.

500.13

03- RECORTES DE JORNAIS SOBRE GERALDO BEZERRA DE MENEZES.1986-1991 .

J:

C7\l

Ç)

(t

"í

o

o

Ul

UI

p.>

-- .

r

,-\

--\-

o

z

.

of

1/\ A \ (;\.{)

I

rJ \\-e.-,Ó\ I

•

anos
Comemorando o início de seu
quinto ano de atividades, neste 12 de
julho, a Editora Cromos lançará nos
próximos dois meses importantes
livros de reconhecidos autores de
nossa terra: romances, poemas,
teatro, literatura infantil, contos,
biografias.Já neste dia 26 de julho,
João Oscar autografa História de
Teresópolis em comemoração ao
primeiro centenário daquela cidade
serrana. Depois, os romancesNieta,
de Angélica Baptista e Dirce Pinto
Pereira e I smênia, de Angelo Longo; Contos da Casa Apagada, de
Lcir Moraes; A Rosa e a Floresta
Encantanda, de Mário Cesar No-
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Mensagens exaltam
111 anos de O FLU

Por motivo da passagem do 111 o
aniversário de O FLUMINENSE, recebemos e retribuímos as seguintes
mensagens de congratulações, dirigidas ao nosso Diretor-Presidente, Jorna lista Alberto Torres:
• Do Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes- "Receba,
preclaro e querido amigo, extensivos
aos digníssimos colaboradores, cumprimentos pelo aniversário de fundação de O FLUMINENSE, jornal a
um tempo secular e moderno, que
dignifica a imprensa brasileira. Junto
uma palavra de admiração ao exímio
diretor-presidente . Mirem-se nele as
novas gerações".
• Do Reitor da Universidade F edera! Fluminense, Hildiberto Cavaicanti de Albuquerque - "É com satisfação que nos associamos aos inúmeros amigos e leitores de O FLUM_IN~NSE para cumprimentar essa
Direçao pela passagem dos 111 anos
de um jornalismo sempre feito visando beneficiar e melhor informar a
população não só da cidade de Niterói como também de outros municípios do Estado do Rio de Janeiro" .
• Do Cônsul Geral do Peru Miguel Palomino - "O Cônsul Geral
do Peru saúda mui afetuosamente 0
senhor doutor Alberto Torres Diretor Presidente de O FLUMINENSE e
expressa suas mais sinceras congratulações
por motivo da passagem do
0
li! aniversário da fundação desse
prestigioso órgão informativo".
• Do Deputado Federal Adolfo
Oliveira - "Ao transcurso do li 1o
aniversário desse prestigioso jornal,
congratulo-me com sua administra·ão desejando que continue com o
_~uc~sso de sempre".

• Do Deputado Federal José
Carlos Coutinho - " Desejamos poder contar como sempre contamos
com todos responsáveis pela atuação
do jornal de nossa cidade e fora
dela".
• Da Deputada Estadual Yara
Vargas - "Associo-me às comemorações desta importante data para a
Imprensa flumi nense" .
• Do Presidente do DER-RJ, engenheiro Mário Rozencwajg
Congratulamo-nos com o ilustre amigo pelos 111 anos de O FLUMINENSE, cujos serviços relevantes prestados ao povo fluminense demonstram J'
seriedade e respeito profissional para
com todos aqueles que nele procuram
a informação".
• Do Presidente da Riotur , Trajano Ribeiro - "Tenho a honra de
cumprimentar V.Sa. pelo 111o aniversário de O FLUMINENS~rda-.\,
deiro símbo~ comunicação preo- ·
cupado com a cõnstrução da plena
democracia" .
Recebemos ·e agradecemos, ainda, as mensagens Do P residente da
OAB/RJ, Cândido de Oliveira, bisneto; do Vice-Presidente do Jornal
do Commercio- Rio , Ibanor Tartarotti; da Elenco Imóveis; do Jornal
Movimento Ecológico/ Associação
Brasileira de Ecologia , Alberto Monteiro da Silva; ~o e~-Deputado Evaldo Saramago Pmh~I~o;, ~a Assessora
de Imprensa do Mmisteno da Cultura, Jeannette Alves; da família Capanema; do Presidente do G .R.E.S.
Império da Amençloeira, José Dias;
do ~r. Luiz G~spar; do S~cretário _d a
Sociedade Arrugos do Bairro Pere!fa
Carneiro e Adjacência, Guarany
Baptista Caldas.
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. ,....: .(ESTA SEÇAO NAO PODE SER VEN· .
· DIDf\ SEPARADAMENTE) ..

Pendot\b; ·
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com. um.-exempJar Clessa m· ·
n"!'t.e""."o""
" b...ra· ·.êiõ,;.o
. O~~ Castro topes, datada ·
teressa"'
de. 1894 ·. e · confeccionada pela .Companhia .
Impressora, en.tão ã Rua do Ouvidor n°.; no .
·
Rio de Janeiro. ·
Hoje mesmo vamos premiar os leitores
com algo do que contém a obra, apresentando, ao mesmq tempo, nossos agradecimentos ao ilustre ministro:
ACESSO: - Cousa temida pelos doentes
· e desejada por militares, médicos e empregados públicos. · ·
·
AGULHA:- Instrumento de -costura, que
possuído por Cleópatr·a nunca por esta rainha empregado naquele mister. ·
ALMA: - . Princípio pensante dos homens·, das rabecas, das peças de artilharia e
. dos botões . .
. .
ALMIRANTE: - . Toucado antigq, que orna a cabeça do comandante de umá armada ,
tendo por enfeite uma concha univalva e uma
lirida borboleta. ·
·
AMOLAR: -Apurar a paciência na pedra
de ilfiar.
.
.
. AMOR PERFEITO: - Nome, que só pode
ter a flor mimosa, de curta duração, assim
chamada· por ser imposs(vel. ao ·cor!lção. 1;1u:
mano tal sentirriimto.
· . ·
.. · ·
. ANDORINHAS: '-::-. Avezinhas, ·que no Rio
de Janeiro transportam ·traste·s; ·q uando mu·
damos de ..dcimicílio.'· ·
·
· ARCHIMÉDES.: . ..:.. Céiebre geometra gre·go, que teve o seu pr.incípio em um banho e
o seu fim na ponta da ·espada de um .soldado
· romano.
· · ·
· ·
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Herval lança mais um
livro: Tarde em Fugà

Autor dá autógrafo em novo livro
Prometendo para breve o lançamento de Vinagre & Mel, o escritor e . poeta
Herval de Souza Tavares autografou o
seu segundo livro - Tarde em Fuga, editado pela Cromos- em noite memorável
de "cultura e inteligência", conforme
acentuou o também escritor Ângelo
Longo.
O lançamento de Tarde em Fuga,
realizado no Salão de Festas do n° 222 da
Rua Moreira César em Icaraí, contou com
a presença de intelectuais, políticos, autoridades e jornalistas. Aos convidados foi
oferecido um coquetel.
Entre outros, estiveram presentes ao1
evento o Ministro Geraldo Bezerra de Me~ Sec'retários Le1r Moraes (Admmistração), Alor Scisínio (de Cultura) e Horácio Pacheco (de Educação e também
presidente da Academia Niteroiense de
Letras); os escritores Latour Aroeira, Ân-

gelo Longo, Wanderlino Teixeira Leite
Netto, Roberto Cechetti, Wanderley
Francisconi, Luiz Pimentel, Abeylard Pereira Gomes, Celso Furtado de Mendonça, Sérgio Cid, Luiz Augusto Irineu Flórido, João Rodrigues de Oliveira; desembargador Amaro Martins de Almeida,
teatrólogo Fortunato Benchimol e o poeta
Fernando Elviro da Costa, além de Elysio
Tavares (presidente do Conselho Regional
de Contabilidade do Estado do Rio), Elbert Tavares (presidente do Lions Clube
de Campos), Juiz Manoel Alberto Batista·
dos Santos (Duque de Caxias), pastor
Theodoro dos Santos, jornalistas Nobel
Gavazzoni e Reinaldo Silva (O FLUMINENSE) e Waldir Pinheiro da Silva, Waldir Siqueira, Jofre Teixeira, Elbert Luiz
Tavares, Walter Elysio Tavares, Aluísio
Gomes (publicitário) e Carlos Mônaco
(diretor da Livraria Ideal) .
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que é também presidente
da Academia.
Anteriormente, por
muitos anos, a Academia
Nireroiense de Letras, se
reunia em diversos locais,
e ultimamente, numa sala
emprestada pelos Sesc de
Niterói, não possuindo aré
hoje sua sede própria. Com
a cessão das dependências
da antiga Câmara dos Vereadores, os 40 acadêmicos
poderão promover seus encontros rodas as terças-feiras, a partir das 1lh. Foi
inaugurada, também, uma
placa de agradecimento ao
Prefeito pelo que rem realizado em favor da cultura
nireroiense. E ele agrade-

ceu, enaltecendo os valores
culturais e morais dos in telecruais que fundaram ~
Academia e de seus atua1s
integrantes,· afirmou que
aquele momento era de
gn tidão para com os homens que mantém viva a
cflama cultural da cidade,
sustentáculos de grandeza
de nomes de prestigio como o do professor Horácio
Pacheco, atual presidente
da Academia.
Falando pelos acadêmicos. discursou o A çadÔmico Emérito, Geraldo B_f~erra de Menezes aue, 7éz
em um breve relato da h jsrória de criação da Academia, ressa4ando alauos dos

· seus 22 fundadores, cgmo
os grofessorgs Toledo Piza,
Akfi hml &mie (;91Rf!S,
Raul de Oliveira Rodrig_ues,
entre outros·
A solenidade foi encerrada com painel de rápidos pronunciamentos feiros pelos acadêmicos, Raul
de Oliveira R o d r i g u e s,
Alaor Scizinio, Guaracy de
Albuquerque Souto Mayor,
Silvio Lago, Horácio Pacheco, Edmo Lutterbach, Paulo Campos, Luiz Magalhães, entre outros membras fundadores da Acader,..'a Foram lidas, ainda,
mensagens dos acadêmicos
ausentes, Marcos Almir
Madeira e Rubem Falcão.

cademia
de
Letras
agora
po
e
se
reun1

Comemorando s e u
aniversário, a AcadeNireroiense de Letras
veu sessão T. feira,
a presença do Prefeito
ldenir de Bragança que
inaugurou a Secretaria Mu nicipal de Educação , (préda antiga Câmara Mu), a nova sede da en tidade.
O termo de cessão
em uso gracioso de uma
das salas da Secretaria ,
para que a entidade possa realizar suas reuniões
mensais, foi assinado pelo
Prefeito na presença dos
Secretários de Cu I r u r a,
Ala6r Scizinio , e de Educaçlo, Horácio Pacheco,
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~ Bacharéis comemoram
·~ 50 anos de formatura

·~
~

.

Os bacharéis de 1936 da Faculdade
de Direito de Niterói comemoram na
próxima quat1a-feira, dia 10, seus 50
anos de formatura e, para tal, organizaram um program a que terá inicio às
10h30min, com a celebração de uma
Missa de Ação de Graças, na Matriz
de Nossa Senhora d as Dores, no Ingá,
seguindo-se visita à Faculdade de
Direito, terminando com um almoço
de confraternização no Restaurante
Lido, ao qual comparecerão diversos
familiares .
Essa turma, em sua colação de
grau, inaugu rou o Ginásio Cami lo
G1,1erreiro, teve por Paraninfo o Pro~

J·

arcos Almtr M8(1Çtra, ·Ame
zio de Oliveira, Emm&nuc;l Pereira das
Neves. Plínio Pinto Coelho, Roberto
Bustamante, Flávio Castrito, João Havellange, Nélson Joaquim de Silvl\,
Francisco Luiz Trindade Nunes, Jonas Moreira de Moraes, Mário Rítter
Nunes, Pedro Godinho, Astor. Alemand, Manoel Gomes Jardim, $Cmdp .
dela integrantes as senhoras Utilde Ribeiro, já falecida, e Cecilia Jda
Arruda, hoje Cecilia Arruda Senna.

acharéis de 1936
~) comemoram Jubileu
Os bacharéis da turma de 1936 da
Faculdade de Direito de Niterói co. rnernorararn seus 50 anos de forrn~tura.
IJ Por primeiro, foi celebrada pelo Monsenhor Elídio Robaina Missa de Ação de
Graças na Matriz de Nossa Senhora das
Dores, no Ingá, que proferiu belissirna
hornília e pródigo de gentilezas para com
os bacharéis, tudo lhes propiciando.
A seguir, visitaram a Faculdade de
Direito, onde foram fidalgarnente recebidos pelo seu Diretor, Professor
Acrisio Scorzelli, que, percorrendo-a
tudo mostrou, inclusive a "mini" Defensoria Pública, que muito agradou aos
visitantes .

Falou, depois, o Professor Acrísio
Scorzelli, que disse lhe caber, sim,
agradecer tão honrosa visita, pois o que
tem levado à notoriedade da Faculdade é
justamente a tradição que possui, e a turma que visitava era parte integrante dessa
tradição.
Encerrando os festejos, foi realizado
um almoço de confraternização com a
presença de diversos familiares, durante
o qual falaram os seguintes bacharéis
de 1936: Ernrnanuel Pereira das Neves,
recordando fatos ocorridos no pe~íodo de
1932/1936, terminando por agradecer de
forma especial ao Dr. Alberto Torres,
Diretor de O FLUMINENSE, pela colaboração espontânea no noticiário das
comemorações; Geraldo Montedônio
Bezerra de Meneses, fazendo urna exor!açao para que tõdos, na defesa dos filhos
e dos netos, lutassem pela manutenção
da família unida e sadia, corno verdadeiro alicerce da sociedade; Henrique C.
Camargo, fazendo urna saudação às esposas e demais senhoras presentes;
Cecília Arruda Senna, única formanda de
1936 aif.Ja viva, que traduziu sua satisfação por aquele reencontro após 50
anos; e, por fim, o Desembargador Paulo
Castilhos.
Além dos já mencionados, compareceram ainda os seguintes bacharéis
de 1936: Desembargador PUnio Pinto
Coelho, Arnérico Lúzio de'Oliveira, Marcos Almir Madeira, Roberto Bustarnante,
Nélson Joaquim da Silva e Mário Ritter
Nunes.
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Personalidades
•• A recém instalada Academiâ
Brasileira de Ciências Morais e
Poli ticas, presidida pelo Professor
MachadoPaupério conta com três
ilustres fluminenses em seu
quadro de membros efetivos :

.....

••

Mini~o

Geraldo Bezerra de

o

---
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. : O Prefeito quando dizia das razões da solenidade'
O Dia Nacional da Cultura foi cqmemorado ontem, pela Prefeitura
Municipal de Niterói, à tarde, no Teatro
Municipal, com a homenagem dos niteroienses que ajudam a projetar na cionjllmente o município, e das personalidades que adotaram a cidade e também participam de sua projeção nas artes, nas letras e nas ciências . O Prefeito
Waldenir de Bragança assinou um decreto Que estiou la a entrega, anualmente,
dos Prêmios Culturab Cidade Niterói e
Martim Afonso de Souza.
A solenidade foi iniciada com a
apresentação da Banda MuniCipal Santa
Cecília e o Coral da Cidade de Niterói,
regidos pelo maestro José Bernardo de;
Souza . A mesa que conduziu o evento
foi integrada pelo Prefeito Waldenir de
Braga nça: o Vice-Prefeito Adilson
Lopes ; o Secretário de Governo, Armin do D'Assunção; o Secretário Municipal
de Educa,·iio e Cultura. Horitcio Pacheco;
o Secretário Municipal de Trabalho e
Bem-Estar, Carlos Tortelly; o Secretário
Municipal de Administração, Leir
Moraes; o Diretor-Presidente do Grupo
Fluminense de Comunicação, Jornalista
Alberto Torres; o Ministro Gerí!ldo
Bezerra de Mene1~ o escntor José Cfindtdo de Carva!E'o; o escritor Gilberto
Emílio Chaudon; Quíríno Campofiorito:
Honório' Peçanha; Cleo Goulart; e o
diretor do Teatro Municipal, Carlos
Couto. A seguir foi executado o Hino
Nacional , pela Banda e o Coral.
O Prefeito assinou, na ocasião, o
decreto que vincula à Secretaria...,.Municipal de Educação e Cultura o Coral da
Cidade de Niterói. assinado também pelo
maestro José Bernardo de Souza. Anun~
ciou, ainda, a entrega da Casa da Cultura
(prédio anexo ao Teatro) à Orquestra
Sinfônica Nacion<1l da UFF, ao Coral da
\Cidade e à Federação das Bandas de
'Música Civis do Estado do Rio de Janeiro. A seguir , foram apresentadas duas
peças históricas , que serão incluídas na
galeria de placas comemorativas do
Teatro: a placa de lançamento da pedra
fundamental do prédio, datada de 1839 e
recuperada pelo atual Governo; e a escultura de João Caetano - primeiro
trabalho do . artista plástico Honório
Peçanha, de 1928.
Na oportunidade, foi lido, também,
o decreto que instituiu a criação do Consellw Municipal da Cultura, sendo empossados os seguintes membros : Gilberto
Emílio Chaudon, presidente; Paulo de
Almeida Campos; Luiz Antônio Pimentel; Quirino Campofiorito; Lúcia Falkemberg; Almanir Grego; Vilmar de
Abreu Lassance; Marcelo de lpanema;
Jo~é Raymundo Martins Romêo: José
Bernardo de Souza; Cônego Luiz Gonzaga de Castro Ázevedo; Maria Pérola
Sodré; Thalita de Oliveira Casadei;
Honório Peçanha; Carlos Wehrs; Sohail
Saud; Verônica Acceta; Juliana Yanakiewa e Raimunda Vianna Magalhães.
A esse Conselho foi atribuído, pelo

Prefeito, a organização do centenário de
Adelino Magalhães, Heitor Villas Boas e
Antônio Parreiras. O presidente do Conselho, Gilberto Emilio Chaudon, disç:ursou em nome dos empossados.
O encerramento da solenidade culminou com a entrega dos Prêmios Culturais Cidade de Niterói e Martim
Afonso de Souza. Os homem;~geados da
primeira premiação foram: professor
Lealdino Soares Alcântara , representado
por João Augusto Silvado, que recebeu o
diploma e a placa alusiva à homenagem
do Diretor-Presidente do Grupo Fluminense de Comunicação, Jornalista Alberto Torres; o artista plástico Honório
Peçanha , natural de Macuco, das mãos
do Vice -Prefeito Adílson Lopes; profes sor Quirino Campofiorito recebeu a
homenagem do Secretário Horácio
Pacheco; o escritor José Cândido de Carvalho, das mãos do Prefeito e do Jornalista Alberto Torres; e . finalmente. o professor Horácio Pacheco, entregue pelo
Prefeito.

O Prefeito sm'preendeu o escritor
José Cândido de Carvalho, membro da
Academia Brasileira de Letras, conferindo a este, a Comenda da Ordem do •
Mérito Araribóia e assinando o decreto
que transforma a Rua 135, de Piratininga,
em Rua Ponciano de Azeredo Furtado,
que é o personagem principal do seu livro
"O Coronel e o Lobisomem".
Falaram também, no decurso da
cerimônia, o Prefeito Waldenir de
Bragança , que fez um histórico das
medidas que levaram a Prefeitura a conce jer os Prêmios Culturais Cidade de
Niterói e Martim Afonso de Souza; o
Secretário de Governo, que leu os atos; o
Secretário de Educação e Cultura,
Horácio Pacheco, que disse da grandeza
da data e da justiça das homenagens
pre~tadas aos agraciados; o Jornalista
Alberto Torres. que agradeceu em nome
dos homenageados. dizendo-se generosamente distinguido com a premiação de que
foi alvo. mas enaltecendo. com palavras
afetuo~as. que afirmou serem de extrema
ju~tiça. os demais laureados; e. por
último. o Acadêmico José Cândido de
Carvalho.
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Personalidades
•• A recém instalada Academlâ
Brasileira de Ciências Morais e
Políticas, presidida pelo Professor
M~chadoPaupério conta com três
ilustres fluminenses em seu
quadro de membros efetivos:
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• Estado do Rio de Janeiro, quarta-feira, 5

novembro de 1986

Prefeito homenageia
ndteroiensesfa~nosos

O Prefeito W aldenir de Bragança conversa com Ephrem Amora
O Prefeito Waldenir de Bragança esteve ontem à tarde com o Superintendente d<i Grupo Fluminense de Corou :
nica ção, Ephrem Amora, na sede deste
jo rnal, quando comunicou-lhe sobre a
festividade que serú realizada hoje. na
Prefeitura. marcando à passagem do Dia
;'llacional da Cultura. O Prefeito homenageará os niteroienses' que proje~ !aram o município através das artes e os
q ue adotaram a cidade. Serão, também,
agraciados aqueles que, de alguma forma. contribuem para a projeção de
Niteroi, como o Diretor-Presidente do
G rupo Fluminense de Comunicação, jornalista Alberto Torres, um dos homenageados.
Dentro do grupo de personalidades
q ue ajudam a desenvolver o município
culturalmente estão, ainda , o escritor
Antônio Callado; o Ministro Geraldo
Bezerra de Menezes; o Professor e exReitor da tJ'tiF, Josê Ra}'mundo Martins
Romêo: e a bailarina Márcia Haideé.
Também serão homenageados o escultor
Honório Peçanha: o Professor da Escola

......

Nacional de Belas Artes , Quirino
pofiorito ; o escritor José Cândido
valho , membro da Academia BP<•I.,,r~ ll
de Letras; o Professor Lealdino
Alcântara, ex-Diretor do Colégio
e o Professor Horácio Pachec o,
cretário Municipal de E?ucação e Cultura.
O Prefeito Wald!mir de Bragança informou , durante a visita , que a assinatura
do decreto que criará oficialmente
bairros em Niterói será na próxima sextafeira, às 14h30min, na OAB-Niterói.
·Segundo o Prefeito, a definição e
mitaçào dos bairros trará amplos
fícios para a popula-ção. e o
elaborado a respeito servirá de instrumento básico para a ordenação do solo
urbano.
Após a assinatura do decreto , o
Prefeito firmará um convênio com a
Universidade Federal Fluminense. incrementando o Projeto Araribóia, a fim
de promover maior participação d a
Universidade no desenvolvimento d'a
Município. Será aberto. ainda , um ciclo
de debates sobre o assunto .
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Filho ilustre

•• O Ministro Geraldo Bezerra de
Menezes, primeiro presidente do Tribunal Superior do Trabalho, indicado
em 1946, foi o autor da palestra de
abertura do Seminário Comemorativo'
dos 40 anos do TST, realizado na
OAB, em Brasília.
•• O encontro, que termina hoje,
contou com a presença do Presidente
José Sarney e dos Ministros do Trabalho, Almir Pazzianoto, e da Justiça
Paulo Brossard.
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Bavelange volta a Niterói
e recebe várias homenagens
iiiiiiiiiiiii;;:::::---:;,J

Depois de passàr 50 anos afastado de
Niterói - onde se formou em Direito em
1936 -, o presidente da FIFA, João Havelange, retornou a esta cidade para receber, na última terça-feira, a comenda " Ordem do Mérito de Araribóia". A cerimônia
de entrega aconteceu no Salão Nobre da
Prefeitura de Niterói e o Grau de Comendador foi conferido pelo Prefeito Waldenir
~B~an~

~

A iniciativa da comenda foi da Liga Ni teroiense de Desportos, com o apoio da
Prefeitura Municipal, do Conselho de Informações Turísticas, Esporte e Lazer e O
FLUMINENSE.
Na oportunidad·e, João Havelange prometeu retornar em breve a Niterói. Desta
vez, para receber os títulos de " Honra ao
Mérito" e "Cidadão Niteroiense", homenagens da Câmara Municipal.
Na presença de diversas autoridades civis e militares, o presidente da FIFA chegou ao gabinete do Prefeito, afirmando
que "promessa é divida", numa alusão ao
compromisso assumido com o Executivo
Municipal, há alguns dias, de que viria receber a comenda e o diploma, quando sua
presença em Niterói chegou a ser discutida, diante de tantos compromissos que
ora o cercam.

~e

o Desembargador Luiz Ste , que
juntos cu~saram a então Faculdade de
Direito de Niterói, de I931 a 1936.
Lembrou ainda dos tempos em que nadaram pela Baía de Guanabara. Minutos
depois, cumprimentava antigos desportistas, como o goleiro do Botafogo em 48 1
Oswaldo Alfredo da Silva, o Oswaldo
"Baliza"; Jair Marinho, ex-jogador do Fluminense e da Seleção Brasileira bicampeã,
em 62; Zizinho, ex-jogador do Bangu, Flamengo e da Seleção Brasileira, de 50, entre
outros desportistas.

Já no Salão Nobre, o Prefeito leu o
Decreto n~ 4 724/86, que confere a "Ordem do Mérito Araribóia" ao presidente
da FIFA, onde lembrou a participação de
João Havelange em três Olimpíadas: em
Berlim, como nadador; em Helsinki, como
jogador de water polo; e, em Sidney, como
chefe da delegação, "defendendo o Brasil
com elevado espírito esportivo, garra e brilhantismo''. -

Wa/denir de Bragança recebe João Havelange e demais autoridades em
seu gabinete.
Referiu-se, também, a projeção do Brasil no cenário mundial desportista, promovida por Havelange, ao seu alerta às autoridades federais estaduais e municipais,
" para a necessidade de criarem-se áreas
para a prática salutar de esportes" ; e, finalmente, da importância de sua presença
à frente da CBD (hoje CBF), durante 17
anos, e da presidência da FIF A, já há 12
anos, onde, entre outras realizações, instituiu os campeonatos mundiais de futebol
infantil, juvenil e júnior, além de ter ampliado de 16 para 24 os países participantes da Copa do Mundo, " melhorando o relacionamento entre os povos e as nações,
vencendo barreiras, aproximando os homens através dos esportes e contribuindo
para a paz universal".
A seguir, João Havelange recebeu os
demais títulos conferidos a ele na noite de
ontem , por diversas entidades e pela Câmara, assim como o Prefeito lhe passou às
mãos o diplom a e a medalha da "Ordem
de Mérito Araribóia". O Presidente da
FIFA agradeceu a homenagem, afirmando
que ela significava não somente "uma
honra", mas " um sentimento de amizade e
fraternidade que une o povo brasileiro".
E prosseguiu: " Demonstra, acima de
tudo, o amor a esta cidade e a Araribóia.
que lutou para preservar esta cidade.
NiAraribóia nos ensinou a respeit
terói". Ag.t_aceceu , ainda , à Liga N iteroiense de Desportos ; à Associação dos

Cronistas Esportivos de Niterói, '"pois
aqueles que não convivem com a comunicação estão fora do século,já que é ela que
(nos liga a todo o mundo"; e ao Vereador
Paulo Henrique, afirmando que retornará
a Niterói, por ocasião da homenagem da
Câmara Municipal.
- Devo muito a esta cidade. Aqui cheguei em 1931 e daqui parti com meu titulo,
em 1936. Essa cidade dá tudo e nada exige
em troca. Assim, ao receber a homenagem
das mãos do Prefeito Waldenir de Bragança diria que me sinto em minha cidade,
entre amigos do coração e dos quais jamais
esquecerei - concluiu.
Compareceram ainda à solenidade, o
Comandante da 2' Brigada de Infantaria,
General Adriano Áulio Pinheiro da Silva·;
o Deputado Federal Saramago Pinheiro; o
presidente da CBF, Otávio Pinto Guimarães; o Vice-Cônsul de Portugal em Niterói, Antonio Noronha; os Secretários
Municipais Armindo D' Ascenção Silva
(Governo), Leir Moraes (Administração),
Amaurilo Mateus (Obras e Serviço
Público), Almir Luiz Antunes (Urbanismo
e Meio Ambiente), Heitor dos Santos
Braga (Saúde), Oscar Nazareth (Fazenda)
e Horácio Pacheco (Educação); os Vereadores Jacy Lopes, Edson Lemgruber, Direito Rocha e Paulo Henrique; o presidente
do Clube dos Diretores Lojistas de Niterói,
Wilson Tauil, entre outro:;;s::.;·- - -- -- '
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OUTORGADA AO MINISTRO GERALDOBEZERRA DE MENEZE."
A GRÃ CRUZ DO MÉRITO DO TRABALHO -

Geraldo Bezerra de
Menezes recebeu , no
aia 26 de novembro
últiD;la., em Brasília.,
a Grã Cruz da Ordem do Mérito do
Trabalho, que foi
concedida por deereto do Presidente
JoséSarney.
O Professor e
jurista fluminense ,
que já ostenta a Grã
Cru z
do
Poder

_:@

Judiciário e a Grã
Cruz do Poder Judiciário Trabalhista,
bem como o título de
C o n s t r u to r
do
Direito do Trabalho ,
vê, assim, mais uma
vez reconhecidos os
seus esforços resultantes do projeto de
suaautoriaquedeua
Justiça do Trabalho
sua organização
atual e de sua
atuação como or,.

......

ganizador e p ·
presidente , por
anos , do Tribunal
Superior do Tra
balho .
Entre os agraciados, figuram
o Ministro Paul
Brossard, da Justiça ,
Rafael de Almeid
Maga lhãe~ ,
d
Previdência Social, e
Moreira Alves,
Supremo Tribunal
Ferlf~raJ

-~ -

•

Niteróftem·exaitaçao
de Bezerra: de Menezes

Em comemoração ao sesquicentenário de elevação de Niterói a cidade, o
inistro Geraldo Montedônio Bezerra
de Menezes proferiu, na noite de segunda-feira, no · Teatro Municipal João
Caetano , palestra sobre Niterói, citanqtrechos importantes de sua História ~e
vultos que marcaram época como José
Clemente Pereira, José Bernardino e
Paulino José Soares de Sousa, apontados,
entre outros , como "os luzeiros da vida
política".
Após a abertura da solenidade pelo
Prefeito Waldenir de Bragança, foram
chamados para compor a mesa os Secretários Municipais de Governo, Michel
Saad e de Educação e Cultura, Horácio
Pacheco; Professor Emílio Chaudon,
Vice-Presidente do Instituto Histórico;
Professor Paulo Campos, Presidente do
Conselho Municipal de Cultura; Professor Nemécio Calazans, Presidente do
Cenáculo Fluminense de História e
Letras; Dr. Edmo Lutterback, Presidente
da Academia Fluminense de Letras; Dr.
Alberto Torres, Presidente da Comissão
do Sesquicentenário de Niterói / Cidade e
do G'rupo Fluminense de Comunicação;
Prefeito Waldenir de Bragança; Ministro
Geraldo Montedônio Bezerra deMe:
nezes ; Professor Luís Brás, Presidêii"iedà
Conselho Municipal de Educação;
Professor Luiz Magalhães , representando
o Reitor da UFF, José Raymundo Martins Romêo e Dr. Carlos Tortelly Costa,
Coordenador do Bem-Estar Social da
Prefeitura.
Em sua palestra - assistida atentamente pelo Procurador-Geral da
Prefeitura, Herval Basílio, p~r alunos e
professores da rede municipal de ensino,
entre outros interessados na História de
Niterói - o Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes ressaltou
iiiíC1aimente: "Voltado às comemorações, _ abalanço-me a um giro histórico,
sem ordenação rigorosa, sem requinte de
pormenores, sem preocupação de ineditismo". Em seguida, falou sobre o surgimento da Aldeia de São Lourenço, fundada nela índio Araribóia. Citou José de
Anchieta, "que abriu horizontes ao
teatro · brasileiro" e Josué Monteilo com suas teorias sobre o nascimento do sentimento nativista e OJ
consciência do sentimento nacionalista.
Bezerra de Menezes falou ainda
sobre a elevação de Niterói à condição de
vila sob a denominação de Vila Real da
Praia Grande, com suas quatro freguesias: São João de Icaraí, São Sebastião de Itaipu, São Lourenço dos Índios e
São Domingos. Também foi lembrado o
aldeamento de São Lourenço, que "viria
a ser extinto pelo Governo Provincial em
1868". O ministro observou, também:
"Lavrou-se o auto de ereção da Vila aos
li dias de agosto de 1819, na "casa da
residência do Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca, Dr. Joaquim José de
Queiroz", sendo preterida no Ab•ará São
Domingos, "não só pela estreiteza de seus
terrenos, mas por se achar ali o Palácio
de Sua Majestade".
O conferencista também citou as
festividades de aniversário de D. João VI
e a instalação da Câmara Municipal , "na
fo ~~do Reino", c~>nstituída pelo

.O Ministro Bezerra de Menezes [alando, velfdo-se, ainda, Waldenir de Bragança, Alberto Torres, Edmo Luuerbach, Nemécio Calazans e Paulo de Almeida
Campos
"presidente nato, oJuizde Fora, no caso ,
José Clemente Pereira, e por três vereadores: Pedro Henrique da Cunha,
João de Moura Brito e Quintiliano Ribeiro de Magalhães, figurando como
Procurador do Conselho Francisco Faria
Homem".
Em seguida, teceu comentários
elogiosos sobre a administração de José
Clemente Pereira e relembrou a escolha
de Niterói para sede provisória dá administração do Governo Geral, "criada
nos termos do A to Adicional de 12 de
agosto de -1834, que assegurou autonomia
à Província Fluminense". Foram comen·
tados ainda dois projetos de José Clemente: a Lei n. 0 2, que declarou a Vila
Real da Praia Grande Capital da Província e sede do Legislativo Fluminense, e a
Lei n. 0 6, resultante do projeto do Deputado Joaquim Francisco Viana, que
elevou Niterói à condição de cidade com
este nome, que significa no idioma indígena "água escondida".
Bezerra de Menezes observou que ,
no mesmo ano, também foram elevadas à
condição de cidade a Vila de São Salvador dos Campos, com a denominação
de Campos dos Goitacazes, e a Vila da
Ilha Grande, com o nome de Angra dos
Reis. "Quanto a Niterói, incidiram bis br
Idem, visto que, por Decreto de D. Pedro
I, baixado em 1823, elevava-se, automaticamente, à condição de cidade toda
a- vila que passasse a capital de Província".
O primeiro presidente da província,
Joaquim José Rodrigues Torres (Visconde de Itaboraí), que se instalou em São
Domingos, no Palacete do Príncipe, também foi citado pelo conferencista, que
comentou: "Por aclamaç_ão assumiu a
presidência do Legislativo provincial o
campista José Bernardino, mantido no
posto na legislatura imediata". A reunião
dos Deputados no Paço da Assembléia,
no Largo Municipal, também foi citada,
assim como o primeiro relatório sobre a
situação da Província apresentado por
Rodrigues Torres.
José Bernardino Batista Pereira de
Almeida também mereceu, como José
Clemente, destaQue especial na palestra
.de-B.e.z.e.rr.a...d.e....Men.ezes,. que citou sua

recusa a um convite para o retorno à Pasta Ministerial: ·~confiança de Ministro é
como honra de dQnzela, só se perde uma
vez". Gonçalves Ledo, Evaristo da Veiga
e Pau1ino José Soares de Sousa também
mereceram destaque, entre outras personalidades importantes da· História de
Niterói.
Em relação a Pau !in o · de Sousa:
segundo Presidente da Assembléia,
Bezerra de Menezes falou, não só da indicação de sua autoria da Vila Real da
Praia Grande, para Capital e sede da Assembléia, como do projeto da criação da
primeira Escola Normal do País. Encerrando seu discurso, após falar sobre o
"Triunvirato
Saquarema" (presença
fluminense na política do Império segundo denominação de Joaquim Nabuco), o
jnjstro Bezerra de Menezes concluiu: I
"Deus concedeu-me a fortuna do poeta.
Posso voltar-me à formosa Niterói e
dizer-lhe: "Eu me glorio de dever-te o
berço".
Em seguida, o Prefeito Waldenir de
Bragança pediu ao Presidente da Comissão do Sesquicentenário de Niterói/Cidade, Alberto Torres, que encerrasse a solenidade. O Jornalista, então, teceu elogios ao Ministro Geraldo
Montedônio Bezena de Menezes, pondo
em relevo seus mé.ritos e suas obras
jurídicas e literárias, e r.essaltandq, entre
outras coisas, havendo si !lo ele um dos
fundadores da Justiça Trabalhista, tendo
exercido ainda a função de primeiro
Presidente do Tribunal Superior do
Trabalho.
Relembrando também um pouco da
História de Niterói, Alberto To-rres citou
personalidades como Mem de Sá, Estácio
de Sá, Araribóia e outros vultos, e observou que niteroienses, campistas e angrenses haverão de bendizer as iniciativas
do Prefeito Waldenir de Bragança, nas
comemorações do sesquicentenário da
elevação de Niterói, Campos dos Goitacazes e Angra dos Reis à condição de
cidade. O Jornalista encerrou seu dis.c.ur'
~udando, f_er_yoro_samenteJ~

tro Bezerra de Meneze s. Logo após, o
Prefeito Waldenir de Bragança agradeceu a presença de todos ào Teatro
Municipal e deu por encerrada a solenidade.

FLUMINENSE
PRESIDE O
CONSELHO
FEDERAL DE
CULTURA
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A FESTA CULTURAL
DA CASA NORIVAL
DE FREITAS
A COMUNIDADE ESTE~
.PRESENTE À INAUGURAÇÃO

A poetisa Manita assina o termo
de posse, a ssistida pelo Prefeito,
o Vice-Prefe ito, e os Secretários

O Prefeito Waldenir de ,
' Bragança entregou à comunidade de Niterói mais um
centro cultural, a Casa Narival de Freitas, na Rua Maestro Felício Toledo, no Cen tro
da cidade.
A programação oficial incluiu o descerramento da placa comemorativa, a posse da
Diretora, p oetisa Manita, a
instalaçao da Biblioteca Lacerda Nogueira e da Unidade
Carlos Mpnaco . N o local, estarão fuifionando a O ficinaEscola ce Encadernação e a
Editora :caraí, que promoveu
a segunta edição do livro Topônimm Tupis de Niterói, de
Luís Anônio Pimentel, lançado na OJ.ortunidade.
~~feito Waldenir de
~..!!P. fez a entre a da
MedalhaCultural José Geral~~~~~~~~e~es~

Decreto

n°

cultural.
A Casa Norival de Freitas
constitui um acervo de importância para a comunidade

niteroiense, dentro da· meta
do Prefeito Waldenir de Bragança na valorização da vida
intelectual da cidade e seu

lília Amaral e Maria José Magalhães Monteiro.

....

Ceres Moraes Diretora da Editora da Universidade Federal
Fluntinense,:e Verônica Accettã: - · ·
.

patrimônio histórico, além de
proporcionar à comunidade
uma ativa participação nos
eventos culturais, promovi-

dos pela Secretaria
pai de Cultura e a
Niteroiense de
FUNIARTE.
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O CENÁCULO
FLUMINENSE EM
NOITE DE GALA
COM A POSSE DE
EDMO LUTTERBACH

* * O presidente N emécio Calazans
ocupante da cadeira n ° 7.

c~m

o novo

...

** Componentes da Mesa que presidiu a solenidade: da
esquerda para a direita- José Inaldo Alves Alonso, presidente do Instituto Histórico de Niterói; Professora lida
Silva, representante da Sociedade Brasileira de Geografia;
Sr. João Ferreira Caridade, presidente do Elos Clube de
Niterói; escritor Wílson Lima Bastos, presidente da Academia de Letras de Juiz de Fora; escritor Nemécio Calazans,
presidente do Cenáculo Fluminense de História e Letras;
escritor Aloysio Tavares Picanço, presidente do Conselho
Municipal de Cultura; acadêmico Togo Póvoa de Barros,
da Academia Fluminense de Letras; escritor Horácio Pacheco, presidente da Academia Niteroiense de Letras; e o
acadêmico Abeylard Pereira Gomes, da Academia Niteroiense de Letras.

** Edmo Lutterbach
recebe a medalha acadêmica
das mãos de sua ~enitora,
Sra. Liberalina.
e·

** Valmir e Neide Barros Rego (Grupo Nuance),
Geraldo Bezerra de Menezes e esuosa. Sra. Odete, e
Franci Machado Darigo.
** Selma, Marly, Edmo e Togo de Barros.
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PERSONALIDADES

~REMIOS CULTURAIS

Na foto. parte da mesa diBezerra de MeneZes, do Conretora dos trabalhos comeselho Federal de Cultura. Em
pé, .o Chefe do Cerimonial da
morativos do Dia da CulGovernadoria Municipal, Jortura, presidida pelo Prefeito
nalista Carlos Ruas.
Waldenir de Bragança. À sua
direita, o Vice-prefeito, Dr.
Adílson Lopes, e o Secretário .
Ainda particip~ram da
Municipal de Governo, Dr.
mesa o Presidente do"tonselho
Armindo D' Ascenção Silva. Á
Municipal de Cultura, Profesesquerda do Prefeito, o Se~
sor Gilberto Emílio Chaudon,
cretário Municipal de Trao Pintor Quirino Campofiorito,
balho e Bem-Estar Social, Dr.
o Escultor Honório Peçanha, o ·
'Carlos Tortelly Costa, o SeMaestro da Orquestra Sincretário de Administração, Dr.
fônica Nacional da UFF, Chléo
Leir Moraes, o DiretorGoulart, o Diretor do Teatro
Presidente do Grupo FluMunicipal João Caetano,
minense de Comunicação, JorCarlos Couto, e o Secretário
nalista Alberto Torres, o EsMunicipal de Educação e Culcritor José Cândido de Cartura, Professor Horácio Pavalho, e o Ministro Geraldo_
checo.

CONSELHO MUNICIPAL
DECULJURA
O Conselho Municipal de
Cultura, criado pelo Decreto
no 4. 4.037, de 7 de novembro
de 1983, pelo Prefeito W aldenir
de Bragança, teve ampliado
seu quadro de quinze para
dezenove membros, pelo
Decreto no 4.880, de 5 de
novembro de 1986. Os quinze
primeiros foram reconduzidos,
pois a mandato de três anos se
extinguira, sendo nomeados os
demais, pela · Portaria n° 504,
dadquela data.
O Conselho ficou constituído pelas seguintes personalidades, representantes de
órgão públicos, entidades particulares e pessoas de notório
saber e experiência no setor

cultural: Professor Gilberto
Emílio Chaudon, designado
Presidente do Conselho
Municipal de Cultura; Professor Paúlo de Almeida Campos;
Luís
Antônio
Pimentel,
Quirino Campofiorito; Lúcia
Falkenberg, Almanir Grego,
Vilmar de Abreu Lassance,
Marcelo de Ipanema, José
Raymundo Martins Romêo,
José Bernardo de Sousa,
Sousa, Cônego Luiz Gonzaga
de Castro Azevedo, Maria
Pérola Sodré, Thalita de
Oliveira
Casadei, Honório
Peçanha, Carlos Wehrs, Sohail ·
Saud, Verônica Debellian Accetta, Juliana Yanakiewa de
Carvalho e Raymunda Vianna
Magalhães.

As solenidades comemorativas ao Dia da Cultura
foram encerradas com a entrega dos Pr_êmios Culturais
Cidade de Niterói e Martim
Afonso de Sousa a dez personalidades de projeção no
cenário cultural.
O Prêmio Cultural Martiro Afonso de Sousa foi conferido ao Jornalista Alberto
Torres, ao Ministro Geraldo
Bezerra de Menezes, ao
Professor José Raymundo
Martins Romêo, ao Escritor
Antônio Callado e ã Bailarina

Márcia Haydée, de acordo. com
o Decreto n° 4.892, de 5 de
novembro de 1986. O prêmio é
simbolizado pela estatueta do
índio Araribóia, medalha e
diploma.
O Prêmio Cultural Cidade
de Niterói coube ao Professor
Lealdino Soares Alcântara, o
artista plástico Honório Peçanha, o Professor Quirino
Campofiorito, o Escritor José
Cândido de Carvalho, e o
Professor Horácio Pacheco. O
símbolo do prêmio é uma placa
alusiva ã homena

pectivo diploma, concedidos
por pelo Decreto n° 4.893, de 5'
de novembro de 1986.
Nas fotos: O Ministro
Geraldo Bezerrra de Menezes
recebe o Prêmio Cultural MarJim Nonso de Sousa das mãos
do Prefeito Waldenir de
Bragança e do Vice-Prefeito
Adílson Lopes; o Jornalista Alberto Torres recebe o prêmio,
entregue pelo Prefeito . Waldenir de Bragança; e o PrÓfessor Horácio Pacheco recebe o
Prêmio Cidade de Niterói também das mãos do Prefeito.

