S artes nacionais, e da qual SO\l 
membro, em minha hm11ildade, mais pela bondosa nomenaae 
ao.s u1eus pares do que pelos meus méritos. 

Sr. Presidente, acabo de receber oficio do Sr . Secretário 
<1e Educação, comunicando-me que o Conselho Estadual de Cui
tul'a se instalará no próximo dia 15, às 17 nora.s, no Salà.o 
Nobre da Reitoria da Universidade F.::deral "Fiunlineme com 
a. presença do sr. Governador, La não estarei. Es,2_ero que e~ / 
5r. Macário Piçan_ço ilustre e preclaro confracie nosso, mem
nro que é da Academia Fluminense de 'Letra~ . advogado dos 
mais eminentes dêste Estado, no exercício do mandato que lhe 
con! iare , impetre a medida judicial adequada para compelll 
õ-sr. Governador a dar à Academia Flummense- de LP.tras 
aJililfo a que a cadeO:Ua tem direito, por fôrça de lei que esta Ca
~ a rovou, unànimemente, e por fôrça de lei - oh Deus, que 
vergonha! - sancionada pelo atual Chefe do Exe..:utivo flum1-
neme. 

Deixo aqui, Sr. Presidente, meus agradectmentos a V, 
Exa. e à Casa, pela. atenção tolerante e carinhosa com que 
me ouviram. 

Tenho certeza, a consciência está a diZer e o sentimento 
a ditar que, se o acadêmico tinha a obrigação mõral de renun· 
c!ar à honraria, o presidente da Academia Fluminense de Le 
tras tem o dever de não ceder diante do Govêrno. li: o pre.ti
dente <la Academia não cederá.". 

Líder do Govêrno na 
Câmara de Coxias foz 
trcustrções dtr tribuntr 

CAXIAS (Sucursal) 
clarando que •· a. popula

ção caxiense está intranqili-

ta d'água tornam a vida dot 
caxienses irulupm-távol". 

la com o ~turto de pernilon· VIAS E CANAIS 
gos". o .,ereador Henriqrvu 
de Oliveira. Pessanha apr O vereador Henrique Pes 
sentou requerimento. solic <;) sp,nha culpou também u 
t.ando fô5$e enviaá"o of~i 1 autol"idades responsáveis pe-
aos srs. Leonel Miranda, M la manutenção dos canab 
nistro da pluviais e irrigação daa 
Gome-s águas contidas em terrenoa 
t áTio pantano.?Os, que cir~'UDdam 
do o m u n i cfpio, produzindo 

de milhares de 



19 de outubro de 1967, criando o Conselho I 
tura, integrado por vinte e üm membros, sete dos quaif' 
mandato de seis anos, como se contém no artlgo ao 
grafo 2°, sendo dois representantes d&. ~Tnivers:ctade 
Fluminense, um da Academia Flumin!"nse a · "tra~ um da 
sociação dos Magistrados Fluminenses, um u1 f'W1dação 
veira Viana, um da Associação Médica Flumii•< e 
Associação Fluminense de Jornalistas. 

A Academia Fluminense de Letras, não obstante o Sr. 
cretário de Educação e Cultura lhe houvesse enviado 
arrimando-se no regulamento baixado e no qual se estabelq;ta 
o regime de lista trfplice, sistema do qual a lei não cogita, a 
Academia Fluminense de Letras, reunida, decidiu honrar-me 
com a: sua escolha, embora nenhum passo houvesse dado eu 
nesse sentido. 

l 

A resposta foi dada àquele titular em oficio firmado lia 
secretária da Academia Fluminense de Letras Pt'ofessôra 1-
bertina Fortuna Barros. No entanto, somente cêrca de te 
meses depois, a 12 de agôsto último, o Sr. Governador nomr·OU 
os membros do Conselho Estadual de Cultura, e entre os o
meados encontro-me eu, não com o mandato de seis anos. c n
:rorme a lei estabelece, mas sim com o de dois anoo. 

Como a investidura não é minha e sim da Academia, ~h
tendi, na qualidade de seu Presidente, embora mdicado na 
condição de acadêmico, que agiria muito mal com a lnsti~Ul
ção que presido, por deferência altamente comovedora doo m1~U.b 
pares, se não lutasse pelo mandato de seis anos. sem co~l-
derar meus interêsses pessoaiS. ~· ·· " 

rudo, cumpre~me o _lkyer de 
pertencemos, sobrepondo-a. il quafsqtrer 
mais nobres que sejam elas. -

Entendendo, como entendo, que o mandr. '"' 
Academia pela Lei no 5942, de 19 de outubro de 1967 lartigo 
3°, § ~), é, intQuivoca e insofismà,.velmente de 'Seis e não de 
ctois, torna-sr> imperativo sej[ eu infiex1veFna :;ustentacão da 
rigoro.~a observância de tais dispositivo.~. que se conjugam e 
completam. sem cuidar da minha situação indJvJdual. senã.o 
e unicamente decidido a defender, com Q_b~'<tin;s~ ~ans!
géncia, o pre$tfgiQ ~ o. .l:u.lm nQme da Academ a. -- - -·-

l: a minha maneira de ver e sQ. _por má-fé assim nl\o 118 
compreenderá. - ~ -

Em verdade, não se poderá argüir oue mil'PR nomea<;Ao 
para integrar o Conselho Esradual de Cultura fi\!"a por dois 
anos com base em que o mandato do preo;1dente da Academia 
tem essa duração. C'onsidf're-:;e, em primeiro lnfl'ar que à épo
ca ém que fui indicado estava quase no fim aquêle mandato presi
dencial; em segundo, que minha atual Presidf>r'da ia tem 
mais de dois meses e a Investidura para ·aquêl" Conselho seria. 
conseqüentemente, se por dois an~ . por omzo superior ao que 
ainda me resta na Presidência da Academia. 

Do mesmo modo, não se J)()derá alegar, haja ~;Ido minhA 
nomeação na pessoa do presidente de nossa Cn ,o;a e is~o por 
dois motivos: }}rimeiramt>nte. atendendo-se a que a lndic!l."~o 
feita pela Academil!. ao Govêrno. por ofício ou'l f'nviou ao SP· 
cretário de Educacão e Cultura em 21 de 1an.,lro de . 1968 e 
assinado pela distinta confrade e llustre amiga. tefPrla$ aQ.. 
J!Ç_~ão...!!O...P.r!'~iti.eJJ.te.;. depois, poroue se o pre<;id~>nfii' 
tem mandato ãe ·doiS anos. o acadêmico é vlt~t!fcio e. estanrlo 
ou não na Presidllnl'ia, nâo perderá.. em temoo alllUDl. 11. vi
taliciedade acadêmica. 

minha escolha para representar essa instituição no Con-selho 
Estadual de Cultura. constderei, desde Jogo, que não me cabia 
pessoalmente essa honra, e, sim, à própria Acader.ua, à qual o 
Govêrno distinguia com a sanção da minha indicação, por eb
ffita. 

Ocorre, entretanto, que as informações divulgadas a respe1· 
to do assunto em aprêço atribuem ao mandato a ·mim con
ferido a duração de dois (2J anos, quando o que a Lei n° 5942, 
de 19 de outubro de 1967, no art. ao e seu paragrafo ~. <tia- ' 
põe ~ que o mesmo seja de seis (6) anos. 

Na crença de que tenha havido equivoco na redação dêsse 
noticiário, tomo a liberdade de solicitar de V. Exa. mandai' 
proceder à. necessária correção do ato relativo à matéria. 

Apresento a V. Exa. respeitosas saudações. 

Alberto Francisco TOrrea. 

Presidente". 

- Até hoje, Sr . Presidente, srs. Deputados, nenhuma res
posta recebi, nem a Academia Fluminense de Letras a rece
beu. O Sr. Governauor, assim ;>rocedendo, ofende muho mala 
a IIlS.tituição do que a mim, Instituição quêsempre se orgu
Jliõu doS lüininares da inteligência e da cultura flummensea 
que lhe deram celeoridade e prestigio, Institutção que honra, 
realmente, pela.os suas tradições admiráveis, gloriosissimas, o 
Es~n.do do Rio, tão notáveis foram êles e tantos os seus sen'i
ços às letras. às ciências e 3S artes nacionais, e da qual SO\l 
membro, em minha hUlllildade, mais pela bondosa homen.a&em 
aos meus pares do que pelos meus méritos. 

Em face da posição por mim tomada. de não aceit, t. 
mandato por dois anos. mas unicamente dêle desistir a , o 
Govêrno reconhecer o direito da Academia Flumin!"nse de· .· e
tras., escrevi carta à Professôra Albertina Fortuna Barros, s ~;
tentando êsse meu ponto-de-vista - carta que !arei inser!r . 
nesta oportunidade, nos Anais da Casa . Como, porém. essa n'111-
siva ref. letiu. atitude es. t.rltamen.te pessoal. do a.cadP.mico.., ~ J.tiio ' 
do_nresidente,' enten,.9i_ d.e.ver reunir a Diretoria da Acaden;j!n , 
a fim de que mn_documento !ôsse r~gigido em. t.(tr!J.los resprt
t~ e dirigido ao- .Sr. QQvernãaor do.. Estado, na expectaq;va 
cte que S. Exa. o aêolnesse e, reconhecendo o equivoco f1ue 
praticara, viesse a corrigi-lo, para nomear o renrr>sentante da 
Academia Fluminense de Letras por seis anos e não por d is, 

A par disso, owlouer '\Cadêmico tem. t>statutàriamente. 
qualidade para repre.~enta.r ll Academia e, coro maior e inrln · 
bitável razão, aqul'le que, além de presidente. foi por ela .. ~
colhido para seu mandatário no Con<;elho Esia.dual d!J Cul
tura. 

Sr. Presidente, acabo de receber oficio do Sr. Secretário 
<te Educação, comunicando-me que o Conselho Estadual de Cul· 
tura se instalara no próximo dia 15, às 17 noras, no Salão 
Nobre da Reitoria da Universidade F~deral F luminense com 
a presença do sr. QQvernador. Lá não estarei. Es,E.ero que c 
s~~ário Piça.n_ço.._ ilustre e _weclaro confrade nosso, mero
oro ~e é da Academia Fluminense ãe Letras. advogado dos 
maiS etni:nentes . dêste Estad~ no exercício do mandato que lhe 
conEiirer;' iinpetre a medida judicial adequada. para. compell.r 
o-sr. Governador a àara Academia Fluminense de LP.tras 
~tiiiQ'i]Iueã.- Ãêllof!emi~ fetl1 direito, por fôrça de lei que esta ca~ 
~oy_Ojh]!n!g!;nêínen1el. e por fôrça de lei - oh. Deus, que 
ver!icinha! - sanc10naua pelo atual Chefe do Executivo flumi
nense. 

1rma vez que a lei estabelece seis anos e não dois'' . 1 

Aparteando o orador, disse o Deputado João Rodrigues: 

"Antes que V. Exa . passe à leitura da carta por V. E !i:R 
endereçada à ilustre Secretária da Academia Fluminense de 
Letras, desejo dar um testemunho pessoal. Na reuni!!.o em que 
a. Academia Fluminense de Letras iria indicar o acadêmico 
que deveria compor o Conselho, V. Exa. insistentemente :re~ 
lutara em aceitar a indicação de seu nome Propôs, mesmo. 
que vários outros fôssem apontados e dentre êles a instituição 
acolheria aquêle que devesse representá-la nesse 1mportapte 
Conselho. Assim sendo, V. Exa. não traz à Casa senão a >l:lr
dade: não se interessou pessoalmente pelo problama; tnter~s~ 
sou-se como Presidente da Academia Fluminense de Let.rM . 
E, evidentemente, está na tribl.lna não somente come Deputa.do, 
mas, ptincipalmenté, comc>Presidente da Academia Fluminen
:>e~ Letras, defendendo os direitos desta, e, mais do que lll5o, 
óeferiaendo o cumprimento da Lei segundo a qual o representà.n 
te dessa entidade, que honra a cultura !lumi:nense. terã. man
dato de seis anos e não de dois apenas, como querem o Sr . 
Governador do Estado e o Sr. Secretárto de Educação. JSn
tendemos, depois dessas considerações, que .;e trata de uma 
quest!!.o pessoal. Se outro fõsse o indicado, que não V. E1p. 
pessoalmente, não teria havido a restrição que se quer fazer ., 
nossa Academia. ll:, portanto, uma atitude lamentáv<'' pela 
sua pequenez, que não faz honra ao QQvêrno e que, sem dúvJda 
alguma, está em contradição com a cultura e a tnteli~:ência 
fluminenses . " 

Retomando a palavra. disse o sr . Alberto Tôrrf's: 

"Agradeço o aparte do nobre Deputado Joào Rodrigues. 
figura das mais representativas da intelectualidu.Cle flumin(;"n 
se em nossa Academia de Letras, porque o testemunho de S . 
Exa. retrata, com fidelidade, o que ocorreu naquela Casa quan
do nos reunimos para indicar o nosso representante no CQn
selho Estadual de Cultura. 

Volto, sr. Presidente, a rl'memorar os fato.c; 
lhes rigorosa seqüência e poMibilitar que os 
dêles melhor se inteirem. 

Criado pela Lei n° 5.942. de 19 dt. outubro df' 1!167 o C 
L ~ · selho Estadual de Cultura, na . forma~ do qu'\ d•srl'f o :- ~ 
~-~mesmi> lei, seria cô'nstltmdo "'lJO vinte e. um ~zt l "'!ftt 

bros, nomeados pelo QQvernador do E tado, sete 'll d011 qtf:!.~ 
através de indicação das entidadPs relacionadas no pará~rro 
2" do presente artigo, por seis (6) anos ... " E o parágrafo ~ 
prescreve que êsses sete membros seriam indir)ados ao Gover
nador para fins de nomeação, pelas seguintes entidad~ · Uni
versidade Federal Fluminense, dois; e a AcadP.mia Fluminense 
de Letras, a Associação dos Magistrados Flumineno;es, a P'U.n
dação Oliveira Viana, a Associação Médica Flumln.,nse e r. 
sociação Fluminense de Jornalistas, um cada qnal. 

Na citada lei, pelo que rezam seu artigo 1" f' respE'ctivo 
parágrafo, cessaria o mandato de um têrço dos memoros do 
Conselho de dois em dois anos, com uma recondução: e. ao 
ser êle constituído, um têrço de seus componente~< teria man
dato, apenas, de dois anos, e o outro têrco mandato de quatro 
anos . 

Ora, srs. Deputados, pelo que se contém nos l'eferidos llis
positivos, claro ficou serem de seis anos os mandat O!! atri
buídos às entidades enumeradas no parágrafo 2" do antgo 3°, 
tão meridiana e indubitável sua redação, do me8mo modo qne 
indubitáveis e meridianos são o.~ textos do arti2o 4° e SI'U IPa.
rágrafo 1°, 

Em face dos expressos têrmos do a.rtigo 3° a ctuM eo: 
sóes forçosamente chegaremos : s,.u...:tQ.9.~ . ()S. membrO§. J 
~.eti!!-!Il. mandato de seis anos, ou somenfi> nronAl, 
caçl9,:\! ]?elas en1idades discriminadas no parágrafo ~. 

A primeira hipótese, porém, cai por terra cot'.c;iclPrl\n 
que estatui o artigo 4° e seu parágrafo 1°, qunnto à 

dos mandatos. 

lU• 
on-
di-

-~e 

a.~ 

Assim sendo, haverá de prevalecer a segunda. val~ CIJ7~J . 
que são de seis anos, irretorquivelmente, o.o; mq!'õatos c!aa'len
tidades de que trata o parágrafo 2° do artigo 3°. 

Por isso, não se poderia aceitar que o G0vflrno lnv, 
os representantes daquelas entidades em mandatos de 
quatro anos, em vez de os nomear por seis anos em 
cia à lel. 

j<<;f' 
~ e 
ên-

Enquanto concedeu, contra a lei, como está 
rle quatro anos à Associação dos Magistrados .,,.,_,_a..M. 
Fundação Oliveira Viana e à Associação Méd 
conferiu à · Universidade Federal Flumineme, à 
minense de Letras e & Associação Fluminense <le _ 
mandatos de dois anos, quando tôdas essas seis 1niJtidlcOe~ 
têm asseguradas por lei investiduras de ~eis anos. 

Em conseqüência de assim haver entendido 
:fui })ll!la Academia Fluminense de Letras para 
no Conselho Estadual de Cultura, dirigi carta, d 
de agôsto co1no já disse à Secretária dessa entidade, 
cando-lhe o propósito de, como presidentP., defenctf'r o 
to <ie seis anos a que tem direito a Academia, 
a não ~~-- a~i~ar minha nomeação por dois 

., publicaçao o?tcial, por entender que, se com ela _ ~ 
' então, sim, estaria desservindo à instituição que pr~ 

Por último, como argumento tambêm lrre:mnndfvel nnr
oue os acadêmicos. ao me indicarem. Uto genPro~<~• mente nP""~1· 
e:,sa enaltecedora investidura, fizeram-no em ~lPn!! r.on<~riêncofo.t ~ 
f VOlHade. sabenq.Q, que o ~anda to era de seis anos . 

. ---.-.- ....,_ 
Admitir, em silêncio, pela ânsia de me ver lnvestldn em 

pôsto de tamanho relêvo, ou tolerar. por r.omodlsmo ou frou-. 
xidão. fôssem ~zinhado.-:; preceito.<~ legais . oue de formH sotm· 
asseguram o manáãf.õ'(re seTs -anos ! AcA.demla ~e:rl o faltar !!OS 

,meus deveres de acadêmico e nresidentf'. r,ogo. só um<t a.t.ltll · 
"' : de poderia ter eu, em face d~ ..i!!:..jl!:el!g -tmposttl !J!!lo 
~' , Qov.êrno à nossa Instituiç~o - resignar como me der.ldl. à 

nomeação com a qual pretenderam tornar efetivst uma flaf!'ran -
te violação da Lei, que ~t~Là..-âc.ademia r.om.o-a..rotm 
próprio, seu presidente e ao Gov~ Imperdoável mf haverfri 
de ser a..c;sist.lr à consumação des.~a violência. ~em a humllcl1<clf' 
necessária para, de um lado. renunciar à honr11rtR. mas. por 
outro, de me apresentar diante de meus pares e da oninl!lo pú
blira fluminense com a nnneza indispensável para rene11r. co-

._ 1 mo repilo, tA.o ~a, c~vel, ~a e ,gste~lva 
,, ~voca.é_o. ~\ ftl) Se tivesse ,.a ftll.Qll&.Zl!. moral tle aceitar o mandato r!e dois \ ~ J l!llQS, ai, ~im, ~§'t~~ e áesonrando a Academia . 

Ao pasSo que, ao m .dêle a]:ll:i.r mãLJ_penso estar 
dando demonstt'ã"r.âo- clara e incontroversa de que qtie?õ servi
la. com amor, de.~interêsse, energia e dignidade c0mo de meu 
dever de acadêmico e presidente, e. ainrla, num11 h'lmP:nqP"Pm 
aos prezados confrades que, indulgentemente, se fixaram em 
meU nome para O eXPl'CÍCiO dO altO mandato de membrO dO r 
Conselho Estadual de Cultura. -

E, no meu caso, embora. profundamente desvanecido peltl 
honra. com que afetuosamentE' me homenf!~ePram os õigno~; f' 
eminentes pares. recebi o gr>sto ainda mais S""''lbili?::Hio. uma 
vez ·que nem direta nem indiretamfnte Cle qualque!' dêles ple!
tef'i tão carinhosa e confortadora distinção . 

!\ Fora daf, só o artificialismo da mais insustentável L faC;,.. 

Deixo aqui, Sr . Presidente, meus agradecrmentos a V. 
Exa. e à Casa, pela atenção tolerante e carinhosa com que 
me ouviram. 

Tenho certeza., a consciência está a diZer e o sentimento 
a ditar que, se o acadêmico tinha a obrigação moral de renun-. 
ciar à honraria, o presidente da Academia Fluminense de Le_, 
tras tem o dever de não ceder diante do QQvêrno. li: o preMi
dente da Academia. não cederá.". 

Líder do Govêrno na 
Câmara de Caxias foz 
ocustlções ti• tribun11 

CAXIAS <Sucursal) 
clarando que " a popula

ção caxiense está intranqiü-

ta d'água tornam a vida doe 
caxienses insupwtável". . 

la com o iUI"to de pernilon- VIAS E CANAIS 

de Oliveira. Pe~sanha apr ('\ · O vereador Henrique Pes-
sentou requerimento, solic · ( sanha culpou também aa 
tando fô~ enviado of}cio • autoridades responsáveis pe-c.Losa ra,9u}ice poderia remotamente tent.ar convencl'r do contrá

rio a quem quer. 

gos", o .,ereador Henriqvu -

L
- aos srs. Leonel Miranda, M la. manutenção dos canal.:> 

nistro da ude· .Árm do pluviais e irrigação <las 
Sei q,ue o.~ demais renre~ntantes e~colhldo~ •1elP-s entidade~ , Gomes d ~to ecre- águas contidas em tei·rellCm 

rela.c~onadas no parás:rafo ~ do art. ao na Ll'i T't
0 594" ti':P- tário ~tlde 0 Estado pantano~s. que circundam 

ram mandatos de dOis. e q!latro anos. _como n~~~ !I m1m~ j do · ; e Mo~ir do Carmo, 0 m u n i cípio, produzindo 
apenas cabe.obedece:r aos ~ dttames da _mn~ha senablliflq(le. e~- 't Mú: ·i 1 no sen- n· centenas de milhares <1e 
colhi o canunho ele que .Já lhe dei ciência nf'~<trt cartr. o clP. el 0 rue pa • . . 
-·.fi'' .... ~~'\~rl~ri. l"','){la Hif. m . inrlt>.I!P.r qp 'l011P1a.s m~tt. ·n: ' ' t~. de que sejam tbmadas ? ))~rmlongos P?!". d!a. 
E'ntlQ]!des vão submetllf-se ou '~!'~'U~! ícT.::· ··'""~'k1 "'J"': . • é• ~;; ~-- ,..lÉ'.,.~I.~"i< \lfi?···l ~ Em. cü·~~':l~l:'l 
tal_. No que me d!z respeito, L ig_~encão indiscntívf'l dP fcr1f- ~ · d'~Cl~ para ltvrar a .J.JU- '-"' ele.• ;lu do llrl f·• 0 1 
m~ se con15ubstanc10u desde o momento em que o Oovê!"no, ao • JMil,açao caXtep.e .Qer-J)r&ga aa emedebista, o vereador 
regtilamentar a mencionada lei, foi além do que nela está !'X· f- dos ~qmt:os. José de Jesus Barbosa., da 
presso, forçando uma lista trfplice que não podia existir m1- Em sua. exposição, o li- ARENA, apresentou requerl-
ma prova de desrespeito ~o que a A~sembl~ia t,~q!~lativa apro- der da pancada do MDB na. mento, também aprovado, 
vara e ele mesmo sancwnou. ~avta. e mfor_maclíe.~ àf' boa Câmara de Caxias declarou solicitando ao prefeito Moa. 
pr<>?edência me c?egaram, .um clima de consmrad\o contra a " ~ ode trabalha-r cir do Carmo a aquisição 
minha pessoa, p01s o Governo se determinara . uma ve:r, aco~ que nao se P _. _ 
lhida pela Academia a sugestão para organizacã0 da li~ta tri- e~? qualquer ponto do mu- de duas 'ilaturas eqmpadas 
plice, contida em ofício do Secretário de Eõurariio e Cultura. mcfplO, após as 17 hor~. pa~ acabar com os _princi-
e na presunção de que entre os indicados eu figurasse a no- ~ No centl·o da cidade, sao pats focos de mosqwtos, do 
mear um dos outros dois acadêmicos, por entender que. as~im ? avistadas, diàriamente, ver- mesmo tipo das usadas pe. 
procedendo, estaria_ humilhando o presidente da Academia di- ' dadeiras "colunas" de per_ las administrações regionait 
ante do povo flummense. nilongos, que aliados à. fal- do Estado da Guana~. 

Tendo sido a orientacão oue me tracei a da ~Jva!t)!flrda.. 
dos jnterêsses da Academia. não h!werá ouem q~la me õemo
U:.,_pronto a reagTr corri energia- e determinA.Ç~ tanto me_ in 
cumbe zelar por_ seus direit()S e prerrogativas notadamente 
quando tem ela.....QOI:__Si a Lei e, COincidentemente. lei sanciO
ni!.da ·pelo atual G.oYêrno. 

1)) Govêrno fluminense 
f f 

Em face, porém, da conduta do Govên1o, que teve, ao :no
mear-me por um perfodo de dois anos, a evidente e indecQ,;:.. 
rosa jptem;ííQ de ferjr no l.'r.es.!cJ!'nte _d!!-. A~ad~m!R._ o Rorru:m 
público e o Diretor de •·o Flumine:oz;.e." .. na prática de ato QUe 
define, à perfeição, a oe11uenez ~u autor ou autores torno 
claro, at.ravés desta ~arta, qu~lrf -~§eio _ser m!'D.tictO no Con
selho, mesmo depois de o Gov rno reconhecer o mandato de 
.lft!ls - ãruls ctU~ cabe por lei à. no.ssa Instituicão. e tt1d0 envl
~no sén"tido ãe fazê-1o reconhecer. se pre!'\so fôr pelos 
!meios judiciais, no exato desempenho da Presidência que ·me 
foi confiada. 

odo de deixar 
I 

l11ção 8bllndon11d" 
Devo dizer-lhe que, se me enobreceu a. comov.,dora indica

ção do meu nome nela Academia. em nA.da me enobrPCf"é che
gar àquele Conselho sabendo que o ato velo de um Gnvll,.no 
que, ao baixá-lo, supondo diminuir-me. foi ao extremo de mf'- ~ 
nosprezar a lei por êle próprio sancionada. e5Q'!1c'i.!J_o. ç!~ mais 
rudi~nta.r~sJ>rinç_~~- ~!c~. . 

Pedindo-lhe vênia, desde já, para divulgar esta. carta. se 
considerar conveni.ent.e, reafirmo-lhe a certeza de minhl!o .ts"
tima e comlderação. 

Re.'lpeitos,amente. aeu humilde confradP, 

CAXIAS (Sucursal) - O 
governador Matos Fontes foi 
alvo de contundentes criticas, 
na Câmara Municipal de Du
que de Caxias, do vereador 
Luis Francisco da Silva, do 
MDB, que o responsabilizou 
pelo abandono ~:m que vive a 
população da zc.na rural ca
xiense, desprovida de luz, es
colas, estradas etc . 

O edil emedebista. fêz car
ga cerrada contra o sr . 
Eduardo Cordeiro, Secretário 

Alberto Tôrres" de Obras do l!.stado, em face 
da ~Situação calamitosa em 

A AssembltiiR prPci~a !;!lber ouE> Psta ra.rtR. r~-a.ns .. llJ\J'~ue se encontra a av. Pre-
e agôsto, -Sunr:ta-felra, era. entregue, ao cair rla noite fl~ss~'> ) dente Kennedy (antiga Rio-

ciTa, à secreti\r!a dã AcanPmJR na :<edf' da Tn~tltulcão, uma VPZ _ 'D""tró 11 ) lig 
que o ato df' nomea<:'ão fl\~do na :<f'lnl1n!'lR-!e1ra. dia -- po s ' que a o mu-

nlcfpio ao Estado da Guana· 
bara. 

O sr. Luis Franclsco da 
Silva chamou a. atenção das 
autoridades est:tduais para a 
velha ponte existente sôbre 
o Canal Meriti , que já estêve 
ameaçada de ruir 6. époea 
das enchentes. A ponte do 
Canal Meriti, desde que fot 
construfda, há mais de 20 
anos, jamais recebeu por 
parte das autoridades res
ponsáveis qualquer revisão ou 
reforma. Finalizando. o ve· 
reador emedeoista apelou ao 
governadot· Matos Fontes, no 
sentido de que sejam aplica
das no município Pl'11e ~ 
verbas aiTecadadaa . 

.U.. .IlQ "Diário Oficial": ma.~ que. na 'FPrÇa-fe rR dia 13, dei 1 , 
ciência ao nobre Preslclfnte da A~semblPia. Sr. Dr>pUt.lldO OU- R d• d _ 
VP!ra Rodrigues. e ao ilustre Líder d0 (",.ovêrno Sr. Depntrtdo 
Kiffer Neto .. da ilegalidade !lo ato f> lhes :<nllcitei levas~em ao li IOIImll ores v ao-se 
Sr. Governador uma palavra de pondera.c!io. 



Rej~ição dos transplantes 
• 

a meio caminho da Solução 
RIO - A substituição de 

tecidos afetados e órgãos 
mediante o enxêrto de ele
mentos orgânicos de outros 
indiv.fdu~s. encontra atual
mente, ainda, uma série de 
problemas, a maioria dos 
quais não é de natureza ci
rúrgica. Pelo contrário, pode
se dizer que os problemas téc
nicos na medicina nesse se
tor estão pràticamente supe
rados, tendo em vista o gran
de progresso alcançado pela 
crrurgia moderna, a cada dia 
avar.çando mais, :fruto de pes
qmsa3 que se realizam con
tmuamente. 

Já está. demonstrada a v!a
biliaaae dos transplantes ci
rurgicos. Os insuscessos ve
rllicados em vários casos não 
afastam a possibilidade de, 
em tuturo bem próximo, o 
transplante ser apenas uma 
simples questão de tempo pa
ra a intervenção médica. O 
q'.le existe atualmente como 
maior obstaculo é o rato de 
o organismo de quem rece
be o transplante resistir hos
tilmente ao órgao procedente 
de outro individuo que nao es
teja geneticamente relaciona
do a êle. Esta resposta nega
tiva do organismo receptor é 
o que 'lJe chama cientifica
mente de "homogratt reac
tlon". que ae pode entendu 
como REJEICAO. 

ESTfJDO DA REJEICAO 

Determinada a causa es
sencial da rejeição, muitos 
foram oa métodos tentados 
para suprlm!-Ja . Dessas ten
tativM resultou o conheci
mento de que nem todos os 
tecidos são capazes de provo· 
car reação hostil. Uma eqUi• 
pe de médicos da Inglaterra 
obteve recentemente indicies 

de que em alguns animais, 
como os porcos, por exem
plo, o Ugado é rejeitado me
nos rapidamente do que a pe
le. Essa descoberta foi con
firmada por outra equipe de 
médicos, cujos estudos levam 
a crer que o rtgado !!eja, pe
lo menos até o momento, o 
órgão n~ adequado para a 
realização de transplantes. 

Outro problema que oca
siona a ':'ejeição e o estado 
de preservação do órgão a 
ser transplantado. Métodos 
de estocag~m de órgãos já 
estão sendo estudados a fim 
de eliminar mais êsse obstá
culo, mas, ao que parece, 
mt>.smo sob ~ condiçõef mais 
favoráveis, permanece o sé
rio problem&. das c é 1 u I as 
imunolõgicamente eficazes .lo 
receptor. 

A destruição (essas célulaR 
seria a solução, e inchL~ivP. 
tem sido esta a maneira mais 
usada para resolver a ques
tão. A destruição dessas ct>
lulas o~asiona, entretanto, 
desvantagens: primeiro, não 
~ particularmente efi~iente 
diminuir-se a reação imuno
lógica do receptor ; depois a 
tentativa de m e 1 h o r a r o 
erau de supressão lrnunoló· 
gica atravé<. da elevação da 
diosoe de troatamento trouxe 
sérios efeitos laterais no p&
clente, sendo um dêles a f•· 

lha na formaão de sangue 
com conseqüente ànemia • 
menor resistência do pacien
te à infecão. 

Um método alternativo pa
ra suprimir a reação imuno
lógica do re::eptor foi S\.11!:1!• 

r!da como decorrência dOS 
trabalhos de dois méd!ClOJ; 
em Edimburgo.: prepararam 
um anticorp<.> :i)ara as célu
las imunolõgicamente eflea
zes dO rato, esperanao DO
der diminuir a capacidade 
dessas células de destruir um 
tecido estranho enxertaoo. 
Aplicaram em coelhos trl.s 
injeções de eu~ócitos de rato 
(corpúsculos brancos) a In
tervalos de dez dias. ama 
semana após a última iniA
çáo os coelhos foram san
grados e o sõro seoarado. 
Os resultados obtidos. em co
baias com a aol!caçáo dês
se sôro foram anlmadort>s. 
Mais tarde outros 10ros fo
ram obtidos por processo se
melhante. também com bons 
resultados. 

At; d~sr.obPrtas jli •eitas a. 
as atuais pesquisas vislum
bram para nreve a solução 
definitiva do problema da 
rejeição. Os estudos estã.o 
em fase adianta<h, com in
tt>nsa realização ... e experiên
cias em cobaias de laborató
rw. 

LACERDA MÃ()UINAS 
CONSERTOS EM GERAL 

MáquinM de escrever, somar, calcular, mimeógrafo 
Serviços permanentes de conservação 

Avenida Duque de Caxias, 56 - 8/3 - Tel.: 2165 

MATERIAL ELETRICO 
Ministro Xe XELENTO 

Os lampiões do céu já iniciaram a ilumina
ção da abóbada sideral, quando, inopinadamen
te , ouvimos um ruido semelhante à descarga 
de motor, imersa n'água. BoqUiaberto, disse o 
Sr. Joaquim: - Olhe um helicóptero no telha· 
do do Pinto . - Não, meu amigo, - disse al· 
guém lá de cima-, isto e um Disco-Voador. 

Houve um corre-corre dos diabos. O Amin
tae foi parar na Central do Brasil, o Jaime 
numa caixa de lâmpadas e a. Margot na caixa 
dâgua. O velho Joaquim também quis correr 
mas não pôde . Teve câimbra. Os demais mete
ram-se não se sabe onde. Sumiram. 

' O ~stranho ser desceu tranqüilamente •. cow-9 

I~ Lw .. ·· ·~"' · camdo, enquanto e-roltia -~-~""~ ll_liii.IPI~. !!I!•I_~,,.h~•·· .. ~ vocabiliOil . ~pro.umou-se • 
"'~ n Não se a.ssu.~tem, terráqueos. Tambrm 
t!itou ..Jlllocionado. Venhu de Saturno e sou pa
cifico. Sou o Ministro dos Negócios de Saturno 
e cllamo-me Xe Xelento. Que as energias salu
tares do Universo ae concentrem nos senho
res. Findo o trauma inicial, o ser extraterreno 
estava fluente e amistosamente conversando co
nosco. Entre outras coisas interessantes disse: 
- i:ln Saturno há. um govêrno único, eleito oe
rlõdicamente pelas mulhe1·es de pele morena. 1: 
uma tradição. Somos profundamente civiliza
dos. Na escala cientlfica Ultrapassamos a Ter 
ra em milênios. Nossos grandes rivais no cam
po da ciência, são, apenas, Mercúrio e Marte, 
cujos habitantes 16 se alimentam com uma Di· 
lula por mês, .. .. ...... . 

Notamos no saturnino órgão diferente doa 
no~s. sendo alguns senslveis às ondas hert
zianas . Explicou-nos a vantagem de possuir um 
õlho na ponta de cada dedo indicador, um bra
ço atrás e o nariz um pouco abaixo do umbiao . 

- O xente! Cruz Credo! Sai pra. lâ bicho! 
(exclamou o velho Joaquim). Mas, ;:>ensanrlo 
bem, até que não seria nada mal um braço 
atrás e um 'ôlho na ponta do dedo indicador. 

- O Senhor fala bem o português. Apren
deu lá em Saturno? perguntou o sr. Pinto. -
Em Saturno, meu amigo, só há uma lineua. a 
eJetroson linguistica. Superamos os "dialetos". 
Emitimos e captamos sons életrosáticos, enten
dendo e fazendo entender qualquer ser pensan
te, do mais afastado recanto universal, 

- O Saturnino, olhando com seu dP.do m
<Ucador para o relógio que trazia prêso à bs.r
riga., disse com firrr..eza: - Eu já me vou. Es
tou com) multa. preF~ .. V!Nn,Oo tu:.tar do -Gil
tO que me- trouxe a<;II.t. Solicito que eeparem f! 

embrulhem os materiais elétricos que constam 
ne.~~ta lista que traço no bôlso da cueca. Sl.o 
làmpadas, reatores, interruptores e outrM miu
dezas. Quero aproveitar a v1agem e encher meu 
Disco Voador de materiais elétricos. Apesar da 
despeza que esta viagem me dá, é vantajoso vir 

· aqui fazer compras. Saiba Sr. Pinto que os seus 
preços sáo os mais baixos do Cosmo. 

A pó s agradecer-nos e considerar-se bem 
sP.rvido, disse-nos o emiffiático visitante, antes 
de subir como um fio de fumaça: Seu Pinto. o 
Sr. é que está certo, pois realmente, quem en
tra. no Pinto sai satisfeito. Na minha próxima 
viagem à Terra virei com um Disco-Voador gi
gante para poder levar uns transformadores de 
pos~.e. umas ferragens galvanizadas e diverfiOS 
ntateriais para alta-tensão. 

R. Pinto Materiais Elétricos - Rua Mon
corv• .. Filho, 41/ 43 - pertinho da E.F.C.B. e do 
Campo de Santana. - 23-4649 - 43-3542. 

ELETRICIST 
(MANUTENÇÃO) 

• • ll<> ftllfHI.-.It~.hriL!0---1LV>~l:!7~ ~---.,~A.n. .. .ln o_:,.,~ ... ~n IZ..--. 

Farmácia e Bioquímica estão construindo um labora• 
inose-parasitorl)gia-microbiologia, no ex-laboratório Glaxo e, para 

que todos os alunos possam colaborar, suspenderam as aulas. Propõem-se, também, a 
não mais assistir às aulas práticas que eram dadas na Faculdade de Medicina, pois na 
última sexta-feira a direção desta Faculdade proibiu aquelas aulas sem que qualquer 
explicação fôsse dada. Os estu! ntes garantem improvisar um anatômico na Escola, 
com os cadável'es e peças neées. rias às aulas, enquanto o Diretório Acadêmico Abel 
de Oliveira afirma que exigir' do diretor da FFB, professor Juruena de Matos, uma 
providência enérgica junto à "'RP.itoria da UFF, no sentido de serem oferecidas con

dições mínimas para a Faculdade voltar ..t normalidade. 
\ 

Festival do Sa111ba de Fazenda apela 
a hospitais 
convenentes São Gonçalo já abriu 

vagas para cantores 
O secretário Armando Go· 

mes de Sá Couto, de Saúde 
e Assistência do Estado de:. 
Rio, está fazendo apêlo a 
tôdas as instituições hospi
talares que mantêm convê
nio com aquela Pasta e que 
ainda não regularizaram 
seus processos, que o fa
çam o mais ràpídt.mente 
possível para que possam re
ceber seus duodécimos. 

Enquanto o prazo p a r a 
ins::rições estará terminan
do no próximo dia 15, sendo 
feitas na rua Fellciano So· 
dré, 223, Rôdo de São Gon
çalo, a coorder.ação do I 
Festival Gonçalensv de Sam
ba anunciou ontem que. de• 
vido o número de inscrito& 
já haver ultrapassado o pre· 
visto, se encontram também 
abertas vagas para cantorM, 
pois os que estavam à dis
posição da promoção já fo
ram tomadas pelos ooncor• 
rentes, que os ei!CO!heraua 
por antecipação. 

Os cantores d e v e r I. o se 
apresentar no mesmo ende
rêço, dando seu nome e 
enderêQO, comprometendo-se 
ainda a comparecer aos en• 
saias e apresentações do l 
Festival Gonçalense de Sam
ba, que ocorrert em final 
dêste m~ e inicio de novem
bro, no Auditório Munlcil)IIJ. 

•m 8Ao :JonçaJ.o 

BUPERO'P' 

Ontem, a coordenaçlo do 
Fe.c;tival de Samba registrou 
um t o t a 1 de inscritos QU. 

velo a superar o númt>ro 
previsto em seus cálculos d• 
forma que anunciol.l a aber· 
tura de vagas para os ean• 
tores. tanto a.madores como 
profissionais, que desejarem 
participar da promoção, pro
Jetando-se no .::enário arUs
tico, pai~ contarão oom ~n
de divulgação. Marcos Va· 
lentim, radicado em S Gon
çalo, é um dos falllosos no
mes que ent.rará como in
térprete no Festival Gonça· 
lense de Sanwl.. • ... ~ ·-

INSCRICOES 

Para a inscrição de .am-

Câncer tem 

nova aula 

ba8, cujo máximo por con
corrente · é de tré.>, o can
didato terá que .razer dez 
cópias da letra :la música e, 
se possivel, a partitura, pa
ra facilitar, comprometen
do-se a ter acompanhat.ten
to próprio. Por outro lado, 
prtmios em trofP.r· e em di· 
nhelro também scão ofe
recidos. 

Declarou que todos serão 
beneficiados sem nenhuma 
prioridade, e que a norma
lização dos processos obede
ce a regulamentação do ser
viço público. 

LB1R 
WA 

SA 

e~ 
ao ense j iJ de seu 14° aniv 
fazendo votos para que co 
do progresso a que faz ju 
balhcJ profícuo e constant 
fluminense. Os quatorze 
ZONAS LTDA. reuresent 



ir&U de supressão imunoló- reJeição. Os e.t~tudos estilo 
~m fa!le adlantach, com ln
tf'n.o.a. realiz~tção ... e experiên
cias em cobaias de laborató-

ica atrav~ da elevação da 
dose de tl'atalnl'nto trouxe 
sérios efeito5 laterab no pa
ciente, aendo um ci~~u a f•· no. 

~ 

LACERDA MAQUINAS 
CONSERTOS EM GERAL 

Máquinas de escrever, somar, calcular, mimeógrafo 
Setviços permanentes de conservação 

Avenida Duque de Caxias, 56 - 8/3 - Tel.: 2165 

RIA LEI RICO 
Ministro Xe XELENTO 

lampiões do céu jã. iniciaram a ilumina
abóbada sideral, quando, inopinadamen-

r:
uvimos um ruido semelhante à descarga 
otor, imersa n'água . Boqu1aberto, disse o 
oaquim: - Olhe um helicóptero no telha-

Pinto. - Não, meu amigo, - disse al
lá de cima-. isto e um Disco-Voador. 

um corre-corre dos diabos. O Amin· 
parar na Central do Brasil, o Jaime 

caixa de lâmpadas e a Margot na caixa 
O velho Joaquim também quis correr 
pOde. Teve câimbra. Os demais mete

não se sabe onde. Sumiram. 

:~stranno ser desceu tranqüilamente. como 
enquan\9 em1ua. . I!O;DB ~ 

._.Dillos. 'f.Apro.xirnou-Je ·e 
a&sru;tem, terráqueos. També-m 

... 1mocionado. Venh:J de Saturno e sou pa-
o Ministro dos Negócios de Saturno 

&amo-me Xe Xelento. Que as energias saiu· 
se concentrem nos senho· 

o trauma inicial, o ser extraterreno 
fluente e amistosamente conversando co
Entre outras coisas interessantes disSe: 
Saturno há um govêrno único, eleito ue

~icamente pelas mulhe1·es de pele morena. I: 
tradição. Somos profundamente civiliza
Na escala cienttfica Ultrapassamos a Ter

milênios. Nossos grandes rivais no cam
ciência, são, apenas, Mercúrio e Marte, 

habitantes 16 ae alimentam com uma Di-
por mês, . .. . •. •. .. 

Notamos no saturnino órgão diferente doa 
sendo alguns sens1vels às ondas hert
Explicou-nos a vantagem de possuir um 

na ponta de cada dedo indicador, um bra
atrás e o nariz um pouco abaixo do umbiio . 

- O xente! Cruz Credo! Sai pra lá. bicho I 
r exclamou o velho Joaquim). Mas, pensan<io 
bem, até que não seria nada mal um braço 
atrás e um ôlho na ponta do dedo indicador. 

- o Senhor fala bem o português. Apren
deu lá em Saturno? perguntou o sr. Pinto. -
Em Saturno, meu amigo, só há uma liniua. a 
eletroson linguistica. Superamos os "dialetos". 
Emitimos e captamos sons életrosáticos, enten
dendo e fazendo entender qualquer ser pensan
te, do mais afastado recanto universal. 

- O Saturnino, olhando com seu dP.do m
l!lcador para o relógio que trazia prêso à. bar
riga, dis'>6 com firmeza: - Eu já me vou. 
.W oomtmuita. pre~ ~ t•..._ •• 
t<) QW~ me trouxe ac;'in. Solicito que separem f' 

embrUlhem os materiais elétricoe que constam 
nesta lista que trar;o no bôlso da cueca. Slo 
lãmpadas, reatores; interruptores e outras mlU
dezas. Quero aproveitar a VIagem e encher meu 
Disco Voador de materiais elétricos. Apesar da 
despeza que esta viagem me dá, e vantajoso vir 

· aqui fazer compras. Saiba Sr. Pinto que os seus 
preçof são os mais baixos do Cosmo. 

A pós agradecer-nos e considerar-se bem 
s~rv1cto, disse-nos o enii!Dático visitante, antes 
de subir como um fio de fumaça: Seu Pinto. o 
Sr. é que está certo, pois realmente, quem en
tra no Pinto sal satisfeito. Na minha próxima 
viagem à. Terra virei com um Disco-Voador gi
gante para poder levar UflS transformadores de 
pos7.e, umas fenagens galvanizadas e diversos 
n>ateriais para alta-tensão. 

R. Pinto Materiais Elétricos - Rua Mon
corvu Filho, 41/43 - pertinho da E.F.C.B. e do 
Campo de Santana. - 23-4649 - 43-3542. 

ELETRICIST 
(MANUTENÇÃO) 

...... 
Para trabalhar em nossa Fábrica localizada no Estado do Rio, a ~O Km 

de Niterói. 

OFERECEMOS: 

J • Trabalho em emprêsa dinâmica e em ·expansão . 
z. Refeiçõu aaudáveis, no próprio local de trabalho, a preço abaixo do 

cwto. 
~ . Condução da própria emprêsa, entre São Gonçalo ou Alcântara e 

nossa Fábrica. 
.f. Remuncntc;ão compensadora, associada a um plano de aumentOt pe

riódicos IM>r mérito e cwto de vida 

F.XJGIMOS: 

I . Certificado de conclusão de curso básico de escola técnico-profissional 
(SENAI, ETN, etc). 

2 . E"'pertênd<t mínima de 2 anos em serviços de manutenção elétnca 
indusrrial. 

!J . Documentação rigorosamente em ordem. 
ldad:> mtnima de 20 e máxima de 30 anos . 

Só aceitamos candidatos residentes em Niterói, São Gonçalo ou adja· 
dnciaa . 

Apresental'·sc para entrevista e testes à Avenida Rio Branco, 156 - 8.0 

anc!ar -sala 831 - Guanabara. (DP 13·10 

Fest1v 

vagas par 
Enquanto o pr&ZO p a r a 

ina::rições estará terminan· 
do no próximo dia 15, sendo 
feitas na rua Feli.ciano So
dré, 223, Rôdo de BAo Gon
çalo, a coor<ier.açlo do I 
Festival GonçaletlS4 de Sam
ba anunciou ontem que. de-o 
vido o número de iMCrito. 
já haver Ultrapassado o pre• 
visto, se encontram também 
abertas vagas para eantore&. 
pois os que estavam à dis
posição da promoção j! fo
ram tomadas pelos concor• 
rentes, que os escolheram 
por antecipação. 

Os cantores d e v e r 1 o se 
apresentar no mesmo ende
rêço, dando seu nome e 
enderêço, comprometendo-se 
ainda a comparecer aos en• 
saios e apresentações do I 
Pestlval Gonçalen.se de Sam
ba, que ocorrert em final 
dê.ste mê.s e inicio de novem· 
bro, no Auditório Munid. 
em Slo~ 

SUPEROU 

Ontem, a coordenaçl.o do 
Fe.~tival de samba registrou 
um t o t a 1 de inscritos Qt» 
veio a superar o nllmtro 
previsto em seus cálculos d• 
forma que anunelotJ a aber
tura de vagas para os ean· 
tores. tanto amadores co!JlQ 
profissionais, que desejarem 
participar da promoção, pr~ 
Jetando-se no .::enário arUs
tico, poL'! contarão com itan· 
de divulgação. Marcos Va· 
lentim. radicado em S . Gon
çalo, é um dos famosos no
mes que entrará como in
térprete no Festival Gonça
leruse de Sa.nwt-. 

lNSCRICOES 

Para a inscrição de sam• 

Câncer tem 

nova aula 

no Centro 
"V a I o r da Citologia e 

Anatomia Patológica do 
Diagnóstico do Câncer" é a 
aula que o famoso médlco 
Alberto Sérg1o do Couto es
tará ministrando amanhã, 
no Curso para Formação de 
Voluntários e Educadores 
em Câncer, no Centro Edu
cacional de Niterói, numa 
promoção da Rêde Femini
na de Combate ao Câncer. 
em colaboracão com a Se
cretaria de Saúde e A:.sis· 
tência do Estado do Rio .• 

No próximo dia 15, o mé· 
dlco Romeu Marra leciona· 
ná sôbre o "Câncer no Ra
to" e o. 17 do corrente as 
sras. Violeta Saluanba da 
Gama e Siva Walter fala· 
rão aos :freqüentadores dg 
curso sôbre "Serviço Social 
na Assistência aos Cance
rosos • e MA Rêóe Feminma 
de Combate ao Câncer e 
seus Objetivos". A coorde· 
nadora do Curso para For· 
mação de Voluntártat 6 a 
ara. Gertrudes Boedttener, 
presidente da .. RAGe ... 

já abriu 
a hospitais 
convenentes 

O secretário Armando Go· 
mes de Sá Couto, de Saúde 
e As~istênc1a do Estado dCJ 
Rio, está fazendo apêlo a 
tôdas as instituições hospi
talares que mantêm convê· 
nlo com aquela Pasta e que 
ainda não regularizaram 
seus processos, que o fa
çam o mais ràpidt.mente 
possível para que possam re
ceber seus duodéclmos. 

antores 
., cujo máximo por con
ente · ' je trê.:;, o can

a to terá que .razer dez 
las da letra :la música e, 
possivel, a partitura, po.-

fa.cllitar, comprometen
·!e a ter acompanh&t.len
próprio. Por outro lado, 

·.os em trofP.r· e em di
também stll'li.o of&-

Declarou que todos serão 
beneficiados sem nenhuma 
prioridade, e que a norma
lização dos processos obede
ce a regulamentação do ser
viço público. 

IILata 
WAl 

SAú 

(i) 
ao ensejcJ de seu 14° aniver 
fazendo votos para que con 
do progresso a que faz jus 
balhiJ profícuo e constante 
fluminense. Os quatorze a 

ONAS LTDA. representa 
fluminenses e um marco q 
desenvolvimento industrial 
votiJs de longa vida e pros 
também, por isso, o nosso c 
dos os niteroienses, funcio 
prêsa, que a engrandecem 
ção. -Parabéns à MECÃNI 

ELETROW 

Rua Cel. Gomes Macha 

VISITE O "STAND" DA VIMA-VIATURAS E MAQUINAS LTDA. 
I . 

BONDADE E ADMIRE O "ESPLANADA" E O "REGENTE" D 
.. ... ___ • "'- ' t'\ ~3-
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Convencão col·efiva de trabalho da Federacão , . 
dos Trabalhadores no Comércio de Minérios, 
Combustíveis Minerais e Solventes de ·Petróleo 

no Estado de São 1Paulo , 
Pelo presente instnmento potr

ticulu de Convenção Coletiva de Tra
balho, as partes, de um lado, a Fe
deração dos Trabalhadores . n~ C~
mércio de Minérios. Combust1ve1s Mt
nerais e Solventes de Petróleo no 
.Estado de São Paulo, representando 
os Sindicatos dos Trabalhadores 11;0 
Comércio de Minérios, CombustíveiS 
"Minera-is e Solventes de Petróleo de 
São Paulo, Santos, Sant? André e 
Mauá Piracicaba e Campmas, e. de 
outro' lado. o Sindicato Nacion~l cl~s 
Empresas Distri~uidoras qe ~a.s Lt
quefeito de Petroleo - Smd1ga? -:
representando as Empresas Dtstnbll.t
doras de Gás Liquefeito de Petr61e?, 
têm entre si justo e contra.tado, esh
ilUl~rem as se.ruintes conch.ções para 
i·eger as re1açÕ .ó'3 .individuais de . tra
balho entre os empregados que mte
gral'n a categoria profissiona_l, rcpre
'entada pelos sindicatos classistas aci
ma e que abaixo se seguem: 

1 . ABONO·FAMlLIA 

1.1 - As empresas con<:ederão a 
todos os seus empregados um abon~
família mensal de importância eqUJ· 
valente a 10% (det por . ceut?) do 
«valor de referência» regional vigente 
à época do pagamento, n?s termos 
da lei n• 6 .205, de 29 de abril de 197?, 
arredondado para a dezena de cruzei
ros seguinte, por filho n1enor de 14 
anos de idade sempre compensado 
com o salário-famíl-ia , imtituído pela 
lei n• 4.266, de 3 de outubro de ~963. 
r. observado o disposto no sub-ttem 
~.3 abaixo . 

1.2 - As empresa:~ concorda~ 
ainda ~m conceder igual abono-fanu· 
lia mensal de 10% (de~ P?r cen~o) 
sobre o «valor de referência» regiO
nal, por filho inválid? _de qu~lqu~r 
idade, devendo a condiçao. de mvah
dez ser atestada por médiCO da e_m
prest ou, na falta deste, por serv1ço 
medicO do INPS, inic~ando-se ~ pa
gamento desse beneficio a p~rt1r do 
mês de comprov:ação da Invalidez . 

1.3 _ o abOno-fam!lia de qut 
tratam os sub-itens precedentes tam
bém será feito nos casos em qu.e. o 
empregado estiver e!ll go:to de auxll~o
doença, até O máXimO de .2 )dOIS) 
anos a contar da data do llllCH? do 
benefício concedido pelo In_stltuto 
Nacional de Previdência S<><;ial. O 
disposto acima também se aplica nos 
casós de afastamento por ac1den~ de 
trabalho, gestação e parto, respe1~ado 
sempre o limite máximo de 24 Cvmte 
• quatro) meses. 

1.4 - O pagamento abono-famí
lia, de que tratam ~s sub-itens 1.; e 
1 2 será feito medtante a observan
~ia ' da legislação específic~ que . ~e
gula a concessão do salãno-fan~iha, 
ressalvado o disposto nos sub-itens 
6.2 e 6.3 desta Conven~ão . 

2. NRIAS 

2 1 - Para os empregados que 
habitualmente recebem o adicional de 
periculo~idade, o pa~amento ~o ~~D?-e· 
.. .. ..... ,.. ..1- --Z-•- -~- -

4 . DURAÇÃO SEMANAL DO 
TRABALHO E SUA 
REMUNERAÇÃO 

4 .1 - Respeitada a duração nor
mal do trabalho de 48 horas sema
nais, as empresas acordantes ~·e~n~
nerarão t-omo serviço extraordmano 
o que for prestado além de 44 hor~ 
·emanais por empregado, cuJa remu 
neração contratual seja fixa, c~~cula
da por hora. dia. seman a. qumzena 
ou mês . I 

4. z - No caso de vigias, . cuj ~ 
jornada normal de trabalho ~eJa d< 
dez (10) horas diárias, respelt:tda , a 
duração normal de trabalhO de 60 
horas semanais o pagamento d~ ho· 
ras extraordiná~·ia s com acréscilüo te 
gal será "feito a partir da 56' hora , 
inclusive. · 

5. REMUNERAÇÃO DAS HORAS 
EXTRAORDINÁRIAS 

5. 1 - As empresas remunél·arão 
o trabalho extraordinário com a taxa 
adicional única de 25% (vinte ~ cin
co l>Or cento) , calculada sobre o sa
lário básico-hora do empregado. 

6. DISPOSIÇoES GERAiS 

6 .1 - As partes acordantes con
cordam que todos os benefíci?s de
correntes aa presente Convençao Co
letiva, isto é, abono-famíli a, a~licio'1al 
de férias por tempo de serv1ço, du
ração semanal do trabalho. c. tem~
neração de horas extraordm_arias1 uao 
se integrem no contrato mdiVtdual 
de trabalho dos empregados benefi· 
ciados, para quaisquer outros ef~itos 
que não os expressamente previstos 
nesta Convenção. 

6 .2 -Esta Convenção substituirá 
em to.dos os itens a que a mesma 
se refere, quaisquer outros acordos, 
práticas ~ condições existentes nas 
relações entre as empresas, seuE em
pregados e o sindicato, . desde que 
sejam estes acordos, práticas e CO_?
dições inferiol'es aos que ora sao 
ajustados. 

6 .3 - Os benefícios estipulados 
nesta Convenção Coletiva serão obje
to de compensação, na hipótese de 
existirem ou vierem a existir por ato 
compulsório do poder público, van
tagens diretas ou indiretas equivalen
tes e que visem o atendimento dos 
mesmos fins colimados no presente 
ajuste, de furma a não estal}elecer 
·duplo pagamento, prevalecendo. en
tretanto, os benefícios que forem 
mais vantajosos para o empregado. 

6.4 - Observada a legislação pre
videnciária em vigor, as empresas 
concordam em aceitar os atestados 
médicos fornecidos pelos médicos dos 
sindicatos dos trabalhadores aos seus 
empregados sindicalizados e que te-

ham por finalidade a justificação 
de ausência do trabalho motivada por 
doença. 

6 . 5 - As tlemais relações de tra
balho éntre as empresas, seus empre-
" ., .. 1. ........ - - .11 - ...11 -

DIA DO ENFERMEIRO 

No clichê acima está um aspecto das comemorações do Dia do 
Enfermeiro , promovidas. pelo Sindicato dos Profissionais da Enfer
magem, Técnicos, Duchistas , Massagistas e Empregados em Hos
pitais e Casas de Saúde de Fortaleza. Hortência Pinheiro Caval
ç;ante, presidente da entidade, o Delegado Regional do Trabalho 
no Estado do Ceará e demais membros da mesa que dirigiu as 
solenidades ouvem a alocução de uma componente da diretoria 

do Sindicato . 

Sindicato dos Empregados no Comércio de Brusque 
A entidade sütdical dos comerciários da cidade catarinense de 

Brusque t em nova dir etoria, etnpossada no dia 27 de agosto, Os 
ór gãos de ad:ninistração e representação têm a seguinte constit\iição : 

Diretoria: Carlos. Klappoth, Ulidor Karsten e Egon Maffez:w lh. 
Suplentes: José Tomás de Oliveira, Quido Sassi e Quido Deichmat1n . · 
Conselho Fiscal: Valdemiro Rosini, Ademir P er eira e Bruno Hoerner. 
Suplentes: Geraldo Decker, Geráldo Ristow e Guilherm e Car tur ani. 
Delegados representantes: Carlos Klappoth e Vilson Bruns. Suplen
tes: Ademir P ereira e Silvio Cardoso. 

Primeira turma de Educação Artística do Centro 
de Estudos Superiores de Maceió 

O SESQUICENTENÁRIO O 
FUNDACAO -DOS CURSOS · 

j , . 

. JURÍDICOS NO BRASIL 
COQUEIJO COSTA 

(M in isfro: do TST e Professor U niV-ersifório) 

Corno pôs em r e I e v o o grande " dissente r" da 
Suprema c·orte dos EE.UU., Oli ver Wendell Holmes, " o 
est·udo raciçnal do direito é, ainda, em. larga medida, o 
estud_o' da Hi~tória" (" Collected Legal Papers': , 1920, pág .· 
196). ' . 

~ na História do Brasil que vamos encontrar os moti ~ 
vos que: levaram o Governo a institui r os pr imeiros cur
sos jurídicos -pátrios .. ê avali ar o proveito que d isso de
correu pa(â ·a nossa cultura e o noss-o progresso. .. 

.. . A tra,nsl1)igração da família real pé.lra .o Brasil , em · 
1808, trouxe novas iniciativas culturais, como as aulas. 
de Medicina na Bahi·a e no Rio de Janeiro, a Imprensa 
Régia, a Biblioteca Nacional, etc. · 

A pequena elite pátria, formada em Coi"mbra, tor
nou-se responsável pela criação de cu rsos ju rídicos, de
batendo o problêma já na Assembléia Constituinte e, 

· desde 1826; ·na Assembléia Legi slativa. Foi Jos·é Felicia
no Fernandes Pinheiro,· tuturo Visconde de S. Leopoldo·;· 
quem apresentou, em· 14 de junho ·de 1823, projeto de 
lei criando uma Universidade na Cidade de· São Paulo. 
A localizaç.ão foi o primeiro ponto de discórdia, sendo a 
Bahia injustamente apodada por Andrade Machado ·dê 
segunda Babilônia dp Brasil , onde as di strações eram in
finitás e também os caminhos da corrupção. Não mere

. cia, por isso, ser sede universitária, não. obstante ti vesse 
e,Ja o maior número de estudantes em 'coi mb ra . . 

Afinal , foi o projeto aprovado, co rn emenda de Araú
jo Lima, estabelecendo a futura insta lação de duas uni
versidades.- em São Paulo e em O linda - e a criação 
imediata de cursos jurídicos nessas duas cidades. Mas 
a Assembléia, oito dias após, foi dissolvida pelo decreto 
de 9 de janeiro de 1825: A tlissolu ção política~ susten
ta AurelirJO Leal- evitou a dissolução mora l elo memorá-
vel co·rpo, deixou a CoQstituinte cair de_ pé e forçou a 
pronta outorga da Carta de· 1824; uma ConsHtu ição, sem 
élúvic:ia, .lil;>erai .(" História Constitucional do Brasil ", pá
ginas 86- ·aa, 1915) . .. 

Instituiu-se·: então, urn cu rso ju ríd ico · prov isó~ i o na 
Corte. 

A Assembléia Geral Legislativa foi instalada em 1826 
e nela, em 4 de julho de 1827, aprovou-se o Projeto, con
vertido em lei em 11 de agosto do mesmo ano. 

A Carta de Lei de 11 de agosto de 1827, sanciona
da por Pedro I, dispunha, em onze artigos, sobre os cur
sos Jurídicos em São Pau lo e em Ol inda, as cadeiras 
dos cinco anos em que discorreriam, os lentes "pro
prietários" e ''substitutos ", seus vencimentos, as con
dições de matricula dos estudan.tes, que deveriam ter 
15 anos completos e aprovação em língua francesa, gra
mática latina, retórica, filosofia racional e. moral e geo
metria. Esse ato, para o Visconde ele S. Leopoldo, Minis
tro que referendou a lei , foi o mais glo ri oso de sua ca r
reira política. 



1.4 - O pagamento 
lia, de que tratam os sub-itens 1.1 e 
1.2, será feito mediante a observãn
cia da legislação específica que re
gula a concessão do salário-família, 
ressalvado o disposto ll'OS sub-itens 
6. 2 e 6. 3 desta Conven~ão . 

2. FtRIAS 

2.1 - Para o~ empregados que 
habitualmente recebem o adici<mal de 
periculosida-de, o pagamento do núme
ro de dias de efetivo gozo de férias 
será calculado, tomando-se por base 
o salário contratual do empregado, 
já acrescido do mencionado adicional 
de periculosidade. 

2.2 - Nas rescisões de contrato 
de trabalho, em que seja devido o 
pagamento de férias integrais ou pro
porcionais, serão observados os crité
rios estabelecidos no sub-item 2 .1 
supra. 

3. ADICIONAL DE FtRIAS 
RELACIONADO AO TEMPO 
DE SERVIÇO 

3.1· .:_ As empresas concederão, 
de acordo com as condições a'diante 
éSpecificadas, um adicional férias re-
lacionado ao tempo de serviço, a ser 
pago -anualmente, por ocasião das fé
rias regulamentares dos empregados, 
na seguinte proporção: 

3 .1.1 Empregado co1~ 4 anos 
t'()mpletos até 4 anos e 
11 meses de serviço na 
empresa . . . . . . . . . . . . . 20% 

:J .1.2 Emptegado com 5 anos 
completos até 9 _anos e 
11 meses de serviço na 
~mpresa . . .. . .. .. .. . . 45% 

l."l ;3 En'lpregado oom 10 anos 
completos até 14 anos e 
11 meses de serviço na 
empresa . . . . . .. .. .. . . 55% 

3.1.4 Empregado acima de 15 
anos Completos de Sél'V'i-
90 na empresa . • . . . • . 75% 

3.2 - Para as finalidades de cál
culo do pagamento desta gratifica
ção, o salário bãsico fica limitado 
ao teto dé 15 (quinze) vezes o maior 
«valor de referência», vigente à épo
ca do pagamento, I'la forma da lei 
n9 6.205, de 20 de abril de 1975, 
<.'Ol'llbinado com o decreto n• 75.704, 
de 8 de maio de 1975 . 

3.3 - O tempo dé serviço do 
empregado será computado após cada 
período de urn ano de serviço efe
tivo prestado à empresá. 

'· 3.4: :.._As percentagens fixadas no 
súl'l-ité1'11 3 .1 acima, apliêar-se-ão ape
nas sobre o salário bâsico mensal 
(túe o én\pregado esteja percebendo 
na ocasião do recebimettto de suas 
férias regulamentares, respeitado o 
teto fixado no sub-item 3.2 supra. 
Dessa forma, o adicional de férias 
por tempo de serviço não incide 
sobre as demais parceltis da remu
l'lét'áção do' empt·egado, tais como pe
riculosidade, insalubridade, adicional 
noturno, horas extras, 13• salário, 
prêmios, ajudas de custo, salário-fa· 
mflia, gratificações de função em co
missão etc. Na hipótese de remune
raçãu básica variável, considerar-se-á 
a média da remuneração dos últimos 
12 (doze) meses anteriores ao efetivo 
joro das férias. 

Setembro - 1977 

6. 4 - Observada a legislação pre
videnciãria em vigor, as empresas 
concordam em aceitar os atestados 
médicos fornecidos peios médicos dos 
sindicatos dos trabalhadores aos seus 
empregados sindicalizados e que te
\}ham por finalidade a justificação 
de ausência do trabalho motiv.adà por 
doença. 

6.5 -As demais relações de tra
balho entre as empresas, seus empre
gados e a federação acordante, os 
sindicatos mencionados que não se
jam objeto da presente Convenção, 
continuarão a ser regidos pela legis
lação em vigor. 

6. 6 - A federação acordatíte e 
os sindicatos mencionados concordam 
em não levantar nenhuma nova rei
vindicação que tenha pertinência com 
a presente Convenção, durante il sua 
vigência . 

6. 7 - A federação acordante .e 
.os sindicatos mencionados concordam 
que, nas assembléias gerais por eles 
convocadas para deliberar sobre ma
térias que afetem direta ou indire
tamente as atividades das empresas 
signatárias, as resoluções sejam to
madas, considerando-se apenas os 
votos dos associados que sejam em
pregados das referidas empresas . 

6. 8 - As controvérsias resultan
tes da aplicação desta Convenção se
rão dirimidas pé la Justiça do Tra
balho. 

6.9 -- O não cumprimento deste 
acordo pelas empresas incorrerá fia 
aplicação de correção monetária so
bré as quantias de,vidas, na forma do 
decreto-lei n• 75, de 21 de novembro 
de 1966. 

6.10 - O não cumprimento de 
qualquer cláusula desta Convenção 
pelas empresas implicará a estas em 
multa de 10% (dez por cento) s<lbre 
o «valor de referência_, vigente na 
região, por infração; igualmente, o 
não cumprimento de qualquer cláu
sula desta Convenção por parie do 
empregado, implicará a este em mul
ta de 5% (cinco por cento) sobre o 
«valor de referência», vigente na re
gião, por infração. 

7. HOMOLOGAÇÃO E VIG:ENCIA 

7.1 - O térmo inicial desta Con
venção, que tem o prazo de 2 (dois) 
anos de vigência, é a data prevista 
pelo parãgrafo 19, do artigo 614, da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

7.2- Esta Convenção Coletiva de 
Trabalho deverá ser submetida à 
apreciação das autoridades compe
tentes. 

7. 3 - A vigência désta Colwen
ção Coletiva será pron,ogada automa
ticaménte por períodos sucessivos de 
2 (dóis) anos, caso não seja denun
ciada por quaisquer das partes, com 
antecedência de 9{) (noventa) dias de 
seu termo ,final; ocorrendo a pl'orro
gação, obrigam-se as partes acordan
tes a promoverem a sua ratificação 
pelas assembléias gerais no prazo de 
30 dias e a sua formalização perante 
os órgãos competentes. · 

E por assim se acharem ju~tos e 
contratados, assinam a presente em 
10 (dez) vias de igual teor. 

São Paulo, 25 de agosto de 1977. 

No dia 10 de setembro, em sessão solene no salão nobre do Co
légio Santíssimo Sacramento, na capital alagoana, foi realizada a 
colação de grau da primeira turma do curso de Educação Artís
tica do Centro de Estudos Superiores de Maceió. Segundo expres
sivas palavras do patrono da turma, Professor Pe. Teófanes Au
gusto de Araújo Barros, "o artista é o menestrel de Deus, desperta 
corações para o amor à arte, engrandece e dignifica pessoas hu
manas pondo-as em conson.ância com o eterno". - Na gravura, 
à esquerda, Cândida Cesarina Bernardes de Castro e outros com
panheiros de turma quando prestavam . juramento. 

Sindicato dos fmp~egados no Comércio de . Maringá.: 
No dia 2'1 de !tgosto tomou posse a diretoria da entidade· si:ndí-· 

cal que congrega os comerciários da cidade paranaense de Maringá: 
Os órgãos de ad::ninistração e representação têm a seguinte coJ1sti-
tuição: . . 

Diretoria: Cícet·o Moreira dos Santos, Devani Robles e Osvl!.ld.ir 
Marin. Suplentes: Maria Weiler, Acir Iori e Matheus Chiaratti. · Con
selho Fiscal: Omar Càires de Souza, Clóvis Cordeiro da Silva e Ara
mis de Freitas Pereira. Suplente:s: Geraldo Martins, Maria do Carmo 
Brito e Antônio Trentin. Delegados representantes: Cícero Moreira 
dos Santos e Antônio Trentin. Suplentes: Osvaldir Marin e Acir Iori. 

Sindicato dos Empregados ~em ··Empresas 
de Asseio e Conservação de São Paulo . 

Tomou posse no dia 2S de agosto a nova dii·etoria do sindícato 
acÜ't1à, estando seus quadros -diretivos assim integrados: ' · ·· 

Diretoria: Américo Gomes da Silva, Sebastião Mazzi, José Moa~ 
cir Malvino Pereira, Zenico da Silva e Juarez de . Oliveira. Conselhp 
Fiscal: Otacílio José 'forres, Renato de Benedetti e Antônio Carlo~ 
de Oliveira. Delegados representantes: América Gomes da Silva e 
José Moacir Malvino Pereira. 

Sindicato dos Empregados 
no ~Comércio de 

ltuiutaba 
Em virtude da renúncia de Jo-

sé Pedro da Silva, que ocupava o 

ca•rgo de secr·etário da entidade, 

sua di·retoria foi recomposta, em 

10 de agosto, ficando assim 

constituída: 

João Sérgio de Medeiros, pre

sidente; Ginovan Gonçalves Gui

marães, secretário e Neiodemes 
Muniz de Souz.a, tesoureiro . 

Fator de reajustamento 
salarial 

agosto ~e .setembro 
' Por decretos publi·ca'Cios no 

Diário Oficial da União, o Presi 
dente da República fixou em 1,40 
(um inteiro e quarenta ·centési
mos), o fator de reajustament·o 
salarial corr·espond·ente aos meses 
de agosto e setembro de 1977, 
aplicável às convenções, acordos 
coletivos de trabalho e decisões 
da Justiça do Trabalho·. Os decre
tos estão no O. O! U . de 12/ 8 e 
f5/9/77. 

sos Jurídicos em São Paulo e em Olinda, as cadeiras 
dos cinco anos em que discorreriam, os lentes "pro
prietários" e "substitutos", seus vencimentos, as con
dições de matricula dos estudante!), que deveriam ter 
15 anos completos e aprovação em língua francesa. gra
mática latina, retórica, filosofia racional e. moral e geo
metria. Esse ato, para o Vis-conde de S. Leop.oldo, Minis
trO que referendou a lei , foi o mais glorioso de sua car
rej r a política. 

· Inicialmente, os Estatutos do Visconde de Cachoei
ra regeriam os Cursos. Eram estatutos editados em 1825, 
para o curso criado provisoriamente . em 9 de janeiro 
de 1825 pelo baiano José Luís de Carvalho e Melo, Vis
conde de Cachoeira. No parecer insuspeito de Clóvis 
Beviláqua, constituíram · ''obra de jurisconsulto adminis
trador" ("História· da Faculdade . de Direito de· Recife" , 
1927, 1 c.> volume, "págs. 27 e 30). Os Estatutos descre
viam como ensinar uma a .-uma as nove cadeiras, indica
vam a bibliografia · e acentuavam que o estudo deveria 
ser ao mesmo tempo prátiCo e teórico, devendo os pro
fessores, no terceiro e n"o quarto anos, " ministrar aos 
se·us discípulos o uso prático que tem no foro as doutri-

·. nas que ouvi ram'' e organizar julgamentos simulados, 
nos vários graus de jurisdição. A .aula durava hora e. 
m'eia, sendo a primeira hora para ouvir. a lição e o res
tante para explic?ção do compêndio. A cada sábado ha
via um exame, ou "ato' ', e a cada mês um ponto. era 
dissertado por escrito_ . 

A instalação, solene e pomposa, deu-se, em São 
.Paulo, a 1 <:> de março de 1828 e, erri Recife, a 15 de 
maio do mesmo ano, em antigas instituições eclesi.ásti
cas (S. Francisco e S. Bento), com bem traçados discur
sos, tropa formada, tendo sido, em São Paulo, cantado 
um hino co·inpc:>stb para a ()Casião. · 

·o primeiro _diretor do curso de São Paulo foi José 
Arouche de Toledo Rendon, e do de Olinda, Pedro de 
Araú}o Lima, Visconde e depois Marquês de Olinda. 

. ·Segurram-se os · primeiros percalços: instai'ações 
precárias, deficiência e dissenção de lentes, arruaças e 
distúrbtos de estudantes, freqüência docente e discente 
irregular., aprovações · i_merecidas. Mesmo assim, diplo
maram-se em 1831, em São Paulo, os seis primeiros ba
charéis, · todos eies alunos transferidos · de Coimbra, e 
em 1832, em Olinda, quarenta e um bacharéis (Alberto 
Venâncio F~lho, "Dás .arcadas ao bacharelismo"; pági
!]Ss 52 - 53). 

·' Não- obstante a "lástima de . tanto bacharel igno-ran
te" ~ . como relatava o·diretor Lopes Gama, em 1838, 
ao fazer sugestões ao Governo Imperial - o ·período 
que decorreu até 1870, quando houve a " reação cientí
fica" e' a divulgação do manifesto republicano; . seria . 
marcado pot acontecimentos importantes,_ C()mo a Lei 
556, de 25 de junho de 1850, ou seja, o· Código Comercial _ 
dd linpêrio do Bràsil ; ainda em vigor, ern parte, inspirél~ 
do nos códigos comerciais espanhol de 1829. e portu
guês de 1833 e sobretudo o Regulamento 737, de 25 
de novembro de 1850, " monumento sOberbo da nossa 
legislação", nas palavras proféticas de Carvalho de Men
donça, verdadeiro Código Processual do Império, como 
pontua Alberto Venâncio filho (op. cit.? pág. 65) . · 

Até. findar .o Império, o ensino jurídico continuava 
restrito às duas faculdades, de S. Paulo e do Recife, 
para onde ·se mudara a de Olinda, em 1854.-

Vingara, de gualq~ue: ~orte, o la'nc~, ousado da i~~ 
plantação dos cursos JUridlcos no Bras1l, em 1827, cuJo 
sesquíc:enten·ário estamos a comemora~. 

.. 

· J ornai dos ·-Trabalhad-ores · -uo · €omércio ··do-· B.rdsil· O ll 

.. 
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Normas para .organizaç .. ão e funcionamento 
das Comissões ln~ernas de Prevenção 

de ,Acidentes - CIPAs 
PORTARIA N• 3.456 DE 3 DE 

AGOSTO DE 1977 
O Ministre .de Estado do Traba

mo, no uso de suas atri-buições le
gais, 

Conside1,ando que compete ao Mi
nistério do Traba·lho, ex;pedir nomias 
para ol'ientar, cool'denar, c<Jntrolar· e 
supervisionar as · atividades relàci·o
nadas com a · Segurailça · e a Medicina 
do Tràbalho (Capítulo V, do Título 
li, da CLT); 

Considerando que, ·nos temws do 
artigo 164 da Consolidação das Lei-s 
do Trabalho, as empresas deverão 

·manter Comissões Intemas de Pre
ve,nção de Acidentes - CIPAs, cons
tituíidas de acordo com as normas 
baixadas pelo Ministério do Traba-
'llio; . . 

Considerando a necessidade de 
atualizar os critérios e c·ondições mí
nimas para· a organização e funcio
·namento dessas Gomissões · com uma 
melhor adequação ao exercício de 
:su;is atribuições, face ao desenvolvi
mento atual e o aumento dos riscos 
·de acidentes e d-oenças do trabalho, · 

Resolve expedi·r as normas abaixo 
para a ·organizaçã-o e. o fun-cionamen
to das Comissões Internas de Preven
ção de Acidentes - CIPAs. 

Art.· P - O empregador, como 
tal definido no artigo 2• da Consoli
dação das Leis do Trabalho, que pos
sua· 50 (cinqüenta) ou mais empre
gados, estâ obrigado a organizar e 
-assiJStir Comissão Interna de Preven
ção de : Acidentes - CIPA, com as 
atri.b]Jições 'legais e finalidades regu
ladas por esta Portaria. 
· Art. 2~ -A CIPA serâ composta 
de representantes do . empre·gador e 
dos empregados, nas seguintes pro
porções mínimas, por empresa .ou es
tabelecimento: 

·I - de 50 (cinqüenta) a 100 
(cem) · empregad·os: 2 . (dois) repre
sentantes do empregador e 2 (dois) 
dns empregados; 
- li ·- de 101 (cento e um) a 500 
(qu~nhentos) empregados: 4 (qua
tro) representantes do empregador 
e 4 (quatro) dos empregados; 

Ill - de 501 (quinhentos e um) 
a 1.000 (mil). empregados: 6 (seis) 
representantes do empregador e 6 
(seis) dos empregados; 

IV - de 1.001 (mvl e um) a 
2.500 (dois mi:J e quinhentos) em
pregados: 8 (oirto) representantes do 
empregador e 8 (oito) dos empre
gados; 

v ·- de 2 '.501 (dois mil quinhen
tos e um) a 5. 000 (cinco mil) em
pregados: 10 (dez) representantes do 
empregador e · 10 (dez) dos empre-
gados·; · 

VI- mais de 5.000 (cinco mil) 
erripregil.dos: 12 (doze) representan
tes do empregador e 12 (doze) dos 
empregados. 

. Parágrafo 1" - A representação 
dos empregados não poderâ ser in
ferior à do empregador. • 
. Parágrafo ~ - Cada represen
tante terá um suplente. 

Art. 3• - Os representantes do 
empr:egador serão, por este desi·gna
dos, preferencialmente, das seguin-_. __ .l.----· 

Parágrafo Único - O Vice-Presi
dente da CIPA será um dos repre
sentantes dos empregados, por estes 
eleito. 

Art. 5• - O Secretário da CIPA 
será escl)lhirdo de 0omum acordo pe
los representantes do empregador e 

· · dos empregados, pudendo sua esco.lha 
reca1r em pessoa não integrante da 
CIPA. 

A1t. 6• - O empregador deverá 
facilitar aos componentes da CIPA 
e respectivos sup.Jentes, curso de trei
namento em prevençã•o de ac)dentes, 
com carga horária minimo de 10 
(dez) horas, de acordo com currí
culo a ser fixado pelo órgão compe
tente do Ministério do Trabalho. 

Art. 7• - O mandato dos mem
bros eleitos da CIPA será de 1 (um) 
ano, permitida uma reelei~,;ão. 

Parágrafo únko - O disposto 
neste artigo não se aplica ao mem
bro suptente que, durante o seu 
mandato, tenha participado de me
nos da meta·de do número das reu
mões da CIPA. 

Art. 8• - A CIPA terá as se
guintes atribuições: 

I - estudaT ou particirpa·r do es
tudo das causas, circunstâncias e 
conseqüêndas dos ac-identes; 

li - propor a realizaÇão de ins
peções, nas instalações ou áreas de 
atividades da empresa. verificando 
as siotuações de risco de acidente e 
comunieando-as ao empregador e ao 
serviço especializado em Se-gurança, 
em Higiene e em Medi'cina do Tra
balho, da empresa. quando houver; 

Ili - ·c.omunicar ao encarregado 
•do setor, para as providências neces
sát'ias, a existência de l'isco imed ia
to d·e acidente; 

IV - estudar medidas de pre
venção de acidentes julgadas neces
sárias, pGr iniciativa própria ou su
gestão de outros emprega·dos, reco
mendan'<io-as ao empregador ou a 
Serviço Especializado em Segurança, 
em Higiene e em Medicina do Tra
balho, quando houver; 

V - estudar medidas de proteção 
contra incêndio, recomendando-as ao 
empregador e ao Serviço Especiali
zado em Segurança ,em Higiene e 
em Medicina do Trabalho, quando 
houver; 

VI - pr·omover a divulgação e 
zelar pela observância das normas de 
segurança do trabalho ou de regula
mentos e instruções de serviço, emi
tidos pelo empregador, nesse sentido; 

VII - promover o interesse dos 
empregados pelos assuntos de pre
venção de acidentes e de doenças do 
trabalho, especialmente do ponto de 
vista edu:Cativo; 

Vllrl - propor a rea1ização de 
cursos e treinamentos que julgar ne
cessârios para melhorar o desempe
nho dos empregadGs, sob o aspecto 
de segurança do trabalho; 

IX - promover, internamente, no 
mês de maio, a Semana de Preven
ção de Addentes, comunicando à De
legacia Regional do Trabalho, sua 
realizaçã'O. 

X - l>ropor · ao empregador a 
concessão de prêmios aos que se dis-
+1-nrrili,·ort"r'' 't"\...,T!lC! C!1tO".o.c,ti=\o c.nhr__a ~10:-

do houver, determinando a adoção 
das medidas viáveis, mantendo a 
CIPA itúormada; 

UI - encaminhar à Delegacia 
Regional do Trabalho, trimestra!men
te, até o dia 30 dos meses de Janei
ro, abril, julho e outubro, o Anexo 
I devidamente preencludo;. 
' IV - encaminhar à Delegada Re

gwnal do Trabalho, anualmente, até 
o dia 30 de janeiro, o Anelco li, de
vidamente pre,enchido. 

Art. 10 - Compete aos emprega-
dos: 

I - eleger os seus represeqtan-
tes na CIPA; 

li - indicar à CIPA situações 
ele risco, e apresentar sugestões pa
ra a melhoria das condições de segu
rança; 

III - cwnprir as normas ele se
"urança do trabalho e os regula
~lentos e instruções de serviço emi
tidos pelos empregador ou pelo Ser
viço Especializado em Segurança, 
em Higiene e em ·Medicina do Tra
balho, quando houyer. 

Art. 11 - A CIPA se reunirá uma 
vez por mês, em local apropriado e 
durante o expediente normal da em
presa, obedecendo a uma calendário 
anual. 

Art. 12 - Quando não houver 
Serviço Especializado em Seguran
ça, Higiene e em Medici~u do Tra
balho, em caso de acidentes. de maior 
gravidade, ou prejuíw de grande 
monta, ouvido o empregador, a CIPA 
se reunirá em caráter extraordinário, 
com a presença do resp-onsável do 
setor em que ocor.reu o acidente, no 
máximo até 5 (cinco) dias após a 
oc-orrência. 

Art. 13 - A CIPA manterá Ul11 
livro apropriado, previamente auten
ticado pela DRT, para lavratura das 
atas das suas sessões. 

Art. 14 - A CIPA, para eficiên
cia dos seus trabalhos, discutirá em 
suas reuniões, dentre outros, os se
guintes itens: 

I - verificação do andamento das 
sugestões apresenta.das em reuniões 
anteriores; 

n - verifkação e discussão dGs 
acidentes e doenças do trabalho ocor
ridos após a última reunião; 

III - discussão de assuntos so
bre segurança e medicina do traba
~ho, de interesse da empresa. 

Art. 15 - Sempre que a fiscaliza
ção verificar o descumprimento, por 
parte da empresa das normas desta 
Portaria, deverá notificá~la fixando o 
praz.o máximo de 60 (sessenta) dias 
improrrogáveis para sua regulariza
ção. 

Parágrafo único - O não aten
dimento à notificação se·rá conside
rado infração e punido com a multa 
regulamentar prevista na ConsoUda
ção das Le~s do Trabalho. 

Art. 16 - No caso de o empre
gador contratar empreiteiras ou su
bempreiteiras, estas pal'ticiparão da 
CIPA da contratante principal, en
quanto estive·rem atuando na em)o}r~· · -·· 
sa, através de um rep·re·sentante do 
empregador e Ul11 dos empregados, 
independente da existência de sua 
m·ó.nria CIP.A. 

Coeficientes de 
correção monetária 
PORTARIA N• 81 DE 13 DE 

SETEMBRO . DE 1977 . 

Fixa ele acordo com o disposto 
no Decreto-Lei n9 75, de 21 de 
novembro de 1966, e no De
creto n• 61.032, de 17 de julho 
de 1967, os coeficientes de ~or
reção monetária dos. ~ébltos 
trabalhistas a serem hqUidados 
no 4• trimestre de 1977. 

O Ministro de Estado Chefe da 
Secretaria de Planejamento da Pre
sidência da República, no uso de ~uas 
atribuições, nos termos dos artlgos 
79 da Lei n• 5. 334, de 12 de outubro 
d~ 1967,· e 6• da Lei n• 6. 036, ~e 1• 
de maio de 1974, 

Resolve: 

1.· Fixar os· coeficientes para a cor
reção monetãria dos débitos trab~
llüstas a serem liquidados no 49 trl· 
'nestre de 1977, a seguir indicados, 
em observância ao disposto no De
creto-Lei n• 75. de 21 de novembro 
de 1966 e do Decreto n• 61.032, de 
17 de julho de 1967. . . 
2. Determinar que esses coef1c1entes 
entrem em vigor após os noventa dias 
aludidos no artigo 1" do citado De
creto n9 61.032. 

João Paulo dos Reis VeUoso 
Ministro 

Coeficientes pat·a a Correção }lonetâ
l'ia dos débitos traba!Wstas a serem 
liquidados no 4• trimestre de 1977 

I I 
Ano• Trimestre \ coeficiente de Corr. Monel, 

1977 4• 1,000 
39 1,062 
2• 1.166 
1• 1,237 

1976 49 1.349 
3• 1.469 
2• 1.597 
1• 1,704 

1975 4Q 1,807 
3• 1,905 
2• 2,024 

1974 I 
1• 2,128 
49 2.229 
3• 2,530 
2• 2,713 
·1· 2,818 

1973 49 2,917 
3• 2,997 

,2• 3,104 
1• 3,205 

Í972 49 3,294 
3• 3,394 
2• 3,560 
1• 3,692 

. 1971 49 3,876 
3• 4,124 
2• 4,315 
1• 4,497 

1970 49 4,771 
3• 4,917 
2• 5,085 
1• 5,364 

1969 49 5,690 
3• 5,824 

·'' 2• 6,069 
p 6,377 

1968 49 6,705 
3• 7,079 

'7 C11: 

DESPIACHOS . MINISTERI.AIS .·: 
SINDICATO DOS TRABALHADORES E ENSACADOR.ES . 

DE CAFÉ DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) 

MTb - 305 .13·5-72 - Nos termos da proposta .da Secretaria de Relaçõe 
do Trabalho, e tendo em vista a Resolução da Comissão ·do Enquadraanent 
Smdica·l, resolvo atendendo ao que requereu a Associação Profissional do 
Carregadores e Ensacadores de Café de São José do Rio Preto, no Estadr 
de São Paulo, :'econ.h~cê-la so.b a denominação de Sindicato dos TreJba~adore 
e Ensace.dores de CaJé de São José do Rio Preto, como · entidade sindical d 
1• grau, representativa da resrpeeUva categoria profissional integrante. do 3 
gmpo - trabalhadores no comércio armazenador do plano da :Cp~eqeração 

, Nacional dos T·~abalhadores no Comércio, na base territorial dos municípjos dJ 
São José do Rio Preto (sede) e Mirassol, no referido Estado, homologados o 
Estatutos Sociais com as correções sugeridas. Em 22 de agosto de .1977 fo 
assinada a carta que reconhece como entidade sindical representante da cate 
goria profissional, nos tennos da legislação em vigor do Sindicato dos. 'l)'a 
ball1ado~es e Ensacadores de Café de São José do Rio P·reto, .no Est~o· .d. 
São Paulo. (DOU; 31-8-77). 

SINDICATO DOS AJUDANTES DE DESPACHANTES . 
ADUANEIROS DO .1\IÚNICiPIO DO RIO DE JAN·ElRO . 

M'l\b - 308 .044-76 -O Ministro de Estado do Tr'a:balho · tendo em vistl 
a omissão na denorilinação da entidade a que se refere a presente Carta, n• 
apostila datada de 30 de dezembro de 1976, retlifica a mesma para Sindicato 
dos Ajudantes de Despachantes A'<iuaneiros no Munidpio do Rio de Janei 
ro. (oDOU, 2-9-77). · · 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE MINÉRIOS, 
COI\IBUSTtVEIS MINERAIS E SOLVENTES DE PE'l\RóLEO DE 

SANTO ANDRÉ E MAUÁ (SP) . 

:; 

M'DPS - 305.250-74 - O Ministro. de · Estado do T!'61balho, tendo . en 
vista o . concedido ao «Sin:dicato dos Trabalhadores no Comércio de Miné:'ios 
Combustíwis Minerais e Solventes de Petróleo de ·Santo Andre e Maub, nt 
Estado de São Paulo, nos autos Proc. MTPS · - 305.250-74, resolrve. excluiJ 
<la base- territorial do «Sindicato dos Trabalhado!"es no C.omércio de ·Minério5 
Combustíveis Minerais e Solvente.s de Pet:-óleo no Estado de São · Paulo• o: 
munidpios de São Bernardo do Cainpo, Diadema· e Ri:beirão · P·ir·es, ·no · referidc 
Estado. (-DOU, 2-9-77). 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO.l\IÊRCIO 
NO ESTADO rDE ALAGOAS 

MTb ·- 315.032-75 - O SecretArio. de Relações do Traibahl1o, 11o uso d~ 
delegação de competência que tne confere a Portaria n• 3 .3·65, de 3 de de· 
zembro de 1971, e atendendo ao que requereu o Sindicato dos Empregados nc 
Comé:-cio no Estado de Alagoas, nos autos do processo MTb - 315.032-75 
expede em 2~ via a Carta de Reconhecimento outorgada ao mesmo em 12 
de. julho de 1943. (DOU, 1&8-77). · 

SINDICATO DOS EMPREGA·DOS NO COMÉRCIO 
HOTELEIRO E SI.MILARES DE JOAO .PESSOA · 

MTh - 308.932-75 - O Secretlârio de Relações do Trabalho, no uso da 
delegação de competência que lhe confere a Portaria n9 3. 3·65, de 3 qe de· 
zembro de 1971, e atendendo ao que requereu o Sindicato dos Empregados no 
Comércio Hoteleiro e Similares de João Pessoa, nos autos do processo MTb 

308.932-75, _expede em 2'~- via a Ca:ta de Reconhecimento outorgada ào 
mesmo em 26 de setembro de 1941. (DOU, 18-8-77). 

SINDICATO DOS CARREGADORES E ENSACADOJlES 
DE CAFÉ DE PONTA GROSSA (PR) 

MTb - 329.424-74 - O Secretãrio de Relações do Trabalho; · no • uso 
da delegação de competência que lhe confere a Portarfa 11• 3.365, de 3 de 
dezembro de 1971, e atendendo ao · que requereu o Sindicato dos Carregadores 
e Ensacadores de Caf:é de Ponta . Grossa, nos autos do processo MTb - . : . 
329.424-74, eXJpede em 2'~- via a Carta d·e Reconhecimento 0 utol"gada ao mesmo 
em 6 de março de 1969. (OOU, 1•&8-77). · 

FEDERAÇAO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, nCNICOS, 
DUCHISTAS, MASSAGISTAS E EMPREGADOS EM HOSPITAIS E . 

CASAS DE SAúDE NO ESTADO DE SAO PAULO 

MTh - 33·1.402-74 - O Ministrá de Estado do Traibalho, tendo em vist~ 
o requerido no Processo M'Db - 331.402-74, e a alteração determinada pela 
Portaria n• 3.311, de 2-2-74, na categoria profissional.· «enfermeiros e .empre
gados em hospitais e casas de saúde» do 4• grupo - empregados em · turi~mo 
P hn,.nit.J>Ii<i:>riA - rln nl:>,nn ri:> r.nn.fP<i"r"l'iin NRcinn"l rln,; :r'rahal.hadorfl!<: nn 



tes ao empregaaor e 12 (<iore) aos 
empregados. 

Parágrafo 1~ - A representação 
dos empregados nãQ poderá ser in
feriQr à do emprega<lor. • 
. ·Parágrafo Z. - Cada represen
tante terá um suplente. 

Art. 3• - Os representantes do 
empregador serão, por este desi·gna
dos, preferencialmente, das seguin
tes áreas: 

·· I - administração: elemento de 
destaque que P<~ssa assegurar o apoio 
e o incentivo necessários à atuação 
da CIPA, e que será o seu Presi
dente; 

li - lécnioa operacional e ma
niioonçãQ; 

· lil - médica; 
IV. - serviç.Ó socia~l. 
Pai'ágrafo único - A:s áreas 'men

cionadas nos itens li, lil elV serão 
.representadas, respectivamente, por 
engenheiro, médico e assistente so
dàl, quando houver, ou por quem 
p<Íssua quaiificação e demonstre in
teresse pela · prevençãQ de acidentes. 

Art. 4• - Os representantes dos 
empregados serão eleitos, em escru
tínio secretQ, dentre elementos pre
ferencialmente sindicalizados, perten
centes aos setores expostos a maior 
risco de acidentes e que mais se 
tenham destacado pela capacidade de 
liderança, assiduidade, disciplina e 
interesse pe·la prevenção de aciden-
tes. · 

t.:e:s:sar·rus 1Ji::tra !Ut:=J.'H'Unu· u uc~Jupe:

nho dos empregados, sob o aspecto 
de segurança do trabalho; 

IX- promover, internamente, no 
mês de maio, a Semana de Preven
ção de Acidentes, c·omrunicando à De
legacia Regional do Trabalho, sua 
realização. 

X - propor · ao empregador a 
concessão de prêmios aos que se dis
tingüirem pelas sugestões sobre as
suntos de atribuição da CIPA; 

XI - atuar junto ao empregador, 
'Visando a proteção do homem, a con
tinuudade operacional e o aumento 
da produtividade; 

XII - manter registl'Q da'S ocol.'
rências de acidentes do trabalho e 
doenças profissi.onais; 

XIII - encaminrha·r trimestraJ
.mente, à direção da empresa, até o 
rdia 20 dos meses de janeiro, abril, 
julhQ e outubro, o Anexo L devida
mente preenchido e ao Serviço Espe
cia,liza:do em Segurança, em Higiene 
e em Medicina do Trabalho, quando 
houver. 

Art. 9• - Cumpre ao emprega
dor: 

I · - prestigiar integra>lmente a 
CIPA, concedend·o a seus componen
tes os meios necessários ao desem
penho de suas atdbruições; 

li - estudar as suas recomenda
ções, com o parecer do Serviço Es
pecializado em Segurança, em Higie
ne e em Medieina do Tralbe.lho, quan-

~ã~·~d~~~j~ d~ ~ T;~baih~. ---~4~~nt-
Ali. 16 - No caso de o empre

gador contratar empreiteiras ou su
bempreiteiras, estas participarão da 
CIPA da contratante princi'Pal, en. 
quanto estiverem atuando na emp1, · 
sa, através de um rej}resentante do 
empregador e um dos empregados, 
independente da existência de sua 
própria CIPA. 

Pará·grafo único - O disposto 
neste artigo só se aplica às emprei
teiras ou subernpreite·iras que, para 
execução do contrato, necessitem dis
por de mais de 50 (cinqüenta) de 
seus empregados. 

Ali. 17 - A C:IP A quando cons
tilluí•da deverá requerer seu regis
tro à Delegada Regional do Trabalho 
e, após cada eleiçã.o, comunicar a re
lação dos seus membros. 

Art. 18 - Os formulários previs
tos nos artigQs 9• e 20 da Portaria 
n• DNSHT 32, ficam substituídos pe
los Anexos I e 11, desta Pot'taria, 
para cujo preenchimento o ól'gão 
competente do Ministério do Traba
~ho baixará instruções complementa
l~es. 

Art. 19 - Esta Portaria entrará 
em vigor a 1• de setembro de 1977, 
revogadas as disposições em contrá
rio e, especialmente, a Portaria 
DNSHT n• 32, de 29 de novembr·o de 
1968. 

ARNALDO PRIETO 

1970 4" 'f,/"11_ 

3• 4,917 
2• 5,085 
I • 5,364 

1969 49 5 ,690 
3• 5,824 
2• 6,069 
p 6,377 

1968 49 6,705 
3• 7,079 
2• 7,615 
1• 7,976 

1967 49 8,296 
3• 8,676 
2• 9,219 
1• 9,778 

1966 I 49 10,511 

(D. O. U. 15-9-77) 

LEVE ALGUÉM AO 
MOBRAL: METADE 

DO TRABALHO 
VOCÊ Já FEZ 

Convencão coletiva de trabalho do Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio, Propagandistas, 
w Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Distrito Federal 

·Convenção que entre si cele
bram o Sindicato dos Empre
gados Vendedores e Viajantes 
do Comércio, Propagandistas, 

·Propagandistas-Vendedores e 
Vendedores de Produtos Far
macêuticos do Distrito Federal, 

· e a Federação do Comércio de 
Bra.sflia, Federação das Indús
trias ·de Brasília, Sindicato das 
Indústrias Gráficas de Brasflia, 
Sindicato das Indústrias Meta
lúrgicas, Mecânicas e de Mate
ria,is Elétricos de Brasília, Sin
dicato da Indústria da Constru
ção Civil de Brasília,Sindicato 

· das Indústrias de Panificação e 
Confeitarias e de Massas Ali-

. menttcias de Biscoitos de Bra
sília, Sindicato dos Lojistas do 
Comércio de Brasília, Sindica
to dos Representantes Comer
ciais de Brasília, Sindicato do 

· Comércio Varejista de Automó
. veis e Acessórios de Brasilia, 

rep•resentados neste ato por 
· sei.Js presidentes, o J)rimeiro, 

de um lado, em nome da cate
goria profissional dos emprega
dos vendedores e viajantes do 
comércio, propagandistas, pro
pagandistas-vendedores e ven
·dedores ·de produtos farmacêu
. ticos e do outro lado, em no
me das categorias econômicas 
tem entre si ajustado mediante 
a presente «Convenção Coleti· 

· va de Trabalho11, o seguinte: 
· 1° ·- Aos empregados represen

tados pelü Sindicato dos Empregados 
Vendedores e Viajantes do Comércio, 

Propagandistas, Propagandistas-Ven
dedores e Vendedores de Produtos 
Farmacêuticos é concedido pelos 
empregadores representados pelas 
categorias econômicas dos sindicatos 
convenentes, um aumento salarial de 
40% (quarenta por cento), de con
formidade com o índice fornecido pe
lo Conselho Nacional de Política Sa· 
larial (C.N.P.S.) , que incidirá sobre 
o salário fixo, pa1ies fixas de salário, 
ajuda de ,custo. de qualquer ordem ou 
natureza e diárias, (mesmo as que 
não excedam a 50% ( cinquenta por 
cento), majoração que deverá incidir 
sobre os contratos. de trabalho vigen
tes na data da assinatura da presente 
convenção, com vigência a partir de 
1-09-77 a 30-08-78. 

2• - O aumento atingirá a toda 
categoria profissional diferenciada, 
inclusive aos admitidos após a data 
base, de conformidade com o prejul
gado 09 56, do Tribunal Superior do 
Trabalho . 

39 - Igual percentual de aumento 
incidirá sobre o salário tarefa, isto é, 
representados por quantia fixa por 
unidade ou unidades vendidas, bem 
como por quantia fixa em duplicata 
cobrada, ressalvando-se as empresas 
que mantenham tabelas próprias de 
percentual com base no valor do pro
duto . 

4• - O mesmo aumento percen
tual sobre o padrão salário comissio
nai anual é a média garantida na for
ma das leis n~s . 3 .207, de 18/07/1957, 
e 6.224, de 14/07/1975 . 

59 - Fica assegurado a todos os 
empregados representados pelo Sin-

dicato dos Empregados Vended()res e 
Viajantes do Comércio, Propagandis
tas, Propagandistas-Vendedores e 
Vendedores de Produtos Farmacêuti
cos do Distrito Federal, mesmo para 
os que atualmente percebem salário 
a base de comissão, um piso mínimo 
de salário fixo , nunca inferior a Cr$ 
1.106,40 (hum mil, cento e seis cru
zeiros e quauenta centavos) , indepen· 
dentemente do salário comissionai 
que lhes por pago. 

69 - Serão compensados os au• 
mentos compulsórios ou espontâneos 
concedidos no período de 30/08/76 a 
30/08/77, salvo os decorrentes de 
promoção, transferência, implementas 
de idade, equiparação salar.ial e tér
mino de aprendizagem. 

79 - Fica concedido Cr$ 210,00 
{duzentos e dez cruzeiros) o adicional 
por quinqüênio de serviços para o 
mesmo empregador, devendo o mes
mo ser assegurado a· todos os empre
gados que conten1 ou venham a con
tar cinco anos. 

8• - o processo da p~orrogação 
total ou parcial desta' convenção, bem 
como os direitos e deveres dos empre. 
gados de empresas, serão estabeleci
dos nesta convenção e na legislação 
em vigor. 

9° - Não haverá restituição ou 
diminuição de salário, ajuda de custo 
e di árias, ou parcelas ~eferentes a au
mento espontâneo, dado pela empresa, 
por efeito da presen te convençãÓ. 

10• - A presente convenção rege
rá as relações inqividuais de traba· 
lho dos integrantes das partes conve· 
nente~ . 

12 .O Jornal dos Trabalhadores no Comércio do Brasil 

11• - ·As normas , de conciliação 
são as da legislação em Vigor. 

129 - Desconto assistencial cor· 
respondente a um dia de trabalho àe 
cada membro da categoria profissio· 
na!, sindicalizado ou não, baseado no 
salário do mês de novembro de 1977. 
incluindo-se partes fixas e variável do 
salário, uma única vez, por ocasião 
do primeiro pagamento do salário 
reajustado em favor do Sindicato dos 
Empregados Vendedores e Viajantes 
do Comércio, Propagandistas, Propa· 
gandistas-Vendedores e Vendedores 
de Produtos Farmacêuticos do Distrl· 
to Federal, importância essa a ser re· 
colhida pela empresa até 30 de de· 
zembro de 1977, havendo uma tole· 
rància de 30 (trinta) dias, e deposi
tada em conta vinculada sem limite 
no Banco do Brasil S/ A, Agência 
Central, de n• 409.696-7, mediante 
guia especial fomecida pela entidade. 

139 - A cada infração cometida 
pelo Sindicato dos Empregados a esta 
Convenção Coletiva de Trabalho, será 
punido com 2"5% (vinte e cinco por 
cento) do salário mínimo e no caso 
dos empregadores, será de 50% (cin
quenta por cento) do salário mfnimo 
por empregado. 

E, por estarem justos e acordados 
assinam a presente Convenção, em 
tantas vias quantas são as partes que 
por ela se obrigam, além de uma via 
destinada ao registro e arquivamento 
da Delegacia Regional do Trabalho no 
Distrito Federal. 

Brasília - Distrito Federal, 03 de 
agosto de 1977. 

FEDERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, Tt"CNICOS. 
DUCHISTAS, MASSAGISTAS E EMPREGADOS EM HOSPITAIS E . 

CASAS DE SAúDE NO ESTADO DE SÃO PAULO . 

M'Iíb.- 331.402-74 - O Ministro de Estado do Tralbalho, tendo em vista 
o req~en{fo no Processo M'I1b - 331.402-74, e a alteração determinada pela 
Porta na n• 3. 311, de 2-2-74, na categoria profissional. «enfermeiros e .empre
gll!düs ~m .hospitais e casas de saúde» do 4• grupo- empregados em · turismo 
e hos·pttahdade - do plano da Confederação Nacional dos Tr~balhadores no 
Comércio, para «profissionais de enfermagem, técnicos, duchistas, massagis
t~s e empregado~ .em hospitais e casas de saúde11, representada .pela «Federa• 
çao dos Enfermetros e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde no Estado 
de São Paulol>, passa esta a denominar-se «Federação dos Profissionais de 
Enfermagem, T-écnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospita·is ·e 
Casas de Saúde no Estado de São Paulo11. (DOU, 2·9-77). · 

SINDICATO DOS PROFISSIQNA.IS DE ENFERMAGEM, TÉCNICOS. 
DUCHISTAS, llASSAGISTAS E miPREGkDOS EIM HOSPITAIS E 

CASAS D~ SAúDE .DE RWEIR!O PRETO (SP) 

MT.b - 331.402-74 - O Ministro de Estado do Trabalho; tendo · em 
v.ista o requerido no Proc. 331.402-74, e a alteração. determinada pela Poria~ 
na n• 3 .. 31~, de 2-2-74, na ~ategoria profissional «enfennekos e .. ~mpregados 
em hospttats e casas de saude:o do 49 grupo - empregados em turismo e 
ltospitalida:de - do plano da Confederação Nacional dos Trabal.hadores no 
COmércio», para «·profissionais de . enfermagem, • técnicos, duchistas, massagis
tas e empregados em hospitais e casas de saúde», rep:-esentado pelo «Sindica
to dQs Enfermeiros e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde de Ribeirão 
Preto» no Estado de São Paulo, passa este a denominar-se: «Sindicato dos 
Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados 
em Hospitais e Casas de· Saúde de Ribeirão Preto», no r~erido Estado (DOU, 
2-9-77) ; . 

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, 'N:ONICO! 
DUCHISTAS, liASSAGISTAS E EMPREGADOS EM HQS.PITAIS E 

CASAS DE SAúDE DE SANTOS (SP,) 

M'I\b - 331.40'2-74 - O Mi·nistro de Estado do ' T:abalho, tendo em vista 
o requerido no Proc. MTb - ·331.402-74 e a alteração ·detenninada pela Por
taria n• 3. 311, de 2-2-74, na categoria profissional «e:tifermeiros e empregados 
em hospitais e casas de saúde» do 4• grupo - empregaaos em ' turisni0 e hos· 
pUalidade - do plano da Confede:ação Nacional dos Trabal·hadores no Comér
cio, para «•profissionais de enfermagem, t-écnicos, duchistas, ·massagistas .e e:rp
pregados em hospitais e casas de saúde:o, representado pelo «Sindicato dos 
Enfermeiros e EmpregadQs em Hospitais e Casas de Sàúde, Duchistas, e Mas
sagistas de Santos», no Estado de São Paulo, passa este a denominar-se ' «Sin~ 
dkato dos Profissionais de Enfermagem, Técnicos,. Duchistas, Massagistas ,e 
Empregados em Hospitais e Casas de Saúde de Santos», . no referido Estado. 
(DOU, 2-9-77). . 

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, 'N:CNICOS 
DUCHISTAS, MASSAGISTAS E EMPREGADOS EM HOSPITAIS E 

CASAS DE SAúDE DE SÃO JOSÉ l)OS CAMPOS (SP) 

MTb - 331.402-74 - O Ministro de Estado do T:-itbalho, tendo em vista 
o requerido. no Proc. MTb - 331.402-74 e ·a alteraÇão dete·rminada ·pela Por
taria ·n• 3.311-74, de 2-2-74, na categoria profissional «enfermeiros e emprega
dos em hosp-itais e casas de saúde,· do 4• grupo - emipregados em turismo, e 
hospitalidade - do plano da Confederação Nacional" dos Traba:lihador.es no 
Comércio, para profissionais de enfermagem, técnicos, duchistas, massagistas e 
emp·regados em hospitais e casas de saúde», representado pelo «Sindicato dos 
Enferlneiros e Empreg~dos em Hospitais ·e Casas de Saúde de Sã.o José dos 
Campos~>, no Estado de São Paulo, passa este a denominar-se «Sindicato· dos 
Profissiónais de Enfermagem, Técnicos, Duohistas, Massagistas e · Empregados 
em Hospitais e Casas de Saúde de São José dos Campos», no referido Estado. 
(D.OU, . 2-9-77). . . . 

. SINDICÀ TO DOS TRABALHADO~S NO COMtRCIO DE MINOIOS 
COMBUSTtVElS MINERAIS E ·SOLVENTES DE PETRóLEO 

DE CAMPINAS (SP) 

MTPS ~· 304.058-72 -O Minist:-o de Estado do Trab~lho, tendo M1 
vista · o que requereu o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios, 
Combustíveis Minerais e Solventes de Petróleo de Campinas, no Esta~o de 
São Paulo, nos autos do Processo M'I\PS - 304.058-72, resolve estender, sua 
base territorial ao municí<pio de Paulínia no referido Estad9, e eX'pede ·em 
2~ via a · sua Carta de R·econhecimento ·outorgad;i ao mesmo em 10 de feve
reiro de 1965. (DOU, 2-9-77). 

~~temb.l'lo , - · 19 77 

/ ·. 
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· 'Esêolâ' Supé'ri~r .. de Guerra encerra , 
. - . . 

,_ o- l~ - Ci-clo~· de · ·Extensã·o de 1977 
..:· -. - -:- ! , 

. _ · Sob a direção do Ministro Antônio Fa:ntinato · Neto ·e do · Capitão-de-Mar-e-Guerra Luís Renato 
::Dantas Maphado, realizou-se na Escola Superior de Gv.e"rra, de 15 a 26 de agosto, o lQ Ciclo de Exten- • 
: '§ãp de 1977,. com várias cónferências que . .abordaram os seguintes temas: o homem no mundo contempo-
~ l'ªneÓ; O homem brasileiro; A cultura brasileira; ·Desenvolvimento científico e tecnológico na área 
: da ~aúde; A família brasileira; Comunicação social; Política social no Brasil; Responsabilidade · das 
'-élites; · A juventude bràsileira; ·.e Os rumos da cultura brasileira. O Ciclo de Extensão contou 
~ ~om a colaboração de. inÚpleros membrqs do- Cor-po Permanente da ESG, dele também participando os pro
._ .fessores Othongaldi Rocha, Daphnis Ferreira e Maria Pia Duarte Gomes. O Professor Maximiano de Car
,:valho o.e · Silva, escolhido orador da Turma, fei expressivo discurso cuja ínte~ra a seguir transcrevemos: 

_, : ._... ..::. 

i" ~ -: .'-~s i n t Ó~me extremamente 
honrado com o convite que re
cebi para falar em' lióme.~dos es
tagiários, n~st_a · sessãp de. enQer~ 
ramento do Ciclo de Extensão 

-- ~sóbrê_ - Valorização. ao ··H:ameíii. 
I :-.B~~-sileÍro, em .tão ~qa hod pro

:. n;iovÍilo pel~ ·.Escola Superior de 
·-Guerra., 

Aceitei a designação por es
ta"i'-plenamente cónvenCidó · dá. · · 
possibilidade ' de< traduzir; · com 
singeleza e veracida:de, as .nossas 
agradáveis impressões e o reco-

--,nh:ecimento :do alto· proveito des.:. 
: ·te'·éonvivió de duas ·seriuinlis, em 
-. qú~- nos foi . didó :JJ;ledÜa~- sobre 
::temas da .m~or relevância. 

· · : Propor.cio:O.o·u-ine. esta segun
.: d~ . oporturüdade d.e fréqüentar a 

Escola Superior de Guerra a mi
nha condiçãq. de .professor uni
versitário, que tem atua,do. como 
coordenador das atividades da 

~ -discip-lina: · Estudo · de Problemas 
,· .. BhisÜeiros, nos cursos de gra
. · du~ÇãÓ e d~ pós-graduação ·da 
Universidade Federal Fluminen
se (UFF) , 

Dé outra feita, no ano de . . 
1975, já aqui estivera para par
ticipar como estagiátio ela' pro
gramação anual. do Çurso. Supe-

;-,:rior de Gu~i~a- .que me permi
:. -Úu, além dos estudos e -pesquisas 
· . . em ·bom nível, o iries·quecível em
: 'seja de três viagens de apóio à 

análise da conjuntura · interna e 
externa, -duas por toda a exten
são do t~rritório nacional e uma 
no roteiro da · África (graças à 
qual entrei em contato com al-

· .. guns aspectos da realidade r e
.. . cent~ da criação e afirmação de 
-, ·. novas nações · que têm grande 

.e1llpenho em estreitar os laços 
de amizade e cooperação de toda 
a ordem com o Brasil). 

Conio tantos que por aqui 
têm passado, pude perc!)ber com 
nitidez que ·a grande missão da 
Escola Shperior de Guerra é, sem 

~ ·aúviâa; a "de congregar civis dos 
. "mais .. diversos setores de ativi-
. ·dade· e militares das tr~ 

· ' a análise· 

que ainda as separam, com gra
. ves prejuízos para os nobres in

teresses em jogo n91 esforço de 
afinnação ·nacional.. · 

.. De alg-qns anos para cá, ins
tituiu a direção da ESG os Ci
clos de Extensão, que vieram au
menta'r as oportunidades de 
acesso às melhores fontes de in
f~m~ação sobre a r .. ealidade pre
sente .. :0 . Ciclo que açabamos de 

.. concluir, sobre Valorização do 
Homem Brasileiro, ' é bem um 
exemplo . do extraordiÀ.ário ser
viço que a Escola ve:ri prestando 

. ao BrasiL Organizado sob as vis
tas do ilustre Comándánte da 
ESG, General-de-Exérdto Ayr
ton :f>ereira To~rinho, homem 
de ação 'discreta, firme e clarivi
dente; confiado à direção segura 
de : um verdadeiro e},."Poente da 
diplomacia brasileira - o Mi
mstro Antônio Fantinato Neto; 
com a execução do pla~o a cargo 
da D i v i s .ã o de Cursos de 
Atualização eficientemente che
fiada pelo Capitão-'de-Mar-e
Guerra Luiz Renato Dantas Ma
chaqo, que .contou com a cola
boração de · · taritos dedicados 

- menib~os do Corpo Permanente 
e do Corpo -. Admini,strativo -
este Ciclo de dez sessões, em ;que 
atuaram eminentes figÚras da vi
'da 'intelecitual brasileirll, . perdu
rará n.a nossa 'lembrança, pelo 
clima de cordialidade em que nos 
envolvemos, pelo ensejo do reen-

. aontro de antigos companheiros e 
da feitura . de novas e preciosas 
amizades, pelo privilégio do de
bate com . conferencistas que se 
esme1'aram na análise mais am
pla dos _temas escolhidos, e afinal 
pelos frutos que colhemos de tão 
favorável experiência. 

O Ciclo de Extensão I-77 te
ve o grande mérito de favorecer 
o entendimento da extrema com
plexidade desse processo de va
lori~ação do homem brasileiro a 
que foi consagrado. · Creio· que, 
para ilustrar a importância das 
múltiplas formulações e concei
tos · ~ foco .e ri"' 

caminho o de ajustar as nossas 
instituições de pesquisa às exi
g ê n c i a s do desenvolvimento 
cientifico-tecnológico e ào mes
mo te:::npo ao real interesse do 

·País. Das cons'iderações sobre a 
.frunília,· ressaltou a urgência de 
contarmos com vigorosa e ade
quada política de apoio à orga
nização familiar, tão ameaçada 
de desagregação. Foi-nos grato 
perceber que, no setor da comu-

. meação socjal, vai-se aguçando a 
viva consciência do dever de ela
borar e implantar um código de 
ética que elimine ou atenue os 
teh~veis efeitos da ação desorde
nada dos meios de comunicação 
em nossa sociedade-. Causaram · 
espécie os eloqüentes dados so
bre a expansão da previdência 
e assistência social, merecedores 

· de ampla divulgação, para que a 
opinião púbHca possa avaliar cor
retamente o que tem sido feito 
e saber que há ainda uma longa 
caminhada pela frente nesse 

- campo de ação que é um desafio 
permanente aos homens de go
verno . .Verificamos como as nos
sas elites precisam estar aten
tas e preparadas para o desem
penho da magna tarefa de uma 
reorganização polítk:a que aten
da aos justos recla.."'los da nos
sa consciência jurídica e demo
crática. Pusemo-nos diante dos 
problemas de um país cuja. po
pulação é preponderantemente 
jovem, o que implica a necessi
dade de melhor se prepararem 
as lideranças para o ingente tra
balho de canalizar as energias 
dessa juventude e comprometê
la efetivatmente como força vi
va, atuante e positiva no pro
cesso do nosso desenvolvimento 
Finalmente, concluL"'los que sÓ 
mediante substanciais investi
mentos demográficos, nas áreas 
da Edu_cação, Cultura, Saúde e 
Saneamento Básieo, conseguire
mos proporcionar ao homeru. 
brasileiro condições propidató
rias da sua p 1 e n •a integração 

· social. 
n __ _ , 

Ambulatório· médico do Sindicato· i/os· 
Empregados no Com:ércio ·.tle Arataju 

No dia 27 de agosto foi inaugurado o Ambulatório Médico do Sindicato dos EmpregadOs no Comércio 
de Aracaju, que em justa homenagem ao Ministro do Trabalho foi batizado com o nome de "Arnaldo 
Prieto". À solenidade de inauguração compareceram os Delegados Regionais do Trabalho de Sergipe, 
João Batista, e da Bahia, lvanilson Soares Tri-ndade; o presidente da Federação do Comércio de Ser
gipe, Hilton Ribeiro; além do representante do Governador do Estado, que presidiu os trabalhos. A di
retoria do Sindicato, tendo à frente o companh'eiro Temístocles Macedo, prestou significativa homena
gem ao Delegado Re.gional do Trabalho de Sergipe e ao presídente da Federaçí3,o dos Empregados no 
Comércio da Bahia e Sergipe, Oswaldo Gonçalves Pereira, visto no clichê quando falava sobre o im-
portante acontecimento. · · 

1Relevação de multa 
moratória nos . débitos 

p~evidenciários • 
O Ministro da Previdência e Assis

tência Social baixou portaria rele
vando multa moratória para o reco
lhimento de débitos previdenciários, 
nos termos que se seguem . 

«I . - O recolhimento <!e contrl
bui~ões previdenciárias em atraso, re
lativas a até o mês de competência 
de junho de 1977, erfetu.ado até o dia 
30 de dezembro de 1977, será feito 
com relevação da respecti-va multa 
e independentemente de prévia au
diência do órgão arrecadaqor. 2 -
O devedor executado jud'icialme·tte 
ooderá benefi~iar-~.. nn nisnnstn nn 

~brirá - novos c.am~pos 
de trabalho para a mulher 

Rever a legislação tl'labalhis
ta (manter apenas normas para 
gravidez e garantia de emprego 
durante a gestação) e estabele
cer novas bases para a formação 
profissional são pontos de uma 
política que o Minis·tério do Tra-
'ht~lhn .n'ro+.o't'\rl ..... ~-~ ..... ~ ...... -~ 1----·-

Acentuam ainda que a legis
lação,- dita de «proteção ao tra
balho da mulher», constitui 
«obstáculo i:n~gável ao ÜÍgreSpO 
e à perm-.mência de mulheres no 

-' m e r c a d o de trabalho». Pa:ra 
eles, alguns pontos devem ser es-
"n.O-n;al~..on+.o. I'H''\ "t"U:!,;,rlo,..arlru~ n'\Y,n 
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a ordem com o Brasil) . 

Como tantos que por aqui 
têm passado, pude perc~ber com 
nitidez que a grande missão da 
Escola Superior de Guerra é, se1n 

: auvíêla; a ·ae congregar civis dos. 
', mais .. diversos setores de ativi
. dade e militares das tr~ forças, 
·par!! ' à análise objetiva, lúcida·, 
jsénta; dos grandes · te=nas da 

· .· .at1,1alidade, na : busca .incessante 
:.' dos melhores caminhos para a 

solução deis problemas nad.onais 
e internacionais. · 

Juarez Távora, quando na di
reção da Escola, nos anos . de 
1953-1954, já antev!a os resul
tados dessa aproxfmação' .....:... e, 
por isso, traço de união que foi · 

.. em toda à' vida entre. c:i mundo 
_. civil.e o inundo militar, inceliti· 
~ vo.u o plano ·de ampliação da fre· 
· · qüêricia de dvis ·q_uálW:Cados ao 
·' G\Irso Superior de Guerra e as 
:---;b . ~-n em é r Ü as atividades •· da 

-~- _ADBSG, como medida-s efetivas 
~. :dê:: i::ongraÇain!'lntç(das lide.r!lrtças 
. ·civis 'e nlilitares, para que· me-

lhor se conheça!Il e vençam, com 
largueza de espírito· e· ex1:1.ta com
preensão-dos· valores cautênticos, 
as · barr~íriÚ;- das d~sconfia~~as 
descabidas e dos · preconceitos 

•'=:·: · . 

O Ciclo de Extensão I -77 te
ve o grande mérito de favorecer 
o entendimento da extrema com
plexidade desse processo de va· 
lori:z;ação do homem brasileiro a 
que fài consagrado. · Creio que, 
para ilustrar a . importância das 
múltiplas formulações e cónceli
tos que . estiveram em foco, seria 
bom ressaltar alguns pontos fun
damentais. Vimos como é · indís
pensável, para adentrar os· pro
blemas e encontrar as . soluções, 
ir às causas primeiras, valorizan
do o conhecimento filosófico e 
as ciências humanas, q1,1e podem 
ajudar-nos a contrapor soluções 
bem formuladas às que advêm de 
análises superficiais e apressa
das dos temas em exame~ Senti
mos, nas . considerações sdbre o 
homem brasileiro; a absoluta rie- -
cessidade _de pres~rVar os valo
res . cristãos . . da . sua formação 
histófieó-cultural. .Na revisão da 

· cultura brasileira, mais _ u:ri.a vez 
compreendemos o. que represen
ta a política de · defesa do · patri
mônio da língua portuguesa co-

.. mo _ «expressão cultural mais 
completa >>. da nacioiJ.alidade. Pa
r.a a resohição dos problemas de 
saúde; apresentou-se como bom 

.J<·Inalmente, concluí..'llos que 
mediante substanciais investi
mentos demográficos, nas áreas 
da Educação, Cultura, Saúde e 
Saneam"Einto Básico, conseguire
mos proporcionar ao homeru 
brasileiro condições propiciató
rias da sua p l e n ·a integração 

· social. 
Pondo em destaque as formu

lações que acabamos de mencio
nar, num retrospecto que deixa 
de lado numerosas outras cogi
tações do Ciclo de Extensão há 
pouco concluído, quero tão-só 
evidenciar o altíssimo interesse 
das considerações aqui ~xpendt
das por cada um dos eminentes 
-conferencistas. · A eLes, as eXJj>res
sões do nosso mais alto apreço 
pela contribuição que deram às 
reflexões crítrcas1 que a todo mo
mento somos levados a fazer, 
conio cidadãos conscientes da~ 
nossas pesadas responsabilida
des. Para finalizar, reafirmo à 
direção. da Escola Superior de 
Guerra os nossos aplausos, os 
nossos agradecimentos, e formu
lo ardentes votos de que conti
nue a levar avante iniciativas 
como esta, a que tantos benefí
cios ficàmos devendo, sem som
bra dé dúvida. » · 

que se seguem. 

«l. - O reco1himento ae contri
buições previdenciárias em atraso, re
lativas a até o mês de competência 
de junho de 1977, efetuado até o dia 
30 de dezembro de 1977, será fe ito 
com relevação da respecti-va multa 
e independentemente de prévia au
diência do órgão arrecadaqor . 2 -
O devedor executado jucl'icialme"lte 
poderá beneficiar-se do disposto no 
item 1 desde que responda pelas 
custas e pelos honorários advocatí
cios. estes quando o credor não seja 
patrocinado por procurador do seu 
quadro de pessoal . 3 - A empresa 
em gozo do parcelamento de dél>ito 
poderá fazer adiantamentos de par
celas constitutivas da confissão da 
divida para se beneficiar do disposto 
no item 1, cabendo à DIATAPREV 
apropriar, com a dédução da multa 
correspondente, o valor da amortiza
ç'ão efetuada, seja para redução do 
monta"lte das prestações, seja do pra
zo concedido, como for de conveniên
cia do interessado. 3.1 - O in te· 
ressado, para obtenção da redução do 
seu saldo devedor, apresentará re
querimento ao órgão arrecadador 
acompanhado do comprovante das 
amortizações efetuadas, indicando sua 
conveniência . 3.2 - Enqua"lto não 
for alterado o par•celamento, o deve" 
dor deverá cumprir as condições ori
ginárias . 4 - As normas desta Por
taria são aplicáveis aos contribuintes 
do FUNRURAL.» 

O ato, que tomou o número 843, 
está em 'vigor desde o dia 26 de se
tembro, data de sua publicação no 
Diário Oficial. ' 
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Nas comemorações do Dia da 
Independência, a cidade 
maranhense de Bacabal teve 
oportunidade 
de presenciar um 
magno espetáculo de civismo 
proporcionado pelos 
integrantes do Sindicato 
dos Arrumadores. 
A diretoria da entidade que 
reúne os componentes da 
laboriosa classe programou 
diversas solenidades que 
contaram com a 
participação de 
autoridades, sindicalistas e 
númeroso público. 
No clichê, 
uma vista parcial dos 
Arrumadores que ao ensejo · 
das festividades ostentaram nos 
seus uniformes o simbolo 
do catavento, 
que ao lado da frase 
"O Brásil é feito por nós" 
marcou o transcurso, 
em todo o País, da · 
Semana da Pátria. 

Rever a leg-islação trabalhis
ta (manter apenas normas para 
gravidez e garantia de emprego 
durante a gestação) e estabele
cer novas bases para a formação 
profissional são pontos de uma 
política que o Ministério do Tra
balho pretende iniciar em breve, 
visando principalmente a aber
tura de novos campos de traba
lho para a mulher. 

Uma das primeiras medidas 
do Governo será incentivar as 
empresas e entidades que promo
vam oportunidade de desenvol
vimento ao trabalho da mulher. 
Deverão ser instituídos -novos 
métodos de ensino e programas 
adequados -à preparação da mu
lher para a formação . da mão
de-obra feminina em todos os 
niveis da -economia. Também se
rão estabelecidos planos de de
senvolvimento nacionai · que fa· 
voreçam o emprego feminino. 

OHSTÃOULOS SOO!AIS 

E CULTURAIS 

Assessores do Ministro Ar
naldo Prieto consider.am «bas
tante reduzida» a táxa· (18,6%) 
de mulheres ati'Vas economica
mente . em · i9JO, • sobretudo se 
comparada a de outros paises. 
Isso demonstraria . a permanên
cia de ·valores trad~cionais, que 
colocam obstáculos culturais e 
sociais ao trabalho da mulher 
em ni'Veis amplos. 

Na última· década, verificou
se, principalmente na }ndústda 
de transformação, ·Ull1Ja elevação 
do número de homens emprega
dos, em detrirnento do de ·mu
lheres. Essa diminuição relati:va 
é eX.pliéada:, em . parte . ~ afir
mam os técnicos - pelo pro
cesso de modernização da' indús
trial exigindo, e:tJ;l conseqüência, 
mawr qualificação da mão-de
obra, raramente encontrada en
tre as mulheres. 

Para superar os pi·oblemas 
que impedem a admissão de 
mulheres em determinadas ati
vidades, o Ministério 'dO Traba
lho buscará a: ampliação da par
ticipação feminina nos progra
mas de formação p:rofissional, 
em todos os - níveis. · A ; medida 
forçará a igualdade de ·oportuni
dades de emprego e remuner·a
ção entre os. dois -sexos, pensam 
os assessores. 

Acentuam ainda que a legis
lação, dita de «proteção ao tra
balho da mulher», constitui 
<~obstáculo inegável ao ingresso 
e à permanência de mulheres no 

· mercado de trabalho»; Para 
eles, alguns pontos deve·m ser es
pecialmente considerados c01ilo 
desestímulo ao· empregador no 
aproveitamento · da mão-de-obra 
feminina: 

-1 . Limites na· -prorrogação 
da jornada de trabalho femini
no, .não podendo a mulher fa
zer mais de 48 horas .semanais 
de extras; a prorrogação por mo
tivo de força imaior tem a dura
ção limite de duas horas diárias, 
podendo ocorrer somente em ho
rário diurno e com :0 -acréscimo 
salarial de 25· por ·cento, enquan
to o homem não tem lim:ites pa
ra a prorrogação de- seu horário 
normal de· trabalho e em horário 
diurno o extra não tem · acrésci
mo salarial; e exige-sé do ein
pregador que a trabalhadora so
mente seja autorizada a cumprir 
jornada extra através de atesta
do médico lançado em sua cartei
ra de trabalho. 

2 . Exigência ao a'llpregador 
da madtitenção de creches apro
priadas aos filhos dos emprega-

. dos, vinculada .à existência de no 
mínimo , 3Q mulhere~ - ~m. idade 
fértil no .quadro .da empresa; 
proibição do trabalho n~turno da 
mulher, excetuando-se alguns 
casos · convenientes à economia, 
como, por . exemplo, na. indus
trialb:ação de .produtos perecí
veis, durante o . perí9do de safra; 
«em caso$ de força maior»; nas 
casas de .. diversões, .nos . hotéis, 
bares e . restauFantes. • 

. 3. ~rqip1Ção 'às ID,ulheres de 
trabaH1ar em· condições. de insa
lubridade e as "considera9.as co
:no :pei·igosas, · como mineração 
subterrâne6_s, · pedr~iras . e cons-
truÇão : ávil. , · 

Co~ p~se . :hes~a~ . c.dnsidera
ções, .a · «polítiJCa de ação» pre
tendid-a pelo • Ministto Arnaldo 
Pr.íetci hnporá, <:!,e i~eCií~to, uma 
re0são em . toda ~ a legi~la.Ção pro
tetora do trabalho : feminino, «à 
luz . 'dos . novos . :conhecimentos 
científicos .e .. teéD:ologiÇos exis
tentes», e -que. ·cada .Um.a das 
m.;didas· · p~teci·m:Íistas, • depois 
de analisada, seja devidámente 
estendida à tcxios o~ . t_rabalha
dores, _ ou elimína:da ·para. . todos 
eles. ' 

. w ·--
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Sindicato dos Arrumador·es de Fortaleza 

A diretoria do Sindicato dos Arrumadores de Fortaleza na solenidade de posse presidida pelo Delegado do Trabalho 
Marítimo, Comandante Paulo Gustavo da· Silva Castro Pinto. 

No dia 6 de setembro tomou posse a diretoria do sindicato dos 

arrumadores da capital cearense, estando os órgãos de administração 

e representação assim integrados: 
Diretoria: José Vidal de Lima, Manoel Salustiano Filho e Rai

mundo Ga:briel Ferreira. Suplentes: José Aírton Rodrigues, José Go

mes de Lima e Luís Antônio de Souza. Conselho Fiscal: Raimundo 

E una to de Oliveira, Wagner Peixoto Braga e Francisco Flor Matias. 

Suplentes: José Carval}:10 e Silva, Cícero Vieira da Silva e Antônio 

Rodrigues de Queiroz. Delegados representantes: José Vidal de Lima 

e Raimundo Eunato de Oliveira. Suplentes: Manoel Salustiano Filho 

e Wagner Peixoto Braga. 

Por ocasião da posse, o companheiro José Vidal de Lima pro

nunciou o seguinte discurso: 

«A Diretoria do Sindicato dos 
Arrumadores de Fortaleza, prepa
ra·se para o começo de três anos 
de trabalho, conscienciosa e co
nhecedora do compromisso que 
assumira, diante dos companhei
ros e das leis reguladoras dos 
princípios democráticos desta 
grandiosa pátria. Princípios estes 
conso•lidados pela Revolução de 
1964, sem a qual, podemos prog
nosticar, tendo em vista fatos his
tóricos e políticos de outras na
ções i·rmãs, amarguradamente es
taríamos chorando, se é que pu
déssemos fazer, um sindicalismo 
apático, sem iniciativa, cortados 

do ex-•presidente Pedro Guedes da 
Silva, de saudosa m~mória, orgu
lhamo.nos em compor nosso pa· 
trimônio, construído com o traba· 
lho árduo ·e honesto desta classe, 
o Hospital do Sindicat-o dos Arru· 
madores de Fortaleza, com capa
cidade , para 70 l·eitos, e(n pleno 
funcionamento, conseguido pela 
comunhão de nossas energias, 
apoio dos órgãos públicos, como 
Caix,a Econômica Federal e Minis
tério do Trabalho, e ainda com a 

. colaboração empresarial. 

Sabemos o que nos aguarda e 
o que a classe deseja. Faremos, . . . 

Aqui, queremos externar ao 
homenageado, Comandante Paulo 
Gustavo da Silva Castro Pi•nto, a 
gratidão de uma das mais modes
tas catego!"ias pro-Nssionais deste 
País, como reconhecimento pelos 
relevantes trabalhos prestados a 
nossa classe. 

•Ressaltemos, Sr. Delegado do 
Trabalho Marítimo, Comandante 
Paulo Gustavo, que não fo·i por 
acaso que os sindi-catos da faixa 
atlântica cearense, tributaram-lhe, 
no último primeiro de maio, com 
a ovação de muitas -centenas de 
trabalhador-es, o título de Amigo 
da Orla Marítima. 

' A diretoria que ora se empos· 
sa espera contar com o apoio e 
solidariedade das autoridades 
constituídas, às quais, por diver
sas circunstâncias, esta categoria 
tem afeição, principalmente os 

· ExmQs Srs. De,legado do Trabalho 
Marítimo no Ceará e Delegado Re· 
gional do Trabalho, como também 
os companheiros presidentes de 
sindicatos. 

Companheiros de classe, a 
confiança e a compreensão dos 
senhores nesta diretoria agora 
empossada, permitir·nos-á palmi-
•• "" L - -1--

Programa Especial de 
Bolsas de Estudo 

o Pro crrama Especial de Bolsas 
de Estudo~ remeteu durante o mês 
de agosto uma circular a todas as 
EntLdades sindicais, r-efe·~ente às ins
tru~ões sobre Autorizaçã-o Especial 
de Pagamento (A!EIP) e devolução 
do RPP ao PEBE. 

O PEBE,. instituiu o f-onuulário 
«Ai.ttorização .Esp.ecial ~de Pagamen
to» (AEP) , objetivartdo atender aos 
pagamentos de parcelas das bolsas 
nue, apesar de estarem regularizadas, 
apresentam impedimentos ocasionais, 
perfeitamente sanáveis no âmbito 
das entidades sindicais. A utilização 
das AEPs evita a sustação do rece· 
bimento da Autorização de Pagamen
to (·AiP) e, em conseqüência, evita, 
também, que ha,ja necessidade da 
remessa de nova AiP. A circular tem 
a fmalidade de o<ferecer aos sindica
tos as necessárias instruções rela tt
vamente à utilização das menciona
das AoEPs, de acordo com os seguin
tes itens: Pensão Alimentícia; Reclu
são; õbito; Mudança de beneficiá· 
rio; Hospitalização; Permuta de nu· 
me de beneficiário com bolsista; Re· 
tificação na complementação de no
me abreviado ; Procuração Indi'V'idual 
e Procuração Coletiva. 

As AEPs serão preenchidas pe· 
Ias próprias entidades sindicais e as-

. sinadas pelos ·respectivos presidente 
e tesoureiro. Após o preenchimento 
compl-eto a AEP, acompanhada da 
AP, será entregue ao recebedor, que 
a levará à agência do Banco do Bra
sil S/ A, juntamente com o seu do
cumento de identidade, visando ao 
recebimento da pa·rcela da bolsa. A 
entidade sindical ·deverá sempre uti · 
lizar as AJDPs, a• fim de que os bene
ficiários possam, dentro dos . casos 
previstos receber a parcela da Bolsa, 
obsewado o prazo de validade cons
tante nas mesmas, uma vez que o 
PEBE não expedirá nóvas ordens de 
pagamento. 

OBS.: - «Se o moti<vo da AE•P' 
for «Procuração ColeUva» (utilizada 
apenas 0 uando a agência pagado:·a 
do Banco do Brasil for distante do 
sindicato), contará, no campo BENE
FICIARIO, o nome do primeiro be
neficiário, seguido do esclarecimen
to e «Outros». O recebedor será pes
soa em cujo nome foi feita Procura· 
ção Coletiva. Os nomes dos «outros» 
deverão constar de uma relação com 
as mesmas dimensões da AE.P e a 
ela anexa-da». 

A AEP não deve~â ser utilizada, 
em hipótese alguma, para outro bol
sista que não seja aquele constante 
na listagem dos beneficiários que 
acompanha as APs. Esclarece ainda 
a circular que a Agência Pagadora 
do Banco do Brasi-l deverá entregar 
aos representantes dos sindicatos, 
uma das vias do Relatório de Paga
mento de Parcelas (RPP), juntamen· 
te com a listagem dos beneficia
rios e as APs. Essa via do RPP, de
vidamente anotada, deverá se: devol
vida ao PEBE diretamente pelo sin
dicato, anexando-se as APs que não 
tiveram condições de serem entre
gues aos beneficiários, bem como 
aquelas não descontadas por perda 
do prezo de validade. 

Importante: <mão há necessidade 
de apresentar na agência do Banco 
do Brasil, os documentos (óbito, pen
são alimentícia, reclusão, hospitali
zação e procurações). E s se s do
cumentos ficarão a-:quivados no sin-
rlin:atn no,.~ a.uo.nt11!ll -Fic.~!:tli'7~fll:in rln 

Sindicato dos Arrumadores de Dom Pedro 

. A cidade mara;nhense de Doni Pedro teve oportu
nidade de assistir a:o des<f.He dos Arruma:dores -em come
nwra-ção ao Dia da Independência que se realizou em 
meio a grande entusia'Smo cívico. A lab01ri'Osa classe 
marcou, assim, os festejos da Semana da Pátria contri
buindo para o brilhantismo daquela'S comemorações. 

Perde a ESG um dos seus estagiários de 1975 
t: com profundo pesar que r·egistramos o falecimento do 
Dr. Murilo Miranda, recentemente ocorrido no Rio de Janeir-o, 
onde exercia a presidência da Companhia Federal de Seguros. 
O extinto fez o Curso da Escola Superior de Guerra, no ano 
de 1975, integrando a Turma Mareohal Juarez Távora, tornan
do-se bastante estimado e admirado pelos seus colegas. A 
familia do Dr. Murilo Miranda, as condolências da direção 
do "Jornal dos Traba-lhadores no Comércio do Brasil". 

Sindicato dos Arrumadores de ltajaí 
Registramos a posse, no dia 3·1 de agosto, da nova diretoria da 

entidade sindical que reúne os arrumadores da cidade catarinense 
de Itaja.í. A composição dos órgãos de direção e representação é a 
seguinte: 

Diretoria: Tarcílio Nazário Linhares, João Santiago e Lídio Ma
noel do _ Nascimento. Suplentes: João Paulo Lucas e Orlando João 
de Aquino. Conselho Fiscal: Carlito dos Santos Vanzuita, Valdir Gon
çalves Duarte e Manoel Santiago. Suplentes: Célio Raimundo de Oli
veira, Osmar Gazaniga e Francisco Antônio Pereira. Delegação repre
sentativa: Tarcílio Nazário Linhares e Sebastião Veríss~mo Pinto. Su
plentes: Domingos Antônio da Luz e Alício Manoel Santiago. 

Sind'icato dos Empregados no Comércio 
de Vitória da Conquist-a 

No dia 30 de agosto tomou posse a nova diretoria do sindi· 

cato acima, eleita para o triênio 1977-1980, ficando os quadros diri
gentes assim constituídos: 

. ~ 

Diretoria: Gilson Pereira Nunes, Wilson Veiga Silva e José 

Clóvis Sousa Bitencourt. Suplentes: Nelzito Carvalho Rocha, Carlos 

Roberto Moreira da Silva e Antônio José Brito Silva. Conselho 
Fü:.r.al ! ()t.R,r_llin P~rATr~ Hnc:. Anin.Q .TnQ.; P .a""''hnC!a rla _Q;l-.ro · .o 1\.Jfa..,.~":: 
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ros e das leis reguladoras dos 
princípios democráhcos desta 
grandiosa pátria. Princípios estes 
consolidados pe·la Revolução de 
1964, sem a qual, podemos prog
nosticar, tendo em vista fatos his
tóricos e po·líticos de outras na
ções i·rmãs, amarguradamente es
taríamos chorando, se é que pu
déssemos fazer, um sindicalismo 
apático, sem iniciativa, cortados 
todos os seus planos de ação. 

Hoje, graças aos esforços con
jugados dos Arrumadores de For
tal·eza, a oportunidade qué Deus 
nos concedeu ter naseoido brasilei
ros e a iniciativa empreend·edora 

madores de Fortaleza, com capa
cidade , para 70 leitos, ern pleno 
funcionamento, conseguido pela 
comunhão de nossas energias, 
apoio dos órgãos públicos, como 
Cai~ Econômica Federal e Minis
tério do Trabalho, e ainda com a 
colaboração empresaria-l. 

Sabemos o que nos aguarda e 
o que a classe deseja. Faremos, 
dentro das nossas possibilidades 
e dos limites delineados pelas 
condições, as mais diversas, o 
que for suficiente para que est·e 
s·i·ndicato seja, na ver:dade, um 
autêntico cumpridor do papel que 
lhe é conf,iado pela comunidade. 

tem af·eição, princi.palmente os ~·id~~e~te ~·n~t:d~~~ d~;erâv s~"'; d~v"a'í~ 
ExmQs Srs. De•legado do Trabalho vida ao PEBE diretamente pelo sin-
Marítimo no Ceará e Delegado Re- d_icato, anexa~d?·se as APs que não 
· b. tiveram condiçoes d€ serem entre-

gional do Tra~alho, como tam em gu€s aos beneficiários, bem como 
os companheiros presidentes de aquelas não descontadas por perda 
si.ndicatos. · do prazo . de validade. 

Co01panheiros de classe, a 
conf-iança e a compreensão dos 
senhores nesta diretoria agora 
empossada, per:mitir-nos-á pa·lmi
lhar caminhos P.autados no com
portamento, que desde 3 de s·e· 
tembro de 1936, data da funda
ção ofi.cial desta entidade, vêm 
fortificando e eleva•ndo o concei· 
to de nosso si·ndi·cato perante as 
demais i·nstituições deste País.» 

Importante: <mão hã necessidade 
de apresentar na agência do Banco 
do Brasil, os documentos (óbito, pen
são alimentícia, reclusão, hospitali
zação e procurações). E s se s do
cumentos ficarão a~quivados no sin
dicato para eventual fiscalização do 
PEBE». 

. Sindicato dos Empregados 
~no ~Comércio de Jequié 

Con1.erciário é homenageado em Feira de Santana 
O SEC de Jequié assinalou a . 

abertura da Semana da Pátria 

com missa celebrada no dia 1 de 

setembr<;> e que teve o compare

cimento de autoridades civis, mi

litares, eclesiást~cas e integran

tes do seu quadro social. Ante

riormente, a entidade realizou a 

entrega de certificados aos con

cluintes dos cursos de Chefia, 

Liderança e Datilografia, além de 

participar, também, da Semana 

do Exército, promovendo pales

tra acerca da «Contribuição do 

Exército na Segurança e no De

senvolvimento do País». Vai as

sim o SEC daquela cidade baia

na dando amplo desenvolvimen

to às suas atividades sindicais 

integrando seus associados nos 

acontecimentos cívicos e educa

cionais. 

Sindicato dos Trabalhadores no ·Comércio de Minérios, 
Combustív·eis Minerais e Solventes de Petróleo 

do Est.ado de Goiás 
No pleito realizado em agosto, saiu vencedora para administrar 

a entidade acima a seguinte chapa: 

Diretoria: Ageu Cavalcante Lemos, Antônio Constância da Silva 

e Geraldo Magela de Oliveira. Suplentes: Adalberto Jorge Tiago e 

Lázaro de Andrade. Conselho Fiscal: Wanderley Pereira da Silva, 

Raimundo Juarez Chaves Juá e Nilson Galdino de Melo. Suplentes: 

Geraldo Protásio Borges, Albino José Pereira Neto e Walter Cunha. 

Delegados representantes: Ageu Cavalcante Lemos e Antônio Cons

tância da Silva. Suplentes: Geraldo Magela de Oliveira e Adalber-to 

Jorge Tiago. 

Ao ensejo do 
transcurso do Dia 
dos Pais, o 
Sindicato dos 
Empregados 
no Comércio 
de Feira de Santana 
homenageou o 
comerciário José 
Pereira da Purificação, 
pelos seus trinta 
e quatro anos de 
bons serviços 
prestados . ao 
Comércio · daquela 
cidade baiana. 
No clichê, 
o homenageado 
em companhia 
da esposa e filhos. 

Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores 
e V·endedores de Produt·os Farmacêuticos do Estado 

do Rio de Janeiro 
No dia 21 de agosto foi eleita a nova diretoria da entidade acima, 

estando os órgãos de administração e representação assim consti
tuídos: 

Diretoria: Olímpio Coutinho Filho, José Guimarães Alves, Ma
noel Antunes Moreira, Arnolpho Ferreira, Abel Moràes Belo Filho, 
Alcyr Moreira Gonçalves e Manoel Pereira dos Santos. Suplentes: 
Tasso Azevedo Pinto, Firmino Lobão, João Moysés, Diney Maria de 
Paulos, José Noel, Nery Pimenta e Henrique Landrini. Conselho 
Fiscal: Deocoeli Storino Romualdo, Osmani Lannes de Lima e Salino 
Peres. Suplentes: Ruwalter de Menezes, Waldyr Ricardo da Costa e 
Ary Alves Ribeiro. Delegação representativa: Carlos Augusto Tenó
rio D'Albuquerque do Prado e Claudionor Peres. Suplentes: Antônio 
Carlos Monteiro e Daniel Quadrelli Duarte Rocha. 
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de Vitória da ·Conquista 
No dia 30 de agosto to::nou posse a nova diretoria do sindi

cato acima, eleita para o triênio 1977-1980, ficando os quadros diri
gentes assim constituídos: 

Diretoria: Gílson Pereira Nunes, Wilson Veiga Silva e José 
Clóvis Sousa Bitencourt. Suplentes: Nelzito Carvalho Rocha, Carlos 

Roberto Moreira da Silva e Antônio José Brito Silva. Conselho 

Fiscal: Otacílio Pereira dos Anjos, José Barbosa da Silva e Maria 

Arlinda de Jesus. Suplentes: Zenildo Moreira Santos, Francisco de 

Assis Gomes e Edmundo da Silva Quadros. Delegação representati· 

va: Gílson Pereira Nunes e José Clóvis Sousa Bitencourt. Suplentes; 

Wilson Veiga Silva e Nelzito Carvalho Rocha. 

Empréstimo da CEF para associados do Sindicato 
dos Empregados no Comércio de Fortaleza 

O Sindicato dos Empregados 
no Comércio de 

Fortaleza, tendo como 
interveniente o Ministério do 

Trabalho, na pessoa do Delegado 
Regional Dr. Adelmar Neiva de Souza, 

conseguiu junto à Caixa Econômica Federal do 
Ceará mais um empréstimo, desta vez no valor de Cr$ 421 . 000,00, 

para seus associados. Na gravura vemos .a assinatura 
do contrato, com os companheiros José Haroldo 

Guimarães e José Mendes Sobrinho, 
respectivamente presidente e 

tesoureiro do Sindicato, em 
companhia do Dr. João 

Alberto Rodrigues 
dos Santos, 

gerente 
geral, e Luís 

Pinheiro Melo, gerente 
de operações da CEF. 

f 
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Posse d-o Francisco da Costa. Lobato e 
Durval Israel no TRT da 8a. Região 

FRANCISCO DA COSTA LOBATO 

Depois de agradecer, muito 
emocionado, às pessoas que o 
reelegeram juiz classista repre· 
sentante dos empregados no Tri· 
bunal Regional do Trabalho, da s~ 
Região e dizendo que a sua «de
signação, J)ela terceira vez, lhe 
deu forças redobradas para pros
seguir .na obra a que se propôs 
realizar no sentido da afirmação 
cada vez maior da Justiça do 
Trabalho», tomou posse, no dia 
9 de agosto, no salão nobre do 
TRT, como juiz classista, o Dr. 
Francisco da Costa Lobato, que 
tem como seu suplente Durval 
Israel. 

Aberta a sessão solene pe'lo 
presklente em exercido da casa, 
Ora. Semíramis Arnaud Ferreira, 

. foi feita a introdução dos em
rpossandos por uma comissão de 
juízes designados pela presidên
cia dos trabalhos, que tmha 
como membros os Drs. Orlando 
Teixeira da Costa, Pedro Thau
maturgo Soriano de Mello e 
Afrânio Vieira da Costa, que 
apresentaram aos presentes a 

;olenidade os dois novos juízes 
classistas. 

Feita a leitura do termo de 
posse, pelo diretor geral da Se
cretaria do Tribunal, Dr. Jacinto 
Flávio de Lacerda Marçal, dis
cursou o Dr. A-frânio Vieira da 
Costa, suplente de juiz classista, 
representante dos empregados, 
em nome do Tribunal, que exal· 
tou os 1 dois novos representan
tes de empregados junto ao 
TRT, frisando palavras proferi· 
das por pessoas famosas no ce
nário .nacional, como estas ditas 
pelo Ministro Raimundo de Sou
za Moura, em 1975: <<Os requi
sitos de capacidade de juiz, es
tão antes ligados à jurisd;ção que 
ele é chamado a exercer, ao tipo 
de conflitos a que é convocado 
a resolver, à natureza das ques
tões que constituem o alvo de 
seu poder de julgar . . . » Citando 
ainda outros dizeres de figuras 
não menos famosas que o Mi· 
nistro Raimundo de Souza Mou. 
ra, terminou sua oratória com 
esta frase: «E por isso, não só, 
pela minha admiração pessoal, 
mas pela -evidência dos fatos, que 
os considero, perfeitamente dota
dos, dessa capacidade intuitiva 
de julgar, e avaliar, de estabel.ecer 
justas proporções na avaliação de 
interesses adversos, que tornam 
tão indispensáveis no Direito do 
Trabalho o juiz leigo - e tão 
importante este, como o juiz to
gado». 

Tomando a palavra, Francis
co da Costa Lobato agradeceu a 
presença de todos à sua posse, 
explanando a história da Justiça 
do Trabalho no Brasil desde os 
idos de 1930, citando o ilOme de 
Lindolfo Collor, o Ministro do 
Trabalho no Governo Getúlio 
Vargas, como o introdutor das 
leis fundamentais de amparo ao 
trabalhador brasileiro, abrindo ' 
assim as portas do sindicalismo 
no Brasil. 

«Nascida sob a inspiração di
vina, continuou Francisco da 

Costa Lobato, a Justiça do Tra
bal·ho - nas palavras do r.x-Mi· 
nistro Júlio Barata - só possui 
como armas o direito e a lei, o 
bom senso e a persuasão, a ser
viço da paz, da ordem e do bom 
senso. De tais instrumentos se 
valem o juiz do trabalho para 
cump·rir a 'sua sagrada missão de 
julgar». 

«Sr. Presidente, desejo cor
responder as confiança de todos 
aqueles a quem devo a minha 
•recomendação para este Egrégio 
Tribunal e prometo fazer tudo 
para ser merecedor dessa con
fiança. Em todo momento nesta 
Egrégia Corte, não me falte a 
ajuda de Deus para que possa 
cor-responder a tão nobilitantes 
funções, para cujo desempenho 
terei lembrada a advertência de 
Ruy 'Barbosa · quando disse com 
sua extraordinária eloqüência: 
Recordai-vos juízes que se sois 
elevados . acima do povo, não é 
senão para ficardes maís expos· 
tos aos olharas de todos. Vós 
julgais a sua causa, mas ele jul· 
ga' vossa justiça. É tal a forma ou 
a desventura de vossa condição 
que não lhes podeis esconder, 
nem a vossa virtude, nem os vos
sos defeitos.» 

Francisco da Costa. Lobato, assu
me pela terceira vez, as funções de 
juiz classista, tendo, antes, prestado 
relevantes serviços à comunidade, 
tendo sido de 1964 a 1965, membro 
efetivo da junta de julgamentc e 
.revisã-o do Instituto dos Comerciá
rios. Ik 1965 a 1969, foi suplente de 
juiz classista do TRT, quando era 
titular o Sr. Oscar Nogueira Barra, 
atual Delegado Regional do Traba
lho, e de 1970 a 1976, foi juiz clas
sista, representante dos empregados, 
junto ao TRT, membro do Conselho 
de Representantes <ia Federação dos 
Emprega<ios no Comércio do Nor
te e Nordeste, Secretário-Geral do 
Sindicato dos Empregados no Co
mércio do Estado do Pará e Te
soureiro da Federação dos Traba
lha<iores no Comércio do Estado do 
Pará. 

Agraciado c-om diversas medalhas 
comemorativas, o novo juiz classis
ta participou do I Encontro Regio-

• 
DURVAL ISRAEL 

na! de Estudos so'bre o FGTS, da 
Jornada Latino-Americana de Direi
to do Trabalho e Seguri·dade Social, 
do Seminário de Estudos sobre o 
Código de Processo CiovH e do Se
minário de Atualização em temas s~ 
bre Direito Processual. 

DURV AL ISRAEL 

Durval Israel, é comerciá'fio hã 
mais de 40 anos, e há mais de 30 é 
membro do Sind~cato dos Emprega
dos no Comél'cio do :&ltado do Pará, 
exe1'Cendo vários cargos em sua di
retoria, como secretário e presidente 
da entidade, além de ter sido um 
·dos fundadores, e presidente por 8 
anos consecutivos·, da Federação dos 
Traba•lha:dores no Comércio do Es
tado do Par-á e Território Federal 
do Amapá. 

Entre as diversas a-ti'Vtdades de-
5empenhadas cam.o líder sind-ical, 
destacam-se a de membro do Con
selho de Representantes da Federa
ção dos Empregados no Comércio 
do Norte e Nm'<ieste, membro do 
Conselho de Representantes da Con
federação Nacional dos Trabalhado
res no Comércio, membro nos Con
selhos do SESC e do SEN:AC, mem
bro da Junta de Julgamento e Re
cursos do Instituto dos Comerciários, 
da Junta de Reoul'sos da Previdên
cia Social e repre&entante da comu
nidade no Conselho Universitário 
Federal do Pará. 

Na Justiça do Tra-balho Durval 
Israel foi vogal representânte dos 
empregados nas 5• e 6• JCJS de 
Belém, de 1971 a 1977. 

Em .1964, à convite da Agency 
Internatloo~l Ikvelopment, readizou, 
na Un!vel'ISldade de Wi.sconsin cur
sos sobre sin<iicalismo e coo.per~tivis
mo, além de, com o patrocínio do 
Ministério do Trabalho, ter partici
pado de cursos de Vocalato, Sindi
calismo e Previdência Social. 

Criadas as administrações unifica-das do Sinpas 
O Ministro da Previdência Social, 

Nascimento e Silva, assinou portaria 
no dia 19 de setembro instituindo a.> 
-«administrações unificadas» das enti· 
dades que vão C{)IIII.por o Sistema Na
cional de Previdência e Assistência 

pa.rtamento de Assistência (excluído 
o Serv·iço de Perícias Médica-s - ve,r 
pré-INPS), Hospital Alcides Canei
.ro, Sanatório Alcides Ca1neiro, Hos
pital dos Servidores do Estado e Hos
pitai Presidente Médici. ---

São os seguintes os órgãos da Di- das ao pré-lnamps e pré-LBA), Ser-
reção Regional da LBA que compo- viÇos de Seguros Sociais das Agências 
rão a Direção Regional do pré- (excluída a equ1pe médica de Aciden-
Inamps: Departamentos ou UnidadeS tas d Tt balh 
de Medicina, Hospitais e Maternida- - 0 ·a. 0 e a Seção de 'Pres-
des, Postos de Atendimento Médico, taço~s AssJstenCliais, Custeio e Pre-
•-"--'n•-"-'n :r ft>v.~ft•-<-•~"------...dv_:n~~o -;:_,~r pré;:In~mps), Seroviço 

INFLAÇÃO E TRABALHISMO 
Lourival Portal da Silva 

«Erro palmar é pensar-se que o Sindicalismo se man
tém interessado apenas em mais dinheiro para os traba
lhadores. É claro que está na logística do movimento sin· 
dica! o melhor nível de vida para os que vivem de salário, 
advindo daí a luta por melhores ganhos, inclusive do sa
lário-mínimo. Os Sindicatos, :- tualmente, lutam com vários 
problemas qt'le afligem a classe assalariada, como sejam: 
os baixos salários, o áumento da carestia da vida, a falta 
de moradias que possam ~er alugadas por eles. 

' 
Celeremente, o País cresce em sentido demográfi· 

co, aumentando a população ao nível de mais de 3% ao 
ano, havendo ainda 1.500.000 home_ns e mulheres no mer
cado de trabalho por ano, o que implica em dificuldades 
de novos empregos, pois a .indústria, o com.ércio e outras 
empresas, inclusive do setor agrícola e da pecuária, cujo 
desenvolvimento não tem ainda capacidade de absorver o 
número de jovens que completam dezoito anos e necessi
tam de emprego para o seu sustento. 

No meu entender, as escolas ~ faculdades de e.co
nomia deveriam passar por prófund.a reforma no .ensino, 
para construírem novas matrizes, ajustadas à economia 
social e humanística para o alcance de melhor distribui
ção da renda nacional. Teríamos, .então, a transformação 
da economia e da riqueza do País, quando, logicamente, 
novas idéias surgiriam sobre a economia política, abando
nando-se o ensino da matéria com base em autores clás· 
slcos. É claro que se podi.a adotar muitas verdades daque· 
les pensadores, a exemplo de Malthus, que dizia: «somen· 
te é produtivo o trabalho cujo fruto pode ser acumulado, 
ou seja, que contribui para aumentar a riqueza do País». 

Sou daqueles sindicalistas adeptos das convenções e 
acordos coletivos de trabalho, uma vez que estes instru
mentos obrigam o estudo no campo do trabalho e do ca
pital, além da técnica, sobre as conseqüências criadas a 
respeito da inflação e o melhoramento do nível de vída 
no mundo do trabalho, com os tipos de melhoria indivi
dual na oficina ou no escritório, proteção contra condições 
de serviços desagradáveis. Tendo em conta a humaniza
ção da compensação pelo trabalho, poderíamos observar 
com mais certeza os progressos técnicos, a substituição 
da mão-de-obra, decorrente de inúmeros fatores sociais, 
com mais justiça na distribuição da renda nacional, que 
seria pelo nível médio da renda da população. 

O Contrato Individual de Trabalho, ao qual é obriga
do o homem brasileiro, desde que foi decretada a CLT em 
nossa Pátria garante uma estrutura individualista do tra
balhador, be'rn como uma sociedade econômica, ou seja, 
o capital nacional de estruturação inflexível e egoísta, no 
combate à adoçãQ no Brasil das convenções e acordos co: 
letivos de trabalho, alegando-se que o País não suportara 
os efeitos das negociações coletivas. 

Há, neste caso, a r·esistênci.a contra o interesse co· 
letivo que se tornaria mais forte par~ reclam~r ~elhor ad~· 
quação dos direitos humanos, atraves dos Smd1catos, po1s 
é mais fácil dobrar-se individualmente a pessoa quando 
esta não tem o apoio da coletividade do trabalho. 

Os altos juros cobrados pelas lojas de prestaçã?.' pe
los bancos e empresas financeiras, além dos alugue1s d_e 
moradias, inflacionam a vida do Pais, não havendo pos~I· 
bilidade de melhores ganho~ para o su~orte da carest1_a,. 
que não podemos controlar, J?g_ando-se, amda, a culpabill· 
.... _ .... _ rl<>"-"-" fatalismo aos salanos, que, apes~r de reaJUS· 
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Criadas as administrações unificadas do! Sinpas 
letivo. q-~e se tornaria mais forte para reclamar memo aut::· 
quação dos direitos humanos, através dos Sindicatos, pois 
é mais fácil dobrar-se individualmente a pessoa quando 
esta não tem o apoio da coletividade do trabalho. 

O Ministro da Previdência Social, 
Nascimento e Silva, assinou portaria 
no dia 19 de setembro instituindo as 
«administrações unificadas)) das enti
dades que vão COilllpor o Sistema Na
cional de P~-evi<lência e Assistência 
Socia•l - Sinpas. Do documento, que 
entra em vigor a 1 de outubro, fa
zem parte quatro anexos com a· re
lação dos órgãos que serão remaneja
dos. 

Até 31 de derembro, os atuais 
presidentes do INPS ,Funrural, Ipase 
e LBA comandarão a organização das 
novas entidades, exercendo os car
gos de gerentes-gerais. A nível es
tadual, cada ~ntidade terá sua ad
ministração. A nível local, oontudo, as 
agências do INPS, ao Ipase e os l"e
presentantes do Funrural fic&·ão ad
ministrativamente subordinados ao 
p•ré-Iapas, embora seus diferentes ser
viços (prestação de beneficios ou as
sistência médica) fiquem subordina
dos tecnicamente ao respectivo ins
tituto. 

De acordo oom a portaria do Mi
ni-stro, a Administração Unificada da 
Assistência Médica da Previdência 
Social - pré-Inamps será exercida 
pelo presidente do INPS, Reinhold 
Stephanes; a Administração Unifica
da da Assistência Social - pré·LBA, 
pelo atual presidente da entidade, 
Luís Fernan.do da Si·l-va Pinto. 

Além de «Promover a liquidação 
das entidades de que são diri-gentes)), 
os presidentes do Ipase, Vál·ter Gra
ciosa, e do Fun-mral, Libero Massa
ri, exercerão os cat'gos de gerente-.ge
raíl, respectivamente da Administra
ção Unificada dos Beneficios da Pre-' 
vidênda Social - pré-INPS, e da 
Administração Unificada das Finan
ças e do Pattimônio da Previdência 
Social - p1'é-Iapas. 

PRÉ·INAMPS 

São os · seguintes os órgãos da Di
reção-'Geral do INPS que comporão 
a Direção-Geral do pré-Inamps: Gabi
nete do Presidente, Assessoria Espe
cial de Segurança e Informações, Ins
petoria GeraJ, Secreta·ria de Contabi
Jida<le e Auditoria, Secretaria de Pla
nejamento, Secretaria de Pessoal, Se
cretaria de Serviços Gerais e do Pa
trimônio ( excluida a Coordenação de 
:Administração do Pa<trimÔ!nio e a Co
'()rdenação de En:genhaa-ia e Arquite
tura - ver pré-lapas), Cool'denação 
de Administração Financeira e Uni
dade Financeira Local da Secretaria 
Financei-ra, Procuradoria Gera~ (ex
oluí<la a Equtpe de Benefícios da Pro
curadoria Administrativa, a Equipe 
de Arrecadação e a de Benefícios da 
Consultoüa - ver pré-II\llPS e pré
lapas), Secretaria de Assistência Mé
dica, Equipe Médica da Coordenação 
de Acidentes do Trabalho da Secre-

,. ta.ria de Seguros Sociais, Equtpe de 
Serviço Social Médico da Seéretaria 
de Bem-Estar, a ser objeto de defini· 
ção- ver pré-INPS. 

São os seguintes os órgãos da Di
reção-GeraJ do Ipase que oomporão 
a Direção-Geral do pré-lnamps: De-
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partamento de Assistência (excluído 
o Serv-iço de Perícia·s Médicas - ve·r 
pré-INPS), Hospita-l Alcides Canei
~·-o, Sanatório AJcides Cameiro, Hos
pital dos Servi<lores do Estado e Hos
pita·l Presidente Médici. 

São os seguintes os órgãos da Di
reção-Geral do Fumural que compo
rão a Direção-Geral do pré-Inamps: 
Coordenadoria de Assistência Médica, 
Coordenadol'ia de Assistência Odon
tológica e Coor'<ienadoria de Convê- · 
nios Assistenciais. 

São os segulntes os Ól'gãos da Di
reção-Geral da LBA que comporão 
a Direção-Gera! do pré-Lnamps: Depar
tamento de Medicina (excluída a 
equipe médica ind·ispensável ao apoio 
dos Programas de Assistência Social 
a ser objeto de definição - ver pré-
LBA. • 

São os seguintes os órgãos da Di
reção Regional do INPS que compo
rão a Direção Regiona do pré
Inamps: Gabinete do Superintenden
te, Agências Regionais de Segurança 
e Informações, Centros Regionais de 
Disciplina Administrativa Inspeto
rias Regionais, Secretarias Regionais 
de Serviços Gerais e do Patrimônio 
(excluída a Seção de Inversões e a 
Coordenação Regional de Engenharia 
e Arquitetura - ver pré-lapas) Se
cretaria Regional de Pessoal Secre
taria Regional de Contabilidade e Au
ditoria, Secretarias Regionais de Pla
nejamento, Serviço Financeiro da 
Secretaria Regional Financeira, Pro
curadoria Regional (excluídos os Ser
viços de Acidentes do Trabalho da 
Divisão de Contencioso Geral e a Di
visão de Contencioso Fiscal, Falências 
e Concordatas) Rio e São Paulo .Se
ções de Contencioso Fiscal, Falências 
e Concordatas de Divisão ou Serviço 
de Contencioso - ver pré-lapas), Se
e-retaria Regional de Assistência Médi
ca; Equipe Médica da Coordenadoria 
Regional de Acidentes do Trabalho 
da Secretaria Regional. de Seguros So
ciais, Serviços de Assistência Médica 
das Agências, Seção de Prestações 
Assistenciais, Custeio e PrevenÇ,ã·o do 
Serviço de Seguros Sociais das Agên· 
cias (ver pré-INPS), Postos de Assis
tência Médica, Hospitais, Postos de 
Acidentes do Trabalho, Ambulatórios 
de Acidentes do Trabalho, Postos
Residência e Representações Locais 
quanto às atividades de AsWstência 
Médica. 

São os seguintes os órgãos da Di
reção Regional do Funrural que com
porão a Direção Regional do pré· 
Inamps: Divisão 'de Convênios Assis
tenciais, Assistentes Médicos e Odon
tológicos, Representantes, quanto às 
atividades e programas de assistên
cia médica. 

São os seguintes os órgãos da Di
.reção Regional do Ipase que compo
rão a Direção Regiona-l do pré-lnamps: 
Divisão de Assistência Médico-Hospi
talar, Divisão de Controle e Assistén· 
cia Médico-Hospitalar, Serviços de 
Assistência, Farmãdas, Ambulató· 
rios, Seção de Assistência Médico
Hospitalar das Agências e Núcleo de 
Assistência das Agências. 

São os seguintes os órgãos da Di
reção Regional da LBA que compo
rão a Direção Regional do pré
Inamps: Departamentos ou Unidades 
de Medicina, Hospitais e Maternida
des, Postos de Atendimento Médico 
Ambulatórios, Laboratórios. ' 

Os órgãos relacionados pela uni
dade principal compreendem todas 
as sub-unidades a ela subordinadas. 

PR"Jr:-INPS 

São os seguintes os órgãos da Di
reção-Geral do Ipase que comporão 
a Direção-Geral do pré-INPS: Gabi
nete do Presidente, Coordenação Ge
ral, Assessoria de Segurança e Infor
mações, Departamento de Adminis
tração Geral (excluída a Divisão de 
Património - ver pré-lapas), Depar
tamento de Finanças, Departamento 
de Pessoal, Procuradoria Geral, De
partamento de Previdência Social, 
Serviço de Perícias Médicas do De
partamento de Assistência (ver pré
Inamps). 

São os seguintes os órgãos da Di
reção-Crt!ral do INPS que comporão 
a Direção-Geral do pré-INPS: Equipe 
de Benefícios da Procuradoria Admi
nistrativa da Procuradmia Geral (ver 
pré-Inamps), Equipe de Benefícios 
da Consultoria da Procuradoria Geral 
(ver pré-Inamps), Secretaria de Se
guros Sociais (exceto a equipe médi
ca da Coordenadoria de Acidentes do 
Trabalho- (ver pré-Inamps), Secre
taria de Bem-Estar (excluída a equi
pe de Serviço Social Médico - a ser 
objeto de definição - ver pré
Inamps), ·Coordenadoria de Inscrição 
de Segurados da Secretaria de Arre
cadação e Fiscalização. 

É o seguinte o órgão de Direção 
Geral do Funrural que comporá a 
Direção Regional do. pré-INPS: De· 
partamento de Benefícios Pecuniários. 

São os segunintes os órgãos da Di
reção Rlegional do Ipase que compo
rão a Dil-eção RegionaJ do pré-INPS: 
Gabinete do Superintendente ou do 
DN-etor Regional, Divisão de Servi
ços de Administração, Divisão, Ser
viço ou Seção de ContabiU<Iade e Fi
nanças ,Divisão, Serviço ou Seção de 
Pessoa<!, P.rocuradol'ia Local, Divisão 
ou Serviço de Previdência Social, Di
visão de Contrale de Benefícios, Se
ção de Previdência das Agências, 
Núcl~o de Bénefícios das Agências. 

São os seguintes os ó~·gãos da Di
reção Regional do F-unrural que com
porão a Direção Regional do pré
INPS: Divisão de Benefícios Pecuniá
ri-os, Representantes quanto às ativi
dades de Benefícios. 

São os seguintes os órgãos da Di
'l"eção Regiona·l do INPS <f\.le compo· 
rão o Pré-INPS: Serviço de Acidentes 
do Trabalho da Divisão de Contendo· 
so Gera.I da Procuradoria Regional 
(ver pré-Inamps, Secretaria Regional 
de Seguros Sociais, Coordenação Re
gional de Inscr-içã-o de Segurados da 
Secretaria Regional de Arrecadação 
e Fiscalização ("l'er pré-lapas), Secre
taria RegionaJ de Bem-Estar (equipe5 
a serem objetos de definição destina-

das ao pré-Inamps e pré-LBA), Ser
viços de Seguros Sociais das Agências 
(excluída a eqUipe médica de Aciden
tes do Trabalho e a Seção de ·pres
tações Assistenciais, Custeio e Pre
venção - ver pré-Inamps), Serviço 
de Benefkios dos Postos de Arreca
dação e Benefícios, Grupamentos de 
Serviço Social, Centros de Reabilita
ção Profissional, Postos de Acidentes 
do Trabalho( exclufdo o Gmpamento 
Médio-Assistencial ver pré
InamrJs), Postos-Residência e Repre
sentações Locais quanto às ativida
des de Benefícios. 

Os Ól'gãos estão relacionados pe
la unidade principal, collllpreendendo 
todas as sub-unidades a ela subordi
nadas. 

PRÊ-IAPAS 

São os seguintes os órgãos .da Di
reção-Geral do Funrural que compo
rão a Dkeçã-o-Gera-1 do pré-lapas: 
Gabinete do Dir:etor Geral, Audito
ria Financeira, Departamento . de 
Contabilidade, Departamento de Do
cumentação e Informática, Departa
mento de Pessoal, Departamento de 
Administração Geral, Procuradoria 
Geral, Assessoria de Segurança e In
formações, Coordenadoria de Plane
jamento, Inspetoria Geral, Departa
mento de Fi&ea•lização da Arrecada
ção, Departamento de Obras e Equi
pamentos, Departamento Financei-ro. 

São os seguintes os órgãos da Di
l-eção-Geral do INPS que comporão 
o P·ré-Ia.pas: Equ1pe de Arrecadação 
da Consultoria da Procuradmia Ge
rai (ver p.ré-INPS), Secreta.ria Finan
ceira (excluída a Coordenação de Ad
ministração Financeira e a Unidade 
Local do Departamento Financeko 
- ver pré-Inamps), Cooroenação de 
Administração d{) Patrimônio da Se
cretaria de Serviços Gerais e do Pa
trimônio (ver pré-Inamps), Cool.'dena
ção de Engenharia e Arqui-tetura da 
See-r€>ta·ria de Serviços Gerais e do 
Patrimônio (ver pré-Inamps). 

Sã-o os seguintes os órgãos da Di
reção Geral do IPASE que comporão 
a Direção Geral do pré-lAPAS: De
partamento de ApLicação do Capital, 
Divisão de Patrimônio do Departa
mento de Administl,ação Geral. 

São os seguinte os órgãos da Di· 
reção Regional do Funrural que com
po.rão a Direção Regional do pré
lAPAS: Gabinete do Diretor Regio
nal, Divisão Financeira, Divisão de 
Contabilidade, Divisão de Pessoal, Di
visão de Administração Geral Pro
curado-ria Regional, Divisão de Pla
nejamento, Divisão de Fiscalização e 
Arrecadação. 

São os seguintes os órgãos da Di· 
reção Regional do INPS que oompo
rão a Direção R e g i o n a 1 do pré
lAPAS: Divisão de Contencioso Fis
cal, Falência e Concordatas, Seções 
de Contencioso Fiscal, Falência e 
Ooncordatas ou Serviço de Con ~encio
so da Procuradoria Regional (ver pré
INAMPS); Secretaria Regional de Ar
recadação e Fiscalização ( exclufda a 
Coordenação Regional de Inscrição 

Os altos juros cobrados pelas lojas de prestação, pe
los bancos e empresas financeiras, além dos aluguéis de 
moradias inflacionam a vida do Pais, não havendo possi
bilidade de melhores ganhos para o suporte da carestia. 
que não podemos controlar, jogando-se, ainda, a culpa?ili· 
dade desse fatalismo aos salários, que, apesar de reaJUS· 
tados de ano para ano, não recompõem o poder aquisitivo 
anterior. 

A democracia social, pela qual lutaram o movimento 
Revolucionário e alguns Sindicatos nos anos de 1963/64, 
teve no primeiro Presidente da República do período em 
que vivemos, Marechal Humberto de Alencar_ C~stelo Bran· 
co, a visão evangélica com enfoque hu~amst1co quando, 
através de normas legais, criou pelos artigos 611 a 625 
da CLT as Convenções e os Acordos Coletivos de Trabalho 
entre Sindicatos de empregados e empregadores ou de em· 
presas com os Sindicatos de empr.egados. 

Foi tentativa exemplar do arauto e inolvidável Presi
dente, a convocação do capital e do trabalho para a cons
trução de um desenvolvimento econômico e social planeja
do, não esquecendo da técnica, a fim de que a ~ro~ução 

· de bens criasse um forte mercado interno com a fmallda,de 
do bem comum. Vê-se então que o exemplo convocatório 
e de indiscutível mérito deveria. ter o apoio de todos <;>s 
brasileiros e dos irmãos das três Américas, que, com ob
jetividade, afirmariam a prática do solidarismo e de sa
dios princípios do Sindicalismo. 

Tenho fundadas esperanças e cr<ença no Supremo Cria
dor do Universo, uma vez que somos todos irmãos, que 
um dia será assim.» 

· (Transcrito do <<Jornal da Manhã» - SP) 

de Segurados - ver pré-INPS), Se
ct-etaria Regional Financeira (excluí
da a -coordenação Regional de Ins
crição de Segurados), Secretaria R~
gional Financeira . (exduído o Serv~
ço Financeiro Loca•l - ver pre
INAMPS), Coordenação Regional de 
Engenharia e Arquitetu.ra da Secre
taria Regional de Serviços Gerais e 
do Patrimônio (ver pré·INAMPS), 
Seção de Inversões da Secretaria Re
gional de Serviços Gerais e do Pa
trimônio. 

Sãp os seguintes os ó-rgãos da Di· 
reçãd Regional do IP ASE que co-m
porão a Direção Regional do pré
lAPAS: Divisão e Serviços de Apli· 
cação de Capital, Divisão de Enge
nharia, Seção de Arrecadação. 

São os seguintes os órgãos da Di· 
reção Local do INPS que comporão 
a Direção Local do pré-lAPAS: Ga
binete do Agente, Ser•viços Gerais e 
do Patrimônro, Serviço de Pessoal, 
Serviço Financeiro, Procll!l."adoria ou 
Subprocuradoria Local, Serviços e 
Equipes de Arrecadação e Fiscaliza
ção (excluída a Seção de Insc•rição 
de Segurados - ver pré-INPS, Pos
to-Residência e Representações quan
to às atividades de arrecadação e fis
calização. 

São os seguintes os órgãos da Di
reção Local do IPASE que compo-

rão a Direção Local do 1m~-IAPAS· 
Gabinete do Agente1 Seção ou Uni· 
dade de Apoio Admmistrativo, Seção 
de Aplicação de Capital. 

São os seguintes os órgãos da Di· 
reção Local do Funrural que com
porão a Direção Local do pré-lAPAS: 
R-epresentantes, quanto às atividades 
de arrecadação e fiscalização. 

PRÉ-LBA 
São os seguintes os órgãos da Di

reção-Geral da LBA que comporão 
a Direção Geral da pré-LBA: Os 
atuais órgãos, .excluí<lo o Departa
mento de Medicina (ver pré
INAMPS). 

É o seguinte o Ól'gão da Dire
ção Geral do Funrural que compo
rá a Direção Geral da pré-LBA; Co
ordenadoria de Serviço Social. 

São os seguintes os órgãos da Di
reção Regional da LBA que compo
rão a pré-LBA: os atuais órgãos, ex
cluídos os Departamentos ou Unida
des de Medicina (ver pré-INAMPS). 

São os seguintes os órgãos da Di· 
reção Regional do Funrural que com
porão a pré-LBA: Assistentes de Ser-
viço Sooial. · 

São os seguintes os órgãos da Di
reção Regional do INPS que com
porão a Direção Geral da pré-LBA: 
Centros de Serviço SociaL 
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·. 
Centro Recreativ:o do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio 

e Co:ns.erv,a.c.ã:o ~d~e~ S,ão p.,aulo · 
Ein outro loco/ desta edição 

noticiamos o posse da direto
ria do Sindicato dos Emprega
dos em Empresas de_ Asseio e 
Conservação ·de São Paulo, 
registrando os nomes que com

põem seus órgãos de adminis
tração e representação. 

Ao acontecimento esfeve 
presente, como representa'nfe 
da CNTC, nosso companheiro 
Lourival Portal da Silva, dire 
tor do Patrimônio dá entidade 
máxima dos comerciários bra
sileiros que, ao ensejo, visitou 
o futuro Centro Recreativo 
daquele sindicato. A área 

adquirida possui 78 .458 me
tros quadrados, onde serão 
construídos campo de futebol, 
piscinas, quadros de basquete, 
volibol, além de locais para a 
prática de outros espbrtes. 

O Cenfro será dotado de 
play-ground e chalés, como 

também de diversos requisitos 
para o lazer dos ossocio~os. 

Na mesma ocasião, algumas 
instalações, já construídas, do 
Centro, foram visitadas por 
cerca de dois mil integrantes 
do quadro social que ficaram 
vivamente impressionados com 

a magnitude da obro. 

A maqueta do Ceritro Recreativo dá uma idéia de como serão as instalações da 
· obra, já em fase de construção 

;) 

Nos clichês acima vemos a vista parcial do "play-ground" do Centro Recreativo 
e um aspecto do desfile dos times que estão competindo no 2° Campeonato de 
Futebol-de-Salão, promovido pelo Sindicato, reunindo cerca de duzentos e trinta 
associados, nas quadras do Centro Educativo, Recreativo e Esportivo do Traba
lhador (CERET), gentilmente cedidas pela Secretaria de Relações do Trabalho 

O companheiro Américo Gomes da Silva, presidente da entidade sindical, quando 
fazia breve alocução ao ensejo de sua posse, acompanhado pelo representante 
·da CNTC, Lourival Portal da Silva, e Antônio Berni, presidente do Sindicato dos 

Empregados em Edifício de Santos 

O Setor Social, do qual vemos uma vista parcial, recebeu numerosos associados 
que visitaram o Centro Recreativo 

Central de Medicam·entos expand~e Sindicato 
atuação firmando. convênios dos Empregados 

__ 11!!! • • _______ no Comércio de 

Ministro .Arnaldo~ Prieto·: Governo quer o 
m~áxim,o de qualificação profissional 



Central de Medicamentos ex.pande 
atuação firmando. convêni.os 

com Estados 
A Central de Medicamentos ce

lebrou 20 convênios com 13 Esta
dos e 4 Territórios, sendo 12 para 
modernizacão de almoxanfado dás 
Secretarias de Saúde Estaduais e 8 
para distr~buição gratuita de medi
camentos. Além dos convênios de 
distribuição e modernização, a CEME 
também vem firmando vários acor
dos para p~squisas de matérias-pri
mas farmacêuticas, conforme divul
gou o Ministério da Previdênr:a e 
Assistência Social. 

A atuação da OEME se faz pre
sente em todo o Território Nacio
nal, segundo afirmação do Almiran
te Gérson Coutinho, presidet1te do 
ól'gão. Somente nos últimos dias fo
ram f·irmados ou renLlvados convê
nios com quase todos os Estados, 
Territóricls, Ministérios da Marinha, 
Ministério da Saúde e a Itaipu Ri
nacional. 

Os Estados e Territórios do Ama
pá, Espírito Santo, Paraíba, Paraná, 
Pernambuco, Rondônia, Roraima, 
Santa Catarina, Acre, São Paulo, Mi
nas Gerais, Distrito Federal e Goiás 
firmaram convênios com a Central 
de Medicamentos para distribuição 
em suàs regiões, dos produtos cons
tantes da linha padronizada da CEME. 

PESQUISA 

'fambém na área da pesquisa es
tão. sendo assinados vários convênios. 
Os últimos foram firmados com o 
Laboratório Farmacêutico do Esta
do de Pernambuco, para execução do 
projeto «pesquisas farmacotécnicas 
para preparação em escala piloto 
e estudo da estabilidade d.e medica
mentos Cerne», e com a Universida
de Federal de Ala.goas, para a «Ob· 
tenção de esteróides em subprodu
tos da indústria de cana-de-açúcar». 

Afirma o Almirante Gérson Cou
tinho que a CEME vem incremen
tando · gradualmente suas atividades 
de financiadora de pesquisas que ob
jeUvem livrar o País de importações 
de matérias•pri!;nas farmacêuticas 
em curto rprazo. Citou, como exemplo, 
a .vesquisa desenvolvida pela FUN
DEP e que, em 1980, dará ao Brasil 
a auto-suficiência na produção de 
msulina, com sobras para expor
tação. 

Foram · assinados também, nos 
últimos dias, convênios com a FUN
DEP, para a «síntese de derivados 
do eugennl e chavibetol para estu
dos farmacológicos», e com a So
ciedade Paulista para o Desenvol
vimento da Medicina para o «estu
do farmacológico de derivados do 
eugenol». 

Outros convênios, nas âreas de 
controle de qualidade, produção e 
distribuição vêm sendo í'irmados 

consta11temente, tendo atingido, de 
fevereiro até hoje, a mais de 80 
acordos assinados com Estados, Mi
nistérios do Exército, Marinha, Ae
ronáutica, Saúde e Interior, Univer
sidades, LBA, INPS, FUNRURAL, 
Institutos de Pesquisas, Fundações 
Científicas e outros. 

DISTRIBUIÇÃO 

Informou o Almirante Gérson 
Coutinho que a CEME está presen
te em quase todo o território na
cional - 82% - com seus medica
mentos distribuídos gratuitamente 
através das Secretarias de Saúde e 
outros órgãos convenentes, como o 
INPS, FUNRURAL, LBA, FUNAI, 
Diretorias de Saúde da Marinha, 
Ex<ército, Aeronáutica ·e outros. 

Os produtos farmacêuticos cons
tantes da Relação de Medicamentos 
Básicos da CEME são adquiridos 
]unto aos laboratórios oficiais, que 
os produzem através de convênios, 
e também junto às empresas privadas 
Recentemente foi aberta concorrên
cia 'para aquisição de 183 tipos dife
rentes de especialidades fal'macêuti~ 
cas da iniciati'Va privada. 

PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS 

A OIDME atua junto a todos os 
programas governamentais de saúde 
coordenados pelo Ministério da Saú
de como o Programa de Profilaxia 
e Controle da Raiva, Programa Na
cional de Imunizações e outros. Ela 
adquire as vacinas e as entrega para 
apJ.ícação aos órgãos responsáveis. 

---
MODIEIRNIZAÇÃO 

A OEJME vem dando seqüencia a 
um programa de modernização de 
almoxarifados centrais e regionais 
das Secretarias de Saúde objetivan
do dotar os Estados de equipamen
tos e instalações modernas para 
guarda dos produtos farmacêuticos 
a serem distribuídos em todo o País. 

Ao falar sobre o programa de 
modernização de unidades distribui
doras de medicamentos, o Presiden
te da O:EJME, Almirante Gérson Sá 
Coutinho, disse que até o final do 
ano o Ministério da Previdência e 
Assistência Social, através da CEME, 
terá gasto 4 milhões, 338 mil 388 
cruzeiros no desenvolvimento deste 
projeto. 

A OEME já tem firmado convê
nios de modernização com 20 Esta
dos, sendo que, além dos almoxari
fados centrais e regionais, propria
mente ditos, há também previsão pa
ra aquisição de equipamentos como 
«freezer», balcões para guarda de pro
dutos biológicos e na recuperação de 
instalações já existentes. 

Sindicato 
dos Empregados 
no Comércio de 

Feira de Santana 
A entidade sindical que con

grega os comerciários da cida
de baiana de Feira de Santa
na, o SESC, o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais e o Sin
dicato dos Empregados em Es
tabelecimentos Bancários, fize
ram realizar diversas solenida
des em comemoração à Sema
na da Pátria com palestras, atos 
cívicos, torneios esportivos e 
apresentação de peça teatral. 
A programação foi concluída 
com excursão à Colônia de Fé
rias Deraldo Mota. 

Trabalhadores no 
Comércio dos ,fUA perdem 

seu grande líder 
Com profundo pesar registra

mos o falecimento de James 
Housewright, ocorrido no dia 19 
de setembro na capital america~ 
na. O infausto acontecimento, 
que nos foi comunicado em te
legrama pelo companheiro El
mer Foster, representa grande 
perda para o sindicalismo dos 
Estados Unidos, part~icularmen
te para os trabalhadores no co
mércio daquele país, pois Hou
sewright, que exercia a presi
. dência da ''Retail Clerks Inter
national Association" e a vice-
presidência da IROFIET, sem
pre foi um pugnaz batalhador 
pelos direitos dos empregados 
atuando com grande destaque 
no cenário mundial. Neste re
g•istro, a CNTC solidariza~se 
com os trabalhadores america
nos, lamentando tão irreparável 
perda. 

Certificado de 
regularidade de situação 

O Coordenador-Geral do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço, pro
fessor Edmo Lima de Marca, no uso 
de suas atribuições, baixou a Resolu
ção Cii·S n• 9/77, segm1do a qual 
qua'ldC' a entidade que exigir a apre
sente.çtlo do CRS necessitar manter 
em seu poder esse documento, pode
rá aceitar cópia do mesmo, desde que 
a confira com o original, o qual de
verá ser devolvido à empresa inte
ressada . 

-

Ministro~ Arnaldó~ Prieto·: Governo. quer o 
m~áxim.o de qualificaç.ão profissional 

O Ministro Arnaldo Prieto, do Trabalho, 
ao visitar recentemente as instalações da 
lshikawagima do Brasil - Estaleiros S/ A e 
almoçar com os operár1os da empresa, afir
mou que a qualificação profissional é uma 
das maiores preocupações do Ministério do 
Trabalho, uma vez que o treinamento pos
sibilita ao trabalhador a. con·quista de maio
res salários através do esforço e mérito de 
cada um. 1 

Explicou que de acordo com aquela 
filosofia pretende o Governo, na meC:!ida do 
possível, transformar cada empre~a numa 
escola profissional, sendo tal empreendi
mento o maior investimento que se pode 
fazer para alcançar o pleno desenvolvimen
to nacional. 

Prosseguindo, disse o Ministro Arnaldo 
Prieto que este ano serão treinados cerca 
de três milhões de trabalhadores em todo 
o País, esclarecendo que os incentivos 

ffiscais criados pelo Governo para intensi
ficar os programas de treinamento e ali
mentação do trabalhador estão produzin
do excelentes resultados graças ao apoio 
e a participação da classe empresarial. 

Sobre as medidas tomadas na área da 
prevenção de acidentes do trabalho escla
receu o Ministro que em 1976 registraram
se menos 459 mil ocorrências, sendo possí
vel prever que este ano a tendência é ain
da mais promissora, tendo em ~ista o pro
gresso alcançado nos vários setores de ati
vidade profissional, bem como a orientação 
positiva dos trabalhadores e os recursos 
de proteção utilizados em todas as áreas. 

Finalmente, disse o Ministro que o tra
balho da mulher .terá maior autonomia com 
as alterações da. CLT, entre as quais o d.i
reito de trabalhar à noite sem qualquer res
trição. 
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ASPECTOS DA REPRESENTACÃO COMERCI,AL 
> 

Comerciar ou não comerciar, eis a questão. Princi· 
palmente, os países que comerciam com os produtos que 
fabricam, são os mais poderosos da terra. Uma nação 
cresce, robustece-se, ganha a primeira plana mundial comer· 
ciando. Não adianta fabricar se não vende, não comercia. 

Genial foi Creso, rei da Lídia, que inventou a moeda. 
Desde então, o mundo encontrou a fórmula perfeita para o 
seu sistema de trocas, tornando-se a moeda o denominador 
comum de todos os bens materiais . 1 

E o homem deixou de trocar um carneiro por um co
bertor, confiando aos azares da sorte encontrar um sujeito 
que precisasse de um carneiro tendo em troca um cobertor. 

Nunca· se fez devida justiça a Creso, a quem se deve 
a icl,éia genial da moeda. Cunhou-a com sua efígie, . garan
tindo o seu valor. E o comércio conseguiu expandir-se e 
tornar-se, realmente, o grande {ator do desenvolvimento 
humano. 

Nos tempos que correm é, talvez, até primo1·, em 
certas rodas, menosprezar o papel do comerciante no con· 
junto dos valores que compõem uma sociedade. E fala-se 
muito dos possíveis males que o comércio ou come1·ciantes 
- certo comércio e certos comerciantes, - possam trazer 
ao conjunto das relações sociais. 

Realmente, não há nada disso . Não há ce1-to comér
cio nem certos comerciantes. O comércio verdadeiro é o 
que serve à coletividade, é o que faz a grandeza das nações, 
é o que imp·ulsiona e acumula capitais para que o homem 
possa, cada vez mais, invent~r, progredir, fornecer mais bens 
de consumo ao homem, nosso semelhante e nosso irmão . 

Há leis, isso sim, que coíbem, esterilizam ou deformam 
o verdadeiro sentido de comerciar. Estruturas que preci· 
sam ser modificadas mas, sobretudo, o ato de trocar, de 
comerciar, continua intacto em toda a sua filosofia, em toda 
a sua maneira de ser, quer o regime seja esse ou aquele. 

E uma força mais profunda e necessária à vida que a 
vã filosofia de partidos e de ideologias. 

Quando os nossos maiores, os portugueses. se lança· 
ram à epopéia do Ciclo das Navegações, era o comércio o 
móvel estupendo do incomparável «éla~:& de descobrir o 
mundo. Era gengibre, canela, pimenta e outros produtos 
para, ao tempo, conservar os alimentos. 

No perfil de Vasco da Gama está nítida a figura do 
comerciante luso, da burguesia portuguesa, a mais ativa e 

a mais lúcida de seu tempo até antes da Renascença, finan
Clando as conquistas da África, de Ceuta, dos trabalhos do 
imortal Infante D. Hem·ique. 

,Já na antiguidade, os fenícios cortavam o Mediter· 
.ráneo e iniciavam a conquista do Atlântico, passando o 
estreito de Gibraltar e íuncUndo Lisboa. E lá dei:...aram 
os seus Representantes que fizeram a cidade cujos albores 
se perdem na noite dos tempos. E foram eles, talvez, os 

l primeiros que criaram a figura definida .do ~12resentiilnt~ 
isto é, o plenipotenciário dos seus produtos. 

os a~clente~..da.q.u.cl_fl._..d.i.ploma legal, salientando que da 
II CQnferência Naciom!L@s Cla§§es Produtoras, reali~a 
e1n 1BA9....elll-Â.raxá, resultou uma recomendação no sentido } 
cieQ"ue fosse definida e caracterizada a figura jurídica do 
representante comercial, estabelecendo-se as 'mprescir>d.í
veis garantias da profissão no~nteprojeto do Código Co
mercial então em elaboracão no Mini.stér,., dfl. Just.ça com 
~comitante na C~mara dos Deputados. 

Posteriormente, organizou-se o Primeiro Conf!·esso 
Nacional dos Representantes Comercia'S, na C1clade êL Sã.o. 
Paulo, cujos componentes, tendo em vista as dificuldades 
dos trâmites do referido antep rojeto que dera .guarida aos 
anseios da classe, decidiram elaborar um diploma que foi 
apres~ntado ao Congresso nesse mesmo ano (nÚ~11ero 1.171, 
D~pu~o~mpos yerg:al.) . Todav!a, não logro~1 . êxito, o 
que provocou nova 1nvest1da, em 1%1, com o proJeto apre
sentado pelo Deputado Barbusa-L'ma Sobrinho (n~ 2. 7ü4), · 
quando se destacou a atua<;atr do Senador Eurico Resende 
por meio de um substitutivo (número 38/63), finalmente 
aprovàdo, ·mas vetado na Íl1togra, pelo Presidente Castelo 
Branco. ----

Inconformados, os representantes comerc:aJs diligen
ciaram e, por fim, conséguiram que o próprio . G o v e r n o 
enviasse mensagem ao Congresso, em conseqüência da qual 
surgiu a prefalada ~i número 4. 886~ 

Em seguida, o E_acharel José Mateus Argemíro Cândi.a, I~ 
Consultor Jurídico o RE auli t , fez um retrospecto I 
das iversas tel:!_t_ativ~ E_am .a _ _regulamentação das ativi· 
dades rfó -representante comercüd em conferênc;a p1·Gferi-da 
na cfu1iã;:ã cteComércio dos Países Latino·Americanos,-onde 
se mimstram Ci:irSosesp~ados à laboriosa classe, sob o 
patrocínio do Conselho Federal ICONFERE) e do Conselho 
Regional do Rio de Janeiro (C ), Câmara essa presl-

l a pe o festejado professor de Direito _Comercial M~rio \~ 
~ Oli~a Brandão. . 

Naquele ensejo, José Cândia ressaltou, entre outros, 
us nomes de Paulo Rodngues Alves, Eurico Resende, Plínio 
Affonso de Farias Mel o, José Vidigal de Miranda e Adal
belto enaux_; formadores da operosa equipe que, da primeÍ· 
1':â lililia, dirigiu e venceu a grande batalha de que resultou 

11
.~~ a mesma Lei número 4. 886.... de 9 de dezembro de 1965, 

q;te A regul~ as atividade~ ~os rep~·~sentant~s _:;o me r c i a i..s 
autonomos. Por modestta. om1tiu o propno nome, mas 
;le, conforme frisou, em aparte. o Presidente do Conselho, 
Paulo Rodrigues Alves. foi um dos veros generais, pugnaz 

-::\ éolaboraaor e esclarecido artífice daquele diploma legal. 

I 
Vale, nessa altura, repetir o nome do Professor Mário 

de Oliveira Brandão rimeir · idente d~: dicato dos 
ep1·esentantes Comerciais desta cidade, cuja ass~ci.ação foi 

recõnhecida em 1943, ao tempo em que era M1mstro do 
Trabalho Alexandre MarcOJ1des Filho, e que permaneceu 
em sua presidência durantr. 1 111 rleeêr}io. 

·-r ' ' ,..... ~ 
Com o adYento dess!l1 rE•gulame1hação lora rn cnados 

~
\ o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Represen· 
~\ tantes Comerciais, sendo-lhes vedado atividad"'" de caráter 

político e partidárias e outras não compreendidas em suas 
finalidades . 

, __________ -A_,,~---~---~~----

I. Antero de Carvalho • 

.-----? mum competindo ao Ministério do Trabalho a fiscaliza ão 

~-

~ 
Não há confundir representante comercial autônomo 

co_m os ~mm:ee-ad?s-yend,edores, .vl.aj~ntes e P,racistas, os 
quais estao subordmados a Consohdaçao das Le1s do Traba
ho e têm suas atividades regul~mentadas pela Lei n 9 3. 2071 

del"dejclhode195L · 

Estes são considerados empregados subordinados, en· 
quanto aqueles não são subordinados à empresa represen
tada, tanto que, como ficou dito, os litígios são dirimidos 

· pela Justiça Comum. 

Os representantes de que cogita a Lei n'! 4 . 886, de 9 
de dezembro de 1965. não têm relação de emprego, não 
si~nificando identidadé cciiUõS yiajantes·e:npregados ~ 
cunstãncia de ser um itinerante, pois aqueles, quando se 
deslocam, o fazem por conta própria, autonomamente, 
sem subordinação hierárquica à empresa, o 'que não se 
dá com os vendedores viajantes, os quais, via de regra, ~ 
têm o itinerário previamente determinado. -

«Algumas em,presas menos escrupulosas para se furta· ~ 
rem ao ônus da legislação trabalhista, como avisô-prévío, 

)I fériãs,Tndenizacão. eefc .. exigem de seus em p 'reg a do s, 
vi3.jantes ou pracistas, o registro na Junta ComerciaL como 
fi~ndividual, e, eni seguida1 no Conselho Regional, como 
re_E!esentantes comerciais. Iludem-se, assim, certas de que 
I u di b r i a m a lei . Mas, provada a relação de emprego; 
sobretudo pela subordina ão hierár uica, de nada valerá o 
odioso a· · 1ci O artigo go da Consolidação das Leis do 
Trabalho, que convém não perder de vista em tais casos, 
dispõe que «serão nulos de pleno direito os at.os praticados 
com o objetivo de desvirtuar, impedir ou lraudar a aplicação 
dos preceitos contidos na presente Consolidação» . 

Antônio Lamarca, destacado integrante do Tribunal 
Regional do Trabalho com sede em São Paulo, não comunga 

'f com Rubens Reguião, conforme deflui deste pass~de seu 
~stancioso livro, «Manual das Justas Causas», editado 
pela Revista dos Trib~nais: «Há um ponto, entre nós, que 
parece ter passa d o desapercebido à jurisprudência e à I 
doutrina. É que não se pode decretar uma relacão de 

1}1 

em@egQ quando observados e atendidos os pressupostos da 
Lei no 4 886, de 9-12-65_ E~as palavras, não h:\ 
Ír.aude legal . A lei, desde que não se)a inconstitucional, 
pode abrigar situações antipáticas ou aparentemente regó· 
gradas; n2J!s....é lei e como tal deve ser cumprida» . Adiante, 

t 1~pisa_o Juiz Lamarca: «~~ompete ao p 

l~
l:J.,.gislado· _Ji l et· (.e não à ~\.lsti<;a Comum ou d_o T1·ab~lho) 

quando ha trabalho a u t CU) o mo e quando ha .relaeao de 
enÜJrego. O legislador, na Lei 11° 4. 886, já referida,~i- /"= 

I 
Pfinou o trabalh ut"no· r n s co · · 
( stltuindo uma série de exi ências e formalldades entre 
as quais a cr1aç,ão do respectivo Conse o . e o egislador 
cfisse nuP. ní'ío h' rela.0.í'io C!P. em.m:ello. todo e aualauer 



_ a ma1s at1va e 
a mais lúcida de seu tempo até antes da Renascença, finan
ciando as conquistas da África, de Ceuta, dos trabalhos do 
imortal Infante D. Hem·ique. 

,Já na antiguidade, os fenícios cortavam o Mediter
râneo e iniciavam a conquista do Atlântico, passando o 
estrdto de Gibraltar e fund.J.ndo Lisboa . E lá dei21.aram 
os seus Representantes que fizeram a cidade cujos albores 
se perdem na noite dos tempos. E foram eles, talvez, os 

I primeiros que criaram a figura definida .do ~E_resentant~ 
isto é, o plenipotenciário dos seus produtos . 

O Brasil não seria o que é hoje se atrás dos Bandei
rantes não viessem os homens que comerciavam, que torna
ram possível a sobrevivência dos povoados que iam sendo 
fundados na esteira dos heróis. Outros heróis lhes suce
diam, não mais acompanhados pela violência e, sim, pelo 
tato, a finura, a inteligência do ato de comerciar. 

Fixando-se no lugar, ip.jetavam sangue novo à novel 
coletividade, mantendo aberta a artéria por onde corria o 
sangue generoso da vida, do comércio, que gera e · engran
dece, dando poder e força. 

· Por todo esse Brasil, de Norte a Sul, 6 c o m é r c i o 
cumpriu, talvez,· a mais antiga etapa de nossa integração 
nacional. E ainda hoje. Os produtos do Norte vêm para 
os Mercados do Sul e vice-versa, num entrelace incrível e 
maravilhoso de relações humanas; sociais, culturais, cienti
ficas e de toda a ordem, para benefício de cada burgo, cada J 
cidade e cada Estado . ' 

O ~epresentante é a figura do homem que torna tudo 
isso possível fornecendo total mente a q u e I e s elementos 
necessários à edificação da riqueza regional, seja cimento, 
representando produtos alimentícios, máquinas, de bens de 
consumo geral, remédios, de tudo . 

'Hoje, estão mais estabilizados nas suas praças, mas 
tempo houve em que de \iin ponto atingiam os mais variados 
rincões de sua região, com uma mobilidade semelhante ao 
heroísmo pessoal, vencenqo estradas, intempéries, malque
renças, injustiças, até firmar, comercialmente, toda a região 
e a c aba r conquistando o respeito e a consideração dos 
demais integrantes da coletividade a que serviam . 

Todos esses vazios de que nos fala Huxley, cerca de 
sessenta por cento do território nacional a in da estão a 
espera do comerciante, começando pelo viajante até atingn 

l 
a sua forma correta e duradoura do rjU!resentante 
~mercial, ~ali plantado, com todas as suas 1igações co1;1 
o litoral, as grandes praças do País, trazendo para seu 
âmbito todos os bens necessários ao desenvolvimento local. 

I 

I 
~ Hoje, as atividades dos re,Presentantes comerc1ais 

;:/ .. 
~ autônomos estão reruladas por lei e os seus agentes defi
-·1/ :rhdos como «a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem rela

.t ção de em_J?rego, que desempenha, em caráter não éveritual 
pÕr conta .de uma ou mais pessoas, a mediação para a 
realização de negócios mercantis, agenciando ,propostas ou 
pedidos, para transmiti-los aos representados, praticando 
ou não atos relacionados com a execução dos negócios» 
(Lei número 4. 886, de 9-12-196'.5, artigo primeiro). 

O professor Rubens Réquião, catedrático de Direito 
Comercial da Faculdade de DireitO da Universidade Federal 
do Paraná, em seu livro «Do Representante Comercial», 
hoje rta segunda edição, no7 conta por~enor1zadamente - . --

Setembro 1977 

\ 

Vale, nessa altura, repetir o nome do Professor Mário 
de Oliveira Bt·andão, prim~dente dôS'ndicato dos 
Rept·esentant"e; Comerciais desta cidade, cuja associação foi 
recon ecida em Hl , ao tEll)lPo em que era Ministro do 
Trabalho Alexandre Marcondes Filho. e que permaneceu 
e1n sua presidência durante llt~• rleci-nio. 

. , .;.....,.,.\ 
Com o advento desslf! regulamethação fora1n cnados 

[l 
o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Represen
tantes Comerciais, sendo-lhes vedado ativida(iPq de caráter 
político e partidárias e outras niio compreendidas em suas 
finalidades. 

Além. de exigir o registro abri ·atório dos ue exerçam. 
a re r ntação comercial autônoma determina a cita a lei 
que somente sera ev1da remuneração, como mediador r1e 

I 
negócios comerciais, a representante que cumpra tal 
obrigação. cabendo às repartições federais, estaduais e 
municipais, ao receberem tributos relativos à atividade da 
pessoa física ou jurídica, exigir a prova desse registro no 
Conselho da respectiva região . · . · r 

Indiscutivelmente, um dos pontos mais importantes 
' da predita lei diz respeito à indenização devida pela rescjglo 
do contrato, cujo n:wntante não pode ser inferior a um 
vi!lte avo~ a:!LtoiaLda retribuição auferida_ill;.rante o tempo 
em que tenha exercido a representação, a contar da vigência 
d~ ~es:no diploma legal, calculanão-se a dos contratos 
vigentes em dezembro de 1965 sobre a retribuição perce
bida, ,pelo representante, a partir dos últimos cinco anos. 

Na falta de contrato escrito, ou sendo este omisso, 
· )a indenização a que tem direito o representante comerc;al 
I autônomo será igual a um quinze avos do total da retribui· 
1 ção auferida no exercício da 1;epresentação, a partir díi 
! vigência da Lei n° 4. 886, de 9 de dezembro de 1965 . 

Prevendo o contrato a exclusividade de zona ou zonas, 
' segundo ~a lei, o representante fará jus 'l. comissão 
p e 1 os negócios aí realizados ainda que diretamente pelo 
representadõoU'Por intermédio êfe ter~dquirindo ·ele · 
direitÕàs- comfssões logo que o comprador ef!;)tue o respec
tivo pagamento ou na medida que o faça, ·parceladamente. 

Nos contratos por tempo indeterminado ~ que haja 
/ vi!}orado por mais de seis meses, em caso de .denuncia,· fica 
i o denunciante obrigado à concessão de pré-aviso, com 
1 antecedência mínima de trinta dias, ou ao- paR:amento de 
·) irnPõrtãi1éia ígual a u;n terço das comissões auferidas pelo 
i representante, nos tres meses antenores . , 

É preceito legal que somente ocorrendo justo motivo 
para a recisão será lícito ao representado reter comissões 
com o fim de ressarcir-se de danos por este porventura 
causados e, também, nas hipóteses de . desídia, prática de 
atos que importem em descrédito, falta de cumprimento 
das obrigações contratuais, condenação por crime infamante 
e força maior que, por outro lado, constituem justos motivos 
para a rescisão do contrato de representação comercial, pelo 
representado . Ao passo que a redução de esfera de ativi-

. dade do representante em desacordo com o contrato, a 

!quebra da exclusividade, se contratada, a fixação abusiva 
de preços em relação à zona do reerese~, COlll finali
.dade ae impoSSiiJHilãf-Ihe ação regular, o não-pagamento 
(de sua retribuição na época devida e a mesma força-maior 
'são justos motivos rescisivos pelo representante. 

Para julgamento das controvérsias que surgirem entre 
rep~t~nte e repre"'Sentado, ecompetente a Justiça Co-

a. ~ que não se pode decretar uma relacão de 

11, 

emp~Q quando observai!"os e atendidos os pressupostos da 
Lei n" 4 886 de 9-12-6;)_ E~·as palavras, não há, 
fr.aude legal . A lei, desde que não s_tia inconstitucional, 
pode abrigar situações antipáticas ou aparentemente retró
gmdas; ffi.J!S é lei e como tal deve ser cumprida» . Adiante, 

/I 

~~~pisa_o Jui.z Lamarc_a:. <<~_çompete ao p 

ll<:>j<t::<ladu· ..li<><"t· ( <· nao a J ,,sti.;a C omtPn ou do T1·abalho) 
11 quando há trabalho a u t á IJ o m o e quando há rela\~ão de 

enÍprego. O legislador, na Lei n° 4. 88\J, já referida,~i- f= 
Pifnou o trabalho autônoino dos representantes comerciais, 
i1ístituindo uma série de exi ências e formalidades entre 
as quais a crtaçjio do respectivo onse o. e o egislador 
disse que não há relação de emprego, todo e q u a 1 que r 
julgado, que afirme o contrário, é contra legem . O juiz ~·~l 
não pode es uisar a sitúa ão «econômica >> desses traba-
lna ores e concluir em face dessa «dependência» ue ex1sta 
uma relacão de emprego; se assim a 1r tera ju ado contra 
,1ei. Todo aquele que se encontre na situação o artigo 1(· 
e respectivo parágrafo, da lei respectiva, . é representante 
comercial autônomo» (páginas 98/99) . 

'Bhrlía_n ___ ---_--,~~...,. ... ""' _. ... ;j~... --:/'":.a. ~",PVV.I..U'-'lAz Q. VV.U.::IV.U.U.Q.xão, 

Está em vigênci&, desde 10 de março de 1966 o R:.· 
mento Interno do Conse1':Iio'F e êf e r a 1 dos Repres~ntantês 

:aComerciais, tendo sido baixadas, até esta data, 17 Resolu
, çoes, ..ê_endo que uma delas aprovou o Códiio de Étjca e 

Disciplina, resultado dos estudos de uma Comissão de que 
fizeram parte Adalberto Renaux, José Mateus Argeruiro 
~. Alexandr'éEvangelista, Flávio Obino e R11bens Re-
quião, este o· relator geral. No "Código estão regulados os 
d..everes éticos, as infrações disciplinares, as penalidades e 
suà aplicação e o prÕcesso disciplinar, declaradas su,pletivas 
as disposições do Código de Procéss·o Penal . 

Jornal dos Trabalhadores no Comércio do Bi·a"il O 7 
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MTb instala 640 postos ~ em todo o Poís 
PORTARIA N• 3490 

IDE 17 DE AGOSTO DE 1977 

O Ministro de Estado do Traba
lho usando de suas atribuições legais 
e tendo em vista o disposto no De
creto n• 76.386, de 2 de outubro 
de 1975. 

1 - Considerando as diretrizes 
·estabelecidas pelo Decreto-lei número 
200/67, no tocante à descentralizdção 
dos órgãos executores das atividades 
do Ministério do Trabalho; 

2 - Considerando que já se en
contram. de fato, em funcionamento, 
Postos Regionais e Locais do Traba· 
lho em todo o território naciona·l; e 

3 - Considerando a necessidade 
de assegurar maior rapidez e eficácia 
dos serviços do Ministério, no aten
dimento das questões de sua compe
tência; 

Resolve: 
I. Aprovar os anexos I e Il, que 

relacionam as unidades regionais e 
locais das Delegacias Regionais do 
Trabalho. 

II. Determinar aos Delegados Re
aionais do Trabalho que estabeleçant 
: área de jurisdição das referidas uni
dades. 

ARNALDO PRIETO 

ANE~O I 

,Postos Regionais das Delegacias 
!Regionais do Trabalho 

'Sãi~ Paulo 

Adamantina Americana, Andradi
na, Araras, Assis, Avaré, Amparo, 
Bebedouro Botucatu, Bragança Pau
lista, Caraguatatuba, Catanduva, Cru
zeiro Cubatão Diadema, Drat:ema, 
Franca. Guarati;1guetã, Guarulhos, Ibi
tinga, Itapetininga, Itapeva, Itu~ J~
boticabal, Jacareí. Jales. Jaú, Ltmet: 
ra, Lins, Lorena, Mauá, Mococa, Mugt 
das Cruzes, Mogi Mirim, Osasco, Ou
rinhos, Piracica]}a, Pirassununga, Pre
sidente Wenceslau. Rancharia. Regi s
tro Rio Claro São Bernardo do Cam
po,' São Caetano do Sul, São João 
da Boa Vista São Joaquim da Barra, 
São Manuel, 'são Roque, São Simão, 
São Vicente, Santo Amaro, Tatuí, 
Taubaté, Tupã, Votuporanga. 

Rio de Janeiro 

Angra dos Reis, Araruama, Barra 
do Piraí Bom Jardim, Bom Jesus de 
Itabapoàna, Cabo Frio, Cachoeira do 
Macacu Cantagalo, Conceição de Ma
cabu, 'cordeiro, Itaboraí, Itaguaí, 
Itaocara, Itaperuna, Lage do MuTiaé, 
Maricá, Miracema, Macaé. Mendes, 
Miguel Pereira, N i 1 ó p o 1 i s, Nova 
Iguaçu, Natividade. Petrópolis, Para
cambi, Paraíba do Sul, Paulo Frontin, 
Piraí, Porciúncula, Resende, Rio Bo
nito, São Gonçalo. São João de Me
eiti , Sapucaia. Santo Antônio de Pá
dua, São Fidelis, São João da Barra, 
Teresópolis, Três Rios, Vassouras, 
Valença. 

Minas ·Gerais 

Além ParaFba, Araçuaí, Araguari , 
Araxá, Alfenas, Betim, Barbacena, 
Conselheiro Lafaiete. Caratinga, Coro
nel Fabriciano, Cataguases, Curyelo, 
Diamantina, Divinópolis, Fruta!, For
miga, Guanhães, Guaxupé, Itab,ira, 
Itauna, Itajubá, Ituiutaba, João Mon· 
!evade, Jequitinhonha, Lavras, Ma· 
nhuaçu, Muriaé, Nova Lima, Nanu• 
que, Ouro Preto, Oum Branco, Oli
uPi~ edro eoooldo. J?ont.e Nov:. 

Pernambuco 

Arco Verde, Carplna, Goiânia, Pe
trolina, Palmares. Serra Talhada. São 
José do Egito, Timbaúbii. Vitória de 
Santo Antão. 

Santa Catarina 

Araranguá. Blumenau. Brusque, 
Curitibanos. Caçador, Canoinhas, Con
córdia. Campos Novos, Chapecó, Ita
jaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, 
Laguna, Mafra. Porto União. Palmi
tos. Rio do Sul. São Joaquim, São 
Bento do Sul, São Miguel do Oeste, 
São Francisco do Sul, Tubarão, Tiju
cas. Timbó, Urussanga, Videira. Xan
xere. 

Ceará 

Aracat! , Brejo Santo. Baturité, 
Campos Sales. Cedro, CratelAs. Camu
cim. Iguatu. Itapipoca, Jaguaribe, 
Juazeiro do Norte, Quixad;í. Russas. 
Santa Quitérià, Tauá. Tianguá. 

Goiás 

Anápolis. Catalão. Iporã, Itumbia
ra, Rio Verde. Uruaçu . 

Espírito Santo 

Colatina, Guarapari, Linhares, São 
Mateus, Vi1a Velha. 

Paraiba 

Cajazeiras, Patos, Souza. 

Rio Grande do Norte 
Assu. Caicó, Ceará Mirim, Currais 

No1·os, Macau. Nova Cruz, Pau dos 
Ferros, Santa Cruz. 

Maranhão 

Caxias, Pedreiras. 

l\iato Grosso 

Aquidauana, Bela Vista . Corum
bá. Dourados, Ponta Porã, Rondonó
polis, Trés Lagoas. 

Piam 

Corrente, Floriano. 

Alagoas 

Arapiraca, Atalaia, Porto Calvo, 
Santana do Ipanema, São Miguel dos 
Campos, União dos Palmares. 

Sergipe 

Itabaiana. Lagarto. Maruim, Nos
sa Senhora das Dores, Propriá . 

Acre/Rondônia 

Assis Brasil, Ariquemes, Brasiléia, 
Cacoal, Feijó, Guajará Mirim, Guio
mar Santos . Maneio Lima, Presidente 
Kennedy. Pimenta Bueno, Palácio de 
Castro. Rio Branco, Senador Guio
mar, Sena Madureira, Tarauaca, V~
lhena, Vila Palácio de Castro, Xapun. 

ANEXO li 

Postos locais das Delegacias 
Regionais do Trabalho 

Rjo de Janeiro 

Ban2:u. Conacabana. Camno G.ran.-

São João Nepomuceno, Santos Du
mont. São Gotardo, Santa Rita Sapu
caí. São Gonçalo Sapucaí, São Lou
renço, São Sebastião do Paraíso, San
to Antônio do Monte, Salinas, Tupa
ciguara, Unaí, Viçosa. Visconde Rio 
Branco. 

Rio Grande do !Sul 

Lavras do Sul, Carlos Barbosa, 
Garibaldi, Guaporé, Nova Prata, Ve
ranópolis, Lagoa Vermelha, Canela, 
Farroupilha, São Marcos, Constanti
na, Gaurama, Getúlio Vargas, Marce
lino Ramos. Nonoaí, Sananduva, São 
Valentim Frederico Westphalen, Es
pumoso. 'casca, Maraú, Tapejara, Ar
roio Grande. Canguçu, Jaguarão, Pi
ratini São Lourenço do Sul, Cande
!ária, 'Encruzilhada do Sul, Rio Pardo, 
Sobradinho, Venâncio Aires. Rosário 
do Sul, Júlio de Castilhos, Santiago, 
São Pedro do Sul, São Sepé, Tupan
ciretã, Ibirubá, Panambi. Giruá. Ho
rizontina. Três de Maio, Tenente Por
tela. Cerro Largo. São Luiz Gonzaga, 
Encantado, Taquarí, São Fran'cisco de 
Paula, Três Coroas, Esteio, São Se
bastião do Caí. Sapucaia do Sul, São 
Francisco de Assis. Itaqui. Quaraí, 
Barra do Ribeiro. Tapes, Campo Bom, 
Estância Velha. Sapiranga, Santo An
tônio da Patrulha, Torres, Santa Vi
tória do Palmar, São José do Norte, 
Arroio dos Ratos, ·Triunfo, Charquea
das. Butiá, Alv-orada, Cachoeirinha 
Viamão. 

Distrito •Federal 

Ceilândia, Brazilândia. Guará I. 
Guará II, Gama, Setor de Indústria 
e Abastecimento. 

Paraná 

Assai, Cambará, Colorado, Castro, 
Centenário do Sul, Curiúva, J :: ··a· 
riaiva, Lapa, Jlllorretes, Palmeiras, 
Peabiru. Santa Mariana, São João do 
Caiuá, Toledo, Uraí. 

Bahia 

Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, 
Brumado, Itabuna, Jacobina, Joazei
ro. Jequié Paulo Afonso ,Vitória da 
Conquista,' Brejões, Candeias, Ca
choeira Conceição do Coité, Carave
las càstor Alves, Ipiaú, Itaparica, 
Ipirá, Nazaré, São S~bastião do Pas
sé. Santo Amaro, Santana dos Bre
jos, Senhor do Bonfim. 

·Pernambuco 

Aguas Belas, Afrânio, Gravatá, 
Pesqueira, Quipapá, Santa Maria da 
Boa Vista. 

Goiás 

Inhumas, Pires do Rio. 

Espírito Santo 

Afonso Cláudio, Alecrim, Alegre, 
Aracruz, Baixo Guandu, Carapin:t, 
Castelo, Conceição da Barra, Fundão, 
Guaçuí, Itapemirim, Itaran'ta. Iúna'; 
Pancas, Nova Venecia, São dabriel dtir' 
Palha, Serra, Mimoso do Sul. 

Paraíba 

Areia Bananeiras, Catolé do Ro· 
cha, Con'ceição, Esperança, Itabaiana, 
Monteiro, Pombal, Teixeira, Umbu-
-- ~ --

Reintegração ao emprego de dirigente sindical 
( 

Aos vinte e oito dias do mês de 
julho do ano de mil no:'ecentos e 
setenta e sete, às dez e trm ta horas, 
estando aberta a audiência da ..... . 
Junta de Conciliação e Julgamento de 
Concórdia - SC., na presença . do 
Exmo. Sr. Jn'z elo Trabalho Substitu
to, DR. PEDRO ALVES DE ALMEI
DA e dos Srs. Vogais SR. EUCLIDES 
ANTONIO MARCON, elos empregado
res, e SR. FREDERICO DE SOUZA 
MATOS, dos empregados. foram, por 
ordem do Sr. Juiz do Trabalho, apre
goados os litigantes: CELSO 1\NTO
NIO JUNG, reclamante, e LIQUIGÃS 
DO BRASIL S/ A., reclamada, para 
audiência de leitura e publicação de 
sentença. Ausentes as partes. A se
cruir tomados os votos elos Senhores 
Vogais, passou a Junta a proferir a 
seguinte decisão: 

VISTOS ETC. 

CELSO ANTONIO JUNG propôs 
reclamatória trabalhista nesta Junta, 
contra LIQUIGÃS DO BRASIL S/ A. , 
alegando que fora admitido em 1• de 
agosto de 1975, para trabalhar na fi 
lial de Joaçaba - se., percebendo o 
salário mensal de Cr$ 5. 000,00, ten
do sido demitido, sem justa causa, 
em 26 de abril de 1977 e, como por
tador da estabilidade provisória, por 
ser dirigente sindical, exercendo as 
funções de suplente da Delegacia Fe· 
derativa do Sindicato ·dos Emprega
dos no Comércio de JoaÇaba, não po
deria ser despe :· : ·-·~ - pelo que, pos
tula sua readmissão ao emprego, com 
as consectárias ·de lei, bem como as
sistência judiciária na forma da Lei 
.5.584/70. 

Contestação escr ita, pela improce
dência da açã-o, sustentando que o 
autor já era dirigente sindical quan
do fora admitido pela contestante, 
tendo omitido mal-iciosamente sua 
condição e que teria perdido o man
dato sindical quando deixara o em
prego anterior, por desemprego, ten
do mudado, assim, de categoria pro
fissional, em decorrência da contes
tante estar enquadrada em outra ati
vidade ecol1ômica. Foi reconhecida a 
despedida imotivacla. 

O autor récebeu em audiência a 
Importância de Cr$ 17 . 613,97, que a 
demandada pôs à sua disposição, fican
do ressalvado seu direito de prosse
guir na ação. 

Foram ouvidas as partes. Encerra
-da a instrução, em razões finais o au
tor pediu a procedência do pedido e 
a reclamada a improce<;lência. O au
tor juntou os documentos de f, 4 
usque 26 e a reclamada os de f. 37 
usque 41 e 43 usque 51. 

Infrutíferas as propostas concilia-
tórias oportunamente formuladas. 

Relatei. 

ISTO POSTO: 

I.) - FALTA DE COMUNICA
ÇÃO DA CONDIÇÃO DE MANDATÁ
RIO SINDICAL. A reclamada susten
ta que o autor omitiu maliciosamen
te sua condição de dirigente sindical, 
quando fora admitido na empresa. 
Este, depondo em juízo, declarou que 
comunicou ao entã-o chefe elo depósito 

a reclamada on{le prestava set.:viços. 
DeclaroU:, também, que comunicou 
sua mudança de emprego ao seu ór
gão de classe. 

Não há pr-ova nos autos que se in· 
fira má-fé ou omissã-o dolosa por par

·te d-o autor, ao deixar de comunicar 
sua condição de dirigente sindical 
..,. ,4 ....... .J --..-.-,.._ .... nnhc.tt c .f-inh ... ., ..1,._.._ _ .. __ : _ 

ra da eleição e ela posse, pelo Sin
di~ato à empresa. Tal comunicação 
cremos não foi consumada pelo Sin
dicato, de vez que o reclamante to
mou posse em 18. 01. 75, quando en
tão era empregado ele outra empresa. 

Registre-se que não há previsão 
lega l para o caso em tela, o que, por 
si só , não autoriza conclu u -se, que 
na falta, há omissão dolosa, mUito 
menos. transpassar-se a obrigação ao 
obreiro ele fazer a comunicação que 
a lei a outro obriga. Não se pode obri
gar alguém a fazer o que não lhe é 
imposto lt:}galmente. 

Ademais os fatos notórios não ne
·cessitam d~ provas e a notoriedade 
condição de dirigente sindic~ l elo au
tor é perfeitamente presumtvel , _POIS 

trata-se de uma pequena c1~lade mt~
riorana, de pequena extensao geognl
fica e populacional , onde todo~ se 
conhecem e o Sindicato elo ComerciO 
é um elos mais atuantes da regtao. 

Co menta-se no município de J oa
çaba. a titulo de hilaridade, por tra
tar-se de uma cidade pequena que o 
povo queima pneus, para ~emonstrar 
que a cidade tem polU!çao; que se 
anda ele pé no ônibus, para demons
trar que está lotado; que as pessoas 
não se cumprimentam na. rua para 
clemonstrar que a cidade e grande e 
ninguém se conhece. 

. II. - PERDA DO MANDATO 
POR DESEMPREGO: Sustenta a re
clamada que o autor teria perdtdo o ' 
mandato sindical ao detxar o em
prego anterior na IMCAL- IMPOR
TADORA CATARINENSE S/A., por 
'desemprego. O autor alegou ter sido 
admitido em 01.08. 75. Pelo do
cumento de f. 41 (fotocópia da CTPS) 
verifica-se que ele deixou o em
prego na IM CAL em 16.08 .75. As
sim não poderia ter sido aelmtttdo na 
datà que menciona. O que re~lmente 
aconteceu foi sua demtssao em 
16.08. 75 ~ admissão na reclamada em 
18.08. 75. conforme se verifica no do
cumento juntado a f. 41, tendo ftca
do desempregado, portanto, somente 
no dia 17 de agosto, que era dommgo. 

A CLT decreta a perda da condi
ção de associado e, conseqüentemente 
do mandato sindical, para aqueles 
que deixarem da atividade ou pro
fissão. Esta é a regra geral. T-odavta, 
como soi acontecer, a lei excepciona 
q11anto ao trabalhador aposentado, em 
desemprego ou prestand~ servtço t:u· 
litar, que nestes casos, nao perdera a 
condição de associado, ftcando pn· 
vado contudo, de exercer cargos ad
min.i~trativos ou de representação 
sindical, conforme dispõe o § 2• do 
al'tigo 540, da CLT, que assun se ex
pressa: 

«Os associados de Sindicatos de 
Empregados. de Agentes uu ~ra~a
lhadores Autônomos e de Proftssoes 
Liberais qLLe forem aposentados, es
tiverem em desemprego ou falta de 
trabalho ou tiverem sido convocados 
para prestação de serviço militar, náo 
perderão os respectivos dtrettos sm
dicais e ficarão isentos de qualquer 
contribuição ,não podendo entretanto 
exercer cargos de administração sm
dical ou de representação econômi
ca ou profissional.» 

Assim, concluiu-se que o autor ~i- •, 
cou privado de exercer a su~ funçao 
no Sindicato somente no dta 17 de 
agosto de 19,75, único. dia q~e ficou 
desempregado. Não ha. p01s, com? 
confundir, diante dos termos da l~I, 
interrupção do exercício da funçao 
de dirigente sindical com a perda do 

. . 
empregados no comércio - do plano 
da Confede ração Nacional dos Tra
balhadores no Comércio ... » (Deci
são da Comissão de Enquadi'am~nto 
Sindical). -

O reclamante está filiado ao Sin- · 
dicato dos Empregados no Comé.rcio 
ele J oaçaba, integrante do mesmo pla
no da Confederação Nacional doi-Tra
balhadores no Comércio. A reclamada 
não fez prova de existir em Joaçil'ba, 
Sindicato da categoria específica . do 
autor. O Sindicato que mencionou 
- SITRAMICO- SINDICATO DOS 
TRABALHADORES NO COMÉRCIO 
DE MINÉRIOS, COMBUSTíVEIS MI
NERAIS E SOLVENTES DE PETRó
LEO DE SANTA CATARINA-, ' tetn 
sua sede na cidade de Itajaí .,-- ·SC.· 

Assim, entendemos estar o autor 
ao abrigo do artigo 541, da CLT, «in 
ver bis»: 

«Os que exercerem detenilinada 
atividade ou profissão onde nãO' .há 
Sindicato da respect iv:a categoria, al;l 
de atividade ou profissão simiJat:. ou 
conexa. poderão filiar-se ao Sindica
to de proifissão idêntica, sin'lilaí' bu 
co nexa, existente na localidade mais 
próxima. » 

O dispositivo invocado· autoriza, o 
trabalhador, na !~existência d.~ Sin
dicato ela categoria, a filiar-se. a _ou.
tro similar o.u conexo na própria 1-o
·cali'clade ou ir ; buscar filiação·, " nas 
mesmas tondições, na localidade mais 
próx.ima. quarulo inexistir t qualquer 
um na sua localidade. · ·· ,. . ,• 

O conceito de identidade, ~in1iHtu
de e conexidade, nos dá o quadl·o de 
atividades, mencionado pel-o artigo 577 

da CLT. Tanto o·quadl'o de atividades, 
quanto ·a Comissão- de Enquadl'amen
to Sindical , enquadrarélm a reclama· 
da e suas conseqüentes categorias 
profissionais no 2" grupo, do 'plano ·cia 
Confederacão Nacional do Comércio e 
ConfederaÇão N acionai dos Trabalha
dores no Comércio. Portanto, .. na jpe
xistência de seu Sintlicato de· clãsse 
em Joaçaba, o autor está fili'ildó 'na 
categoria permitida por lei. represen
tando, por isso, a categoria profissio
nal dos empreg<!dos da reclamada, 
por filiação a Sindicato similar: ' · 

Desta forma, não .houve 11111dança 
na categoria profissional que o autor 
exercera e que exerce, estando· alll· 
bas· enquadradas no mesmo plano · da 
Confederação, não )Javendo ren]lncia 
de sua condição de associado ao Sin· 
dicato dos Empregados no Con1érdo 
de Joaçaba e nem filiação ao SITRA· 
MICO. . .. 

Pelos fundamentos supra, está o 
autor ao abrigo da estabilidade. pro
visória concedida aos dirigentes stn· 
clicais. não podendo ser demitido sem 
justa causa. 

IV - Indefere-se o pedido de as· 
sistência judiciária, . por não estar o 
autor ao abrigo da Lei 5. 584/70, eis 
que percebe salário superior ao do
bro do mínimo legal e não compro
vou com atestado regular, que sua si
tuação econômica não lhe permite 
demandar, sem prejuízo do sustento 
próprio ou da sua família (ali. 14). 

Pelo exposto, e mais o que dos 
autos consta, resolve esta Junta de 
Concilia ção e Julgamento de Concór
dia - se., sem divergência, julgar 
PROCEDENTE a presente reclama
tória, para determinar a reintegração 
do reclamante nas funçõ~s que exer· 
ceu na empresa reclamaua com o pa· 
gamento dos salários vencidos e vin· 
cendos até q cumprimento da presen
te ~ecis_ão , devendo ser abatida a im-
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perderão os respectivos direitos sin
dicais e ficarão isentos de qualquer 
contribuição ,não podendo entretanto 
exercer cargos de administração sin
dical ou de representação econômi
ca ou profissionaL» 

vou com atestaclo regular, que sua si
tuação econômica não lhe permite 
demandar, sem prejuízo do sustento 
próprio ou da sua família (ali. 14). 

Valença. mar s~ntos. Maneio Lima, Presidente 
Kennedy. Pimenta Bueno, Palácio _de 
Castro Rio Branco Senador GuiO
mar. Sena Madureir'a, Tarauaca, Vi
lhena, Vila Palácio de Castro, Xapuri. 

1\f.iuas Gerais 

. A!ém ParaNJa, AraçuaL Araguari , 
Araxa, Alfenas, Betim Barbacena, 
Conselheiro Lafaiete Caratinga Coro
nel Fabriciano, Catàguases, c~n·elo, 
Diamantina, Divinópolis. Frutal, For
miga, Guanhães, Guaxupé, Itabira, 
Itauna, Itajubá, Ituiutaba, João Mon· 
!evade, Jequitinhonha, Lavras, Ma
nlmaçu, :M:uriaé, Nova Lima, Nanu• 
que, Ouro Preto, Ouro Branco, Oli
veira, Pedro Leopoldo, -Ponte Nova, 
Pirapora, Pará de Minas, Passa Qua
tro, Pouso Alegre, Passos, Patrocínio, 
São João Del Rei, Sete Lagoas, Três 
Corações, Três Pontas, Ubá. 

Rio Grande do \Sul 

Dom Pedrito, Livramento, • Bento 
Gonçalves; Vacaria, Carazinho, Ere· 
xim, Palmeira das Missões, Soledade, 
Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul, 
Santa Cruz do Sul, São Gabriel, Cruz 
Aolta, Ijui, Santa Rosa, Três Passos, 
São Borja, Estrela, Laj-eado, Monte· 
negro, Gramado, Alegrete, Camaquã, 
Canoas, Guaiba, Novo Hamburgo, 
Osório, Rio Grande, Gravatai, São 
Jerônimo. 

Distrito Federal 

Posse, Luziãnia, Arraias, Nique· 
Iãndia, Núcleo Bandeirante. 

Paraná 

lbaiti, Apucarana, Campo Mourão, 
Cascavel, Cianorte, Cornélio Procópio, 
Guarapuava, Jacarezinho, Maringá, 
Ponta Grossa, Pato Branco. Parana
guá. Paranavaí, Umuarama. União da 
Vitória. 

Ballia 

Governador Antônio Balbino. Ita
maraju, Irecê, Itaberaba, Ita-petinga, 
Santo Antônio de Jesus. 

ANEXO ll 

Postos locais das Delegacias 
Regionais -do Trabalho 

Rjo de Janeiro 

Bangu, Copacabana, Campo Gran
de, Ilha do Governador, Jacarezinho, 
Jacarepaguá, Méier, Marechal Her
mes, Madureira, Praça da Bandeira, 
Penha, Ramos, Santa Cruz, Cambuci. 
Carmo, Casimira de Abreu, Manga
ratiba, Parati, Rio Claro, Rio das Flo
res. São Sebastião do Alto, Santa 
Maria Madalena, Silva Jardlm. 

l\'linas Gerais 

Aimorés, Alto Rio Doce, Abaeté , 
Andradas, Almenara, Andrelândia, 
Boa Esperança, Brumadinho, Barão 
de Cocais, Bicas, Barroso, Brasília de 
Minas, Bocaiúva, Bambuí, Bom Des
pacho; Cláudio, Caxambu, Congonhas, 
Cidade Industrial - BH, Conselheiro 
Pena, Carangola, Caeté, Capelinha, 
Corinto, Cambuí, Campina Verde, 
Campo Belo, Campanha, Cambuquira, 
Carmo do Rio Claro, Dores do Indaiá, 
Estação Rodoviária - Juiz de Fora, 
Francisco Sá, Inhapim, Ipanema, 
Itanhandu, Itambacuri , Itapecerica. 
Ibiá, Januária, Janaúba, Lagoa San
ta, Leopoldina, Lima Duarte. Lamba
ri. Lagoa da Prata, Matosinhos, Ma
riano, Manhumirim. Mirai, Matias 
Barbosa, Minas Novas. Machado, Me
dina, Mantena, Muzambinho, Monte 
Carme!o. Monte Santo de Minas. 
Nova Era, Nepomuceno. Ouro Bran
co, Ouro Fino, Peçanha, Pitanguí, 
Paraopeba, Paraca tu, Piu'. Pr· 
Perdões, Paraisópolis, Rio Casca, Rio 
Pomba, Sabará, Santa Luzia. Serro, 
São João Evangelista, Santa Bárbara, 

Segurado em gozo de auxílio-doença 
Lei n~ 6.438 de 31 de agosto 

de 1977 
Alter:a a redação do § 39 do 

artigo 24 da Lei n9 3.807, de 26 
de agosto de 1960, que <<dispõe 
sobre a lei Orgânica da Previ
dência Social». 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso 

Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei : 

Art. 19 O § 39 do artigo 24 
da lei n9 3.807, de 26 de agos
to de 1960, alterado pelo artigo 
79 do Decr·eto-lei n9 66, de 21 de 
novembro de 1966, passa a vi
gorar com a redação seguinte: 

«Art. 24- ... •. . . . . . . • 

§ 39 Se o segurado, em gozo 
de auxílio-doença, for insuscetí
vel de recuperação para a sua 

.atividade habitual, o que sujeita 
aos processos de reabilitação 
profissional previstos no § 49 pa· 
ra o exercício de outra ativida· 
de, seu benefício só c e s s a r á 
quando ele estiver habilitado pa
ra o desempenho de nova ativi· 
dade que lhe garanta a subsis· 
tência, ou quando, não recupe
rável, for aposentado por invali· 
dez .» 

Art. 29 Esta Lei entrará em 
vigor na data de sua publicação. 

Art . 39 Revogam-se as dis· 
posições ·em contrário . 

Brasília, 31 de agosto de 
1977; 1569 da Independência e 
899 da República . 

ERNESTO GEISEL 

L. G. do Nascimento e Silva 
(D.O.U. 19-9-77) 

Espírito Santo 

Afonso Cláudio, Alecrim, Alegre 
Aracruz, Baixo Guandu, Carapin~· 
Castelo, Conceição da Barra, Fundão' 
Guaçuí, Itapemirim, Itarama. Iún&'. 
Pa.ncas, Nova Venecia, São d.abriel d' 
Palha, Serra, Mimoso do Sul. 

Paraíba 

Areia, Bananeiras, Catolé do Ro· 
cha, Conceição, Esperança, Itabaiana, 
Monteiro, Pombal, Teixeira Umbu· 
zeiro. ' 

Rió Grande do Norte 

Augusto Severo, Caraúbas, Can· 
quaretama, Lages. 

1\'laranhão 

Chapinha. 

Amazonas 

Boca do Acre. Envira, Estirão do 
Equador, Içaná, Ipixuma, Pauini, San· 
ta Isabel. 

Mato Grosso 

Alto Araguaia, Coxim, Diamanti· 
no, Guiratinga, Porto Murtinho. 

Piauí 

Campo Maior. 

Sergipe 

Aqu:dabã. Carirá. Gararu. Neópo
lis, Tobias Barreto. 

(D. O. U. 22/8/77) 

Enf'idades de previdência 
priv~ada 

A Lei número 6.435, de 15-7-77; 
(D.O.U . de 20-7-77), que entrará 
em ~igor dentro de 120 dias desta 
data, disciplina a constituição, orga
nização e funcionamento das enti
dades de assistência privada, assim 
tidas as qlie «têm por objetivo insti
tuir planos pri<vados de concessão de 
pecúlios ou de rendas, de benefício3 
complementares ou ·assemelhados 
aos da previdência social, mediante 
contribuição de seus participantes, 
dos respectivos empregadores ou de 
ambos». 

São equiparados aos empregados 
de empresas patrocinadoras os seus 
gerentes, os direto•'es e conselheiros 
ocupantes de cargos eletiyos, assim 
como os empregados e dirigentes de 
fundações ou outras entidades de na
tureza autônoma, organizadas pelos 
patrocinadores. 

Por outro lado, excetua-se da 
cla-ssificação legal a simples institui
ção, no âmbito da empresa, de uma 
fundação ou de outra entidade de na
tureza autônoma, de pecúlio por mor
te (mútua), desde que administrado 
exclusivamente sob a forma de ra. 
teia entre os partici-pantes e seja de 
valor não excedente de 300 ORTNs. 

8 O Jornal dos Tt~aba1hadores no Comércio do Brasi] 

RIO SINDICAL. A reclamada susten-
ta que o autor omitiu maliciosamen
te sua condição de dirigente sindical , 
quando fora admitido na empresa. 
Este, depondo em juízo, declarou que 
comunicou ao entã-o chefe do depósito 
j.a reclamada onlie prestava secviços. 

~Declarou, também. que comunicou 
sua mudança de emprego ao seu ór
gão de classe. 

Não há prova nos autos que se in· 
fira má-fé ou omissão dolosa por par

·te do autor, ao deixar de comunicar 
sua condição de dirigente sindical 
quando preencheu as fichas de admis-
são juntadas pela reclamada, eis que, 
~egundo declarou havia feito a comu
mcação verbalmente ao então geren
te elo depósito. 

A reclamada entendendo que l'll 
omissão fora dolosa, deveria provar 
cabalmente. ' trazendo a juízo prova 
convincente. o que nã'l fez. 

É princípio universal da teoria da 
prova, que os víci-os elos atos jurí
dicos, cabal e insofismavelmente de
vem resultar provados, nã-o produ
zindo efeito meras alegações desti
tuídas de prova. 

Por outro lado, a lei não exige 
que a comunicação seja feita pelo 
próprio empregado, mas sim pelo 
Sindicato a teor do § 59, do artigo 
543, da CLT. Todavia, é de se reco
nhecer que o autor já ·era dirigente 
sindical quando foi admitido pela em
presa e a lei prevê, unicamente, a co
municação, dentro de vinte e qua
tro horas elo registro ela candiclatu-

Assim, concluiu-se que o autor fi- • 
cou privado de exercer a sua função 
no Sindicato. somente no dia 17 de 
agosto de 1975, único dia que ficou 
desempregado. Não há, pois, como 
confundir, diante dos termos· da lei, 
interrupção do exercício da função 
de dirigente sindical com a perda do 
cargo. 

III - MUDANÇA DA CATEGO
RIA PROFISSIONAL: A lei vincula 
a categoria profissional em função da 
categoria econômica das empresas. A 
categoria ou atividade econômica da 
reclamada é comércio, assim enqua
drada no 2'' grupo, elo plano da Con
federação Nacional do Comércio, no 
quadro anexo ao artigo 577 da CLT. 
como Empresas Distribuidoras · de 
Gás Liquefeito de Petróleo. 

Pelo documento de f. 49, verifi
ca-se que a reclamada foi enquadra
da na categoria econômica «comércio 
varejista de combustíveis minerais», 
componente do 2" grupo - comércio 
varejista - do · plano da Confedera
ção N acionai do Comércio, enqua
drando-se os seus empregados, exce
to ,os de categoria diferenciada, na: 
paritária .categoria profissional dos 
«trabalhadores em empresas comer
ciais de minérios e combustíveis mi
nerais», constituinte do 29 grupo -

Pelo exposto, e mais o que dos 
autos consta, resolve esta Junta de 
Conciliação e Julgamento de · Concól'· 
dia - se. , sem divergência, julgar 
PROCEDENTE a presente reclam;l
tória, para determinar a reintegração 
do reclamante nas funçõ<>s que exer~ 
ceu na empresa reclamaua com o pa
gamento dos salários vencidos e vin· 
cendos até o cumprimento da ·presen
te· decisão, devendo ser abatida a im
portância .de Cr$ 17. &13,97, do que 
tiver a receber, a ser feito etn liqui
dação ele sentença. Inc-idem juros, 
desde, o ajuizaJ)Jento ela · inicial (art. 
883), e correção monetária, «ex-tunc:t, 
na forma elo Decreto-Lei 75/6!! 
Custas de Cr$ 893,80; arbitradas so
bre o valor estimado de Cr$ 30.000,00. 
Esta decisão foi lida e publicada em 
audiência . Notifiquem-se as partes. E, 
para constar, foi lavrada a presente 
ata que vai devidamente assinacla. 

Pedro A.lve~ .de Almeida 
Juiz do Trabalho - Substituto. 

Frederico de Souza Matos 
Vogal dos Empregados 

Euclydes Antonio Marcou 
Vogal dos Empregad·bres 

Antonio Carlos Che-did 
Diretor de Secretaria 

Projeto tle lei beneficia empregado não optante 
Acrescenta parágrafo ao art. 8" 
e modifica a redação do caput do 
art. 9• da Lei n• 5 .107, de 13 de 
setembro de 1966 («Cria o Fundo 
de Garantia do Tempo de Ser
viço»). 

O CONGRESSO NA:CIONAL de
creta: 

Art. 1" - O art. 8• da Lei n• 5.1<17, 
de 13 de set.embro de 1966, fica acres
cido do seguinte parágrafo único: 

«Art. 8• - .... . .............. . 
Parágrafo único - O emprega
do não optante, no caso de apo
sentadoria concedida pela Pre
vidência Social, receberá inte
gralmente o valor da conta in- . 
diviclualizacia em seu nome>>. 

Art. 2" - O caput do art. 9" ela 
Lei n'' 5.107, cle · 13 ele setembro ele 
1966, passa a vigorar com a seguinte 
reda~ão: 

«Art. 9• - Falecendo o empre
gado, a conta vinculada do optan
te, ou, tratando-se de não optan
te, a conta individualizada em 
seu nome, será transferida para 
seus dependentes, para esse fim 
habilitados perante a previdên
cia social e entre eles rateada se
gundo o critério adotado para 
concessão de pensões por morte». 

Art. 3° - Esta lei entra em vi
gOl: na data da sua publicação. 

Art. 4'-' - Revogam-se as disposi
~ões em contrário. 

Sala da s Sessões, em 23 de junho 
el e 1977. 

JUSTIFICAÇÃO 

Compulsando a legislação do Fun
do de Garantia do Tempo de Servi· 
ço constatamos uma grande injusti
ça em relação aos empregados não 
optantes, quando do seu falecimento, 
ei s que não está 1jrevista a hipótese 
de pagamento aos seus dependentes 
dos valores que constituem a sua 
conta individualizada, mantida, obri
gatoriamente, pela empresa em con
ta vmculada, mas individuali-zada em 
nome de todos os empregacl.os não 
optantes. 1 

Instituído há ce rca de onze anos 
elevemos acreditar que milhares de 
familias já deixaram de auferir esse 
beneficio reconhecidamente a con
trapartida do fruto de longos anos 
de trabalho do empregado. 

O elevado alcance social elo FGTS 
não deve se r desprezado com relação 
a esses trabalhadores posto que diz 
respeito a patrimoniali:llação do seu 
tempo de serviço. Dessa forma, nada 
mais oportuno do que asseguTar o 
pecúlio formado pelas contribuições 
feitas ao FGTS aos dependentes do 
empregado não optante na mesma 
forma em que é concedido àqueles 
de empregado optante. 

Por outro lado, permitir que o 
empregado não optante receba 9 va-

lar da sua conta indiv'idualizada [lar 
ocasião ela aposentadoria é outra me
dida · jüsta :e, de certa forma, · guarda 
sintonia com o primitivo te:ltto - .da 
Lei Orgânica da Previdência Social 
(Lei n• 3.807, de 26-9-SO) que, em 
seu art. 30 ( § 3'' ) garantia ao em
pregado aposentado por velhice ·a· in~ 
deniiaç·ão ·prevista nos artigos 478 ·t 
479 da CLT, paga peia metade. ·. 

Nâ-o tracluz a meln9r políttca pre
videnciária o al•ijamento dos depen
dentés · do emprega·do não optárlfe, 
f>or ocasião da · sua morte, no· levan
tamento do valor da sua conta indivi
dualizada. Ocorrendo esse infortúnio 
e mesmo a aposentadoria desse em
prefacio o único beneficiário '·é a em
presa, ·ei s que somente ela t:e·ceberá 
o · total ela wnt a, conforme· ex)}Ecita 
a · Ordem de Serviço FGTS-POS n' 
01-n («<ns t ~·uções concernentes ao 
Fundo de Garantia do Tempo de Sd
vi ço») . 

Por essas · razÕes. esperamos cm1-
tar com o beneplácito do Col1gresso 
Nacional que; mais uma vez, demons
trará a sensibilidade do legislador na 
reparação de lacunas da lei, injustas 
para cóm o traba!rhador brasHe1ro. 

Na prêsente hipótese, julgatn:Os de 
plena :validaue a extensão desses be
nefícios aos · elllpregados não. optan· 
tes. ou. a seus dependentes, que, em 
última análise, são resultantes aos 
fl'utos do · seu trabalho dedica-do ·ao 
enriquecimento da empresa. 

Sala das Sessões, em 23 de junho 
de 1977. · · 

Deputado Dayl de Almeid~ 
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"S,JNDIC.ALISMO· E INDEPENDÊN.CIA" É TEMA NAS COM~EMOR.AÇÕES DA SEMAN,A DA PÁTRIA 
A diretoria do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, 

Ticn·icos, Duc:histas, Massa-gistas e Empregados em Hospitais e Casas 

de Saúde do Rio de Janeiro, tendo à frente seu pre~idente , compa

nheiro Ju:racy Marti·ns dOS Santos, fez realizar, em sua sede, um ato 

solene em comemoração ao transcurso do 7 de Setembro que contou 

com a participação de ~íversas autoridades, dirigentes sindicais e 

membros do seu quadro social. As festividades foram abrilhantadas 

peio Co·ral Si,ndical do Maestro· Celestino Verissimo e assinaladas pela 

conferência profe,rida ·pelo compan'heiro Adão Manoel Monteiro que 

abordou o exipressi.vo tema «Sindicalismo e Independência», cuja ín

te.gra a seguir transcrevemos: 

«Determinou-me a diretoria 
que, nesta oportunidade em que 
,e comemora a Semana da Pá
tria, em seu nome vos dirigisse a 
palavra abordando o tema Sin
dicalismo e Independência, o que 
faço imbuído da maior satisfa
ção, não como pretensiosa confe
rência ou mesmo palestra, mas 
shn como simples conversa ü~
f~rmal de companheiro para 
companheiro, procurando, tanto 
quanto possível, in ter liga r o 
tem a, dando-lhe os limites da 
justa vinculação _ 

Poderá parecer, ao primeiro 
momento, que o tema não seja 
permissível da abordagem que 
procuraremos faz~r - Na hipóte
se desta dúvida, porém, nós a pro
curaremos desfazer, lembrando 
que as condições econômicas e 
• o c i a i s de uma Nação, foram 
sempre e invariavelmente os fa
tores ;principais responsáveis por 
~ua organização e estruturação. 

Assim se déssemos um pulo 
no tempo; 'se nos fosse· possível 
transformar em realidade fanta
siosa história, adeqtrando a má· 
quina do tempo para dela e~~~gir 
nos centros clássicos da c1v1hza
ção, i r í a m o s constatar que os 
surghnentos da própria Grécia o~ 
da Itália, como nações unas, so 
se tornou possível depois de 
muitas lutas quando seus povos, 
vencendo as invasões constantes 
de indo-europeus, organizaram
se. seguiram suas próprias lide: 
ranças, absorveram p o v, os até 
e n t ã o denominados barbaros, 
ímpuseram, enfim, as próprias 
culturas. 

Veríamos, ainda, que apesar 
da nebulosidade dos primitivos 
tempos históricos em que se man• 
tém a origem dos Estados, quan
dc pouco se sabe, inclusive, dos 
primeiros tempos dos E s ta do s 
egípcio e hindu; do surgimento 
• desauarecimento de muitas 

ADÃO MANOEL MONTEIRO 

Da sinopse uma verdade se 
extrai: o fenômeno econômico 
quase sempre precede o surto de 
nacionalismo _ A simbiose que 
deles resulta sempre e invariavel
mente faz surgir a questão sociaL 
Daí, incontestável se torna a com
patibilidade justificadora do tema 
escolhido para nossa conversa, 

, desde que sindicato é criação que 
· tem como origem a solidariedade 
social, tão importante à consoli
dação da independência, aspira
ção máxima dos povos oprimidos. 

Dissemos antes, que o fenô-

nal brasileiro, a «Gazeta do Rio 
de Janeiro», que durou de ~80.8 
a 1822, e a notabilíssima pnmel
ra revista carioca e brasileira «Ü 
Patriota», de curto período de 
vida, ou seja, 1813 a 1814 . 

Como se não bastasse, ponto 
alto em. razão do número de 
pess'oas a beneficiar e que er~ a 
grande massa populacional, f01 o 
Brasil de então beneficiado com a 
abertura dos portos à navegação 
estranaeira a que fora proibido "' . desde muito, e assegurado-lhe o 
direito de estabelecimento de ma
nufaturas e fábricas a que estive
ra impedido desde 5-1-1785, 
graças ao que se iniciou o surto 
industrial brasileiro, inclusive o 
começo de sua indústria siderúr
gica com a criação de diversas 
fábricas de ferro gusa, a primeira 
delas em 1809, não se devendo 
esquecer a criação nesta época 
'de nosso primeiro estabelecimen
to de crédito, o Banco do Brasil. 

Ta m a· n h a s transformações 
ocorridas em tão pouco tempo, 
haveriam fatalmente que exacer
bar ânimos, consolidar sentimen
tos nativistas, estabelecer os fun
damentos definitivos para uma 
Independência de direito, o que 
viria ocorrer no 7 de Setembro 
de 1822, desde que a partir dai 
impossível se r i a um retrocesso 
com o recuo .das conquistas obti
das, como pretenderam as Cortes 
portuguesas, votando m e d i da s 
qqe pretendiam impor ao Brasil 
que, se aceitas, rep·resentariam o 
máximo em humilhação . O fato, 
negativo em princípio, apresenta
ria relevos am,plamente positivos. 
Graças a ele, provocava-se a uni
dade, o e s f o r ç o uniforme dos 
brasileiros, a força de pressão de 
que eram capazes, e com ela a 
primeira manifestação de rebeldia 
do príncipe português, com sua 
célebre decisão do «Fico!>\ pre
paração definitiva da Declaração 
de Independência_ 

UM MOMENTO DO ATO CíVICO REALIZADO NO DIA 6 DE SETEMBRO - O companheiro Juracy Martins dos Santos fala so
bre a Semana da Pátria sendo atentamente ouvido pelos componentes da mesa que presidiu .a solenidade : Virgílio Por
réca , Jorge de Souza Nogueira, Josué Pereira Lopes e Graciano Pereira, entre outros. A iniciativa da entidade também 
foi prestigiada p:J io Dr. Luis Carlos de Brito, Delegado Regional do Trabalho no Rio de Janeiro . 

Do Brasil, no século da Inde· 
pendência, não se conhece a fun
dação ou criação de corporaÇões 
ou irmandades, precursoras. dos 
sindicatos modernos que hoJe se 
conhece. O fato, talvez, . encon- 
tre sua explicação nos seguintes 
eventos: 

leiro, vamos constatar que nossa 
Independência '.feio ocorrer em 
um s é c u 1 o de extraordinárias 
ocorrências, quando novas con
cepções se cristalizaram em de
corrência de novos fenômenos de 
ordem econômica. A importân
cia da revolução política e san
grenta, no século XIX. começava 
a ceder diante de outro tipo de 
revolução, tecnológica e incruen
ta, esta ainda longe do fim, con
substanciada na denominada re
volução industrial, responsável 

· pelo acréscimo da p o p u 1 a ç ã o 
mundial e, sobretudo, pelo dese· 
quilíbrio na proporção entre as 
populações rural e urbana. Esta, 
a revolução industrial, com todo 
0 seu corolário, tornando os 
homens cada vez mais dependen
tes um dos outros criou condições 
favoráveis à organização política, 
provocando com o fato a expan
são da democracia . Automati
camente, grupos afins se foram 
organizando, ou se consolidando 
sob a forma de partidos ,políticos 
das mais diversas tendências. 

Simultaneamente, a classe 
0 p e r á r i a, já então expressiva, 
reagindo contra novas tendências 
fazia surgir - como afirma A -D -

.,.,.. ,._.jndsay'· - a democracia indus-
, 1 4 ) a Independência do Bra'lf ttial l~go tornada democracia 

sil ocorreu no período áureo do soci~l, e com ela provocan~o _a 
liberalismo, influenciada certa· organização dos primeiros smd1· 
mente ;pelas noyas idéias trazidas tatos, com estruturas semelhan· 
pela Revolução Francesa que, a tes aos que h o j e. ~onh:cem_os. 
par de seu romantismo, acarre· 'Temos assim, a partlc1paçao at~va 

L~---! - !.... , 'l't l - -- -- ..... ,..la 

participação efetiva e eficaz etc. 
Para consumação destes objeti
vos, importante se fazem: a edu
cação e saúde de toda a popula
ção . Aquela, representada pela 
educação de base, primária, fatal 
e necessariamente seguida da se
cundária; formação técnico pro
fissional e universitária _ Par a 
esta, assistência médica, preven
tiva e curativa; alimentacão sa
dia e barata; higiene em t~dos os 
graus que lhe seja exigido, indivi
dual ou coletiva, através de sanea
mento, instalação de água etc., 
habitação condigna e higiênica _ 

Neste momento é que vamos 
c o n s ta ta r quão importante se 
fazem os sindicatos, como órgãos 
c o I a b o r a d o r e s do Estado no 
estudo e solução dos problemas 
pertinentes às categorias que 
representam . Organizados p o r 
c ate g o r i a s, cada um deles, 
certamente, melhor conhece os 
p r o b 1 em a s que lhe são pró
prios. No Brasil, os sindicato:; 
devidamente organizados datam 
da década de 1930 _ Foram eles, 
certamente, decorrência fatal do 
sonho de paz mundial preconiza· 
da pela antiga Liga das Nações, 
resultante da I Grande Guerra 
Mundial deste século, e da qual 
se originou a Organização Inter
nacional do Trabalho, imposição 
de sindicalistas anglo-saxônicos 
e que já pregava a participação 
tripartite, mostrando ao mundo 
a importância das classes traba-
tl·u:~drn!.O Qc:..ma :nat_l•onai~ na. 

Em uma época de crise m.un· 
dial nos mais variados setores, no 
político, através de tentativas dt 
mtrodução de ideologias as nu.is 
estranhas; no econômico, p e l a 
inflação mundial que tanto corrói 
a estabilidade econômica, no da 
produção alcançada pela c r i s e 
energética que assoberba o mun
do; no social, pela crise habita
cional de todos conhecida, mar
cha o Brasil vencendo tais obstá
culos com trabalho eficiente, pla· 
nejado e produtivo equacionando 
todos os seus problemas, inovan· 
do, às vezes, e vendo vitorio'sa 
sua marcha em busca da indepen
dência do homem brasileiro que, 
no tempo, há de corresponder à 
total independência da Pátria . 

Banco Nacional de Habita
ção, Programa de Integracão So
cial, mar de 200 milhas, c~nstru
ção de hidro elétricas, pesquisa . e 
descoberta de petróleo, inclusive 
nas plataformas submarinas 
combate tenaz à inflacão demo~ 
cratização do ensino, ·dif~são do 
e n si n o - técnico profissional 
ampliação da previdência e assis~ 
tência social, extensão da previ
dência social aos trabalhadores 
do campo, desenvolvimento in· 
dustrial, introdução e adoção da 
tecnologia mo d e r n a, tudo isto 
representa a total independência 
do país, com o que vibra1n inten
samente os sindicatos, participan
tes que são, j unta m ente com 
todas as parcelas do povo, da 

roblemática ·asilei . nois afcLi .._ __ __. 
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então denominados bárbaros, 
ímpuseram, enfim, as próprias 
culturas. 

Veríamos, ainda, que apesar 
ela nebulosidade dos primitivos 
tempos históricos em que se man
tém a origem dos Estados, quan· 
de pouco se sabe, inclusive. dos 
primeiros tempos dos E s ta do s 
egípcio e hindu; do surgimento 
~ . desaparecimento de muitas 
nações euro,péias e asiáticas que 
não lograram chegar até nós, a 
origem das nações que sempre . 
culminaram com suas indepen
dências passam a ter extraordi
nária importância, eis que- defi· 
ciências de origem podem reper· 
cutir posteriormente nas vidas de 
seus cidadãos. 

Observaríamos que a inde
pendência, de que se origina uma 
nação, é causa e efeito não ape
nas de uma população unificada 
pela raça; pela língua, pelos cos· 
tumes e tradições, mas também 
por seus anseios, alegrias e so· 
frimentos. 

Constataríamos que a unidade 
de ,pensamento capaz de superar 
divergências e idiosincrasias e de 
forjar uma nação só é possível 
após período turbulento de inva
sões, arbítrios alienígenas, trans
formando multidões em coletivi
dades, porque já organizadas, em 
busca de seu!'! destinos na integra
ção de uma verdadeira sociedade. 

E esta, a sociedade organi· 
zada, composta de seus vários 
rrupos há de ter entre eles os 
$indicatos, expressão máxima de 
representação das classes traba
lhadoras, f o r ç a propulsora do 
progresso, forjadores da grandeza 
de qualquer Nação. 

Verificaríamos mesmo que 
, importância dos sindicatos -
c o mo elemento aglutinador de 
categorias - como participante 
ativo da sociedade, sempre se fez 
senti~, não constituindo c o mo 
,Iguns possam pensar novidades 
dos tempos modernos, mas re
montando há séculos, deles se 
tendo notícias desde a mais re
mota antiguidade, .registrando a 
história a existência das chama· 
,das corporações de ofícios, nomes 
eom que foram iniciados, na Gré· 
eia antiga e em Roma ao tempo 
de Numa Pompilio e Sérvio Túlio 
e, thesmo como lembra o Prof. 
Cesarino Júnior, em sua obra 
Direito Social Brasileiro, já no 
tempo da Lei das Xll Tábuas . 
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deles resulta sempre e invariavel
mente faz surgir a questão social. 
Daí, incontestável se torna a com
patibilidade justificadora do tema 
escolhido para nossa conversa, 
desde que sindicato é criação que 

' tem como origem a solidariedade 
social, tão importante à consoli
dação da independência, aspira· 
ção máxima dos povos oprimidos. 

Dissemos antes, que o fenô
meno econômico quase sempre 
precede o espírito nacionalista 
que funciona sempre e invaria
velmente como defesa contra o 
elemento invasor. Na hipótese, 
o Brasil não fugiu a regra. Des· 
coberto aos 22 de abril de 1500, 
viria ele a sofrer uma colonização, 
sobretudo predatória, e com ela 
o e s p í r i to de animosidade em 
relação ao estrangeiro, conse· 
qüentemente a instalação de um 
sentimento nativista que, no tem· 
po, se foi exacerbando para atin
gir o climax no 7 de Setembro 
de 1822, data em que de direito 
adquirimos a maioridade, consa
grando com nossa Independência 
o profundo fervor nacionalista. 

Todavia, quando dizemos de 
direito, é porque de fato, come· 
çamos nós a obtê-la em 1808

1 
com a transmigração da família 
real portuguesa em face da imi
nente invasão napoleônica com 
que era ameaçado P o r tu g a l. 
Economicamente, n a d a melhor 
poderia ter ocorrido capaz de be
neficiar o Brasil de então, que de 
simples colônia - sem embargo 
de chamado Vice-Reino- trans
formou-se de súbito em sede da 
monarquia lusitana, necessitada 
pois, de condições corresponden· 
tes ao novo status. Para satis· 
fazer estas necessidades, tornou
se necessária a reforma de todos 
os setores da vida brasileira, o 
que foi .feito, principalmente no 
setor de educacão com o aumento 
do número .de escolas régias, 
incentivo às escolas primárias, 
criação de curso de artes e ofícios 
e, fundamentalmente, a criação 

' da primeíra escola de ensino su
perior, representada pela Escola 
Médico-Cirúrgica na Bahia, esta 
ainda em 1808, além de fundadas 
as Academias Militar e da 
Marinha . 

No setor de divulgação, con· 
correndo em~muito ,para o desen
volvimento cultural do Brasil e 
difusão de idéias, foi fundada a 
Imprensa Régia, onde numerosos 
livros, folhetos e periódicos foram 
editados inclusive o primeiro jor-

.... _ ............... ~..~..~.u..a.uc~~J:lroecursoras u·v;:, 
sindicatos modernos que hoje se 
conhece. O fato, talvez encon
tre sua explicação nos s~guintes 
eventos: 

Simultaneamente a c 1 asse 
0 P e_r á r i a, já então' expressiva, 
reagmdo contra novas tendências 
f~zia su~·gir - como afirma A. D . 

. 1 °) a Independência do Brar'LJ~dsay, - a democracia indus-
sll ocorreu no período áureo do tr1al, logo tornada democracia 
liberalismo, influenciada certa· social, e com ela provocando a 
mente ,pelas novas idéias trazidas organização dos primeiros sindi· 
pela Revolução Francesa que a catos, com estruturas semelhan· 
par de seu romantismo, aca:re· tes aos que h o j e conhecemos. 
taram prejuízos incontestáveis às Vemos assim, a participação ativa 
classes trabalhadoras, vítimas das classes trabalhadoras na vida 
que foram da t e o r i a da livre de _cada nação se fazer cada vez 
contratação; ma1s presente, o que se nos afigu-

29 ) a excessivamente baixa 
densidade demográfica da época, 
que aliada ao baixo índice cultu
ral das massas, não lhes oferecia 
possibilidade de agrupamentos 
organizados; 

3°) ' o pequeno desenvolvi· 
mento industrial, não gerador de 
·grande força de trabalho; 

49) a predominância da es· 
cravatura, que tornava prioritá· 
ria a luta por sua abolição. 

Não obstante, o País progre
diu. Com ele, as massas vitaliza· 
das por forte crescimento demo· 
gráfico; pelo aumento de escolari
dade; pelo progresso de sua agro
pecuária; pelo surto admirável de 
seu comércio e por sua industria
lização, embora até então in'Ci~ien
te. Com o progresso, necessidades 
maiores passaram a ser exigidas 
por todas as camadas da popu
lação, entre elas as classes tra
balhadoras . Examinando-se em 
maior profundidade o caso brasi-

ra como da maior importância 
pois, constituindo parcela ponde
rável d'as populações devidamente 
organizadas hão de influenciar 
nos destinos das nações . Mais 
ainda, porque no Estado modzr
no, a idéia de inde,pendência há 
que s_er muito mais ampla que a 
antenormente existente nos sé
culos passados. 

Enquanto em aquelas épocas 
os conceitos se circunscreviam 
aos pr in c Íp i os geográficos; a 
â n si a de líberdade em face de 
invasores ou colonizadores, no 
mundo em que vivemos esta há 
de abordar numerosos aspectos, 
que vão dos problemas geográfi· 
cos aos econômicos, às vezes, de 
maior importância . Assim, para 
se assegurar uma independência 
real a uma nação,· há que se lhe 
asseguran aumento constante de 
produção na mais alta escala em 
todos os setores de suas ativida
des; melhoria permanente e cons
tante das c o n di ç õ e s de vida e 
bem-estar de seu povo; garantia 
pacífica de competições; respeito 
à lei e aos poderes constituídos; 

---- --•v.._,..._- .._, .L f5CUl..J._L.t_O. UU~ Qa""[;aln 

da década de 1930. Foram eles, 
certamente, decorrência fatal do 
sonho de paz mundial preconiza
da pela antiga Liga das Nações, 
resultante da I Grande Guerra 
Mundial deste século, e da qual 
se originou a Organização Inter
nacional do Trabalho, imposição 
de sindicalistas anglo-saxônicos 
e que já pregava a participação 
tri,partite, mostrando ao mundo 
a importância das classes traba
lhadoras e mesmo patronais, na 
cooperação permanente com seus 

•governos, em busca do equilíbrio 
vital aos destinos das nacionali· 
dades. Com eles e por eles, pos· 
sível se torna a estruturação, o 
planejamento, a divulgação e a 
execução das medidas, que con· 
tribuem de forma decisiva para 
a grandeza da nação que por elas, 
tempestivamente alertadas, tem 
a oportunidade de aperfeiçoar seu 
sistema de aplicação das medidas 
em prol do bem-estar do povo, 
tornando-se cada vez mais inde· 
pendente. 

Por eles, obtem a Nação o 
aumento de sua produtividade, do 
anseio de colaboração, de pro· 
gresso, de amor que tanto neces
sita na busca permanente de seu 
grandioso destino que foi, afinal, 
a aspiração de nossos antepassa
dos, responsáveis pelo ato heróico 
e é, ma1s certamente ainda, a de 
nossos contemporâneos. Feliz
mente, dentro desta nova filoso
fia, deste novo conceito de inde· 
pendência, marcha o Brasil de 
nossos tempos, contando com a 
participação entusiástica de seu 
povo, que tem nos sindicatos legí
timos repres.entantes , 

O Delegado Regional do Trabalho no Rio de Janeiro ladeado pelo companheiro Juracy Martins dos Santos e Maria do Am
paro Cunha, representante do Conselho Nacional de Enfermagem, vendo-se também o Dr. Jaime Guriviche, Procurador da 
Justiça do Trabalho, além de outras personalidades presentes à solenidade. 

~· aonz;n;:no-uo~ensmo, difusão âo 
e n sino - técnico ,profissional, 
ampliação da previdência e assis
tência social, extensão da previ
dência social aos trabalhadores 
do campo, desenvolvimento in
dustrial, introdução e adoção da 
tecnologia mo d e r n a, tudo isto 
representa a total independência 
do país, com o que vibram inten· 
samente os sindicatos, participan
tes que são, juntamente com 
todas as parcelas do povo, da 
problemática brasileira, pois, afi
nal, como bem afirmou Rui Bar
bosa, ,pátria é a fanúlia amplifi
cada, resultado total da multipli
cação das ,pessoas, dos bairros, 
municípios e Estados. 

Companheiros e companhei· 
ras! 

Esta a conversa que aqui 
mantivemos nesta semana memo
l·ável em que saudando todo o 
povo brasileiro a nós mesmos nos 
permitimos saudar . Relembra· 
mos com gratidão as figuras que 
nos são caras pelo mui to que 
representaram e fizeram, com a 
independência e posterior funda
ção do Império, sua transforma
ção na República e sua consoli· 
dação nos tempos de hoje. Sau
damos na oportunidade, · em Tira
dentes, o Mártir, e em José Boni
fácio, o Patriarca, os heróis da 
Independência . 

Em D. Pedro . I, Gonçalves 
Ledo, Senador Bernardo de Vas
concelos, Padre Diogo Feijó, jor
nalista Evaristo da Veiga, Duque 
de Caxias, Visc.onde de Mauá, 
Deputado Martins de Andrade, 
Visconde do Rio Branco, Prince· 
sa Isabel, os consolidadores do 
lmpérto. 

No Marechal De o do· r o · da 
Fonseca, Marechal Hermes da 
Fonseca, em Benjamim Constant, 
os consolidadores da República . 

Em todos os detentores dos 
Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, até nossos . dias, os 
mantenedores da Un i da de da 
Pátria, enfatizando o Presidente 
ErJl€sto Geisel pelas medida~ que 
tornam o Brasil absolutamente 
independente . 

Às entidades sindicais de to
dos os gráus, pela ordem, disci
plina e respeito à Lei que as fazem 
principais colaboradoras desta 
nova ordem que se instala .. 

E a todos, povo civil e mili
tar, homens e mulheres, menores 
e maiores, a certeza de que, afinal, 
o BRASIL É FEITO POR NóS! 

J ornai dos Trabalhadores no Comércio do Bra~il O 9 
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Férias para os trabalhadores avulsos 
Decreto n• 80. 271 - de 1 de 

setembro de 1977 

Regulamenta a concessão .de 
férias anuais remuneradas aos 
trabalhadores avulsos e dá ou
tras providências . 

O Presidente da República, 
usando da atribuição que lhe 
confere o artigo 81, item m, da 
Constituição, e tendo em vista o 
disposto no artigo 2" do Decre
to-lei n9 1. 533, de 13 de abril 
de 1977, 

Decreta: 

Art. 1• - Os trabalhadores 
avulsos, sindicalizados ou não, 
terão direito, anualmente, ao go
zo de um período de férias, sem 
prejuízo da respectiva remune· 
ração, aplicando-se, no que cou• 
ber, as disposições constantes 
das Seções I, II e VIII e artigo 
142, do Capítulo IV do Título 
II da Consolidação das Leis do 
Trabalho, com a redação do De
creto-lei n9 1. 535, de 13 de abril 
de J977. 

Art. 2" - Para atender ao 
pagamento das férias de que tra
ta o artigo anterior, os requisi
tantes ou tomadores de serviço 
contribuirão com um adicional 
de 10% (dez por cento), calcula
do sobre a remuneração do tra· 
balhador . 

~ r A contribuição referi· 
da neste artigo será recolhida até 
o dia 10 (dez) do mês subseqüen
te ao da realização do serviço, 
diretamente pelos requisitantes 
ou tomadores de serviço, à Cai· 
xa Econômica Federal, para de· 
pósito em conta especial . intitu
lada «Remuneração de Férias -
Trabalhadores Avulsos», em no· 
me do sindicato representativo 
da respectiva categoria profis
sional . 

§ 2" Dentro do prazo de 72 
(setenta e duas) horas após a 
efetivação do recolhimento refe
rido no parág-rafo anterior, fi-ca
rão os requisitantes ou tomad-o
res de serviço, obrigados a enca• 
minhar ao sindicato beneficiário 
o comprovante do depósito . 

~ 3• Em se tratando de tra· 
balhador avulso da orla maríti· 
ma, a remessa do comprovante a 
que se refere o parágrafo ante· 
rior, será acompanhada de uma 
via da folha-padrão de pagamen- · 
to, emitida de acordo com o de
tel"lninado pela Superintendência 
Nacional da Marinha Mercante. 

Art. 3'' - A importâacia ar· 
recadada na forma do artigo 2• 

Parágrafo único. Para efeito 
de controle o sindicato manterá 
registro específico, em fichas ou 
livro própriQ, relativo à partici· 
pação de cada trabalhador, sin· 
dicalizado. ou não, no adicional 
a que se refere o item I do arti· 
go 3• . 

Art. s~ - Ao entrar o tra
balhador em férias, o sindicato 
pagará ao trabalhador avulso 
importância equivalente à sua 
participação no adicional · a que· 
se refere o item I do artigo 3•, 
previamente registrada .em fi
chas ou livros de controle, de· 
duzindo, nessa ocasião, a -contri
buição por este devida /à Previ
dência Social . 

Art. 9• - O· pagamento d~s 
férias ao trabalhador avulso será 
efetuado mediante cheque nomi
nativo ou ordem de pagamento, 
contra recibo, contendo o respec
tivo número de inscrição ·ou ma
tricula do benefi-ciário : 

Art. 10 - O sindicato di~
dirá ei:n grupos os profissionais 
em atividades, para · efeito de 
concessão de férias, consideran
do as necessidades dos · serviÇos 
oue constituírem a atividade pro· 
fissi-onal respectiva . 

A:i-t. 11 - Para os efeitos 
deste Decreto, compreendem-se 
entre os trabalhadores avulsos: · 

I - estivadores, inclusive os 
trabalhadores em estiva de . car
vão e minérios; 

II - trabalhadores em alva· 
rengas (alvarengueiros); 

m - conferentes .de çarga 
e descarga; · · 

. rv - consertadores de carga 
e descarga; _ . 

V - vigias portuários; 

VI- amarradores; 

vn - trabalhadores avulsos 
do serviço de bloco; 

vm - trabalhadores avul
So's de capatazia; 

IX- am1madores· 
' 

X - ensacadores de café ca-
eau, sal e similares· ' ' . 

XI - trabalhadores na in· 
dústria de extração ·de sal na 
eondiçã·o de avulsos . . 

Parágrafo único. O Ministro 
do Trabalho, mediante solicita
ção do Sindicato e ouvida a Co
missão do· Enquadramento Sin· 
dical, poderá incluír outras ca· 
tP.an~..aC! _,.. · --'--~- "'"" _ _ _ _a_ 
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EX-ADVOGADO 
DE SINDICATOS 

E PRESIDENTE DO 
TRI~BUNAL REGIONAL 

DO TRABALHO 
DA 4. a RE~GIÃO 

• • • 
Reportagem de 
Fermino Bimbi 

Da esque rda para a di reita: Galdino Va rgas Câmara, da CN'l'I: Dr. Lvéscio Pacheco; Fiorentino Be.rbieri, 
líder sindical; Fermino Bimbi, autor da reportagem e tam bém J uiz do Trabalho, r;ep[esentan te dos. empre
gauos; Luiz Ga ier, líder industriário; Edir I nácio da Silva, dirigente sindical, e)(Antônio Frigéri, Juiz do 

' Trabalho, representante dos empregados. 

· _Foi eleito, recentemente, presidente do Trib~_nal 
Regtonal do Trabalho da 4íl Região, o juiz togadcf"Dr. 
lvéscio Pacheco, autoridade ligada ao sindicalismo gaú
cho, para quem trabalhou, como consultor jurídico de 
várias entidades. O atual presidente era vice, quando o 
mais alto posto da magistratura trabalhista do Sul 
estava entregue ao'T-Dr. Pajehú Macedo Silva, que tam
bém sempre manteve excelente relacionamento sindical. 
O Dr. lvéscio Pacheco, novo presidente, eleito por una
nimidade e, obviamente, com apoio total da representa
ção classista, já foi consultor jurídico da Federação dos 
Metalúrgicos, ·Sindicato dos Comerciários, e, também, 
da entidade federativa dos trabalhadores na indústria 
da alimentação. 

Na sede federativa ·dos metalúrgicos, presente a 
liderança da categoria e outros convidados especiais, 
foi inaugurado o retrato daquele magistrado na sala 
da presidência da entidade, como homenagem ao antigo 
auxiliar, que militou na consultoria jurídica durante oito 
anos. 

HOMENAGEM DAS FEDERAÇõES 

Todos os dirigentes de federações de trabalhadores 
do Rio Grande do Sul visitarão, em conjunto, o novo 
presidente do TRT, em uma demonstração de apreço. 
Além das federações, muitos sindicatos da capital e 
zonas vizinhas também manifestam seu interesse e 
apoio nessa demonstração classista. 

Nas sedes da Federação dos Trabalhadores na 
Indústria do Vestuário e no Sindicato dos Comerciários, 
órgãos aos quais lvéscio Pacheco prestou serviços de 
assistência ju(ídica, haverão outros atos de apreço ao 
ilustre magistrado. 

ASSIST!:NCÍA AOS~ôfDIOS E ACORDOS 

Como vice-presidente, o Dr. fvéscio Pacheco, no 
TRT, dava assistência aos sindicatos em suas reivindi
cações salariais através de dissídios ou acordos. 

A tramitação desses processos, graças a essa aten
ção, sempre foi a mais rápida possível, os. acordos 
foram surgindo naturalmente, graças aos esforços dessa 
autoridade. ' 

Mesmo como presidente do TRT, o contato do Dr. 
lvéscio Pacheco com os sindicatos, continuará normal
mente. Já declarou, mais de uma vez, que sempre se 
sentiu bem no meio sindical. O serviço do TRT, na 
solução dos litígios trabalhistas, também constitui ativi
dade sindical no melhor sentido, pois visa à paz social. 

O novo presidente vai continuar as demarches 
para a solução do problema da construção de · ampla 
sede para o Tribunal. Terá a colaboração de seu novo 

1- vice-presidente, Dr. Salgado Martins, professor universi
tário e que também teve o apoio e/assista dos demais 
juizes, togados ou de classe, além dos sindicatos. 

O Rio Grande do Sul sindical, continua tendo a 
sorte de ver o perfeito entrosamento entre os sindicatos 
de empregados, muitos de empregadores, autoridades 
do Ministério do Trabalho, com o gaúcho Arnaldo Prie· 
to ; o seu delegado no Estado.Jlornalista Celito De Gran
di; o Secretário do Trabalho';!Professor Carlos Alberto 
Chiarelli, e, na previdência social, o~r. Túlio Barcelos, 
Superintendente, que já foi delegado da DRT. Esse 
clima de compreensão sempre ajudou para resolver ou 
amenizar problemas sociais, evitando atritos e incom
preensões. 

Finalizando, devo dizer que os classistas do TRT 
da 4íl Região, os sindicatos e federações, estão de para
béns. Está na oresidência do TRT um velho colaborador, 
amigo da classe. Mesmo afastado do TRT, temporaria
mente, por motivo de intervenção cirúrgica , registro a 
satisfação pela nova composição do Tribunal. E, certa
mente, assim pensam os meus colegas classistas, titula-

l 
res e suplentes, os amigos. Orlando De Rose, Carlos 
Bíer, Eduardo Steimer, Boaventura Rangel Mons~n . (tam_
bém da diretoria da CNTC), Ari Schubert e Antonto Fn
geri. Deles e de todos nós, muito se espera em benefício 
do sindicalismo autêntico. 



~ 3• Em se tratando de tra· 
balhador avlilso da orla maríti· 
ma, a remessa do comprovante a 
que se refere o parágrafo ante· 
rior, será acompanhada de uma 
via da folha-padrão de pagamen· · 
to, emitida de acordo com o de
terminado pela Superintendência 
Nacional da Marinha Mercante. 

Art. 3(• - A importância ar· 
tecadada na forma do artigo 2• 
deste D e c r e t o terá o seguinte 
destino: 

r - 9 r-ó (nove por cento) 
para financiamento das férias 
dos ' trabalhadores avulsos e con· 
tribuições previdenciárias; 

li- 1% (um por cento) pa• 
ra o custeio dos encargos de ad· 
ministração : 

Art . 49 · - Do montante a 
que se refere o item li do artigo . 
anterior, a Caixa Econômica Fe· 
deral efetuará, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, as se· 
guintes transferências: 

· I - 0,75 % (setenta e cinco 
centésimos por cento) para uma 
conta intitulada «Administração . 
de Férias- Trabalhadores Avul· 
sos», em nome do sindicato res· 
pectivo; 

li - 0,25 % (vinte e cinco 
centksimos por cento) para a F e· 
deração a qu~ estiver vinculado 
o sindicato, creditado sob o mes· 
mo título referido no item' an~ 
teri:or. 

Art . 5° - Inexistindo na lo• 
calidade da sede do sindicato Fi
lial ou Agência da Caixa Eco
nôinica Federal, o recolhimento 
a que se ·refere o artigo 2• deste 
Decreto será feito na agência do 
Banco do Brasil S. A. ou em es· 
tabelecimento bancário integran· 
te do sistema de arrecadação dos 
tributos federais. 

Art. 6• - Os sindicatos pro
fissionais respectivos agirão co· 
mo intermediários, recebendo o 
adicional na forma do artigo 2• 
desté Decreto apurando o pre
enchimento das condiÇões legais 
e regulamentares de aquisição do 
direito às férias efetuando o pa· 
gamento das férias aos trabalha· 
dores. 

Art. 7~ - As férias dos tra~ 
balhadores avulsos serão de 30 
(trinta) dias c o r r idos, salvo 
quando o montante do adicional 
for infl rior ao salário-base diã
rio multiplicado por· 30 (trinta) , 
caso em que gozarão férias ·pro· 
porcionais . 

X - ensacadores de café, ca· 
eau, sal e sinlilares; 

XI - trabalhadores na m· 
dústria. de extração de sal · na 
condição de avulsos . · 

Parágrafo único. O Ministro 
do Trabalho, mediante solicita
ção do Sindicato e ouvida a Co
missão do · Enquadramento Sin
dical, poderá incluir outras ca
tegorias na ·relação · constante · 
deste artigo. 

Art. 12 ~ S~m prejuí~o da • 
atuação do Ministério do Traba~ 
lho, ·as Federações represl.')ntati· 
vas das categorias profissionais 
avulsas fiscali2;arão o exato cum· 
primento do disposto neste. De· 
creto. 

Parágrafo único. Para efeito 
deste artigo os smdiéato's reme· 
terão à Federação a que estive· 
rem Vinculados, mensalmente; 
relação dos depósitos efetuados 
pelos .requisitantes ou tomadores 
de serviço. 

Art. 13 - Nas localidades 
não jurisdicionadas por síndica· 
tos das categorias de trabalhado- · 
res avulsos, as atividades atri· 
buídas pelo presente . decreto aos 
sindicatos ficarão a cargo das en· 
tidades em grau superior. · 

Art. 14 - Os saldoo apura
dos em fup.ção da arrecadação 
t•egulada pelo Decreto n• 61.851, 
de 6 . de dezembro de .1967, se• 
rão transferidos para a conta es· 

· pecial referida no parágrafo 1", 
do artigo 2~ deste Decreto . 

Parágrafo ú.ni-co. Os sindica· 
tos providenciarão, no· ·pratzo de 
3D (trinta) dias, a contar da pu
blicação do presente. decreto, ás · 
transferências referidas no «ca· 
put» deste artigo. 

Art . · 15 - O Ministro do 
Trabalho expedirá a\; instruções 
complementares que se ·tornarem 
necessárias à execução deste De
creto. 

Art . 16 - O presente De· 
creto e11trará em vigor na data 
da sua publicação, revogadas 'as 
disposições ém contrário, esne· 
cialmente o Decreto n• 61. 851, 
de 6 de dezembro de 1967: 

BrasÍlia, 1 de s~te~bro . de 
1977; 1569 da Independência e 
89" da República . 

ERNESTO GEISEL . 

Arnaldo Prieto 

(D.O. U . . 1/ 9/ 77) 

••a~ ~"'u"'-> u1:1 , r::uera.1~1:1u aos 1 raoatnaaores na 
Indústria do Vestuário e no Sindicato dos Comerciários, 
órgãos aos . quais Jvéscio Pacheco orestou serviços de 
assistência jufídica, haverão outros· atos de apreço ao 
ilustre magistrado. 
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ASSISTI:NCiA AOS. l%t:61DIOS E ACORDOS 

da 4\l Região, os sindicatos e federações, estão de para
béns. Está na presidência do TRT um velho colaborador, 
amigo da classe. Mesmo afastado do TR T, temporaria
mente, por motivo de intervenção cirúrgica, registro a 
satisfação pela nova composição do Tribunal . E, certa
mente, assim pensam os me' 'S colegas classistas, títula-

l 
res e suplentes, os amigos. Orlando De Rose, Carlos 
Bier, Eduardo Steimer, Boaventura Rangel Monson (tam
bém da diretoria da CNTC), Ari Schubert e Antônio Frí
geri . Deles e de todos nós, muito se espera em benefício 
do sindicalismo autêntico. 

r 

Como vice-presidente, o Dr. lvéscio Pacheco, no 
TRT, dava assistência aos sindicatos em suas reivindi
cações salariais através de dissídios ou acordos. 

I · Participação· dos com·erci.ários nà 
. . 

S·emana da P.átria no Rio de Janeiro 

I 
A diretoria da Federação dos Empregados no Comérc io dos Estados do 

Rio de Janeiro e Espírito Santo participou ativamente dos festejos Gomemorativos 
da Semana da Pátria, colaborando com a DRT e sindicatos filiados, numa de
monstração de que está sempre presente aos grandes acontecimentos nacionais 
de alto interesse das classes trabalhadoras. No cl ichê acima, feito pouco antes · 
do desfile no Aterro do Flamengo, dia 3 de setembro, estão o Dr. Luiz Carlos 
de Brito, Delegado Regional do Trabalho no Rio de Janeiro, Dr. Paulo Santos, chefe 
do Gabinete do Min-istro do Trabalho no RJ , o presidente da Federação, L.,aureano 
Alves Baptista, o presidente do SEC no Município do Rio de Janeiro, companheiro 
Luisant Mata- Roma, e participantes daquele desfile promovido pela Delegacia Re
gional do Trabalho, liderados pelos integrantes do filiado do Rio de Janeiro e co
merciários da Cidade de Catanduva, São Paulo, num total de mais de mil pessoas. 
As bandeiras do Brasil, da nossa Confederação; do SEC do Rio de Janeiro e da 
Federação tremularam no Aterro, saudando a data magna dos brasileiros . 

lnt~egrantes de programas 
de ~eabilitação profissional 

vão receber . pela venda 
de objetos produzidos 
O resultado da venda de olJjetos 

produzidos na Terapia Ocupacionarl 
e nas Oficinas de Rlea-bilitação do · 
INPS será rateado entre ós Partid· · 
pautes dos Programas de Reab1lita
ção Profissional, com o objetivo de 
incentivar o.s que estão se recuperan· 
do e evitar a· necessidade de reS€r· .: 
var local par~. estocagem de objetos. 
Informação do MPAS acrescenta que 
os objetos feitos serão vendidos em 
exposições periódi·cas, sempre que se : · 
evidenciar o acúmulo de peças. No 
mínimo, . será .realizada uma exposi
ção por ano, com preços 20% abaixo 
do valor comer-ciaL A organização é · 
respons&bilida·de das Secretarias Re· 
gionais de Be:m-Estar (existe uma 
em cada Estado da Federação) . 

UTILIDADES 

As utilidades, em reabHit.ação 
profi ssional, são caracterizadas como 
() resultado do programa desenvolvi· . 
do .na Táapia Ocupacional e na Ofi
cina de . Reabilitação, visando à. re: . 
cuperação física, psíquica e a readap-' 
tação profissional dos reabilitandos, 
No Sel'viço Socia·l, as utilidades sãe . 
resultantes de atividades que objeti
vam a ocupação das ,boras de · lazer, ' 
com o fim de proporcionar a prom~ 
ção ela clientela e a melhoria do or
çamento do.méstico. 

DISTRIBUIÇÃO 

Encerrada .a exposição - que terá 
a dul'ação de 5 dias - o dinhei.ro 
apurado será rateado entre os clien
tes que confeccionaram os objetos e 
que, na época da venda, ainda per
manecerem no progra•ma. Quem con- . 
cluir o tratamento antes da ex•posi
ção,. receberá,. na data do aesliga
mento, a título de estímulo, um dos 
objetos confeccionados por eles. As 
utilidades não vendidas ou os arti-. 
gos sem valor comercial poderão ser . 
doados aos olientes que manifesta
rem interesse em os possuir, desde 
que os responsáveis por sua eonfec-. 
ção não permaneçam mais no pnl· 
grama. As utilidades que interessa~ 
rem ao Instituto, embora pal'ticipem 
da mostra, não S€rão vendidas. No 
encerramento das exposições, os ob·. 
jetos que sobrarem poderão S€r ven· 
di dos a preço. de oferta. 

lO O Jornal dos Trabalhadores no ·comércio do · Bra!õ!il 
. ....._ Setembro 1977 


