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Minha gente 
do Colégio 

:r: 
Marcos Almir Madeira 

N o ano pWisado, num alegre 28 
de dezembro, reuni em minha 

CWia, para recordar jantando, a turma 
de ginási~. do nosso inesquecível Gi
násio Bittencourt Silva. Tive uma idéia 
(ás vezes, tenho): tentar um perfil de 
cada qual - perfil mirim, porque o 
grupo não era pequeno. O que li para 
as meninas e os meninos é o que passo 
agora ao leitor. São todos da terra -
bons argumentos ... E como adotei a or-

. · qem, alfabética - a melhor solução 
g-UJindo todos são melhores - fico por 
hoje 'na G. O compromisso é continuar 
alfabetizando minha turma, no mês ou 
meses que hão de vir. 

Eis os retratinhos 3 x2: 
Estou vendo Álvaro Tatto, conde

nado pelo sobrenome a trocadilhos 
abomiriáveis e, pela vocação de nada
dor, às surpresas do mar. MWi conhe
ceu a vida sólida. Seu pai, dono de 
uma pedreira, transmitiu-lhe o sentido 
da compensação: das incertezas sobre 
o dorso das ondas à segurança da 
pedra na Rua Moreira César. E não 
virão daí o seu jeito, o toque, o ar de 
auw-siificiência que levou para a medi
cina? Não mudou: é o mesmo nordes
tino nWicido em Niterói e o me'smo ni
teroiense de alma mineira. Tranqüilo 
como o mar que apenas umedece a 
Praia dWi VelhWi ... 

E A mérico Lúzio de Oliveira? Re
moça na proporção do tempo. O de 
hoje é quase o de ontem. Um menino.' de 
idade - uma idade de menino. E n 
roupa? E o penteado? E os sapatos? E , 
a gravata? Dá-me o nosso colega, em 
tudo que usa e põe sobre o corpo, uma 
sensação de estréia, um tom de aniver
sário, tão no1•os me parecem e me pare
cinm nele . as coisas e sua aparência 
pessoal. Américo Lúzio deveria ser 
Luzidio de Oliveira. Um rapaz es
correi/o - ar de estação de águWi. 

Na sala de aula, um colega está 
atento, mWi não me parece muito im
buído da preleção do mestre, que se es
vai em filosofia. Há uma fimbria de 
ironia piedosa no seu sorriso libanês. É 
Antônio Jorge Abunahman, que aca
baria um dos grandes da tisiologia em 
nossa terra. Não sei bem por que, 
sempre aquele companheiro me infun
dia a impressão de que era um realista, 
o mais realista, ou o único, naquele 
grupo de imberbes. MWi o seu era um 
realismo sUJive, que a nota /evem,ente 
irônica e a palavra comedida visivel
mente acentuUI•am. 

Astor Tavares A 1/emand - sangue 
europeu na Rua José Bonifácio -
pouco cabelo e muita brilhantina, re
partindo exemplarmente os fios negros 
da cabeça redonda, fazia-me natural
mente pensar em certos diplomatWi do 
começo do século. E essa impressão se 
avivava quando Madame Ruch, nossa 
professora, modelo clássico de velhoti
nha franco-brasileira, carregando no 
seu accent, fazia a chamada: Astor 
Tavares A 1/'mand. 

No momento em que nos prepara
mos para a· ceia de Ano-Novo, quero 
recordar que o nosso companheiro não 
era propriamente moreno; era cor de 
castanha ... 

AJrlon Pinto Ribeiro, usuário dos 
perneiras mais brilhantes,jovem de 
magreza sadia bem tratàda, tinha um 
quer que fosse de romântico. Român
tico sem pieguice - contido. A moroso 
da terra, acabou compondo a galeria · 
dos seus mais acurados historiadores . 
E esse amor ao passado explica-lhe o 
carinho com que se organiza e nos or
ganiza para o fraterno encontro de 
todo ano. Reencontro-me c;om ele, para 
minha alegria, pelo encontro, no Rio, 
com a segunda geração - com a filha 
tão simpática e tão vivaz, professora 

sem cacoe1es didálicos: Çliana Bueno 
Ribeiro. 

Quem ql1ase sumia na carleira era 
Bernardo Maclerel•sky, decididamente 
pequenino. Era o aluno mais portálil 
da /Urma. E o corpo da sua feira paro
dial·a seu próprio corpo: era uma 
caligrafia arrumada, porém mirim. 
Rapazo/e estudioso. mas discreto. 
Outra coincidência: sorria miúdo. Só 
lhe notei um con1ras1e: na amplitude 
da merenda. Bernardo era mais velho 
que a idade: quase nu.wero, ainda que 
ameno. I. 

Às vezes, em plena aula, surgia um 
foguinho no fundo da sala. Umas três 
ou quatro páginas do Jonwl do Co
mércio, armadWi em forma d!!oum cone, 
começai'Gm a arder. Le1•anta1:P-se Ed
gard Duarte Gonçah•es da RO(ha, ia 
direto ao professor e pedia-lhe ft[ovi
dências. O aU/or do incêndio era o 
próprio. lncrÍI•el a seriedade com 'qu_e 
se dirigia ao mestre. Incendiario e'
sonso. Quem suspeilaria que viesse a 
integrar, como médico, a categoria dos 
pro1•ectos?' 

Em carteira próxima da minha 
sentava-se Eugênio Duarte Júnior 
com sua simplicidade nos modos e umas 
espinhazinhas no ros/o. Não era de 
m~ito falar , e falal•a de boca mais ou 
menos fechada. De cabelos um tamo 
•ebeldes, não conseguia penteados es
táveis: havia no alto da sua cabeça 
umas irregularidades capilares de co
queiro anão - uns dois ou três fiapos 
erifados. A medicina o seduziu; por 
sua vez, tratou de seduzir a clien
tela. 

Flávio Castrio to de Figueiredo 
·Mello não me foi uma surpresa hu
mana no ginasio. Nosso convívio ·desde 
os três ou quatro anos, era um legado 
de nossos pais, historicamente m11igos. 
Na Rua Visconde Moraes, onde morá
vamos, um em frente ao outro, brincá
vamos na calçada, em nossos dois jar
dins e quintais. No colégio, a convivên
cia disciplinou -se nas exigências es
colares e o próprio recreio tinha o seu 
método. Estou vendo o Flávio bem 
gordo, o Flávio menos gordo, mas 
_seJirpre um garoto elegante de nwdos e 

intenções, tarllo quanw guloso por âii
ces. Não me posso esquecer da cena 
diária: éramos levados à escola, no 
começo do rurso, por Seu Pinheiro, 
empregado de sua família, e eu por 
Maria do Céu, a portuguesa que havia 
sido minha babá. Na realidade, conti
nuava no cargo ... Quando nos íamos 
aproximando do ginásio, corríamos 
desabaladame~te, para não sermos vis
tos pelos colegWi sob a humilh(lç.ão da
quele regime de escolta. E transpúnha
mos o portão do educandário com a 
perfeita consciência de que havíamos 
preservado nossa virilidade - nossa. 
honra. \ 

Como me poderia esquecer do uni
forme de Geraldo Montedônio Bezerra 
.!f!_.M~ ? O casaco, creio que o 1/ \\~ 
mais encolhido ou mais curto do País, 
foi, e é, umd das minhas recordações 
mais persistentes. Outra ·que me ficou 
foi a da mutação da sua cor, o que ha-
via de mais rápido: ás vezes, ao chegar 
ao Colégio, Geraldo era um exemplar 
de sanguíneo. Lá vinha ele corado, com I //~ 
rosto de estrangeiro, como diria Seu 
Rosa, o cozinheiro de casa. Ao con-
cluir o seu dia, não era raro que, vol-
tando para casa, nos aparecesse quase 
pálido - cara de hepatite. O que eu en-
tão não poderia futurar era que me 1 1 11~ 
visse, no dia da minha posse no Con-
selho Federal de Cultura, saudado 
precisamente por ele, já ilustre, sem 
dúvida nem-favor. Estava corado, do 
começo ao fim. E havia melhorado 
'!fUilO de CQliaCO ... 
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Argumento da terra . 

_Minha gente 
do Colégio (Conclusão) 

-- -------

No sítio do pai de Luiz FelJ!e (Baideador), já no 5. 0 ano ginasial, em dia de 
caça mais ou menos te~rlca. O alvo eram uns pichanchões que nos desafiavam 
em vôo razante. Da esquerda para a direita, Felipe, eu, ~o, e ~rt~ 
Ribeiro. Felipe e Ayrton, mais realistas, estavam desarmados •.• Felipe chegou a 
éTuiiirõs braços ••• . ;u m colega de nome amaz6nico e Era a fila nobre, a graça em fila. 

com um toque de nobreza: Gui- Mariazinha era estudios(ssima. 
lherme Alberto Duque Milwardde Concei@Q- Maria da Concetcão-
Ãzevedo. Tinha ele, já naquela idade, a out;a simpatia éin aliança com a fi-
sobriedade e seriedade dos britânicos, nura e a conversa fácil, tinha uma 
embora os olhos e as maçãs do rosto o clara vocação de companheirismo. 
aproximassem de coreanos ou nip8ni- Quando menininha, freqüentou o colo 
cos. Estou vendo a apuração do pleito de Nilo Peçanha, seu padrinho. Uma 
para orador da turma, aquela sucessão garota de classe, mas democrática. 
de escrut{nios inúteis - porque nem Lúcia BenedetJ1 raramente conse-
Anfbal de Melo Coutl!._nem eu con- guÚi venc--;;Qíí17,idez. Havia uma 
guiamos desempatar - e lembro- expressão de sinceridade e de bondade 
me da modéstia elegante de Guilherme, no seu sorriso discreto, ele próprio t{-
ao ser apontado para tertúls. Modéstia mido. Mas também lhe sorriu a litera-
e discrição anglo-nipo-mineiras. tura. E foi um sorriso largo. O exilo 

Também modesto como Milward e veio cedo e justo. 
bem penteado como Astor Allemand, Sobre o verde ou o esverdeado dos 
Hélio Guimarães de Souza diferia de olhos friburguenses de _Manuel Mi~.l 
Tavares Allemand num ponto: era es- da Silva_Li!!Jr pouco uma menina minha 
guio. Astor era meio .redondo. Hélio conhecida não fazia um soneto, ou 
dava-me a impressão de fidelidade ao quase isso. Mas esse detalhe me levaria 
re_gime antimassas e talvez anti- de volta a Conceição, dona daquela cor 
chopps. Se a g(ria de hoje não ma- de olhos que Vicente de Carvalho can-
culasse a palavra, eu dele diria que foi tou no poema famoso, tàntas vezes. e 
um menino enxuto. tão belamente declamado por ela 

Mais ou menos assim era· Hermfnio mesma, nos saraus da te"ª· Uma es-
Linhares Alberto Carlos .. As vezes p/endida coincldencla, que a nossa 
transpunha a fronteira da ironia e che- colega certamente ignorava: nasceu 
gava à galhofa. Fui seu vizinho de car- Manuel Miguel em Itaocara, qnde en-
teira e de rua e parceiro numa tram~ contrei, como em São Fidélis, um verde 
polinada, quando Alberto de Oliveira diferente. 
visitou o Ginásio._ Alunas e alunos fi- Quem não se lembra da amenidade 
zeram alas para que o poeta passasse do trato de Manuel do Carmo Reis? 
.sob pétalas de rosas. Hermínio, o nosso Perdi um caderno de notas ãeaula, ca-
Gabiroba, e eu, não sei como, metêmo- demo invejável que ele me emprestou, 
nos no pequeno cortejo do grande mas nunca perdi de vista o campa-
patrono do nosso Centro Literário e nheiro. Nem poderia perder: acabou 
entramos a acenar largamente com os sendo ele o meu socorro na hora amofl-
braços para a direita e para esquerda, nante de preencher o fo'"!ulário do im-
exatamente como os homens públicos posto de renda. C ousas da vida: jovem 
agradecem manifestações populares. ameno, trabalhava na repartição dos 
Foi, aliás, o que tranqu.'ilamente disse- números e das cifras. 
mos a Seu José Bittencourt, uarído fo- Guardo de Neda Vlllares de Paiva, 
mos interpelados, apos a esta. Nosso como das outras colegas que ornavam .. -
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Minha gente 
do Colégio 

:I 
Marcos Almir Madeira 

N o ano passado, num alegre 28 
de dezembro, reuni em minha 

casa, para recordar jantando, a turma 
de ginásio, do nosso inesquecíve~ C:.i
násio Bilten'court Silva. Tive uma 1dew 
(ás vezes, tenho): tentar um perfil de 
cada qual - perfil mirim, porque o 
grupo não era pequeno. O que li para 
as meninas e os meninos é o que passo 
agora ao leitor. São todos da terra -
bons argumentos ... E como adotei a or-

. · clem, alfabética - a melhor solução 
g'uando todos são melhores -fico por 
hoje 'na G. O compromisso é continuar 
alfabetizando minha turma, no mês ou 
meses que hão de vir. 

Eis os retralinhos Jxl: 
Estou vendo Álvaro Tatto, conde

nado pelo sobrenome a trocadilhos 
abomináveis e, pela vocação de nada
dor, às surpresas do mar. Mas conhe
ceu a vida sólida. Seu pai, dono de 
uma pedreira, transmitiu-lhe o sentido 
da compensação: das incertezas sobre 
o dorso das ondas à segurança da 
pedra na Rua Moreira César. E não 
virão daí o seu jeito, o toque, o ar de 
auto-suficiência que levou para a medi
cina? Não mudou: é o mesmo nordes
tino nascido em Niterói e o mesmo ni
teroiense de alma mineira. Tranqüilo 
como o mar que apenas umedece a 
Praia das Velhas ... 

E América Lúzio de Oliveira? Re
moça na proporção do tempo. _o ,de 
hoje é quase o de ontem. Um m_emno de 
idade - uma idade de memno. E a 
roupa? E o penteado? E os sapatos? E 
a gravata? Dá-me o nosso colega, em 
tudo que usa e põe sobre o corpo, ~ma 
sensação de estréia, um tom de amver
sário tão novos me parecem e me pare
ciam' nele as coisas e sua aparência 
pessoal. América Lúzio deveria ser 
Luzidio de Oliveira. Um rapaz es
correi/O - ar de estação de águas. 

Na sala de aula, um colega está 
atento, mas não me parece muito im
buído do preleção do mestre, que se es
vai em filosofia. Há uma fimbria de_ 
ironia piedosa no seu sorriso libanês. E 
Antônio Jorge Abunahman, que aca
baria um dos grandes do lisiologia em 
nossa terra. Não sei bem por que, 
sempre aquele companheiro me infun
dia a impressão de que era um realista. 
o mais realista, ou o único, naquele 
grupo de imberbes. Mas o seu era um 
realismo suaVe, que a nota levem,ente 
irônica e a pal01•ra comedida visivel
mente acemum•am. 

Astor Tm•ares A 1/emand - sangue 
europeu na Rua José Bonifácio -
pouco cabelo e muita brilhantina, re
partindo exemplarmeme os fios negros 
da cabeça redonda, fazia-me natural
meme pensar em certos diplomatas do 
começo do século. E essa impressão se 
avit•ava quando Madame Ruch, nossa 
professora, modelo clássico de velhoti
nha .franco-brasileira, carregando no 
seu accent, fazia a chamada: Astor 
Tavares A 1/'mand. 

No mamemo em que nos prepara
mos para a· ceia de A no-Novo, quero 
recordar que o nosso companheiro não 
era propriamente moreno; era cor de 
castanha ... 

Ayrton Pinto Ribeiro, usuário das 
perneiras mais brilhantes,jovem de 
magreza sadia bem tratàda, tinha um 
quer que fosse de romântico. Român
tico sem pieguice - contido. A moroso 
da terra, acabou compondo a galeria · 
dos seus mais acurados historiadores . 
E esse amor ao passado explica-lhe o 
carinho com que se organiza e nos or
ganiza para o fraterno encontro de 
todo ano. Reencontro-me çom ele, para 
minha alegria, pelo encontro, no Rio, 
com a segunda geração - com a filha 
tão simpática e tão vivaz, professora 

sem cncoetes didáticos: é/iana Bueno 
Ribeiro. 

Quem qaase sumia na carTeira era 
Bernardo Macleret•sky, decididamente 
pequenino. Era o aluno mais portátil 
da turma. E o corpo da sua letra paro
diat·a seu próprio corpo: era uma 
caligrafia arrumada. porém mirim. 
Rapazote estudioso, mas discreto: 
Outra coincidência: sorria miúdo. So 
lhe 1101ei um co11traste: na amplitude 
da mere11da. Bemardo era mais velho 
que a idade: quase nustero, ainda que 
ameno. ". 

Às ve~es, em plena aula, surgia um 
foguinho no fundo da sal à. Umas três 
ou qualro pági11as do Jomal do Co
mércio, armadas emforma de<um cone, 
começavam a arder. Levantav) -se Ed
gard Duarte Gonçalves da Ról(ha, ~ 
direto ao professor e pedia-lhe J),rovz
dências. O auwr do incêndio er~ o 
próprio. /ncrit•el a seriedade c~~ _qu.e 
se dirigia ao mestre. lncend1arw e 
sonso. Quem suspeiwria que viesse a 
integrar, como médico, a categoria dos 
provectos? 

Em carteira próxima da minha 
sentava-se Eugênio Duarte Júnior 
com sua simplicidade nos modos e umas 
espinhazinhas no rosto. Não era de 
m~ilO falar, e falava de boca mais ou 
menos fechada. De cabelos um tanto 
'ebeldes, não conseguia penteados es
táveis: havia 110 alto da sua cabeça 
umas irregularidades capilares de co
queiro anão - uns dois ou três_fiapos 
eriçados. A medicina o seduuu; por 
sua vez , tratou de seduzir a clien
tela. 

Flávio Castrioto de Figueiredo 
·Mello não me foi uma surpresa hu
mana no ginásio. Nosso convÍI•io ·desde 
os três ou qualro anos. era um legado 
de nossos pais, historicamente amigos. 
Na Rua Visconde Moraes, onde morá
vamos, um em frente ao outro, brincá
vdmos na calçada, em nossos dois jar
dins e quinwis. No colégio, a convivên
cia disciplinou-se nas exigências es
colares e 0 próprio recreio tinha o seu 
método. Estou vendo o Flávio bem 
gordo, o Flát•io menos gordo, mas 
sempre um garoto elegante de modos e 

intenções, lalllo quanto guloso por 'ifij 

ces. Não me posso esquecer da cena 
diária: éramos levados à escola, no 
começo do ~:urso, por Seu Pinheiro, 
empregado de sua fam!1ia, e eu po_r 
Maria do Céu, a portuguesa que havza 
sido minha babá. Na realidade, conti
nuava no cargo ... Quando nos íamos 
aproximando [lo ginási~, corríam?s 
desabaladamente, para 11ao sermos VIS

tos pelos colegas sob a humi/h(lç'ão da
quele regime de escolta. E t~a~spúnha
mos o portão do educandano ~m a 
perfeita consciência de que havlamos 
preservado nossa virilidade - nossa.. 
honra. 

Como me poderia esquecer do Ufli
forme de Geraldo Montedônio_Bezerra 
de M~? O casaco, crew que o 
;;;;; encolhido ou mais curto do País, 
foi, e é, uma• das minhas recordações 
mais persistentes. Outra que me ficou 
foi a da mutação da sua cor, o que ha
via de mais rápido: ás vezes, ao chegar 
ao Colégio, Geraldo era um exemplar 
de sanguíneo. Lá vinha ele cor~?· com 
rosto de estrangeiro, como dirza Seu 
Rosa, 0 cozinheiro de casa. Ao con
cluir 0 seu dia, não era raro que, vol
tando para casa, nos aparecesse quase 
pálido - cara de hepatite. O que eu en
tão não poderia futurar era que me 
visse, no dia da minha posse no Con
selho Federal de Cultura, saudado 
precisamente por ele, já ilustre, sem 
dúvida nem· favor. Estava corado, do 
começo ao fim. E havia melhorado 
muito de casaco ... 
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Ministro exalta atuação 1 

da J ustica . do Trabalho !: 

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro Carlos Alberto Barata da 
Silva, quando agradecia o jantar em sua homenagem, vendo-se ao lado, o presidente da 
Federação dos Comerciários do Estado do Rio e do Espírito Santo, Laureano Alves Ba
tista, e o presidente da Associaçã~ dos Ju{zes Classistas, Oldenir de Almeida 

- A Justiça do Trabalho é respon
sável pela paz social do Brasil. Se não 
fosse ela, tenho certeza de que o caos 
teria se implantado neste Pais há muito 
tempo. Orgulho-me de pertencer a esta 
instituição , à qual dei o melhor de toda 
minha vida, desde a década de 40, e à 
qual ainda pretendo dar o melhor até o 
final dela, não só para o seu engrande
cimento, mas também para servir de 
exemplo àqueles que me vão suceder. 

A afirmação foi do Ministro Carlos 
Alberto Barata da Silva, Presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho, durante 
jantar em sua homenagem, na noite de 
terça-feira, no Iate Clube Brasileiro, 
promovido pela Associação dos Juizes 
Classistas da 1 ~ Região (Rio de Janeiro e 
Espírito Santo). 

Na cerimônia, o Ministro Carlos Al
berto Barata da Silva recebeu do Pre
sidente da Associação ·dos Juízes Classis
tas, Oldenir de Almeida, uma pla.ca de 
prata por seus serviço.s prestados no TST 
e sua esposa, Sra. Nice, uma "corbeille" 
de flores das mãos da Secretária do Sin
dicato dos Empregados do Comércio de 
Niterói e São . Gonçalo, Marina Ode
brecht. 

O jantar contou com a presença de 
cerca de 300 pessoas. Entre elas, o Se
cretário Municipal de Governo, Michel 
Salim Saad, representando o Prefeito 
Waldenir de Bragança; o Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 1 ~ 
Região, Gustavo Câmara Simões Bar
bosa; o Presidente do Tribunal RegionaL 
Eleitoral, Desembargador Luíz Henrique 
Steel Filho; o Juiz Vice-Presidente do 
TRT ela 1 ~ Região, Geraldo Otávio 
Guimarães; o Presidente do TRT da H 
Turma, José Teófilo Vianna Oementino; 
ci Deputado Federal Saramago Pi
nheiro; o Presidente da OAB-Niterói, 
Reinaldo Mosso Beyruth; e o Ministro 
Geraldo Montedônio Bezerra de Me-

' nezes_. 
O Juiz Oldenir de Almeida, também 

Presidente do Sindicato dos Empregados 
do Comércio de Niterói e São Gonçalo, 
ao saudar o Ministro Carlos Alberto Bara
ta da Silva, em nome dos Juizes Classis
tas da Justiça do Trabalho da 1~ Região, 
reconheceu que "em toda a noss;~ vida de 
Dirigente Sindical e Juiz do Trabalho, foi 
este, hoje, evidentemente, o evento que · 
mais alegria e emoção nos causou". 

- Ao oferecermos ao nobre Magis
trado uma Placa com carinhosas palavras 
- prosseguiu - de extrema gratidão, 
cumprimos, realmente, um· dever sa
grado de retribuir os generosos e pres
tigiosos préstimos que, em sua alta e 
magnânima função, tributa aos Juízes 
Classistas do Trabalho da 1 ~ Região, esse 
renomado Magistrado, homem de alta 
cultura soci;U e jurídica, eminente Mes
tre de todos os julgadores Trabalhistás, 
que tantos e luminosos conceitos dis
semina na sua árdua e relevante função 
de estreitar os liames ·que unem Capital e 
Trabalho e de proteger o trabalhador sem 
prejudicar o empresário. 

Ressaltou que uma das grandes 
preocupações do Ministro Carlos Alberto 

Barata da Silva é de "dotar o Pais de dis
positivos legais que, superando restrições 
e preconceitos descabidos, estendam a 
proteção do Estado ao trabalhador, em 
especial ;-<à mulher e ao menor". E acres
centou q'\e "todos nós, dirigentes sin
dicais de Jrabalhadores, lutamos pela 
conquista de reivindicações que per
mitam ao a~alariado angariar melhores 
condições de vida e trabalho, e esta tem 
sido, por cert~, das mais sérias preo
cupações do Mini1õtro Barata da Silva." 

Coube ao PreJidente- da I OAB
Niterói, Reinaldo Mossô.Beyruth, saudar 
o Ministro Barata da Silvi em nome dos 
advogados fluminenses. Disse que "sa
bemos que a Justiça do Trabalho é aquell! 
que revela a aflição de um povo e mostra 1 
o momento difícil que nossa Nação I 
atravessa. Saberrios que a espiral ín •. 
flacionária acarreta o desemprego em I 
massa, que vai desembocar nas portas do ! 
Tribunal do Trabalho. S. Ex•., à frente I 
daquela Casa, tem sabido dar a acele: l 
ração que nossa Justiça pleiteia e é 1 
merecedora. E é nesta noite que a Justiça j 
se reúne para homenageá-lo pelo muito I 

que tem feito pela Justiça do Trabalho I 
para que o homem brasil~iro tenha a jus- I 
tiça social e a tranqüilidade que merece." 

Confessando que raras vezes viveu 
"I tanta emoção, o Presidente do Tribunal 
- Superior do Trabalho homenageou, em 

seu discurso, a presença, naquele mo
mento , do Ministro Geraldo Montedônio 
Bezerra de Menezes. fundador do Tri
bunal Superior do Trabalho, do qual foi o 
primeiro Presidente, em 1946. 

- Passaram-se 40 anos- continuou 
- e nossa Justiça teye problemas, mas, 
através dos sucessivos magistrados que 
ela integrou, tem sabido impor o respeito 
junto à população, apesar do Poder 
Judiciário ser mal compreendido e mal 
equipado. Para que ela possa, sobretudo, 
contribuir para a tranqüilidade e a justiça 
social, como do seu dever, é necessário 
maior atenção por parte do Poder Pú
blico. 

Também estiveram presentes o 
Presidente da Federação dos Comer
ciários do Estado do Rio e do Espírito 
Santo, Laureano Alves Batista; o Pre
sidente da Associação Classista de Ad- ' 
vogados'Trabalhistas, David Silva Júnior; 
o Juiz-Presidente do Tribunal Regional 
do 'Trabalho da 48 Turma, Moacir Fer
reira da Silva; o Presidente da Asso
ciação Fluminense de Advogados 
Trabalhistas, -Nélson Fonseca; o Juiz dó 
TRT, Moacyr Moreira Leite; a Juiza· 
Presidente da 2~ Junta de Conciliação e 
Julgamento de Niterói, Débora Barreto · 
Póvoa; o Juíz da Juntá de Conciliação e 
Julgamento de São Gonçalo, Feliciano 
Mathias Neto; o representante do Minis
tério da Justiça; Luiz Gonzaga de Miran-

• da; o representante -da Telerj, Gilberto 
Rego; o Coordenador do lAPAS, Hum
berto Mastrângelo; o Presidente da As
sociação Comercial e Industrial do Es· 
tado do Rio, Luíz Paulino Moreira Leite; 
o Ministro José Luiz Guimarães Falcão, 
além de juízes e dirigentes sindicais, en
tre-outros. 
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Ministro Bezerra de Menezes ·é o novo 
acadêmico do Cenáculo Fluminense 

O Ministro Geraldo Montedônio 
Bezerra de Menezes tomou posse , na 
noite de terça-feira, no Cenáculo Flu
minense de História e Letras, em sessão 
presidida pelo Acadêmico Nemécio 
Calazans, na cadeira Patronínica do 
poeta Luís Pistarini , em cerimônia muito 
concorrida, no auditó rio da Associação 
Comercial e Industrial do Estado do Rio. 
O novo acadêmico é membro do Con
selho Federal de Cultura e fundador do 
Superior Tribunal do Trabalho, do qual 
foi presidente . 

Ao ato de posse estiveram presentes, 
entre outros, o Prefeito Waldenir de 
Bragança; o Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho, Gustavo Simões 
Barbosa, representando o Ministro 
Carlos Barata Silva, Presidente do STT; o 
Presidente do Tribunal Regional Elei
toral, Luiz Henrique Stell Filho; o Ar
cebispo Dom José Gonçalves da Costa; o 
Deputado Federal J. G. de Araújo Jorge; 
a viúva de Brígido Tinoco, Sra . Maria da 
Conceição Menezes Tinoco. 

O Acadêmico José Figueiredo Alves, 
em seu discurso de recepção ao Ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes, afirmou 
que "nem mesmo chega a compreender
se como, fazendo parte das Acadt;mias 
Fluminense e Niteroiense, sem falar nas 
de outras localidades , quer do Brasil, 
quer do exterior, só ao Cenáculo não 
pertenceis. Descuido nosso, certamente. 
Seja como tenha sido, o fato é que vindes 
exatamente na hora precisa. Na hora em 
que o Cenáculo , em meio de largas 
comemorações, conclui os festejos de 
seus sessenta anos de existência". 

José Figueiredo Alves fez ainda um 
breve resumo da vida do Ministro Geral
do Bezerra de Menezes , contando que, 
aos 18 anos, lecionava Português e His
tória Universal no Ginásio Bittencourt 
Silva e na Faculdade Fluminense de 
Comércio; aos 23, Sociologia, no Curso 
Complementar da Faculdade Fluminense 
de Medicina; aos 30, Sociologia e Noções 
de Direito, na Escola de Serviço Social; 
aos 31, Direito Constitucional e Coletivo 
do Trabalho , no Curso de Aperfeiço a
mento do Ministério do Trabalho; e, aos 
38, tornava-se catedrático de Direito do 
Trabalho na Universidade Federal 
Fluminense . 

O Acadêmico, em sua saudação, 
lemb~ou ainda que .o Ministro Bezerra de 
Menezes lecionou na Faculdade de 

O t:/~eo-:J-.d. ~ 
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Direito da Ponti.fícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro e integrou 
numerosas bancas examinadoras em con
cursos de docentes e professor titular de 
várias universidades , além de ter sido 
paraninfo e patrono de diversas turmas. 
Em sua carreira na Magistratura, confor
me José Figueiredo Alves assinalou, o 
empossando assumiria, de 1939 a 1944, o 
cargo de 'Juiz-Presidente das Segunda e 
Quinta Juntas no Rio de Janeiro , e, logo 
depois, seria nomeado Procurador e 
Presidente do Conselho Nacional do 
Trabalho, até chegar a Ministro e pri
meiro Presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho , do qual foi também o or
ganizador. Fora também Corregedor
Geral da Justiça do Trabalho e Presiden
te da Primeira Turma daquele Tribunal. 

Comentou José Figueiredo Alves 
obras literárias do Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes, considerando-as 
"verdadeiros modelos de bem escrever". 
Salientou que o Ministro Bezerra de 
Menezes é Presidente da Câmara de 
Letras do Conselho Federal de Cultura e 
integra o Conselho de Defesa dos Di
reitos da Pessoa Humana, tendo par
ticipado da Comissão Nacional de 
Moral -e Civismo e foi eleito, há pouco 
tempo, para a Associação dos Fjlósofos 
Católicos do Brasil. 

O Ministro Bezerra de Menezes ao pro
nunciar seu discurso 

Em seu discurso de posse, o Ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes ressaltou a 
figura do patrono de sua cadeira, Luís 
Pistárini, assegurando -lhe "posição de 
relevo entre os líricos brasileiros. Sua al
ma espontânea e sentimental, sofrida e 
sonhadora, refl~te-se no poema de 
"Agonias e Ressurreições". No ritmo e na 
força de sua sensibilidade". 

O novo Acadêmico também ho
menageou seu antecessor, o poeta, es
critor, orador, jurista, parlamentar e 
político Brígido Tinoco, de quem disse : 
"Não tenho que dobrar-me ils exigências 
convencionais no seu elogio". Acrescen- . 
tou que "Brígido não usava distintivos. 
Trazia no peito um pedaço do Barreto, o 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
lembrou a vida de seu antecessor no 
Cenáculo Fluminense de História e 
Letras, acrescentando que fazia 50 anos 
que Brígida Tinoco tinha ingressado 
naquela instituição. 

O Deputado Federal J .G. de Araújo 
Jorge, com licença do Presidente do 
Cenáculo F1 uminense de História e 
Letras, agradeceu as homenagens a 
Brígido Tinoco, fazendo-o em nome da 
viúva Maria da Conceição Menezes 
Tinoco, ali presente com sua família. O 
Presidente do Cenáculo, Nemécio Ca-

A fala do Deputado J.G. de Araújo Jorge 

lazans encerrou a solenidade, proferindo 
leves palavras. 

Também estiveram na cerimônia as 
seguintes pessoas: o Ministro Álvaro 
Dias, Presidente da Academia Guan~
barina de Letras; Adelmy Cabral NeivJ, 
Presidente da Federação das Academiás 
de Letras; Moacir Moreira Leite, Pr4-
sidente da Federação de co·mércio do 
Estado do Rio; o Juiz Lobato da Cost~ . 
do Tribunal de Alçada, Moacir Ferrei'a 
da Silva; Juiz do Tribunal Regional do 
Trabalho; o Presidente da Academja 
Fluminense de Letras, Edmo Lutterbac~; 
o Diretor da Faculdade de Direito da 
UFF, Acrísio Scorzelli; o Secretário 
Municipal de Administração, Lelr 
Moraes; o Juiz do Tribunal Regional do 
Trabalho, Teófilo Viana Clementino; oo 
Secretário Municipal de Educação 1e 
Presidente da Academia Niteroiense 4e 
Letras, Horácio Pacheco; o ex-Ministro 
Venâncio lgrej as; o Jornalista Gilson 
Monteiro, Presidente do Sindicato dos 
Jornalistas; o Presidente d-a Comunidade . 
Luso Brasileira, João Caridade; o poeta e 
advogado Alaôr Scizínio; o Presidente da 
Associação dos Advogados Trabalhista~. 
Celestino Basílio; e o Presidente do Si(l
dicato dos Lojistas de Niterói e São Goa
çalo, Rubens Moreira Leite, entre o~
tros. 
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Ministro Bezerra de Menezes é o novo 
·acadêmico do Cenáculo Fluminerise 

O Ministro Geraldo Montedônio 
Bezerra de Menezes tomou posse , na 
noite de terça-feira , no Cenáculo Flu
minense de História e Letras, em sessão 
presidida pelo Acadêmico Nemécio 
Calazans, na cadeira Patronínica do 
poe ta Luís Pistarini , em cerimônia muito 
concorrida , no auditório da Associação 
Comercial e Industrial do Estado do Rio . 
O novo acadêmi co é membro do Con
selho Federal de Cultura e fundador do 
Superior Tribun al do Trabalho , do qual 
foi presidente . 

Ao ato de posse estiveram pre sentes , 
entre outros, o Prefeito Waldenir de 
Bragança; o Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho , Gustavo Simões 
Barbosa , representando o Ministro 
Carlos Barata Silva, Presidente do STT; o 
Presidente do Tribunal Regional Elei
toral , Luiz Henrique Stéll Filho; o Ar
cebispo Dom José Gonçalves da Costa; o 
Deputado Federal J. G. de Araújo Jorge; 
a viúva de Brígido Tinoco , Sra. Maria da 
Conceição Menezes Tinoco . 

O Acadêmico José Figueiredo Alves, 
em seu discurso de recepção ao Ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes, afirmou 
que "nem mesmo chega a compreender
se como , fazendo parte das Academias 
Fluminense e Niteroiense , sem falar nas 
de outras localidades , quer do Brasil, 
quer do exterior, só ao Cenáculo não 
pertenceis. Descuido nosso, certamente. 
Seja como tenha sido, o fato é que vindes 
exatamente na hora precisa. Na hora em 
que o Cenáculo , em meio de largas 
comemorações, conclui os festejos de 
seus sessenta anos de existência". 

José Figueiredo Alve s fez ainda um 
breve resumo da vida do Ministro Geral
do Bezerra de Menezes , contando que, 
aos 18 anos, lecionava Português e His· 
tória Univ ersal no Ginásio Bittencourt 
Silva e na Faculdade Fluminense de 
Comércio ; aos 23 , Sociologia, no Curso 
Complementar da Faculdade Fluminense 
de Medicina; aos 30, Sociologia e Noções 
de Direi to, na Escola de Serviço Social ; 
aos 31 , Direito Constitucional e Co letivo 
do Trabalho, no Curso de Aperfeiçoa
mento do Ministério do Trabalho; e , aos 
38, tornava-se catedrático de Direito do 
Trabalho na Universidade Federal 
Fluminense . 

O Acadêmico, em sua saudação, 
lemb~ou ainda que _o Ministro Bezerra de 
Menezes lecionou na Faculdade de 

Acadêmico José Figueiredo Alves 
proferia sua oração 

Direito da Ponti.fíci a Universidade 
Católica do Rio de Janeiro e integrou 
numerosas banc as examinadoras em con
cursos de docentes e pro fessor titular de 
várias universidades , alé m de ter sido 
paraninfo e patrono de diversas turmas. 
Em sua carreira na Magistratura , confor-. 
me José Figueiredo Alves assinalou , o 
empossarido assumiria, de 1939 a 1944, o 
cargo de "Juiz-Presidente das ~egunda e 
Quinta Juntas no Rio de Janeiro , e , logo 
depois , seria nomeado Procurador e 
Presidente do Conselho Nacional do 
Trabalho , até chegar a Ministro e pri
meiro Presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho , do qual foi também o or
ganizador. Fora também Corregedor
Geral da Justiça do Trabalho e Presiden
te da Primeira Turma daquele Tribunal. 

Co mentou José Figueiredo Alves 
obras lite rárias do Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes, considerando-as 
"ve rdade iros modelos de bem escrever" . 
Salientou que o Ministro Bezerra de 
Menezes é Presidente da Câmara de 
Letras do Conselho Federal de Cultura e 
integra o Conselho de Defesa dos Di
reitos da Pessoa Humana, tendo par
ticipaçlo da Comissão Nacional de 
Moral e Civismo e foi eleito, há pouco 
tempo , para a Associação dos Filósofos 
Católicos do Brasil. 

O Ministro Bezerra de Menezes ao pro
nunciar seu discurso 

Em seu discurso de posse, o Ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes ressaltou a 
figura do patrono de sua cadeira, Luís 
Pistarini, assegurando-lhe "posição de 
relevo entre os líricos brasileiros . Sua al
ma espontânea e sentimental, sofrida e 
sonhadora , reflete-se no poema de 
"Agonias e Ressurreições". No ritmo e na 
força de sua sensibilidade". 

O novo Acadêmico também ho
menageou seu antecessor, o poeta, es 
critor, orador, jurista, parlamentar e 
político Brígido Tinoco, de quem disse: 
"Não tenho que dobrar-me às exigências 
convencionais no seu elogio". Acrescen- . 
tou que "Brígido não usava distintivos. 
Trazia no peito um pedaço do Barreto, o 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
lembrou a vida de seu antecessor no 
Cenáculo Fluminense de História e 
Letras, acrescentando que fazia 50 anos 
que Brígido Tinoco tinha ingressado 
naquela instituição . 

O Deputado Federal J.G . de Araújo 
Jorge, com licença do Presidente do 
Cenáculo Fluminense de História e 
Letras, agradeceu as homenagens a 
Brígido Tinoco , fazendo-o em nome da 
viúva Maria da Conceição Menezes 
Tinoco, ali presente com sua família . O 
Presidente do Cenáculo, Nemécio Ca-

lazans encerrou a solenidade , proferin~o 
leves palavras. , 

Também estiveram na cerimônia as 
seguintes pessoas: o Ministro Álvaro 
Dias, Presidente da Academia Guanà· 
barina de Letras; Adelmy Cabral Neiva, 
Presidente da Federação das Academias 
de Letras ; Moacir Moreira Leite, Prç · 
sidente da Federação de Comércio do 
Estado do Rio ; o Juiz Lobato da Costa, 
do Tribunal de Alçada, Moacir Ferreira 
da Silva; Juiz do Tribunal Regional do 
Trabalho; o Presidente da Academia 
Fluminense de Letras, Edmo Lutterback ; 
o Diretor da Faculd:1de de Direito d:1 
UFF , Acrísio Scorzelli; o Secretário 
Municip:1l de Administmção, Leir 
Moraes; o Juiz do Tribunal Regional do 
Trab:~lho, Teófilo Vi:J.n:J. Clementino; o 
Secretário Municipal de Educ:~ção e 
Presidente da Ac :~demi a Niteroiense de 
Letras, Horácio Pacheco; o ex -Ministro 
Venâncio l grej:~s; o Jornalista Gilson 
Monteiro , Presidente do Sindicato dos 
Jorn:~list:~s ; o Presidente da Comunid:~de . 
Luso Brasileim, João Caridade; o poeta e 
advogado Alaôr Scizínio; o Presidente da 
Associação dos Advogados Trabalhistas, 
Celestino B:~sílio; e o Presidente do Sin
dic:~to dos Lojist:~s de Niterói e São Gon 
çalo, Rubens Moreira Leite, entre ou-
tros . ' 

I 
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Comissão do Sesquicentenário 
apresentará propostas dia 3 

A Comissão Organizadora dos Fc>·
teios do Sesquicentenário de Niterói
Cicl:tdc. c nc:trrcg:tda de planejar, or
g:tni7.:tr . coordenar e supervisionar todas 
a~ :1tividades que vierem a se r realizadas 
duran te a comemoração dos ISO anos de 
Niterói como cidade. re uniu-se on tem . 
peb ~cgunda vez . na Prefei tura Muni
cipal de Niterói. O encontro foi marcado 
pela abundiinda de suges tões dos mem 
bros da Co missão . que estabe leceram o 
próximo d ia 3 de dezembro (segunda
feira) . às 17 h, no mesmo local, como 
dat:1 de apresen tação po r esc rito das 
propostas de ontem c das demais que sur· 
girem. para que . posteriorme nte, elas 
sejam examinadas pe lo Prefe ito Waldenir 
de Braganç:1. que dará a palavra final 
sobre a viabilidade de conc retização das 
mesmas. 

O objetivo da formação dessa Co
missão . presidida pelo Diretor-Presidente 
do Grupo Flumine nse de Comun icação , 
Jornalista Alberto Torres. é dar destaque 
especi al à da ta em que Nite rói foi elevada 
il catcgo tia de cidade - 28 de marçp d ê 
1835. Fundada por Araribóia, e m 22 de 
dezembro de 1573, Ni terói passou a Vila 
Rea l da Praia G rande no d ia 11 ele agosto 
de 1819. por deci<;do de Dom João VI. 
!•.-!a i~. tarde . a L.· i rle 2Rd e mar.;o de HlJS. 
da Asse mbl éia Provincial , determino u a 
passage m da yi la à condição de cidade. 

Os integrantes da Comissão estão 
contando com a assessoria da Secretaria 
Mun icipal de Obr.ts e Urb anismo, da 
Companhia de Dese nvolvimento de 
Nite ró i (Codesa n) e da Enitur. designadas 
pelo Prefeito Waldenir de Bragança para 
acompanhar a evol ução de seus traba· 
lhos. a fi m de. futuramente , aj ustarem 
sua efetiva participação nos eventos que 
forem apro vados para compo rem a 
programação do sesquicentenár io. Por es· 
se motivo, o Secretário Pedro Le ntino, o 
Pr..:s idc nte da Enitur , Magno Amarante e 
o Di retor-Técnil'o da Codesan , Mátio 
Roa le. foram convi dado s para a re un ião , 
du r:111tc a qual se coloc aram inteirame nte 
il dispos içao dos me mbro s para a exe
cução de se rviços que dependam dire 
tamente dos órgãos aos quais pe rte ncem. 

O Presidente da Fun dação At ivi
dade~ Cul tu rais (FAC). Acadêmico José 
Cândido de Carvalho , suger iu fosse e n
cenado. no sesquicentenário, um auto , 
com música Renascentista , reme moran
do a eleva ção da Vila Rea l da Prai a 
G r:111de 2t condiç ão de ci dade. Também 
part iu do acadê mico , a idé ia de uma ex
posiçiio foto gr:ífic a que conte a história 
de Niterói. Outras propostas de José Cân
dido são a realização de um fandango. 
com artistas naciona is e a programad.o 
de uma feira . possivelmente ne Estádio 
Ca io Martins. para divulgar as manifcs-

Flagrante da reunião da comissão organizadora dos f estejos do sesquicen • 
tenário de Niterói 
ta~·iies artísticas de Campos. Angra dos 
Reis e Nite rói. Para tanto. e le es tá 
providenciando recursos , junto à Se
netaria de Cultura do MEC , atravé s do 
Secretário Marcos Vilaça, e ch a mou para 
si a responsabilidade de• organização des
~es eventos. 

O Acadêmico Paulo de Almeida 
Ca~: . Presidente do Conselho Mu· 
'kl;'(f~ Cullur:1. t.u ubém propô s qu.: se 
programa~se um encontro dos Conselhos 
Munic ipa is de Cultura do Fstado do Rio, 
q ue se ri'Ísse como opo rtunid ade de troca 
de experiên c ias entre e les e , através des
se encontro, defin issem o oue são. bem 
assim suas atribuições. Tendo o Sr. Luiz 
Braz sugerido um se mi nário sobre 
educação . 

O historiador e Acadêmico José 
Honório Rodrigues lançou a proposta de 
reedi tar três óbra.s de extrema importiin
cia na reconstitu ição da época: o rela· 
tó rio do 1°. Preside n te da Província, o 
Visconde de ltaboraí; o relatório do 2°. 
Pre sidente da Província , o Visconde de 
Uruguai c o livro Introdução ao Estudo 
do Estado do Rio de Jan eiro, de José 
Ma toso Mai::t Forte, te ndo o Acadêmico 
Ge ra ldo Bezerra de Menezes sugendo 
q~m6ém fosse reeditada uma ob ra de 
José Antônio Soa r.~:s de Sõuza sobre 
Niterói. 

Outras idéias brota ram no decorrer 
da reu nião. como por exe mpl o , a cons
trução de um pavilh5 •) de stinado a ex
posições. pavilhão esse que poderia ser 
cl c~montilve l o u não , de acordo co m a 
disponib ilidade de recursos ob tidos junto 
ao MEC c os da Pre feitu ra. Será estudada 
pela Comissiio :J. edificação do pavilhão , 
como uma obra definitiva . j á que o mes
mo se constituiria ilu m mo numento per 
m:mc ntc de ex altação il data. Outra 
sugest iio que poderá se r ap rove itada é a 
el a criaç&o de uma comenda para o ses· 

qtiice ntenário e a realização de um baile 
de gala . 

As pro pos ições que vierem a ser 
acatad a~ pelo Prefeito irão constituir o 
prog(ama das come morações do ses · 
quicentenário, devendo os membros da 
Comissão suge rir ao Prefeito a possi
bilidade de estabelecimento de convênios 
com órgãos do MEC, que patrocinem 
Pa:1 só public ações . como també m outras 
atividades programadas, inclusive a parte 
de divulgação dos aspectos gerais da vida 
do Mu nicípio . 

O Pre,sidente da Comissão , Jornalista 
Alberto Torres. suge riu aos membros da 
mesma que, e m virtude da proximidade 
das festas de fim de ano. as reuniões 
ocorressem, pelo me nos, duas vezes por 
se mana. Para o próxi mo encontro , no dia 
3 de dezembro, ele so licitou que as su
gestões fossem entregues por esc rito, 
para. posteriorme nte , serem examinadas 
pelo Pre fe ito. O Secre tário de G overno . 
Michel Salim Saad , també m presente ã 
reunião. comunicou que . e m breve , fará 
chegar às mãos do Pres idente da Co 
municação um doc ume nto elaborado 
pelo Prefeito , contendo as idéias deste , e 
que se rv irão de po nto de partida para o 
planejamento dos festejos do sesquicen
ten:íno. 

O Ministro 
Menezes. o ex-~ec re tàno e stadual cte 
Ed ucação, Lmz Braz e o Procurador
G era l da Prefe itura. He rval Bazílio. 
apresentaram div ersas s ugestões. Este úl
timo fo i designado Secre tário-Execu tivo 
da Comissão e solicitou aos seus integran· 
tcs bastante obj e tividade nas propo si
çõe s. para. que os ite ns da pro gramação 
sejam rapida me nte definidos . pois o 
t' razo para a organização das atividades é 
curto e se rá in te rcalado pelo Natal, Ano
Novo e. fi nalme nte, pelo Carnaval , o que 
provoca rá um retardame nto nas decisões 
~ereaducome mo raçõe s. 
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SESQUICENTENÁRIO 
DE NITERÓI 

Geraldo Bezerra de Menezes 
do Conselho Federal de Cultura 

Louve-se a iniciativa do emérito. 
prefeito de Niterói, dr. Waldenir de 
Bragança , ao instituir a Comissão 
Organizadora dos Festejos do Sesqui
centenári~ de Niterói, como cidade. 
Assim a escolha, para presidi-la, do 
jornalista Alberto Francisco Torres, 
ex-deputado federal , membro da 
Academia Fluminense de Letras. seu 
ex-presidente, e douto analista do 
passado fluminense . 

Com vistas às celebraçOes, convi
do o le itor para um giro histórico, sem 
ord enação ou preocupação de novi
dade. 

Niterói foi erguida à Vila Rea l da 
Praia Grande a 11 de agosto de 1819, 
por ato de EI-Rei D. João VI. 

Ainda na condição de Vila Real, 
distinguiu-a o Governo Geral para sede 
provisória da administração consti
tuída por força do Ato Adicional de 1 2 
de agosto de 1834, que .assegurou 
autonomia à Província Fluminense. 

O primeiro presidente, Joaquim 
José Rodrigues Torres. mais tarde 
Visconde de ltaborai, instalou-se em 
São Domingos no palacete do Príncipe, 
em que por vezes se detivera o monar
ca português. Serviu o pavimento infe
rior à Secretaria dó Governo e o de 
cima à residência presidencial. 

Como se não bastasse, em peque
na sala do palacete, a título provisório, 
reuniu-se a Assembléia em sessão 

preparatória a 30 de janeiro de 1835, 
presentes vinte e dois deputados. Por 
aclamação, guindaram à presidência 
José Bernardino Batista Pereira de 
Almeida, que se manteve no posto na 
legislatura seguinte. No dia imediato, 
ou seja . em 31 de janeiro. realizou-se a 
segunda sessão preparatória. A 1 ~ de 
fevereiro, após os deputados "assisti
rem à Missa do Espírito Santo. na 
Matriz", verificou-se a sessão solene de 
instalação, oportunidade em que Rodri
gues Torres apresentou seu primeiro 
relatório. Expôs a situação da Província 
desde a conquista da autonomia e 
revelou as realizaçOes em projeto. 

Partiu de José Clemente Pereira, 
português, antigo juiz de fora da Praia 
Grande e presidente da Câmara, além 
de ministro do Império em 1827, a ini
ciativa de dois projetos. ambos aprova
dos, mas que suscitaram debates: 
transformados na Lei n" 6, de 26 de 
março de 1835, o primeiro declarava a 
Vila Real da Praia Grande, capital da 
Província, o segundo a indicava para 
sede do Legislativo. Dois dias após, a 
28 de março, a Vila foi ergu ida à condi
ção de cidade com o nome de Niterói. 

Entremeio o informe com a noticia 
de que Batista Pereira integrara o Gabi
nete de 1 5 de junho de 1828, gerindo 
inicialmente a pasta da Fazenda e 
depois a da Just1ça. Homem de cos
tumes austeros, cioso de sua cons
ciência, corrente a frase que os histo
riadores lhes atribuem. proferida, a 
peito aberto. ao recusar convite para 

o retorno à pasta ministerial: "Confian
ça de Ministro é como honra de donze
la , só se perde uma vez". Importa 
acentuar que ele ofereceu. na Assem
bléia Legislat iva, emenda às proposl
çOes de José Clemente, mostrando-se 
favorável à escolha da Vila de São João 
de I laborai, onde foi juiz de Orfãos e se 
tornou fazendeiro, com a primazia. na 
Província , do emprego de máquinas a 
va~r no fabrico do açúcar. Colho a 
revelação nas Elemérldes, t. I, pág. 
320, de Teixei ra de Melo e no Ano Blo
grtlftco Brasileiro, 11 vol., pág. 84 . de 
Joaquim Manuel de Macedo. 

Paulino José Soares de Souza. pos
teriormente segundo presidente da 
Província e visconde de Uruguai . de
fendeu a indicação de Niterói, acorde 
com a sugestão de Clemente. Nessa 
primeira legislatura, Paulino de Souza 
formulou o projeto de criação da Escola 
Normal, transformado na Lei n" 78. de 
4 de abril de 1835, sancionada pelo pre
sidente Rodrigues Torres. Sobre a 
Escola, no gênero a primeira do Pais . 
consulte-se a monografia legada por 
Nelson de Lacerda Nogueira. de gran
de significação histórica . 

ltaborai, Uruguai e Euzébio de 
Queirós. li di mos pais da Pá Iria, inte
graram o famoso. "triunvirato saqua 
rema", de que fala Joaquim Nabuco em 
O Estadista do Império, ao aferir a 
presença flum inense na política do 
Impéri o, notadamente apôs o Ato 
Adicional. 

'1:0~)?- v~ JL~~--498~ 



Sesquicentenário 
de Niterói 

Geraldo Bezerra de Menezes 
do Conselho Federal de Cultura 

Louve-se a iniciativa do eméri
to prefeito de Niterói, dr : Walde
nir de Bragança, ao instituir a 
Comissão Organizadora dos Fes
tejos do Sesquicentenário de Ni
terói, como cidade. Assim a esco
lha, para presidi-la, do Jornalista 
Alberto Francisco Torres, ex
deputado federal, membro da 
Academia Fluminense de Letras, 
seu ex-presidente, e douto ana
lista do passado fluminense. 

Com vistas às celebrações, 
convido o leitor para um giro 
histórico, sem ordenação ou 
,preocupação de novidade. 

Niterói foi erguida à Vila Real 
da Praia .Grande a 11 de agosto 
de 1819, por ato de El-Rei D. João 
VI. 

Ainda na condição de Vila 
Real, distinguiu-a o Governo Ge
ral para sede provisória da admi-/ 
nistração constituída por força 
do Ato Adicioná! de 12 de agosto 
de 1834, que assegurou autono
mia à Província Fluminense . 

O primeiro presidente, Joaquim 
José Rodrigues Torres, mais tar
de Visconde de Itaboraí, instalou
se em São Domingos no palacete 
do Príncipe, em que por vezes se 
detivera o monarca português. 
Serviu o pavimento inferior à 
Secretaria do · Governo e o de 
cima à residência presidencial. 

Como se não bastasse , em pe
quena sala do palacete, a título 
provisório, reuniu-se a Assem
bléia em sessão preparatória a 30 
de janeiro de 1835, presentes vin
te e dois deputados . Por aclama-

' ção, guindaram à presidência Jo
sé Bernardino Batista Pereira de 
Almeida, que se manteve no pos
to na legislatura seguinte. No dia 
imediato, ou seja, ém 31 de janei
ro, realizou-se a segunda sessão 
preparatória. A 1 de feveréiro, 
após os deputados "assistirem à 
Missa do Espírito Santo, na Ma
triz", verificou-se a sessão solene 
de instalação, oportunidade em 
que Rodrigues Torres apresentou 
seu primeiro relatório . Expôs a 
situação da Província desde a 
conquista da autonomia e reve
lou as realizações em projeto. 

Partiu de José Clemente Perei
ra, português, antigo juiz de fora 
da Praia Grande e presidente da 
Câmara, além de ministro do Im-

~< _pério em 1827, a iniciativa de dois 

projetos, ambos aprovados, mas 
que suscitaram debates: transfor
mados na Lei nº 6, de 26 de março 
de 1835, o primeiro declarava a 
Vila Real da Praia Grande capital 
da Província, o segundo a indica
va para sede do Legislativo. Dois 
dias após , a 28 de março, a Vila 
foi erguida à condição de cidade 
com o nome de Niterói. 

Entremei'o o informe com a 
notícia de que Batista Pereira in
tegrara o Gabinete de 15 de ju
nho de 1828, gerindo inicialmente 
a jctsta da Fazenda e depois a da 
Justiça. Homem· de costumes 
austeros, cio'so de sua consciên
cia, corrente a frase que os histo
riadores lhes atribuem, proferida, 
a peito aberto, ao recusar convite 
para o retorno à pasta ministe
rial: "Confiança de Ministro é 
como honra de donzela , só se 
perde uma vez." Importa acen- . 
tuar que ele ofereceu, na Assem
bléia Legislativa, emenda às pro
posições de José Clemente, 
mostrando-se favorável à escolha 
da Vila de São João de ltaboraí, 
onde foi juiz de Órfãos e setor
nou fazendeiro, com a primazia: 
na Província, do emprego de má
quinas a vapor no fabrico do 
açúcar. Colho a revelação nas 
Efemérides, t. I, pág . 320, de Tei
xeira de Melo e · no Ano Biográfi
co Brasileiro, 11 vol., pág 84, de 
Joaquim Manuel de Macedo 

Paulino Jo~é Soares de Souza, 
posteriormente segundo presi
dente da Província e visconde de 
Uruguai, defendeu a indicação de 
Niterói, acorde com a sugestão 
de Clemente. Nessa primeira le
gislatura , Paulino de Souza for
mulou o projeto de criação da 
Escola Normal, transformado na 
Lei nº 78, de 4 de abril de 1835, 
sancionada pelo presidente Ro
drigues Torres. Sobre a Escola, 
no gênero a primeira do País, 
consulte-se a monografia legada 
por Nelson de Lacerda Nogueira , 
de grande significação histórica. 

ltaboraí, Uruguai e Euzébio de 
Queirós, lfdimos pais da Pátria, 
integraram o famoso "triunvirato 
saqua'rema", de que fala Joaquim 
Nabuco em O Estadista do Impé
rio, ao aferir a presença flumi
nense na política do Império, no
tadamente após o Ato Adicional. 

11 v~ )f~-r.,. ~ ~ 4rrBo/ . 6o<a_ 
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Prefeitura de Niterói 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI 

Niterôi, 03 de junho de 1985 

AO EXM9 SR GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

Ilustre Ministro 

Dando seqUência aos nossos contatos pessoais 

anteriores, temos a honra de, em nome do Conselho Municipal de Edu

cação de Niterói, convidar Vossa Excelência para proferir a Confe -

rência de Encerramento do I SEMINÃRIO NITEROIENSE DE EDUCAÇÃO,a ser 

realizada no dia 13 de junho próximo vindouro, às 19.00 horas, no 

Teatro Municipal de Niterói, na rua 15 de Novembro, Centro, Niterói. . . 
Em virtude de pretendermos publicar um volu-

me contendo os trabalhos apresentados no Seminário, rogamos que sua 

Conferência, com duração aproximada de 45 minutos, nos seja encami

nhada com antecedência, se possível até o dia 07 de junho, podendo' 

a entrega ser feita à Professora Maria Helena C.Cabral Lage ou -a 

Professora Maria Rosa Bustamante Alvarenga, na Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura, situada na Praça D.Pedro II, Jardim São 

João, Centro, Niterói, telefone 717.2275, das 09.00 às 17.00 horas. 

Com os nossos agradecimentos antecipados p~ 

la sua presença como conferencista, que contribuirá para abrilhan -

tar o Seminário, ficamos ao seu inteiro dispor para qualquer escla

recimento que seja julgado necessário. 

Atenciosamente Jt~ 
~ - .. 

r-. /1 _ e..c..~ I ~"---- ..> 

\._/~~PEREIRA MU 

- PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI 

COMISSÃO DO SESQUICENTENÁRIO DE NITEROI/CIDADE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITEROI 

I SEMINARIO NrTEROIENSE 

DE 

EDUCAÇAo 

NITEROI/RJ DI AS 11 , 12 e 1 3 

JUNHO/ 1985 

I 



PROGRAMA DE ATIVIDADES DO DIA 11 DE JUNHO 

09:30 HORAS: SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO 
Abertura dos Trabalhos pelo Secretário Municipal de Educação 
e Cultura- Prof. Horácio Pacheco. 
Palavras do Presidente do Conselho Municipal de Educação 
- Dr. Luiz Araújo Braz. 
Saudação ao Conferencista pelo Conselheiro Prof. 
Amaury Pereira Muniz. 

Conferencista : Pro~f;..:.:9..:...H.:.::e:.:_-:l o:::.;is~a~M;.:.a~r.!.\ia~W-X.!~~~~ 
~~ T~ N 

Palavras do Presidente da Comissão do Sesquicentenário de 
NITEROI/CIDADE- Dr. Alberto Torres. 

~ 

Presidente da Mesa : Dr. Waldenir de Bragança - Prefeito de 
Niterói. 

14:00 HORAS :Conferencista: Professora Laura Ribeiro de Andrade 
D~IC. 

-::;/ Tema: A EVOLUÇÃO DA ESCOLA NORMAL DE NIIEBOI. .-
14:45 HORAS: Painel Integrado- Equipe do IEPIC integrado pelas Professoras: 

Norma Vila ~boli 
Tarcila Oliveira Aguiar 
Maria das Graças Assis Cretton 
Tânia Maria Soares Coelho 

~ Tema Geral: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO IEPIC. 

15:30 HORAS: Perguntas dos Participantes 
Presidente da Mesa : Conselheira Anaíta Custódio Cardoso. 

~ 
16:20 HORAS: Conferencista José Raymundo Martins Bomêo - Magnífico 

Reitor da UFF . .,..... 

t
' Tema: 6.---llNIVE;R&I:OàDE FEDER FLUMINENSE E 

rx:1UN IC fp lO .D.E N IT ERO I. 

17:10 HORAS: Perguntas dos Participantes 
Presidente da Mesa: Conselheiro Wanderley Costa 

20:00 HORAS: TEATRO MUNICIPAL DE NITEROI 
Grupo Vocal Professor Aurélio Silveira 
Encontro de Poetas 
Participação das alunas do IÇPIC . .. 
Coordenação da Prof<;! Terezinha Rodrigues Saísse 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAo DE NITEROI 

CONSELHEIROS 

PROFESSOR LUIZ ARAúJO BRAZ- PRESIDENTE 

PROFESSOR AMAURY PEREIRA MUNIZ -19VICE-PRESIDENTE 

PROFESSORA MIRTHES DE LUCA WENZEL- 2QVI CE-PRESIDENTE 

PROFESSOR ALVARO PAES DE SARROS FILHO 

·~ PROFESSORA ~NGELA BEZERRA. DE MENEZES GALINDO 

PROFESSOR ANGELO LONGO 

PROFESSOR HELTER HERONYMO LUIZ BARCELLOS 

PROFESSOR JOAQUIM CARDOSO LEMOS 

PROFESSO RA MAGNOLIA BRASIL BARBOSA DO NASCIMENTO 

PROFESSORA MALCA DVOI RASE IDE R 

PROFESSO R ODILON MARTINS ROMEO 

PROFESSORA TEREZINHA SITTENCOURT SUSUKY 

PROFESSOR WANDERLEY COSTA 



'IDADES DO DIA 11 DE JUNHO 

tE INSTALAÇAO 
·rabalhos pelo Secretário Municipal de Educação 
)f. Horácio Pacheco. 
esidente do Conselho Municipal de Educação 
újo Braz. 
Conferencista pelo Conselheiro Prof. 

3 Muniz. 

Prof9 Heloisa Maria ~~~alho da~ 
EWÕADE E o E; N _ __ o nF l?GRAU. 
~sidente da Comissão do Sesquicentenário de 
!\DE- Dr. Alberto Torres. 
V1esa: Dr. Waldenir de Bragança - Prefeito de 

essora Laura Ribeiro de Andrade 

O DA ESCOL A NORMAL DE NIIEBOI. 

Equipe do IEPIC integrado pelas Professoras: 
Norma Vila ~boli 
Tarcila Oliveira Aguiar 
Maria das Graças Assis Cretton 
Tânia Maria Soares Coelho 

JRMAÇAO DE PROFESSORES NO IEPIC. 

icipantes 
11esa: Conselheira Anaíta Custódio Cardoso. 

é Raymundo Martins Romêo - Magnífico 

cipantes 
: Conselheiro Wanderley Costa 

PAL DE NITEROI 
1fessor Aurélio Silveira 
tas 
alunas do II;PIC . .. 
Prof9 Terezinha Rodrigues Saísse 

PROGRAMA DE AnYIDADES DO DIA 12 DE JUNHQ 

09:00 HORAS: RELATO DE UMA EXPERIENCIA INTERDISCIPLINAR 
EJYI ORIENTAÇAO EDIICACIONAL . 
Equipe do Departamento de Educação da SMEC. 
Integrado pelos seguintes técnicos: 

Maria do Carmo de Mendonça Faillace 
Iara Silvia Cordeiro Guimarães 
Maria Tereza Spinosa Oliveira 
Lúcio Hillen Avila 
Rosenir Mello Alvares Ormond 

09:45 HORAS: Perguntas dos Participantes 
Presidente da Mesa : Prof9 Teresinha Lima Xavier 
Diretora do Departamento de Educação da SMEC. 

10:30 HORAS:~ Conferenci.s..ta: Prof~ Terezinha Saraiva 
Ex-Conselheira do CFE e do CEDERF e Ex-Secretária de 
Educação do Estado da Guanabara. 
Tema: O ENSINO DE 19 GRAU- EXPANSAO. k:;--' 

11:30 HORAS: Perguntas dos Participantes 
Presidente da Mesa: Conselheiro Amaury Pereira Muniz 

14:00 HORAS: PAINEL INTEGRADO -Equipe do COMAD ~ 
( Técnicos: 

Lizair de Moraes Guarino 
Maria do Carmo R. Lemos 
Martha Maria Soeira Fellows 

Tema Geral: A IMPORTANCIA DA EDUCAÇAO ESP~CIAL 
Presidente da Mesa: Conselheira Malca Dvoira Seider. 

15:20 HORAS~Conferencista: Verônica Debellian Accetta - Artista Plástico. 

16:15 HORAS: PAINEL DE DEBATES 
Expositor- Prof. Comte Leite Sittencourt 
(Sindicato de Estabelecimentos de Ensino) 

/ 

Debatedores - Professores Ronaldo Legey (FACEN); Júlio 
Cesar Vanni (CNEC); José Oter0 Peixoto (APA/RJ). 

~~~~\ Tema: A ESCOLA PARTICULAR E O MllNICfPIO DE NITEROI. 
~- ( Presidente da Mesa: Cc:ns. Helter Jerônymo Luiz Barcellos. 

20:00 HORAS: TEATRO MUNICIPAL DE NlTEROI 
Conjunto Coral do Centro Educacional de Niterói. 
Grupo de Flauta Doce do IEPIC 
Conjunto Coral do Liceu Nilo Peçanha 
Banda Musical do Colégio Estadual Henrique Lage 
Coordenação da Prof9Terezinha Rodrigues Saísse 

PROGRAMA DE ATIVIDADES DO DIA 13 DE JUNHO 

10:00 HORAS: PAINEL INTEGRADO 

14:30 HORAS: 

Membros do Conselho Municipal de Educação de Niterói. 
Conselheiros: 

Alvaro Paes de Sarros Filho 
Mirthes De Luca Wenzel 
Amaury Pereira Muniz ~ 

Tema Geral: O MUNICfPIO E O ENSINO DE 19Gf38U F · 
Presidente da 1\nesa: Dr: Horácio Pacheco Secretário Munic1pal 
de Educação e Cultura. 

Reunião da Comissão Organizadora 
Sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

19:00 HORAS: TEATRO MUNICIPAL 
Solenidade de Encerramento 
Conferênci.a do M.in jstro Geral do 6ezer[a...d...ej0enezes 
C~ncertoda Banda Sinfônica do 39 Satathão de-Infantaria 
Coordenação da Prof9Terezinha Rodrigues Saísse 

GOVERNO 

WALDENIR DE BRAGANCA 
I 



CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAo DE NITEROI 

CONSELHEIROS 

PROFESSOR LUIZ ARAúJO BRAZ- PRESIDENTE 

PROFESSOR AMAURY PEREIRA MUNIZ- 1C?VICE-PRESIDENTE 

PROFESSORA MIRTHES DE LUCA WENZEL- 2Q VICE-PRESIDENTE 

PROFESSOR ALVARO PAES DE BARROS FILHO 

·~ PROFESSORA ~NGELA BEZERRA DE MENEZES GALINDO 

PROFESSOR ANGELO LONGO 

PROFESSOR HELTER HERONYMO LUIZ BARCELLOS 

PROFESSOR JOAQUIM CARDOSO LEMOS 

PROFESSORA MAGNOLIA BRASIL BARBOSA DO NASCIMENTO 

PROFESSORA MALCA DVOIRA BEIDER 

PROFESSOR ODILON MARTINS ROMEO 

PROFESSORA TEREZINHA 61TTENCOURT SUSUKY 

PROFESSOR WANDERLEY COSTA 

_I_ 

I SEMINARIO NITEROIENSE DE EDUCAÇAo 

PRESIDENTES DE HONRA 

DR. WALDENIR DE BRAGANÇA- PREFEITO DE NITEROI 

DR. HORÁCIO PACHECO - SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

E CULTURA. 

DR. LUIZ ARAUJO BRAZ - PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE NITEROI 

DR. ALBERTO TORRES- PRE SIDENTE DA COMISSÃO DO 

SESQUICENTENÁRIO DE NITEROI/CIDADE 

COMISSAO ORGANI ZADORA DO SEMINÁRIO 

PROFESSOR AMAURY PEREIRA MUNIZ- PRESIDENTE 
PROFESSOR ALVARO PAES DE SARROS FILHO- VICE-PRESIDENTE 
PROFESSORA ANArT A CUSTODIO CARDOSO 
PROFESSORA ANGELA BEZERRA DE MENEZES GALINDO 
PROFESSORA TERESINHA LIMA XAVIER 
PROFESSORA TEREZINHA RODRIGUES SA!'SSE 
PROFESSOR WANDERLEY COSTA 
PROFESSORA MARIA HELENA CUNHA CABRAL LAGE 

-SECRETARIA GERAL 
PROFESSORA MARIA ROSA BUSTAMANTE ALVARENGA 

-SECRETÁRIA EXECUTIVA 

.; LOCAL DAS SESSOES MATUTINAS E VESPERTINAS 

UNIÃO DOS PROFESSORES PÚBLICOS ESTADUAIS (UPPE) 
Rua La Salle, 22 - Centro- Niterói- RJ 

LOCAL DAS SESSOES NOTURNAS 

TEATRO MUNICIPAL DE NITEROI 
Rua 15 de Novembro - Centro- Niterói- RJ 
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Banda do 3° BI encerra I Seminário de Educação 
Encerrou-se, na noite de ontem, no Teatro 

Municipal de Niterói , o I Seminário Niteroiense 
de Educação organizado pela Prefeitura Munici
pal, através da Secretaria de Educação e Cul 
tura, do Conselho Municipal de Educação e da 
Comissão do Sesquicentenário, como parte das 
comemorações dos 150 anos de Niterói como 
Cidade. 

Compuseram a Mesa o representante do Pre
feito Waldenir de Bragança, Secretário de Go
verno, Michel Saad ; o Secretário de Educação e 
Cultura, Horácio Pacheco; o Presidente da Co
missão do Sesquicentenário, Alberto Torres ; o 
Presidente do Conselho Municipal de Educa
ção, Luiz Brás; Vice-Presidente do referido 
Conselho, Amaury Pereira Muniz; Ministro Ge
raldo Bezerra de Menezes (conferencista); 
Chefe do Estado Maior da 2' BI, Coronel João 
Luis Feijó Figueiras, representando o coman
dante da Brigada; Coronel Mauro Pelosi, co
mandante do 39 BI; Professor Álvaro Fi 
gueiredo Costa; José Raymundo de Carvalho e 
Conselheiros Vanderlei Costa, Anaita Custódio 
Cardoso e Ângela Bezerra de Menezes Ga
lindo. 

Iniciando a solenidade a Banda de Música do 
39 BI, "Regimento Araribóia", executou o Hino 
Nacional, cantado por todos os presentes . 
Amauri Muniz, que coordenou a cerimônia, in
formou que os certificados de participação dos 
professores e diretores de escolas municipais 
serão entregues nas respectivas unidades en
quanto que os que trabalham em escolas esta
duais ou particulares deverão procurar a Secre
taria Municipal de Educação a partir desta 
segllnda-feira, entre 14 e 15 horas. Em seguida, 
os membros da Comissão Organizadora do Se
minário, presentes ao Teatro Municipal, rece
beram seus certificados das mãos dos compo
nentes da Mesa. 

Foi dada, então, a palavra ao Ministro Ge
raldo Bezerra de Menezes que se confessou feliz 
e, ao mesmo tempo, apreensivo "por erguer a 
voz numa assembléia tão qualificada, ao 
encerrar-se seminário de tamanha significação . 

O Ministro Geraldo Bezerra de Mene
zes quando falava 

no plano educacional brasileiro". A seguir, Be
zerra de Menezes disse considerar grave e com
plexo o problema educacional, que " não pode 
ser solucionado a golpes, perdendo-se o Brasil 
de vista com a adoção precipitada de modelos 
alienígenas". 

Prosseguindo, o Ministro afirmou que, " na 
verdade, a educação envolve dever comunitário, 
a fim de que se confira ao Homem o direito, 
que é legitimo, de expandir aptidões, como ali
cerce do ideal democrata, de idêntica oportuni 
dade, com a subordinação única à capacidade 
de cada um". Bezerra de Menezes ressaltou 
ainda a importância do Seminário, enaltecendo 

as pessoas que dele participaram diretamente ou 
em sua organização. "Aplausos nos cheguem 
pelo brilhantismo do I Seminário Niteroiense de 
Educação", pediu, concluindo. 

Dando seguimento à solenidade, o Professor 
Amaury Muniz entregou flores à Professora 
Terezinha Saísse, coordenadora da programa
ção noturna do Seminário; ao Ministro Bezerra 
de Menezes; Secretário Horácio Pacheco; Jor
nalista Alberto Torres e Conselheiro Luis Brás. 
pedindo a estes últimos que as entregassem às 
respectivas esposas. 

O Presidente do Conselho Municipal de Edu
cação, Luis Brás, encerrou, então, oficialmente. 
a solenidade declarando que, "apesar das difi 
culdades encontradas, considero que o I Semi
nário Niteroiense de Educação alcançou seus 
reais objetivos". Brás ressaltou as presenças do 
Secretário Municipal de Educação, Horácio Pa
checo, e do Jornalista Alberto Torres, Presi
dente da Comissão do Sesquicentenário de Ni 
terói/Cidade. "Conseguimos estudar os diferen 
tes aspectos do ensino no Pais externando nossa 
preocupação em. defender a tese de que o ensino 
do 19 grau tem que ser deixado a cargo dos mu
nicípios com recursos repassados pelo Governo 
Federal. Assim poderão ser corrigidas as gran 
des falhas constatadas no ensino". prosseguiu o 
ex-Deputado, que manilestou, em seguida, seu 
agradeci mento à sociedade de Niterói. "que nos 
prestigiou; e pediu aos Secretários Municipais 
presentes que transmitissem ao Prefeito Walde
nir de Bragança a mensagem do Conselho Mu
nicipal de Educação, que "se sentia realiza
do por ter oferecido ao município esta mo
desta contribuição. mas muito válida'· . 

A Banda de Música do 39 Bl, "Regimento 
Araribóia", regida pelos maestros ] 9 Tenente 
Cyrillo e Subtenente Corrêa, executou "My F ai r 
Lady (Selection); "From Russia whith love -
The sound of music"; "Como uma onda"; 
"Tannhauser (Grand March)'.'; "Cavalaria Li
geira (Abertura)", "Orfeu no Inverno (Aber
tura)" e "O Guarani (Sinfonia da Ópera)", en
cerrando a solenidade. 
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Niterói tem exaltação 
de Bezerra de Menezes 

Em comemoração ao sesquicen· 
tenário de elevação de Niterói a cidade, o 
Ministro Geraldo Montedônio Bezerra 
de Menezes proferiu, na noite de segun
da-feira, no Teatro Municipal João 
Caetano, palestra sobre Niterói , citando 
trechos 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 Se
cretários 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; Profes
sor Nemécio Calazans, Presidente do 
Cenáculo Fluminense de História e 
Letras ; Dr. Edmo Lutterback, Presidente 
da Academia Fluminense de Lefras: Dr. 
Alberto Torres, Presidente da Comissão 
do Sesquicentenário de Niterói/Cidade e 
do Grupo Fluminense de Comunicação; 
Prefeito Waldenir de Bragança; Ministro 
Geraldo Montedônio Bezerra de Me
nezes: Professor Luís Brás, Presidente do 
Co nselho Municipal de Educação ; 
Professor Luiz Magalhães , representando 
o Reitor da UFF, José Raymundo Mar
tins Romêo e Dr. Carlos Tortelly Costa, 
Coordenador do Bem-Estar Social da 
Prefeitura. 

Em sua palesira - assistida aten
tamente pelo Procurador-Geral da 
Prefeitura, Herval Basílio , por alunos e 
professores da rede municipal de ensino , 
entre outros interessados na História de 
Niterói - o Ministro Geraldo Monte
dônio Bezerra de Menezes refisaltou 
inicialmente: "Voltado às comemora
ções, abalanço-me a um giro histórico, 
sem ordenação rigorosa, sem requinte de 
pormenores, sem preocupação de ine
ditismo" . Em seguida, falou sobre o sur
gimento da Aldeia de São Lourenço , fun
dada oelo índio Araribóia. Citou José de 
Anchieta , "que abriu horizontes ao 
teatro brasileiro" e Josué Montei
lo com suas teorias sobre o nas
cimento 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 fre
guesias: São João de Icaraí, São Sebas
tião de ltaipu, São Lourenço dos lndiose 
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 
11 dias de agosto de 1819, na "casa da 
residência do Ouvidor Geral e Corre
gedor da Comarca, Dr. Joaquim José de 
Queiroz", sendo preterida no AIYarrSão 
Domingos, "não só pela estreiteza de seus 
terrenos, mas por se achar ali o Palácio 
de Sua Majestade". 

O conferencista também citou as 
festividade!> de aniversário de D. João VI 
e a instalação da Câmara Municipal , "na 
forma da Lei do Reino", constituída pelo 

O Ministro Bezerra de Menezes falando, ve~do-se, ainda, Waldenir de Bra
gança, Alberto Torres, Edmo Lutterbach, Nemécio Càlazans e Paulo de Almeida 
Campos 
"presidente nato , o Juiz de Fora, no caso , 
José Clemente Pereira, e por três ve
readores: Pedro Henrique da Cunha, 
João de Moura Brito e Quintiliano Ri
beiro 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 da ad
ministração do Governo Geral , "criada 
nos termos do Ato Adicional de 12 de 
agosto de 1834, que assegurou autonomia 
à Província Fluminense". Foram comen
tados ainda dois projetos de José Cle
mente : a Lei n . 0 2, que declarou a Vila 
Real da Praia Grande Capital da Provín
cia e sede do Legislativo Fluminense, e a 
Lei n . 0 6, resultante do projeto do De
putado Joaquim Francisco Viana, que 
elevou Niterói à condição dé cidade com 
este nome, que significa no idioma in
dígena "água escondida". 

Bezerra de Menezes observou que, 
no mesmo ano, também foram elevadas à 
condição de. cidade a Vila de São Sal
vador 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 In 
Idem, visto que , por Decreto de D . Pedro 
I, baixado em 1823, elevava-se, auto
maticamente, à cÓndição de cidade toda 
a· vila que passasse a capital de Provín
cia". 

O primeiro presidente da província, 
Joaquim José Rodrigues Torres (Viscon
de de ltaboraí), que se instalou em São 
Domingos, no Palacete do Príncipe, tam
bém 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 Bezerra de Menezes, que citou sua 

recusa a um convite para o retorno à Pas
ta Ministerial: ·~confiança de Ministro é 
como honra de dQnzela, só se perde uma 
vez" . Gonçalves Ledo , Evaristo da Veiga 
e Paulino José Soares de Sousa também 
mereceram destaque, entre outras per
sonalidades importantes da· História de 
Niterói. 

Em relação a Paulino de Sousa, 
segundo Presidente da Assembléia, 
Bezerra de Menezes falou , não só da in
dicação de sua autoria da Vila Real da 
Praia Grande , para Capital e sede da As
sembléia, como do projeto da criação da 
primeira Escola Normal do País. En
cerrando seu discurso , após falar sobre o 
"Triunvirato Saquarema" (presença 
fluminense na política do Império segun
do denominação de Joaquim Nabuco) , o 
Ministro Bezerra de Menezes concluiu: 
"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 Comis
são do Sesquicentenário de Nite
rói/ Cidade, Alberto Torres , que en
cerrasse a solenidade. O Jornalista, en
tão , teceu elogios ao Ministro Geraldo 
Montedônio Bezena de Menezes, pondo 
em relevo seus mé.ritos e suas obras 
jurídicas e literárias, e res~altandq, entre 
outras coisas, havendo sillo 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 obser
vou que niteroienses, campistas e an
grenses haverão de bendizer as iniciativas 
do Prefeito Waldenir de Bragança, nas 
comemorações do sesquicentenário da 
elevação de Niterói , Campos dos Goi
tacazes e Angra dos Reis à condição de 
cidade . O Jornalista encerrou seu discur
so, saudando , fervorosamente, o Minis
tro Bezerra de Menezes. Logo após, o 
Prefeito Waldenir de Bragança agra
deceu a presença de todos ao Teatro 
Municipal e deu por encerrada a sole
nidade. 



Nas comemoráções do Sesquicen
tendrio de Niterói~Cidade; o Mini!J'iro 

Geraldo Bezerra de Merrezes proferiu 
conferência, no Teatro' Municipal João 
Caetano. À Mesa, a partir da es
querda, Professor Paulo de Almeida 
Campos, Presidente do Conselho Mu
nicipal de Cultura, Escritor Nemécio 

. Calaz(lns, Presidente do Cenáculo Flu-

mtnense de História e Letras, Escritor . 
Edmo Rodrigues Lutterbach, Presi
dente da Academia Fluminense de 
Letras, Jornalista Alberto Torres, Pre
sidente da Comissão Especial do Ses
quicentenário de Niterói-Cidade, Pro
fessor Waldenir de Bragança, Prefeito 

·,Municipal de Niterói, e o conferencista . 
página 11 . 
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AVENIDA CAMPOS DOS GOITACAZES 

AVENIDA ANGRA DOS REIS 

O Prefeito de Niterói, 
Waldenir de Bragança, ho
menageou as cidades de 
Campos e Angra dos Reis, 
que foram elevadas à condi
ção de cidade pela mesma 
Lei que conferiu o "status" 
de cidade a Niterói, estando 
ambas, portanto, come
morando seu sesquicente
nário. Na foto superior, o 
descerramento da placa da 
Rua Campos dos Goitacazes, 
vendo-se, a partir da es
querda, o Minis!11J-_Si.em/do 
!J!t!.erra de ""Mi}tezes~ o for-

nalista Alberto Torres, o 
Secretário Estadual de Via
ção Alberto Dauaire, o Pre
feito de Campos José Carlos 
Barbosa, o Prefeito Waldenir 
de Bragança e outras autori
dades. 

Na foto de baixo, o Jor
nalista Alberto Torres, o re
presentante do Prefeito de 
Angra dos Reis João José 
Galindo, o ex-deputado Câ
mara Torres e, de costas, o 
Prefeito Waldenir de Bra
gança, quando inauguravam 
a RZ4a A11gra _das_ Re.is._ 
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Estado do Rio de Janeiro, sábado, lO de novembro de 1984 •3 

Comissão vai estudar 
festejos de Niterói 

O Prefeito Waldenir de Brag:mça as
si,lou o.1tem o Decreto 4342/ 84. insti
tuindo a Comissão Especial do Sesqui
centcn:irio de Niterói. Eis. na integra. o 
dc.:rcto: 

O Prefeito Municipal de Nite~ói. 

com fundamento no artigo 212. inciMJ I. 
da Constituição Estadual de 23 de julho 
de 1975. combinado com o artigo 101. in
ciso I. da Lei Complementar número OI. 
de 17 de dezembro de 1975. c 

Considerando a tradiç:1o históril'a de • 
Niterói. elevada à condiç:1o de "Vila Real 
da Praia Grande", em li de :1go~to de 
ISI9. por D. Joào VI e. posteriormente. 
pela Lei n° 6. de 2S de man;o de 1835. da 
Assembléia P_rov~~íãeõíiõição 
d;-Cidade, com"'"Onome Niterói. me
receu, de D. Pedro 11. o raro titulo de 
"Imperial Cidade": 

Considerando que. igualmente pela 1 
Lei n° 6. de 28 de março de 1835, a Vila 
de São Salvador de Campos e a Vila da 
Ilha Grande. foram elevadas. respec
tivamente . i categoria de Cidade de 
Campos dos Goitaca~.es e Cidade de 
Angra dos Reis: 

Considerando que. juntamente com 
os Municípios de Campos e Angra dos 
Reis. envolvidos pela mesma cfcméride, 
rendem. simultaneamente. homenagens 
aos que as fundaram ; 

Considerando que. ao ser insti
tuída. a Comissão Especial do Scsquiccn
ten[trio de Niterói-Cidade será integrada 
por natur:lis daquelas cidades e de Ni
terói ; 

Considerando. finalm ente que, ao 
transcurso das comemorações de Ses
quicentenário de Niterói como Cidade, e 
dos 411 anos de sua fundaç.1_o. cabe or
ganizar as homenagen~ que lhes serão 
prestadas, 

Decreta: 
Art. I 0 -Fica instituída a Comissão 

Especial do Sesquicentenário de Niterói
Cidade. integrada pelo Dr. Alberto Fran
cisco Torres, Ministro Geraldo B...l'zerra 
de Menezes. Dr . Alberto Ribeiro La
mego. br. José Cãiídido de Carvalho, Dr. 
José Augusto da Câmara Torres e Dr. João 
José Ribeiro Galindo para. sob a presidên
cia do primeiro. planejar. organizar. coor
denar é supervisionar as ações come
morativas deste magno evento, pro
movendo seminários, encontros de inter
câmbio cultural, histórico, artístico, 
social, esportivo , e outros, edição de 
obras históricas, objetivando projetar a 
d:~ta da cidade de Niterói , com a par
ticipação da Empresa Niteroiense de 
Turismo- ENITUR, da FundaÇão 
Atividades Culturais - FAC, do Con 
selho de Integração de Turismo. Esporte 
e Lazer - CITEL, dos Conselhos de 
Educação e de Cultura e demais órgãos 

t 
da Administração Municipal . podendo 1 
criar subcomissões para atendimento de 
suas finalidades. 

Art. 2° :_ Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, revo- · 
gadas as disposições em contrário. 

Palácio Araribóia, em Niterói, em 9 
de novembro de 1984. 

(as) Waldenir de Bragança 
Prefeito ---



• O Ministro Geraldo Bezerra 
de Menezes toma posse dia 25, às 20 
horas, na Associaçio Comercial, em 
Niterói, na cadeira que pertencia a 
Brlgido Tinoco, no Cenàculo Flu
minense de História e Letras. - ~ . 
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PASCAL DE SOUSA FONTES 
Advogado 

OAB-RJ 2.950 

Rua Itabira, 229-1. 0 - Rio de Janeiro - RJ 

Rio de Janeiro , 21 de julho de 1984 
ffii.r:li:str·o Geraldo Bezerra de fl1ene.zes 
Rua H~rotides de Oliveira n2 13 
ICARAI - NITEROI - RIO DE J ANEIRO 

Inesquecivel amigo Ministro &eraldo Bezerra de Menezes 

Impossibilitado de comparecer a sua Poss·e no nosso 
, , , 

CEf\!ACULO FLUrlliNENSE DE HISTDRIA E LETR AS, por meu estado de saude , 
, 

porem , presente em espirito , envio cordia l abraço de velha amizade, 
, . , 

certo de que seu in gresso ira , sem duvida , engrandecer a Casa com 

A -sua inteligencia, sua cultura e elevoda espirito cristao. 

meus 



Cen6culo Flumine• e 
I 

.empossa acacllnico 
O Cenáculo Fluminense de História 

e Letras realizará sessão solene , no 
, próximo dia 25 , co m início às 20 horas , 
na qual será empossado seu novo 

,Acadêmico , Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes , que será sau dado, em nome 
daquela instituição , pelo Acadêmico José 
Figueiredo Alves . 

, O empossado é personalidade das 
,mais eminentes , como projeção em nosso 
Estado e no País, sendo jurista de altos 
merecimentos , e exerceu elevados pos
tcos , entre eles os de Ministro do Superior 

:Tiibunal do Trabalho, do qual foi 
r residente , professor titular de Direito do · 
crabalho e ex-diretor da Faculdade de 

'Direito da UFF , membro das Academias 
Fluminense e Nitero iense de Letras , 

.autor de várias obras jurídicas e lite rá
rias , entre elas ''Um tratado de Direito do 
Trabalho", estando , presentemente, in
tegrando , em um segundo mandato, o 
'conselho Federal de Cultura. 

O ato se realizará no auditório da 
Associação Comer-eial e Industrial do 
Estado do Rio de Jan~iro , em Niterói. 

~o 'F~»-~~~ á<,:.c 
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José Geraldo Bezerra de Menezes 
é nome· de avenida em Niterói 

Alcançou a melhor repercussão 
entre os nite roienses, notadamente em 

• nossos meios culturais, a justa ho 
menage m tributada pelo Prefeito Wal
denir de Bragança ao Dr. José Geraldo 
Bezerra de Menezes, no tável coesta-

1 duano , de merecida projeção culturaL 

Integrou o quadro de fundadores 
da Acade mia Flumine nse de Letras, 
sendo suce dido pelo Professor José 
Teles Barbosa, que lhe fez o elogio , 
editado em folheto. f: um dos patronos 
da Academia Niteroiense e do Instituto 
Cultural do Vale Caririense , bem assim 
de co nce ituado Grupo Escolar da rede 
estadual , em Paraíba do SuL 

Com Agripino Grieco , Olive ira 
Vianna e out ros eminentes inte lectuais, 
fund ou o Instituto Histórico Fluminen
se, que teve , por um qüinqüênio , mar
cante atuação . 

f: nome celeb rado por expressões 
do po rte de Sílvio Romero , Carlos de 
Laet , Oliveira Vianna, Alcebíades 
Delama re. Eve ra rdo Bacheuser . Es
cragnolle Dória , Gondim da Fonseca e 
Agripino Grieco . Este inolvidável 
crítico esc re veu páginas imorredouras 

José Geraldo Bezerra de Menezes 
(1867-1935) 

sobre o seu mestre e amigo em ,'Gente: 
Nova do Brasil e outros escritos. 

Filho do- parlamentar do Império 
Leandro Bezerra, foi educado pelos 
Jesuítas em !tu e veio a formar-se pela 

Prefeito. homenageia 
jurista com nome de rua 

O Prefeito Waldenir de Bragança, 
vai inaugurar amanhã, às lOh, a Rua 
Dr. José Geraldo Bezerra de Menezes, 
que era a antiga Av. 8, do Loteamento 
Maravista, em Itaipu. 

Se gundo Waldenir de Bragança, a 
Prefeitu ra decidiu homenagear o juris
ta, historiador, latinista e tupinólogo 
José G eraldo Bezerra de Menezes, 
natural de Paraíba do Sul, "para per
petuar a imagem daquele que foi uma 
singular figura de intelectual, em sl:u 
tempo , sendo consultado até por his
tori adores" . 

O Pr~feito ar\rmou que a ime~sa 
cultura do jurista, que também ell'a 
membro da Academia Fluminense tle 
Letras , "fê-lo paradigma de homens 
ilustres como Agripino Grieco, 41-
cebíades Delamares , Carlos de Lac;t, 
Sílvio Romero , Gondim da Fonseca. e 
tantos outros , ' que lhe atribuídm 
epítetos como Apóstolo de Brasilida~e , 
Santo e Sábio Amigo, Luminoso I e 
Grande Espírito, reconhecendo-lhe 

11 autêntico fulgor a iluminar mentes i e 
corações de qu antos o cercavam". j 

I 

famosa Faculdade de Direito de São 
Paulo. 

Casou-se com Lucinda Monte· 
dônio Bezerra de Menezes, modelo de 
esposa e mãe . Pais de dez filhos , cinco 
homens e cinco mulheres , com màis de 
uma centena de descendentes. 

Dotado de cultura humanística, es
pecializou-se no estudo das línguas por
tuguesa, latina e tupi e nas pesquisas 
históricas e religiosas. Advogado e 
pro fessor, impôs-s~ pela inteireza moral 
e sentimento de brasilidade, a tal ponto 
que Sílvio Romero dele disse , numa de 
suas páginas , ser José Geraldo "o mais 
brasileiro dos filhos deste País". 

Católico, mereceu a admiração do 
episc opado e do clero brasileiros. Foi 
um dos fundadores e o primeiro minis
tro da Ordem Ten~ ira Franciscana de 
Niterói. 

A solenidade de inauguração da 
Avenida Dr. José Geraldo Bezerra de 
Menezes , em Itaipu , está marcada para 
amanhã, dia 30, às 10 horas. Trata-se de 
avenida transversal à Estrada de Itaipu, 
com início no Rincão Gaúcho. 
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Bezerra de Menezes dá 
nome a rua em Itaipu - -

O Prefeito Waldenir de Bragança inaugurou 
ontem de manhã a Rua Doutor José Geraldo 
Bezerra de Menezes, antiga Avenida 8, do Lo
teamento Maravista, em Itaipu. Assistiram à 
cerimônia, além de familiares e amigos do ho
menageado, autoridades municipais integrantes 
da sociedade niteroiense. 

Coube ao Presidente da Academia Flumi
nense de Letras, Edmo Luterbach, abrir a sole
nidade com um discurso em que procurou 
"lembrar fragmentos da vida de José Geraldo 
Bezerra de Menezes". Citou ele em sua fala a 
participação do homenageado no desenvolvi
mento de Niterói, cidade que adotou como sua, 
apesar de ser natural do municipio de Paraíba 
do Sul. Traçou, também, um histórico da fa
mília Bezerra de Menezes, "cujos antepassados 
remontam em linha reta à Caramuru e Para
guassu". Luterbach fmalizou afirmando ter sido 
José Geraldo Bezerra de Menezes, um dos ho
mens de maior cultura que já passou por este 
Pais. 

- Um humanista à moda antiga. Uma an
tologia em carne e osso - disse o Presidente da 
Academia Fluminen&e de Letras . 

Nemécio Calazans, Presidente do Cenáculo 
Fluminense de Histó.ria e Letras, deu seqÜência 
à solenidade, assegurando que o ato de Walde
nir de Bragança vem coroar tudo que o home· 
nageado fez por Niterói. 

A seguir, o Prefeito, acompanhado do Mi
nistro Geraldo Bezerra de Menezes e de dona 
Ruth, filhos do misto de jurista, historiador, la
tinista, tupinólogo, teólogo e integrante da Aca
demia Fluminense de Letras, ontem homena
geado, descerrou a placa azul com letras bran
cas. 

O Ministro, em nome da familia e dos ami
gos, agradeceu a homenagem, discorrendo um 
pouco sobre a vida do pai. para ele o "príncipe 
da sociologia brasileira" . Neste momento. os 
parentes do homenageado, presentes à inau
guração, demonstraram estar muito emociona
dos. 

O Prefeito Waldenir foi breve no discurso fi 
nal, ressaltando que José Geraldo Bezerra de 
Menezes é um nome que integra precioso 
acervo de nossa cultura, e que sua existência 
permitiu o engrandecimento da familia ni 
teroiense. 

Além do Ministro Geraldo Bezerra de Mene
zes, estiveram em Itaipu as senhoras Rachei. 
Maria e Ruth, filhas do homenagelftlo. Dos 34 
netos, prestigiaram a solenidade os doutores 
Raul, Ronaldo e Roberto de Albuquerque. 

Também assistiram à inauguração Gilberto 
Chaudon, Presidente do Instituto Histórico de 
Niterói; professor Antonio Carlos Roboredo, 
representante da diretoria da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal Fluminense; 
Jornalista .'·,\lberto Torres, Presidente do Grupo 
Fluminense de Comunicação, que levou, inclu
sive, o abraço do Reitor José Raymundo Mar
tins Romêo, da UFF; ex-Prefeito de São Gon
çalo, Nicanor Ferreira Nunes; engenheiro Al
mir Antunes, Presidente da Codesan ; Francisco 
Espíndola, Diretor Plnanceiro da Codesan; 
Pedro Paulo Bragança, Coordenador de Plane
jamento da Prefeitura de Niterói; doutor João 
José Galindo; Jornalista Teixeira Heizer; Ro
salvo Vasconcelos Torres; Floriano Machado; 
Jornalista J.T. de Castro Alves; Antonio Cu
nha; e Canajé Malta, prefeitinho de Pirati
nínga, entre outros. 

' 



• Estado do Rio de Janeiro, quinta-feira, 29 de novembro de 1984 

I 

José Geraldo Bezerra de Menezes 
é nome de avenida em Niterói 

Alcançou a melhor repercussilo 
entre os niteroienses, notadamente em 
nossos meios culturais, a justa ho 
menagem tributada pelo Prefeito Wal
denir de Bragança ao Dr. José Geraldo 
Bezerra de Menezes, notável coesta
duano, de merecida projeçilo cultural: 

Integrou o quadro de fundadores 
da Academia Fluminense de Letras, 
sendo sucedido pelo Professor José 

, Teles Barbosa, que lhe fez o elogio, 
editado em folheto. E um dos patronos 
da Academia Niteroiense e do Instituto 
Cultural do Vale Caririense, bem assim 
de conceituado Grupo Escolar da rede 
estadual, em Paraíba do Sul. 

Com Agripino Grieco , Oliveira 
Vianna e outros eminentes intelectuais, 
fundou o Instituto Histórico Fluminen
se, que teve, por um qüinqüênio , mar
cante atuação. 

f: nome celebrado por expressões 
do porte de Sílvio Romero, Carlos de 
Laet, Oliveira Vi:mna, Alcebíades 
Delamare. Eve rard o Bacheuser. Es
cragnolle Dória, Gondim da Fonseca e 
Agripino Grieco. Este inolvidável 
crítico escreve u páginas imorredouras 

.. 

famosa · Faculdade de Direito de São 
Paulo . 

Casou-se com Lucinda Monte
dônio Bezerra de Menezes, modelo de 
esposa e ,mãe . Pais de dez filhos, cinco 
homens e cinco mulheres, com mais de 
uma centena de descendentes. 

Dotado de cultura humanística, es
pecializou-se no estudo das línguas por
tuguesa, latina e tupi e nas pesquisas 
históricas e religiosas. Advogado e 
professor, impôs-se pela inteireza moral 
e sentimento de brasilidade, a tal ponto 
que Sílvio Romero dele disse, numa de 
suas páginas , ser José Geraldo "o mais 
brasileiro dos filhos deste País". 

José Geraldo Bezerra de Menezes 
(1867-1935) 

Católico, mereceu a admiração do 
episcopado e do clero brasileiros. Foi 
um dos fundadores e o primeiro minis
tro da Ordem Ter<i>fira Franciscana de 
Niterói. 

sobre o seu mestre e amigo em ·Gente1 
Nova do_ Bras!J e outros escritos. 

Filho do parlamentar do Império 
Leandro Bezerra, foi educado pelos 
Jesuítas em ltu e veio a formar-se pela 

A solenidade de inauguração da 
Avenida Dr. José Geraldo Bezerra de 
Menezes , em Itaipu, está marcada para 
amanhã, dia 30, às 10 horas . Trata-se de 
a ver. ida transversal à Estrada de ltaipu, 
com início no Rincão Gaúcho. 

I 

Prefeito homenageia 
jurista coin nome de 111a 

O Prefeito Waldenir de Bragança, 
vai inaugurar amanhã, às l Oh, a Rua 
Dr. José Geraldo Bezer~a de Menezes, 
que era a antiga Av . 8, do Loteamento 
Maravista, em ltaipu. 

Segundo Waldenir de Bragança, a 
Prefeitura decidiu homenagear o juris
ta, historiador, latinista e tup inólogo 
José Geraldo Bezerra de Menezes, 
natural de Paraíba do Sul, ''para per
petuar a imagem daquele que foi ut1Ja 
singular figura de intelectual, em seu 
tempo, sendo consultado até por his
toriadores". 

O Prefeito afirmou que a imensa 
cultura do jurista, que também era 
membro da Academia Fluminense l:le 
Letras, '1ê-lo pàradigma de home/ls 
ilustres como Agripino Grieco, Al
cebíades Delamares, Carlos de LaÇt, 
Sílvio Romero, Gondim da Fonseca e 
tantos outros, o que lhe atribuír~m 
epítetos como Apóstolo de Brasilídaqe, 
Santo e Sábio Amigo, Luminoso ~ e 
Grande Espírito, reconhecendo-lhe 
autêntico fulgor a , iluminar mentes j e 
corações de quantos o cercavam". 1 
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José Geraldo Bezerra de Menezes 
é .nome de avenida ·em Niterói 

Alcançou a melhor repercussão 
entre os nite roie nses, no tadamente em 
nossos meios culturais, a justa ho 
menage m tributada pelo Prefeito Wal
de ni r de Bragança ao Dr. José Ge raldo 
Bezerra de Menezes, notável coesta
duano. de me recida proj eção cultural: 

In tegro u o quadro de fundadores 
da Academia Flumi ne nse de Letras, 
sendo sucedido pelo Professor José 
Teles Barbosa, que lhe fez o e logio, 
editado em folheto. f: um dos patronos 
da Academia Ni teroiense e do Instituto 
Cultural do V ale Caririense, bem assim 
de co ncei tu ado Grupo Escolar da rede 
estadual, em Paraíba do Sul. 

Co m Agripino G rieco . Oliveira 
Vianna e outros eminen tes intelectuais , 
fundou o Instituto Histórico Fluminen
se, que teve, por um qÜinqüênio, mar
cante atuação . 

f: nome celebrado por expressões 
do porte de Sílv io Ro mero , Carlos de 
Laet, Oliveira Vianna, Alcebíades 
Delam are . Eve ra rdo Bach euser . Es
cragnolle Dória, Gondim da Fonseca e 
Agripino Grieco . Este inolvidável 
crítico escreveu páginas imorredouras 

José Geraldo Bezerra de Menezes' 
(1867-1935) 

sobre o seu mestre e amigo em ·Gente: 
Nova do_ Bras!! e outros escritos. 

Filho do parlamentar do Império 
Leandro Bezerra, foi educado pelos 
Jesuítas em Itu e veio a formar-se pela 

famosa Faculdade de Direito de São 
Paulo . 

Casou-se com Lucinda Monte 
dônio Bezerra de Menezes, modelo de 
espo sa e mãe. Pais de dez filhos, cinco 
homens e cinco mulheres, com mais de 
uma centena de descendentes. 

Dotado de cultura humanística, es
pecializou-se no estudo das línguas por
tuguesa, latina e tupi e nas pesquisas 
históricas e religiosas. Advogado e 
professor, impôs-se pela inteireza moral 
e sentimento de brasilidade, a tal ponto 
que Sílvio Romero dele disse, numa de 
suas páginas , ser José Geraldo "o mais 
brasileiro dos filhos deste País". 

Católico, mereceu a admiração do 
episcopado e do clero brasileiros. Foi 
um dos fundadores e o primeiro minis
tro da Ordem Ter~ ira Franciscana de 
Niterói. 

A solenidade de inauguração da 
Avenida Dr. José Geraldo Bezerra de 
Menezes , em Itaipu , está marcada para 
amanhã, dia 30, às 10 horas. Trata-se de 
avenida transversal à Estrada de Itaipu, 
com início no Rincão Gaúcho . 

Prefeito homenageia 
jurista com nome de rua 

O Prefeito Waldenir de Bragança, 
vai inaugurar amanhã, às lOh, a Rua 

~ 
~ 
~ 

~ 
Dr. José Geraldo Bezerra de Menezes, 
que era a antiga Av . 8, do Loteamento 
Maravista , em ltaipu. h"' i 

Segundo Waldenir de Bragança, a 
Prefeitura decidiu homenagear o j uris
ta, historiado r, latinista e tupinólogo 
José Geraldo Bezerra de Menezes, 
natural de Paraíba do Sul , "para per
petuar a imagem daquele que foi uma 
singular figura de intelectual, em seu 
tempo , sendo consultado até por his
toriadores". 

<.): 

~' 
O Prefeito afirmou que a imensa 

cultura do jurista, que também era 
membro da Academia Fluminense :de 
Letras , "fê-lo paradigma de homt;ns 
ilustres como Agripino Grieco, ft,-1-
cebíades Delamares, Carlos de Laet, 
Sílvio Romero , Gondim da Fonsec~ e 
tantos outros , o que lhe atribuírám • 
epítetos como Apóstolo de Brasilidade, 
Santo e Sábio Amigo , Luminoso I e I t 1 l 

Grande Espírito , reconhecendo-lhe "'-
autêntico fulgor a iluminar mentes! e O 
corações de quantos o cercavam". : ~ 
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José Geraldo Bezerra de Menezes 
é .nome de avenida ·em Niterói 

Alcançou a melhor repercussão 
entre os nite roienses, no tadamente em 
nossos meios culturais, a justa ho 
menage m t ributada pelo Prefeito Wal
denir de Bragança ao Dr. José Ge raldo 
Bezerra de Menezes , notável coesta
duano , de merecida projeção cultural. 

In tegrou o quadro de fundadores 
da Academia Fluminense de Letras, 
sendo sucedido pelo Professor José 
Teles Barbosa , que lhe fez o elogio, 
editado em fo lheto. f: um dos patronos 
da Academia Niteroiense e do Instituto 
Cultural do Vale Caririense, bem assim 
de co nceihtado Grupo Escolar da rede 
estadual, em Paraíba do Sul. 

Com Agripino Grieco, Oliveira 
Vianna e outros eminentes intelectuais, 
fundou o Institu to Histórico Fluminen
se, que teve , por um qÜinqüênio , mar
ca nte atu aç ão . 

t nome celebrado por expressões 
do porte de Sílvio Romero , Carlos de 
Lae t, Oliveira Vian na, Alcebíades 
IJelam are. Everardo Bacheuser. Es
cragnolle Dória, Gondim da Fonseca e 
Agripino Grieco. Este inolvidável 
crítico escreve u páginas imorredouras 

famo sa Faculdade de Direito de São 
Paulo . 

Çasou-.se com Lucinda Monte
dônio Bezerra de Menezes, modelo de 
esposa e mãe. Pais de dez filhos, cinco 
homens e cinco mulheres, com mais de 
uma centena de descendentes. 

Dotado de cultura humanística, es
pecializou-se no estudo das línguas por
tuguesa, latina e tupi e nas pesquisas 
históricas e religiosas. Advogado e 
professor, impôs-se pela inteireza moral 
e sentimento de brasilidade, a tal ponto 
que Sílvio Romero dele disse, numa de 
suas páginas , ser José Geraldo "o mais 
brasileiro dos filhos deste País". 

José Geraldo Bezerra de Menezes 
(1867-1935) 

Católico, mereceu a admiração do 
episcopado e do clero brasileiros. Foi 
um dos fundadores e o primeiro minis
tro da Ordem Ter~ira Franciscana de 
Niterói. 

sobre o seu mestre e amigo em ·Gente: 
Nova do_ Bras.!J e outros escritos. 

Filho do parlamentar do Império 
Leandro Bezerra, foi educado pelos 
Jesuítas em !tu e veio a formar-se pela 

A solenidade de inauguração da 
Avenida Dr. José Geraldo Bezerra de 
Menezes , em ltaipu, está marcada para 
amanhã, dia 30, às lO horas. Trata-se de 
avenida transversal à Estrada de ltaipu, 
com início no Rincão Gaúcho. 

Prefeito homenageia 
jurista com nome de ma 

O Prefeito Waldenir de Bragança, 
vai inaugurar amanhã, às lOh, a Rua 
Dr. José Geraldo Bezerra de Menezes, 
que era a antiga Av. 8, do Loteamento 
Maravista, em ltaipu. 

Segundo Waldenir de Bragança, a 
Prefeitura decidiu homenagear o juris
ta, historiador , latinista e tupinólogo 
José Geraldo Bezerra de Me~ezes, 
natural de Paraíba do Sul, "para per
petuar a imagem daquele que foi uma 
singular figura de intelectual, em seu 
tempo, sendo consultado até por his
toriadores". 

O Prefeito afirmou que a imensa 
cultura do jurista , que também era 
membro da Academia Fluminense 'de 
Letras , "fê-lo paradigma de homens 
ilustres como Agripino Grieco, A.l
cebíades Delamares, Carlos de Laet , 
Sílvio Romero, Gondim da Fonsec~ e 
tantos outros , o que lhe atribuíràm ' 
epítetos como Apóstolo de Brasilidade, 
Santo e Sábio Amigo , Luminoso I e 
Grande Espírito, reconhecendo-lhe 
autêntico fulgor a iluminar mentesi e 
corações de quantos o cercavam". 
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José Geraldo Bezerra de Menezes 
é nome de avenida em Niterói 

Alcançou a melhor repercussão 
entre os niteroienses, notadamente em 
nossos meios culturais, a justa ho
menagem tributada pelo Prefeito Wal
denir de Braga·nça ao Dr. José Geraldo 
Bezerra de Menezes, notável coesta
duano, de merecida projeção cultural. 

Integrou o quadro de fundadores 
' da Academia Fluminense de Letras, 

sendo sucedido pelo Professor José 
Teles Barbosa, que lhe fez o elogio, 
editado em folheto. E: um dos patronos 
da Academia Niteroiense e do Instituto 
Cultural do Vale Caririense, bem assim 
de conceituado Grupo Escolar da rede 
estadual, em Paraíba do Sul. 

Com Agripino Grieco , Oliveira 
Vianna e outros eminentes intelectuais, 
fundou o Instituto Histórico Fluminen
se, que teve, por um qüinqüênio, mar
cante atuação. 

E: nome celebrado por expressões 
do porte de Sílvio Romero , Carlos d~ 
Laet. Oliveira Vianna, Alcebíades 
Delamare . Everardo Bacheuser, Es
cragnolle Dória, Gondim da Fonseca e 
Agripino Grieco. Este inolvidável 
crítico escreveu páginas imorredouras 

José Geraldo Bezerra de Menezes 
(1867-1935) 

sobre o seu mestre e amigo em ·Gente1 
Nova do Brasil e outros escritos. 

Filho do -parlaméntar do Império 
Leandro Bezerra, foi educado pelos 
Jesuítas em Itu e veio a formar-se pela 

Prefeito homenageia 
jurista com non de naa 

O Prefeito Waldenir de Bragança, 
vai inaugurar amanhã, i s lOh , a Rua 
Dr. José Geraldo Bezerra de Menezes, 
que era a antiga Av. 8, do Loteamento 
Maravista, em ltaipu. 

Segundo Waldenir de Bragança, a 
Prefeitura decidiu homenage ar o juris
ta, historiador, latinista e tup inólogo 
José Geraldo Bezerra de Menezes, 
natural de Paraíba do Sul, "para per
petuar a imagem daquele que foi uma 
singular figura de intelectual, em seu 
tempo, sendo consultado até por his-
toriadores". ' 

O Prefeito afirmo u que a imensa 
cultura do jurista, qúe também era 
membro da Academia Fluminense de 
Letras , "fê-lo paradigma de homens 
ilustres como Agripino Grieco , ~1-
cebíades Delamares, Carlos de Laet, 
Sílvio Romero, Gondim da Fonsecl\ e 
tantos outros, ' que lhe atribuírqm 
-epítetos como Apóstolo de Brasilidade, 
Santo e Sábio Amigo, Luminoso ~e 
Grande Espírito , reconhecendo-i e 
autêntico fulgor a iluminar mente.s e 
corações de quantos o cerc avam". :. 

I 

famosa Faculdade de Direito de São 
Paulo. 

Casou-se com Lucinda Monte
dônio Bezerra de Menezes , modelo de 
esposa e mãe. Pais de dez filhos, cinco 
homens e cinco mulheres, com mais de 
uma centena de descendentes. 

Dotado de cultura humanística, es
pecializou-se no estudo das línguas por
tuguesa, latina e tupi e nas pesquisas 
históricas e religiosas. Advogado e 
professor, impôs-se pela inteireza moral 
e sentimento de brasilidade, a tal ponto 
que Silvio Romero dele disse, numa de 
suas páginas, ser José Geraldo "o mais 
brasileiro dos filhos deste País". 

Católico, mereceu a admiração do 
episcopado e do clero brasileiros. Foi' 
um dos fundadores e o primeiro minis
tro da Ordem Ter~ira Franciscana de 
Niterói. 

A solenidade de inauguração da 
Avenida Dr. José Geraldo Bezerra de 
Menezes , em Itaipu, está marcada para 
amanhã, dia 30, is 10 horas. Trata-se de 
avenida transversal à Estrada de Itaipu, 
com início no Rincão Gaúcho. 
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José Geraldo Bezerra de Menezes 
é nome de avenida em Niterói 

Alcançou a melhor repercussão 
entre os niteroie nses, notadamente em 
nossos meios culturais, a justa ho 
menage m tributada pelo Prefeito Wal
deni r de Bragança ao Dr. José Geraldo 

1 Beze rra de Menezes, notável coesta
duano, de merecida proje ção cultural. 

Integrou o quadro de fundadore s 
da Academia Fluminense de Letras , 
sendo suce dido pelo Professor José 
Teles Barbosa, que lhe fez o elogio, 
editado em folheto. E um dos patronos 
da Academia Niteroiense e do Instituto 

," Cul tural do Vale Caririense , bem assim 
de co nceituado Grupo Escolar da rede 
estadual, em Paraíba do Sul. 

Com Agripino Grieco , Oliveira 
Vianna e out ros eminentes intelectuais, 
fundou o Institu to Histórico Fluminen
se , que teve, por um qüinqüênio , mar
cante atuação. 

E nome celebrado po r expressões 
do po rte de Sílv io Romero, Carlos de 
Laet , Oliveira Vianna, Alcebíades 
De lamare. Eve ra rdo Bacheuse r. Es
cragnolle Dória , Gondim da Fonseca e 
Agripino Grieco . Este inolvidável 
crítico escreveu pági nas imorredouras 

José Geraldo Bezerra de Menezes 
(1867-1935) 

sobre o seu mestre e amigo em ·Gente, 
Nova do_ BrasU e outros escritos. 

Filho do parlamentar do Império 
Leandro Bezerra, foi educado pelos 
Jesuítas em !tu e v e i o a formar-se pela 

Prefeito homenageia 
jurista com nome de ma 

O Prefeito Waldenir de Braganç a, 
vai inaugurar amanhã , às l Oh, a Rua 
Dr . José Ge raldo Bezerra de Menezes, 
que era a antiga Av . 8, do Loteame nto 
Maravista, em ltaipu. 

Segundo Waldenir de Bragança, a 
Prefeitura decidiu homenagear o juris
ta, historiador , latinista e tupinólogo 
José Geraldo Bezerra de Menezes, 
natural de Paraíba do Sul , "para per
petuar a imagem daquele que foi uma 
singular figura de intelectual , em seu 
tempo, sendo consultado até por his
toriadores" . 

O Prefeito afirmou que a imensa 
cultura do jurista, que também era 
membro da Ac ademia Fluminense ;de 
Letras, "fê-lo paradigma de homens 
ilustres como Agripino Grieco , Al
cebíades Delamares , Carlos de Laet, 
Sílvio Romero , Gondim da Fonseca e 
tantos outros , ' que lhe atribuír~m 
epítetos como Apóstolo de Brasilidacle, 
Santo e Sábio Amigo , Luminoso! e 
Grande Espírito , reconhecendo-~he 
autêntico fulgor a iluminar mentes e 
corações de quantos o cercavam". : 

famosa Faculdade de Direito de São 
Paulo . 

Casou -se com Lucinda Monte
dônio Bezerra de Menezes , modelo de 
esposa e mãe . Pais de dez filhos, cinco 
homens e cinco mulheres, com mais de 
uma centena de descendentes. 

botado de cultura humanística, es
pecializou-se no estudo das línguas por
tuguesa , latina e tupi e nas pesquisas 
históricas e religiosas. Advogado e 
professor, impô s-s~ pela inteireza moral 
e sentimento de brasilidade , a tal ponto 
que Sílvio Romero dele disse , numa de 
suas páginas , ser José Geraldo "o mais 
brasileiro dos filhos deste País". 

Católico, mereceu a admiração do 
episcopado e do clero brasileiros. Foi 
um dos fundadores e o primeiro minis
tro da Ordem TerG{! ira Franciscana de 
Niterói. 

A solenidade de inauguração da 
Avenida Dr. José' Geraldo Bezerra de 
Menezes , em Itaipu , es tá márcada para 
amanhã, dia 30, às 10 horas . Trata-se de 
avenida transversal à Estrada de Itaipu , 
com início no Rinc.ão Gaúcho. 
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0 ~lumintn.st I • Estado do Rio de Janeiro, quinta-feira, 29 de novembro de 1984 

José Geraldo Bezerra de Menezes 
é nome de avenida em Niterói 

Alc:mçou a melhor repercussão 
entre os niteroienses, notadamente em 
nossàs meios culturais, a justa ho
menagem tributada pelo Prefeito Wal
denir de Bragança ao Dr. José Geraldo 
Bezerra de Menezes, notável coesta-

• duano, de merecida projeção cultural: 

Integrou o quadro de fundadores 
da Academia Fluminense de Letras, 
sendo sucedido pelo Professor José 
Te les Barbosa, que lhe fez o elogio, 
editado em folh eto. B um dos patronos 
da Academia Niteroiense e do Instituto 
Cultural do Vale Caririense, bem assim 
de conceituado Grupo Escolar da rede 
estadual, em Paraíba do Sul. 

Com Agripino Grieco , Oliveira 
Vianna e outros eminentes intelectuais, 
fundou o Instituto Histórico Fluminen
se, que teve, por um qüinqüênio, mar
cante atuação . 

f nome celebrado por expressões 
do porte de Sílvio Romero, Carlos de 
Laet, Oliveira Vianna, Alcebíades 
Delamare. Everardo Bacheuser. Es
cragnolle Dória, Gondim da Fonseca e 
Agripino Grieco . Este inolvidável 
crítico escreveu páginas imorredouras 

famosa Faculdade de Direito de São 
Paulo. 

Casou-se com Lucinda Monte
dônio Bezerra de Menezes, modelo de 
esposa e mãe. Pais de dez filhos, cinco 
homens e cinco mulheres, com mais de 
uma centena de descendentes. 

Dotado de cultura humanística, es
pecializou-se no estudo das línguas por
tugue·sa, latina e tupi e nas pesquisas 
históricas e religiosas. Advogado e 
professor, impôs-se pela inteireza moral 
e sentimento de brasilidade, a tal ponto 
que Sílvio Romero déle disse, numa de 
suas páginas, ser José Geraldo "o mais 
brasileiro dos filhos deste País". 

José Geraldo Bezerra de Menezes 
(1867-1935) 

Católico , mereceu a admiração do 
episcopado e do clero brasileiros. Foi 
um dos fundadores e o primeiro minis
tro da Ordem Ter~ira Franciscana de 
Niterói. 

sobre o seu mestre e amigo em ·Gente: 
Nova do Brasil e outros escritos. 

Filho do-parlamentar do Império . 
Leandro Bezerra, foi educado pelos 
Jesuítas em ltu e veio a formar-se pela 

A solenidade de inauguração da 
Avenida Dr. José Geraldo Bezerra de 
Menezes, em ltaipu, está marcada para 
amanhã, dia 30, às 10 horas. Trata-se de 
avenida transversal à Estrada de Itaipu. , 
com início no Rincão Gaúcho. 

Prefeito homenageia 
jurista com nome de rua 

O Prefeito Waldenir de Bragança, 
vai inaugurar amanhã, às !Oh, a Rua 
Dr . José Geraldo Bezerra de Menezes, 
que era a antiga Av. 8, do Loteamento 
Maravista, em ltaipu. 

Segundo Waldenir de Bragança, a 
Prefeitura decidiu homenagear o juris
ta, historiador, latinista e tupinólogo 
José Geraldo Bezerra de Menezes, 
natural de Paraíba do Sul, "para per
petuar a imagem daquele que foi uma 
singular figura de intelectual, em seu 
tempo, sendo consultado até por his
toriadores". 

O Pr~feito afirmou que a imet)sa 
cultura do jurista, que também qra 
membro da Academia Fluminense 'de 
Letras, ''fê-lo paradigma de hom~ns 
ilustres como Agripino Grieco, Al
cebíades 'Delamares, Carlos de La~t, 
Sílvio Romero, Gondim da Fonsec~ e 
tantos outros, ' que lhe atribuír4m 
epítetos como Apóstolo de Brasilidade, 
Santo e Sábio Amigo , Luminoso~e 
Grande Espírito, reconhecendo-! e 
autêntico fulgor a iluminar mente e 
corações de quantos o cercavam". 1 
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1(!\) J'rtumintutl 'Estado do Rio de Janeiro, quinta-feira, 2-9 de novembro de 1984 • 

José Geraldo Bezerra de Menezes 
é nome de avenida em Niterói 

Alcançou a melhor repercussão 
entre os nitero ienses, notadamente em 
nossos meios culturais, a justa ho 
menagem tributada pelo Prefeito Wal
denir de Bragança ao Dr. José Geraldo 
Bezerra de Menezes, notável coesta
duano , de merecida projeção cultural. 

Integrou o quadro de fundadores 
da Academia Fluminense de Letras, 
se ndo sucedido pelo Professor José 
Teles Barbosa, que lhe fez o elogio, 
editado em fo lheto . f: um dos patronos 
da Academia Niteroiense e do Instituto 
Cultural do V ale Caririense, bem assim 
de conceituado Grupo Escolar da rede 
estadual, em Paraíba do Sul. 

Com Agripino Grieco , Oliveira 
Vianna e outros eminentes inte lectuais, 
fundou o Instituto Histórico Fluminen
se, que teve, por um qÜinqüênio, mar
cante atuação . 

f: nome celebrado por expressões 
do po rte de Sílvio Romero , Carlos de 
Lae l, Oliveira Vianna, Alcebíades 
Del amare . Everardo Bacheuser. Es
cragnolle Dória. Gondim da Fonseca e 
Agripino Grieco . Este inolvidável 
crítico escreveu páginas imorredouras 

José Geraldo Bezerra de Menezes 
(1867-1935) 

sobre o seu mestre e amigo em ·Gente, 
Nova do Brasil e outros escritos. 

Filho do -parlamentar do Império 
Leandro Bezerra, foi educado pelos 
Jesuítas em !tu e veio a formar-se pela 

famosa Faculdade de Direito de São 
Paulo. 

Casou-se com Lucinda Monte
dônio Bezerra de Menezes , modelo de 
esposa e mãe. Pais de dez filhos, cinco 
homens e cinco mulheres, com mais de 
uma centena de descendentes. 

Dotado .de cultura humanística, es
pecializou-se no estudo das línguas por
tuguesa, latina e tupi e nas pesquisas 
históricas e reli~osas . Advogado e 
professor, impôs-se pela inteireza moral 
e sentimento de brasilidade, a tal ponto 
que Sílvio Romero dele disse, numa de 
suas páginas, ser ·José Geraldo "o mais 
brasileiro dos filhos deste País". 

Católico, mereceu a admiração do 
episcopado e do clero brasileiros. Foi 
um dos fundadores e o primeiro minis
tro da Ordem Terc;,r ira Franciscana de 
Niterói. 

A solenidade de inauguração da 
Avenida Dr. José Geraldo Bezerra de 
Menezes , em Itaipu, está ràarcada para 
amanhã, dia 30, às 10 horas. Trata-se de 
avenida transversal à Estrada de Itaipu, 
com início no Rincão Gaúcho. 

Prefeito homenageia 
jurista com non de ·lUa 

O Pr-efeito Waldenir de Bragança, 
vai inaugurar amanhã, às lOh, a Rua 
Dr. José Geraldo Bezerra de Menezes, 
que era a antiga Av. 8, do Loteamento 
Maravista, em Itaipu. 

Segundo Waldenir de Bragança, a 
Prefeitura decidiu homenagear o juris
ta, historiador, latinista e tupinólogo 
José Geraldo Bezerra de Menezes, 
natural de Paraíba do Sul, "para p~r
petuar a imagem daquele que foi utna 
singular figura de intelectual, em Seu 
tempo , sendo consultado até por his-
toriadores". ' 

O Pr~feito afirmou que a ime~sa 
cultura do jurista, que também era 
membro da Academia Fluminense de 
Letras , "fê-lo paradigma de hom~ns 
ilustres como Agripino Grieco, Al
cebíades Delamares. Carlos de La~t, 
Sílvio Romero , Gondim da Fonseca e 
tantos outros , · que lhe atribuíram 
epítetos como Apóstolo de Brasilidade, 
Santo e Sábio Amigo, Luminoso i e 
Grande Espírito, reconhecendo-lhe 
autêntico fulgor a iluminar mente e 
corações de quantos o cercavam". 



'Estado do Rio de Janeiro, quinta-feira, 2-9 de novembro de 1984 • 

José Geraldo Bezerra de Menezes 
é nome de avenida em Niterói 

Alcançou a melhor repercussão 
entre os niteroienses, notadamente em 
nossos meios culturais, a justa ho
menagem tributada pelo Prefeito Wal

'· denir de Bragança ao Dr. José Geraldo 
' Bezerra de Menezes, notável coesta

duano, de merecida projeção cultural. 

Integrou o quadro de fundadores 
da Academia Fluminense de Letras, 
sendo sucedido pelo Professor José 
Teles Barbosa, que lhe fez o elogio, 
editado em folheto . E: um dos patronos 
da Academia Niteroiense e do Instituto 
Cultural do Vale Caririense, bem assim 
de conceituado Grupo Escolar da rede 
estadual, em Paraíba do Sul. 

Com Agripino Grieco , Oliveira 
Vianna e outros eminentes intelectuais, 
fundou .o Instituto Histórico Fluminen
se , que teve, por um qüinqüênio, mar
co,nte atuação . . 

f: nome celebrado por expressões 
do porte de Sílvio Romero, Carlos de 
Laet , Oliveira Vianna, Alcebíades 
Delamare. Everardo Bacheuser, Es· 
cragnolle Dória, Gondim da Fonseca e 
Agripino Grieco. Este inolvidável 
crítico escreveu páginas imorredouras 

José Geraldo Bezerra de Menezes 
(1867-1935) 

sobre o seu mestre e amigo em ·Gente: 
Nova do_ Bras!! e outros escritos. 

Filho do parlamentar do Império 
Leandro Bezerra, foi educado pelos 
Jesuítas em ltu e veio a formar-se pela 

~ 
~ 
C)-.. 

famosa Faculdade de Direito de São 
Paulo. 

Casou-se com Lucinda Monte
dônio Bezerra de Menezes, modelo de 
esposa e mãe. Pais de dez filhos, cinco 
homens e cinco mulheres, com mais de 
uma centena de descendentes. 

Dotado de cultura humanística, es
pecializou-se no estudo das línguas por
tuguesa, latina e tupi e nas pesquisas 
históricas e reli~osas. Advogado e 
professor, impôs-se pela inteireza moral 
e sentimento de brasilidade, a tal ponto 
que Sílvio Romero dele d\sse, numa de 
suas páginas, ser José Geraldo "o mais 
brasileiro dos filhos deste País". 

Católico, mereceu a admiração do 
episcopado e do clero brasileiros. Foi 
um dos fundadores e o primeiro minis
tro da Ordem Ter~ir:) Franciscana de 
Niterói. 

A solenidade de inauguraçiio da 
Avenida Dr. José Geraldo Bezerra de 
Menezes, em Itaipu, está marcada para 
amanhã, dia 30, às 10 horas. Trata-se de 
avenida transversal à Estrada de· Itaipu, 
com início no Rincão Gaúcho. 

Prefeito homenageia 
jurista com nome de rua 

O Prefeito Waldenir de Bragança, 
vai inaugurar amanhã, às lOh, a Rua 
Dr. José Geraldo Bezerra de Menezes, 
que era a antiga Av. 8, do Loteamento 
Maravista, em ltaipu. 

~ 
~ 
~ 

Segundo Waldenir de Bragança, a 
Prefeitura decidiu homenagear o juris
ta, historiado r, latinista e tupinólogo 
José Geraldo Bezerra de Menezes, 
natural de Paraíba do Sul, "para per
petuar a imagem daquele que foi uma 
singular figura de intelectual, em seu 
tempo, sendo consultado até por his
toriadores". 

O Prefeito afirmou que a imensa 
cultura do jurista, que também era 
membro da Academia Fluminense de 
Letras, "fê-lo paradigma de home,ns 
ilustres como Agripino Grieco, AI· 
cebíades Delamares, Carlos de La~t, 
Sílvio Romero, Gondim da Fonseca e 
tantos outros, ' que lhe atribuír~m 
epítetos como Apóstolo de Brasilidade, 
Santo e Sábio Amigo, Luminoso ~e 
Grande Espírito, reconhecendo-I e 
autêntico fulgor a iluminar mentes e 
corações de qj.lantos o cercavam". : 
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[~ J'(!~mintueJi 'Estado do Rio de Janeiro, quinta-feira, 29 de novembro de 1984 • 

José Geraldo Bezerra de Menezes 
é nome de avenida em Niterói 

Alcançou a melhor repercussão 
entre os niteroienses, no tadamente em 

1 nossos meios culturais , a justa ho-
• menagem tributada pelo Prefeito Wal

deni r de Bragança ao Dr. José Geraldo 
Be zerra de Menezes , notável coesta
duano, de merec ida projeção cultural. 

In tegrou o quadro de fundadores 
da Academia Fluminense de Letras, 
sendo sucedido pelo Professor José 

• Teles Barbosa, que lhe fez o elogio, 
' editado em folhe to. f: um dos patronos 

da Academia Niteroiense e do Instituto 
Cultural do Vale Caririense , bem assim 
de conce ituado Grupo Escolar da rede 
estadual, em Paraíba do Sul. 

Com Agripino Grieco , Oliveira 
Vianna e outros eminentes intelectuais, 
fu ndou o Inst ituto His tórico Fluminen· 
se, que teve , po r um qüinqüênio, mar· 
cante atuação. 

f:. nome celebrado por expressões 
do porte de Sílvio Romero, Carlos de 
Laet, Oliveira Vianna , Alcebíades 
Delam are. Everardo Bacheuser. Es
cragnolle Dória, Gondim da Fon~ca e 
Agripino Grieco. Este inolvidável 
crítico esc reveu páginas imorredouras 

José Geraldo Bezerra de Menezes 
(1867-1935) 

sobre o seu mestre e amigo em ·-Gente, 
Nova do_ Bras!l e outros escritos. 

Filho do parlamentar do Império 
Leandro Bezerra, foi educado pelos 
Jesuítas em Itu e veio a formar-se pela 

Prefeito homenageia 
jurista com nome de rua 

O Prefeito Waldenir de Bragança, 
vai inaugurar amanhã, às lOh, a Rua 
Dr . José Geraldo Bezerra de Menezes, 
que era a antiga Av. 8, do Loteamento 
Maravista, em Itaipu. 

Segundo Waldenir de Bragança, a 
Prefeitura decidiu homenagear o juris
ta, historiador, latinista e tupinólogo 
José Geraldo Bezerra de Menezes, 
natural de Paraíba do Sul, "para per
petuar a imagem daquele que foi uma 
singular figura de intelectual, em seu 
tempo , sendo consultado até por his
toriadores". 

O Prefeito afirmou que a imensa 
cultura do jurista, que também era 
membro da Academia Fluminense de 
Letras , "fê-lo paradigma de homens 
ilustres como Agripino Grieco, Al
cebíades Delamares, Carlos de Laet, 
Sílvio Romero , Gondim da Fonseca e 
tantos outros , ' que lhe atribuír~m 
epítetos como Apóstolo de Brasilidade, 
Santo e Sábio Amigo, Luminoso! e 
Grande Espírito , reconhecendo-lhe 
autêntico fulgor a iluminar mentd e 
corações de quantos o cercavam". : 
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famosa Faculdade de Direito de São 
~aulo . 

Casou-se com Lucinda Monte
dônio Bezerra de Menezes, modelo de 
esposa e mãe. Pais de dez filhos , cinco 
homens e cinco mulheres, com mais de 
uma centena de descendentes. 

Dotado de cultura humanística, es
pecializou-se no estudo das línguas por
tuguesa, latina e tupi e nas pesquisas 
históricas e religiosas. Advogado e 
professor, impôs-se pela inteireza moral 
e sentimento de brasilidade, a tal ponto 
que Sílvio Romero dele disse, numa de 
suas páginas, ser José Geraldo "o mais 
brasileiro dos filhos deste País". 

Católico, mereceu a admiração do 
episcopado e do clero brasileiros. Foi 
um dos fundadores e o primeiro minis
tro da Ordem Ten;~ ira Franciscana de 
Niterói. 

A solenidade de inauguração da 
Avenida Dr. José Geraldo Bezerra de 
Menezes , em Itaipu , está marcada para 
amanhã; dia 30, às 10 horas. Trata-se de 
avenida transversal à Estrada de ltaipu, 
com início no Rincão Gaúcho. 
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Estado do Rio de Janeiro, sexta-feira, 15 de junho de 1984 • 5 

Obra de Oheira V'•• lerá-debatidí .. 
Membros da Academia Flumiriilnse 

de Letras e advogados farllo reunill<fha, 
Casa de Oliveira Viana, no próximo dia: 
20, às 20 horas, para discutir a obra does- · 
critor a partir de seu pensamento sobre 
direito político, história, economia social e 
política. Dentre os participantes estilo os 
professores Marcos Almir Madeira e 
Angelo Longo, além dos advogados Geral
do Bezerra de Menezes, Alberto Torres e 
Raul dê Oliveira Rodrigues. O endereço 
da Casa de Oliveira Viana é Alameda Silo 
Boaventura, número 41 , no bairro Fon:. 
seca, em Niterói. 

Oliveira Vianna 
será homenageado 
na quarta 

Uma mesa-redonda será realizada 
dia 20, quarta-feira às 20 horas na Casa 
Oliveira Vianna, na Alameda Silo 
Boaventura, 41, n!l Fonseca, em en
cerramento às comemorações do I Cen
tenário de Nascimento desse notável 
sociólogo , dela participando os srs: 
Geraldo Bezerra Menezes, Marcos Almir 
Madeira., Raul de Oliveira Rodrigues, 
Angelo Longo e Alberto Torres. 
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Rio de Janeiro, 9 de março de 1984 

Excelentissimo Senhor 
Conselheiro GERALDO MONTEDÔNIO BEZERRA DE MENEZES 
Rua Herotides de Oliveira, 13 
24230 - Niterói - RJ 

Senhor Conselheiro, 

Chegando de férias encontro o texto tão adequado que Vossa 

Excelência me dirigiu para inserir no volume em homenagem ao Prof. Tarcisio 

Meirelles Padilha. 

Sem derrorar, quero apresentar a Vossa Excelência, com meus 

respeitosos cumprimentos, meus mais vi vos agradecimentos. 

(J 
/ c__!) r;( ·~ ~ 

PROF. DR. PAUL ALBERT SIM)N 
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INSTITUTO LATINO AMERICANO DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

111 y IV CONFERENCIAS DE FACULTADES DE 

DERECHO ( CI ENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES) 

LA TINO AMERICANAS, SANTIAGO DO CHILE 

1963 Y MONTEVIDEO 1965 

FACULTAO DE O.ERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN, 

INSTITUTO DE DERECHO DEL TRABAJO 

· • JUAN 8. · ALBERDI " 

Calle 25 de Mayo 47.1 - S. M. de Tucuman 

Méxi.co, D. :E" q a 29 de febrero de ~984. 

DR. GERALOO M. BEZERRA. DE .MENESEp 
Rua Dr, Herotides Oliveira, 13 
24.000-NITEROI-RJ~BRASIL. 

Estimado colega y fino amigo; 

Con estricta observancia de lo establecido en los Estatuto$ que :r;.tgen la -
vida de nuestro Instituto, se desarrolló el proceso electoral para renüVar la Di 
rectiva para el período 1984 - 1985. Para el efecto, se convocá a todos los 
miernbros titulares residentes en los diferentes paises de latinoamêrica a quie-~ 
nes se envi6 cédula de votaci6n para emitir el respectivo sufragio y elegir Pre
sidente, Secretario General, representante de los mianbros institucionales, re
presentante de los miembros titulares y vocal . 

Hecho el escrutinio. con la presencia de distinguido$ miembros titulares, -
se obtuvo el resultado siguiente: 

PRESIDENTE: 
SD:REI'ARIO GENERAL: 
REPRESENTANI'E DE LOS ~ lNSTl'I'U
CIONALES: 
REPRESENI'ANTE DE WS MIEMBIDS TITULA.
RES: 
VOCAL: 

DR. GUTI..I..mP HOIU :OOBA.INI\. 
DR. MFAEL~. 

DR. AMERICO PLA. IPDRIGUEZ. 

I 
DR. JOSE M)N!'ENEX;!P BACl\, 
DR, FRANCISCO WALKER E. 

Para mayor ilustraf;i6n m= penn;i.to adjuntarle copia del acta de escrutínio- . 
de fecha 31 de enero de 1984, que fue protocolizada ante la f e del Lic. Jesús -
Castro Figueroa, Notario Público núirero 38 de esta ciu~d de México. 

Me es :muy grato enviarle un ejerrplar de la convocatoria para la :XX;IV Asam
blea Nacional de Derecho del Trabajo que se celebrará del 16 al ~8 de abril del 
presente ano en la Ciudad de Guadalajara, bajo los auspicíos del Gobern.ador del
Estado de Jal isco, Dr. Enrique Alvarez del Castillo quien por mi conducto le ex
tiende cordial invi tación para asistir a este evento, en la inteligencia que él 
cubrirá los gastos de hospedaje y alirnentaci6n de los miembros titulares no resi 
dentes en la República M=xicana. 

Es nuestro propósito infonnar a usted, periodicarrente, de las acti vidades
que desarroll e nuestro Instituto; así caro de los diferentes eventos de derecho
del trabajo y de la seguridad social a celebrarse a escala nacional e internacio 
nal. 

Reciba usted nuestras felicitaciones por su participación en el proceso 
electoral para renovar la Directiva del Instituto y el reconocirniento de los Doe 
tores Alburquerque, Plá Rodríguez, Baca Montene<J;R) y Walker E., así cerro el núo-;
por el alto honor que nos ha sido conferido . ? 

DR. 

~:/ IM!tfL/---
GUII.J..EIM) ~RI IDBAINÁ. 

~esid$te. 

Dcrnicilio de la Presidencia: Patrício Sanz 529-201, Colonia del Valle, 0.3.100 Mfud:co, D.F. 
Tel~fanos: 535-46-30. 687-17-41. 


