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: ~~#Desfazendo um equívoco · 
..- · rale Mas, jamais os condlios se substituíram aos bispos. Ao 

I Dom José Fre&re .. , ão contrário, foram grandes pastores, homens de sabedoria e 
1 H á por parte da opinião pública uma falsa compreenslo 

da~~·~.quandol 
se lhes atribtri.J!.Iíià autciiâãdê aama dosJ;isoêjaroc:esaD05 e 
JIID papel di Wpo entre o ~ e o PIP'· 

Na verdade, as Cõõferenaas Episcopais são assem
. bléias de bispos de uma nação ou de um território com o fim 

'

' de "~r o maior bem gve a Iareja ~na aos' 
homens. ~nte em formas e modalidad§ .de ~ 
tõlâdo deVidiíílemeadaJ)tadas àS aici§tlíicias de tempo e 
lugar" (can. 447). · 

. Enquanto tais, não gozam de verdadeiro poder legisla-
I tívo, a menos que lhes seja conferido pelo Direito comum da 

Igreja ou por mandato especial da Sé Apostólica (can. 455).

1 ~ 
Ao passo que,~. por sua ordenação episcopal estio 
revestidos das funções de santificar, ensinar e reger e, em 
suas dioceses, possuem um poder ordinário, próprio e 

1 iQlediato, exigido para o exerctcio de sua função pastoral. 
Ademais, as Conferências Episcopais não têm qual

quer poder de jurisdição sobre as dioceses, nem são por si 
1 

mesmas qualquer inst4nc:i.a de mediação entre a Santa Sé e 
1 os bispos. Estes estão ligados diretamente ao papa. 

Por ignorar este ensinamento teológico e canônico, a 
i.m~nsa freqüentemente supervaloriza o papel das Confe
rlncias Episcopais em detrimento da autoridade dos bispos 
locais, como se estes estivessem sob sua jurisdição e fossem 
elas norma última para sua conduta pastoral. 

, Por outro lado, confunde-se a Conferência Nacional 
1 des Bispos do Brasil (CNBB), que em sentido próprio é a 

assembléia dos bispos do Brasil, a qual costuma reunir-se 
c:adl ano, com os seus organismos de execução, assim a 
pteSidéncia e a Comissão Episcopal de Pastoral, ou seus 

1 
org.anismos anexos. E tudo passa a ser declaração formal ou 
to~da de posição oficial da Conferência Episcopal. 

1 Não há negar que as Conferências Episcopais são de 
graude utilidade para a missão da Igreja. numa sociedade 
em que os problemas pastorais são de alcance nacional e 
inter-relacionados, exigindo, por isso, respostas globais em 
nft'el nacional. 

santidade, que marcaram os c:ondlios, e jamais uma maioria 
amorfa, resultado de uma deliberação Dão assumida respon
sável e pessoalmente por cada bispo. 

Os cooálios proviDciaia e ecummcos, os sfnodos 
papais, os condlios de reforma medievais, os sfnodos 
nacionais, os grandes condlios da q,oca moderna (Trento e 
Vaticano) determinaram a vida da Igreja pela atuação neles 
de pastores excepcionais. Neste sentido, pode dizer-se com 
toda a verdade que a Igreja católica não é os concflios, mas 
os bispos sábios e santos que os realizaram e assumiram suas 
diretrizes na ação pastoral de suas dioceses. 

Isto vale também para as Conferências Episcopais, de 
história mais recente. São de grande valor para a presença 
eficaz da Igreja num país, na medida em que não anulam a 
iniciativa, a responsabilidade e a atuação dos pastores. 
individualmente. Mas, são um apoio despretensioso, e 
jamais impositivo, à responsabilidade pastoral de cada 
bispo. que não é simples executor de uma deliberação de 
uma assembléia episcopal. 

A força evangelizadora da Igreja num país não estl na 
complexidade das estruturas de sua Conferência Episcopal, 
mas na consciência pessoal que cada bispo deve ter de sua 
responsabilidade pastoral. 

As Conferencias Episcopais seriam pouco significati
vas para o trabalho de evangelização sem grandes bispos. E, 
prejudiciais, se o poder de suas estruturas esmagassem ' 
fragilidade e as limitações dos organismos diocesanos. E 
preferivel uma Conferência Episcopal com estruturas menos 
eficazes e complexas e bispos realmente conscientes de sua 
grave responsabilidade de propor a verdadeira fé da Igreja a 
uma Conferência fortemente estruturada a ponto de sobre
por-se aos limitados meios de ação pastoral da maioria das 
dioceses. 

Pois, se a Igreja é o povo de Deus. é. particularmente. 
a estatura moral de seus pastores. São estes que marcam a 
fisionomia das Igrejas particulares e, até mesmo. da Igreja 
universal. Tanto é assim que no passado elas têm o nome 
associado a seus bispos, como Inácio de Antióquia. Oemen· 
te de Roma ou Agostinho de Hipona. 

· Ocupam na Igreja de hoje o espaço preenchido no 
; pa5lldo pelos conctlios, assembléias de bispos reunidas para 

cafreatarcm heresias ou responderem a desafios pastorais, 
' ·~vam toda a Igreja, e por isso necessitavam contar ._· Dom~ Ff8ite Fllk:ID. CllldNI atr:fll*po de Bntslu . • lriiJI7ItJro dO 

com uma decisão unânime dos pastores. Secrel8tiiJdo Romano psra • UrUo dos Clistltos 
C $# c '1' ' t1sf)l)}t, e ., ... . , .• •Mb e __.,. 
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Um decênio de João Paulo 11? 
Dom Lucas Moreira Neves 

A 16 de outubro de 1978, o cardeal Karol Wojtyla, arcebis· 
po de Cracóvia, era eleito papa. No dia 22 ele inaugurava 

seu ministério de pastor universal da Igreja com o nome de João 
Paulo 11. 

Dez anos de pontificado. Poucos para um papa cletto 
relativamente jovem e para o qual pedimos à providência longo 
tempo de pastoreio. Bastantes, entretanto. para deixar gravada 
a fisionomia desse pastoreio. 

A literatura, consistente e vária sobre João Paulo 11 e seu 
pontificado- biografias, estudos sobre as fontes do pensamen· 
to e análises desse mesmo pensamento, reflexões criticas sobre 
as grandes Unhas do pontificado -. revela avaliações e pontos 
de vista diversificados e até contrastantes. Mas os críticos 
coincidem em uma conclusão: foi um decênio que deixou 
marcas profundas- as marcas de um homem e de uma obra -
na Igreja e na sociedade. Marcas decorrentes das grandes linhas 
e metas principais do mesmo pontificado. 

Linhas e metas aparecem já, com notável precisão, em três 
textos dos primeiros dias do pontificado, textos que considero. 
por isso mesmo, fundamentais: o discurso aos cardeais antes de 
dissolver o conclave; a homilia da missa de inauguração do 
ministério papal: a primeira encíclica Redempror Hominis. Ela~ 
foram tomando corpo e ganhando forma na medida em que. ao 
longo do decênio. se aplicaram a situações. pessoas e coletivida
des concretas. 

Falei das marcas do pontificado na IgreJa e na SOCiedade. E 
inegável ~ue João Paulo 11 vem explicitando, desde o primeiro 
dia, um~ ~!to de palavras mas também de tomadas de 
posição •hnc e de gestos) válido tanto para a Igreja 
como Piá o IDIÍÔdo, para a comunidade humana em geral. A 
caractet!stica básica - e todavia não percebida nem entendida 
pela maioria dos analistas - deste duplo discurso é a sua 
coerência profunda e portanto a sua unicidade: a~ convicções 
que inspiram o discurso relativo à Igreja são. na substância. e 
feitas as devidas adaptações. as mesmas que inspiram o discurso 
relativo à sociedade e à própna humanidade. Eu ousaria 
exprimir uma persuasão pe~al dizendo que 0'- doi~ dtscur\OS se 
unificam enquanto constituem dua~ \Crtentc~ da única realidade 
que João Paulo 11 vem repetidamente dc)Ígnando com uma 
palavra: ree\angelização. no\a evangelizaç:io ou novo impuho 
evangelizador. 

Na impmsibtlidade de levanlar aqut todo) o~ elementos de 
cada uma dessas vertente~. eu citaria alguns entre O\ es!lenciai~: 

Na vertente relativa ao ser da Igreja. a sua mtssão, à sua 
vida, é determinante a convicção de João Paulo li de que ela. a 
Igreja e todos os que a ela pertencem. partindo de uma ft! 

sólida. devem anunciar a um mundo doente de dúvidas e 
incertezas a verdade revelada, que vem de Deus. Nesta mesma 
linha é evidente que João Paulo 11 vive com aguda coascimcià 
seu dever pastoral diante do senso religioso do homem contem· 
porãneo: dever de resgatar esse senso religioso da asfixia do 
\eculari9fTIO ateu em todas as formas; de ajudá-lo a se exprimir, 
a corrigir dos seus desvios; de alimentá-lo. e alimentá-lo não 
com uma vaga e irrelevante religiosidade mas com uma pessoa, 
a de Jesus Cristo. com sua palavra. sua verdade, sua boa IIOVa, 
seu caminho de vida, sua salvação. Sempre na mesma inha 
entende-se a opção missionária assumida pelo papa e qee ele 
gostaria que fosse a de toda a Igreja: a obrigação de propor a 
todos os homens. com vigor e clareza, sem a ninguém impor as 
razõe~ da própria fé e esperança. as razões de Jesus Cristo. 

É neste sentido que João Paulo 11, desde o primeire 
discurso. proclamava querer aplicar o concílio (todo o coJJál. 
tio!), promover o ecumenismo. esforçar-se para que vigon!'lll 
Igreja a "grande disciplina··. estimular as miS$Ões, a vida 
religiosa. a missão dos leigos etc. São todos aspect05 das opções 
fundamentai~. 

Na vertente social e humanística do discurso da re· 
ev·angelização, considero básicas algumas intuições latentes mal> 
mfluentes no pontifiCado: 

- A da existência de um humanismo cnstão nascido dO!> 
valores evangélicos essenciais e de sua vigência na sodedade: 

- A das raizes cristãs existentes. por vias diveTSa$ e de 
modo mais ou menos ativo. na cultura - e na maioria das 
culturas- contemporânea. raízes a redescobrir e atualizar; 

- A de de•er que tem a Igreja, seu pastor universal e 
outros pastore~ de anunciar a justiça. a paz. a solidariedade. os 
direitos da pessoa humana de defender a vida desde a concep
ção até a morte. defender o amor. o matrimõnio monogâmico e 
indissolúvel. e a fanúlia. e de denunciar evangelicamente tudo o 
que ofende esses valores: 

- A da autoridade moral de que o pastor wuversal se 
acha investido. pela sua função e até pela convocação que 
recebe dos povos. para percorrer a Terra dirigindo-se. sem 
exceção, a todos. sobretudo aos responsáveis pelo bem comum. 
mterpelando-os em favor da jUitiça e da paz. 

Tenho para mim que a melhor comemoração do dednio 
- e é a que faço despretensiosamente desta coluna- 00115iste 
em duas coisas simples. Agradecer à providência pelo para que 
deu à Igreja e à comunidade humana nesta hora histórica. E dar 
a João Paulo 11. como pastor da Igreja a que pertencemos ou 
como benfeitor da humanidade da qual fazemos pane. uma 
adesão leal. - ..... ....._ . .. -.. - - ,__ ____ 
Dom Lucas A.for81rB Neves, IJicebtspo de Salvsdor, é CÍVdsttl-pnmaz ~ J 
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Retorno aos porões do 'Diário Oficial' 
Ricardo Noblat 

------ -~- --



DOm Eugenio abre 
seminário no Rio 

O Cardeal Arcebispo do Rio, 
Dom Eugenio Sales, deu início 
ontem ao V Seminário Interna
cional sobre o Pensamento d~e 
João Paulo ll, sobre o tema "A 
Evan~~lização das Culturas", n 

seae a Ãt'Qil11fioce-se do Rio de 
Janeiro. Durante dois dias se
rão discutidas as influências das 
culturas africana, asiática e lati
no-americana no Brasil e os ca
minhos para a Evangelização. 

Participaram também da sole
nidade de abertura o Presidente 
do Congresso, Dom Karl Joseph 
Romer; o Vice-President~. Padre 
Fernando Bastos de A vila; o 
Núncio Apostólico no Brasil, 
Dom Carlo Furno, e o Cardeal 
Arcebispo de Salvador e Primaz 
do Brasil, Dom Lucas Moreira 
Neves. Este é o quinto ano con
secutivo que o Congresso é reali
zado sob o patrocínio da Arqui
diocese do Rio. 

- Em meio às vicissitudes por 
que passa o Mundo de hoje, na
turais em um processo de transi-

ção, constitui uma graça para a 
humanidade a atuação do Papa 
João Paulo li. Sua presença é 
fundamental à Igreja hoje em 
dia. Certamente sua influência 
não agrada a todos, mas o Con
gresso é aberto aos que concor
dam e também aos que não con
cordam - explicou Dom 
Eugenio Sales, em seu discurso 
de abertura. 

Dom Lucas Moreira Neves 
lembrou o Papa Paulo VI, pois 
acredita que seu trabalho serviu 

lde base à atual discussão .sobre t 
cul~. Ele assinalou também a F 
impoância da Evangelização 
neste sentido: 

- O Evangelho se enxerta nas 
culturas para regenerar e até 
criar uma cultura nova, para 
humanizar. Ele não assassina, 
nem adultera, mas propõe algo 
mais, abre-lhe novos horizontes. 
As raízes cristãs escondidas em 
cada cultura podem servir para 
unificar o Mundo. 
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Edição histórica do "Letras" 
é recorde da Livraria Ideal 

Cerca de 300 pessoas da intelecruali· 
dade niteroiense se reuniram, onrem pela 
manhã, na Livraria Ideal, na Rua Viscon· 
de de llaborai para o lançamento do so~ 
número do jornal Letras Fluminenses, 
criado pelo professor Luiz Geraldo 
Maaalhães. 

- O primeiro numero de Letras Au· 
minenses foi lançado há 37 anos, por um 
grupo de intelectuais de Nilerói. Durante 
todo esse tempo foram muitas as dificul· 
dades encontradas "e eu me recordo que 
muitas vezes fui obripdo a suspender ai· 
aumas edições, pois sendo um jornalripi· 
camente literário, havia dificuldades em 
anúncios", disse o professor. 

Ele ressaltou ainda que o Prefeito 
Waldenir de Brapnça foi o grande incen· 
tivador para que o Letras Fluminenses 
continuasse existindo e divulgando o mo· 
vimenro cultural de todo o Estado do Rio. 
Hoje, com o apoio do prefeito e diversos 
intelectuais, o Letras Auminenses rerorna 
e está sendo imprimido na ofiCina de O 
FLUMINENSE, um tablóide com 20 pá. 
ainas e 3 mil exemplares rodados. 

O Prefeito Waldenir de Braaança, 
em nome do imortal Jacy Pacheco que 
tambml esta':a presente homenaaeou o 

professor Luiz Geraldo Maaalhães com 
uma placa de cortiça assinada por diver· 
sos intelectuais onde se lia: "i: um reco
nhecimento de nós escritores pelo espaço 
que nos dá, um abraço de seus 
colaboradores". 

O professor Luiz Geraldo Magalhães 
recebeu das mãos da esposa de Carlos 
Mônaco, proprietário da Livraria Ideal, 
Léa Mônaco, uma placa de prata em ho· 
menagem ao esforço que vem tendo para 
que o Letras Fluminenses conrinue pre· 
sente junro a intelectualidade. 

Muito emocionado ele disse que "o 
silencio seria mais eloqüente do que a pa. 
lavra" e lembrou Fernando Pessoa ao di· 
zer que "tudo vale a pena quando a alma 
não~ pequena", acrescemando que o jor· 
nal ~ feito com um ideali~mo bem inten·· 
cionado e atualmente está entrando na 
sua terceira fase, que considera uma das 
mais brilhanres. 

O poeta AIIIUII'Iir Greao recitou ai· 
guns versos enfatizando o valor de Letras 
Auminenses dizendo que ele chegará a um 
skulo de edição. O historiador Luiz An· 
tônio Pimentel, rambml fez uso da pala
vra destacando a persist~a dos que lu· 
tam pela cultura, dizendo que no Estado 

do Rio existem mais dois jornais desse ti· 
po que divulgam exclusivamente a parte 
literária do Estado, os quais sio remeti· 
dos para todo o Brasil. 

Estavam presentes ao evento; o Pre· 
feito Waldenir de 8rapnça, o Secretário 
de Educação Horácio Pacheco, o Diretor 
Presidente do Grupo Fluminense de Co
municação Jornalista Alberto Torres, 
Alaor Scizinio, Washinaron Martins~ 
ra! Bezerra de Menezes, Jey Campos, 
PaÜÔ Roberto Ceccheti, Alberto Valle, 
Edel Alves Pereira, Carlos Arnorim, 
Wanderlino Teixeira Neto, l.u Pacheco, 
Sissa Schultz, Latur Arueira, X&vier PJa. 
ce, Heitor Costa Junior, Osvaldo Parrei· 
ras, Herval Tavares, Maurício Cardoso 
Farias, Jo~ Francisco Mendonça, Mario
mar, Sebastião Lopes de Luz, Carlos Tei· 
xeira, Miguel Pereira, Evaldo Tortelly, 
Carlos Verse, Marília Carneiro, Jorge Pi· 
casso Siqueira, Gina Boleckis, Evadir Me· 
lina, ~raio Galo , Gilberto Chaudon, 
Carlos Tortelly, Magno Amarante, Car· 
los Couro, Armando Vaz, E..G. de Cam· 
!!OS, Luiz Alberto Nemer, e Rivo Gianini, 
Angelo Longo e Carlos Alberto Sá Pache· 
co, entre outros. 

~------~------------------------------------------------------·~ 
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Papa indica· 20 Cardeais 
• O arcebispo de 
Belo Horizonte é .. um dos escolhidos 
ARAUJO NEITO 

Dom Serafim 
se diz boRrado 

Arcebispo de Belo Horizonte 
desde 1987. dom Serafim Fer
nandes de Araujo disse ao JOR
NAL DO BRASIL ter ficado 
pessoalmente muito honrado 
com a indicação. que classificou 
como "um chamado para mais 
uma missão" na sua vida ecle
siá~tica. 

Dom Serafim ·disse que, tanto 
quanto a satisfação pessoal que 
sentiu com a nomeação, ficou 
muito alegre por Belo Horizonte, 
que pela primeira vez terá um 
cardeal exercendo o arcebispado, 
e justamente quando completa o 
primeiro . centenário. Ele lem'
brou dois tbineiros e ''príncipes" 
da lgrt!ja: · dom Carl;>s Cármelo 
de Va~conéellos Motta e dom 
Lucas Moreira Neves. Entretan
to. quando os dois foram not'nt!a
dos, eram arcebispos de São 
Paulo e Salvador. · 

Sobre a visit:• do papa a Cuba. 
o novo cardeal disse ei>puar que 
o papa condt!nc a falta de liber
dade e a violação dos direitos 
humanos. mas também critique 
os inimigos de Cuba já que ··o 
bloqúeio não prejudica o regime. 
e sim indivíduos". 
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' A Margem da 
Pseudoteologia 
da Libertação 

Dom Marco& Barbo&a 

~ ''A. TENTO c21 realidades económíccu. 
aocklil e polft1c01 de nossa época e 
~eu& deso,/toa, lute o Povo de Deus, 

com da01aombro e upfrlto evang~lico, serie
dGU e bom ,,.,o, realúmo e objetividade, pela 
cauaa d4 Jutlça e di!Jua dos pobres. Lute 
contnJ u manVutaçóel do ód1o, da violtncta e 
d4 ~a; 01 cO?Ufiçóel degradantes de vú:ta 
• à tnJboll&o; a mt.Ugmcta, a margtnaltzaçdo e 
a ~ aocklU; a opressdo em suas 
mcfdlncfal aócfo-econ6mlccu, cultura18, polttt
ccu e raclt:dl; a fome, a múhia, e a doença; o 
~ • o aflliUabetúmo,· a corrupção. o 
NqSatro • o tr(J,fego de drog01. Lute pela 
llbenlllde, ~ e promoç4o do homem e 
~eu& db'eltoi/Undamentail; pela .fraternidade e 
a paa; pelo 1aláno }luto e o acu1o à proprieda
de; pela ~orma fJ411'ária em ter-moa de justiça 
aockll; por ho8pttcJil e ucolcu para o povo; 
pelcu vftimcu deu trag~dtcu coletiv01; pelo 
aprimoromento do Direito do Trabalho e Segu
~ Sockll; por estruturcu ou mecanilmo8 
aocfaú fJIGU}ultcn e maú humanoa.MOI/aça-o 
aem IQ/IImal, aem ambfvilldadea, aem radíca
tilmol, aem desviai, aem pa&aúmaltsmo estéril e 
""' C4lder à tentaç4o da ooidade., 

Apól plantar ata bandefra, que ~ sua, que 
~a noua. que~ a do Papa (e que 01 adversdnoa 
fnlútem em noa tirar deu m4ol pretendendo, de 
má-f~. aer apt1141 delaJ, o professor Geraldo 
Bezerra de llenezu, no opú.tculo A Margem da 
Paeudoteologta da lJbertaçlo, enumera uma 
longa ladainha de~ de 100 rusalvas, que 
começam aempre com a prepo81ç4o sem. Va
mos enumerar e mesmo reaumtr algumas, uma 
vez que n4o cabem todal em nosso espaço. 
Alsim propóe-nos ele a luta pela justiça e a 
defesa dos pobres, ma1 sem trair a causa dos 
pobres, tratndo a causa da Igreja. Sem despre
mr a vtgoroaa admoeataç4o de Jodo Paulo 11. 
de que a adaptaçdo da catequese n4o autoriza 
a reduçdo da doutrina nem a escamoteação da 
verdade. Sem tolerar que a luta pela justiça e 
Uberdade do homem, compreendida no sentido 
económíco e polftíco, comtttua o aspecto exclu
sivo e e~~encial da salvação, o que redundaria 
em supor que o Evangelho se reduza a um 
Evangelho puramente terrestre. Sem acusar os 
de/enaores da ortodoxia de pcusfvidade, ttidul
gmcta e cumplíctdade culpáveis em face da3 
attuaçóes intoleráveis de regimes polttfcos que 
manttm tai& lituaçóel. 

L UTAR, atm, pela }ulttça e a de/e&a dos 
pobres, mal Hm descurar de que a 
primeira Ubertaç4o que se deve propor

cionar ao homem ~ a do mal moral, que " 
aninha em aeu coraçdo, porque a~ eatd tambhn 
a causa do pecado aockll e de toda eatrutura 
opressiva. Sem embrenhar-se em tnterpreta
çóel da Sagrada Escritura, derivadas de espe
culaçóea poUtico-tdeológícas contrdrtaa à in
terpretação do Magist~no da Igreja. Sem im
pugnar o valor salV(/tco da morte de Cristo. 
aem apresentar o FUho de Deus como Uberta· 
dor fdeologtzado e politizado, sem 011everar 
que Jesus e os apóstolos/oram membros da 
clasae oprimida. Sem contradizer que o Reden· 
tor tenha/Undado a Igreja por ato expre11o de 
aua vontade, de acordo com a categóríca a,/lr
mação de Puebla, c~ndo a do V~ano 
11. Sem introduzir aeparaçdo entre Igreja e 
Reino de Deus, numa atitude de descmcflança 
em relaç4o à Igreja tnstttuctonal, contrapondo
lhe outra popular, que nasce do povo. Sem 
patrocinar o absurdo de uma retnvenção da 
Igreja, como pretende certo "teólogo' ' braltlet· 
ro. Sem esquecer que não~ mtssdo própria da 
Igreja impor reformas soctaís ou índícar cu 
modalidades ccmttngentes de aua realtzaçdo, 
mas explicar os prtnctptos mora18 que devem 
tnaptrar tais reformas, graças sobretudo à re
novação das mentes e à conversdo dos cora
çóes. Sem estabelecer magtst~s paralelOI, 
debtlttando a unidade da Igreja. Sem war pelo 
avesso 01 pregações e homUías, subatituindo a 
palavra da salvaçdo pelo bld-bld-bld soctal e 
poUtico. 

Ess01 ressalvas todas e mais tantas outras, 
que n4o pudemos cttar, receberam 01 aplausos 
de 20 Btspos em carta ao Autor, a•» quais 
citamos alguns: Dom Pedro Fedalto, Arcebi.spo 
de CUrtttba; Dom Vicente Zíoni, Arce~~J>O de 
Botucatu; Dom Geraldo Mageta Reu, A1Cebís
po de DWmantina; Dom Antónío Baroosa, .o\r
cebíspo de Campo Grande; Dom Silvestre Luís 
Scandían, Arcebispo de Vitória; Dom Jatme 
Coelho, Arcebispo de Martngã; Dom Antónío 
A/omo de Miranda, Btspo de Tatlbaté: Dom 
José Chaves, Bispo de Uruaçu, Dom Edgar 
Cartcto de Gou~. Bi.spo de Irecé; Dom Fran
c18co Autreg~aílo de Mesquita, Bispo de Afoga
dos da Ingazetra. 

MuttOI outros ja terão escrito ao meu caro 
amigo Geraldo Bezerra chl Menezes depois que 
estivemos juntos, vindo assím a formar jUeir01 
ao lado dos que frequentemente se ttm manifes
tado em seus artigos contra a Teologia da 
Libertação, como o Cardeal Dom Eugenio Sa
les, Dom Jose Freire Falcão, Dom Luciano 
Duarte. Dom José Veloso. Dom Boaventura 
Klopenburg. Dom Lucas Moreira Neves. e Dom 
Jos~ Romer 
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_ .... .-... Ao ruqaua~ 
""""'' ra de ninguém de formà arbitrárin 

,...,ís todos os direitos seria preservados''! 
or• 

( 

Bispo constata um ll, ~ 
:;..~e 0i=~~~?~~\" 

Dom Geraldo Lyrio Rocha, afirmou que as riâ
ções contrárias à reforma agrária revelam w!íij 
posição ideológica e não uma análise objetiva: dj 
proposta formulada pelo Governo, que pode SY, 
coasiderada modesta. "As resist!ncias à reforriià 
agrária são tentativas de se manter privilégios~~ 
possibilitar a concentração de terras nas mãos ~ 
UDS poucos, o que demonstra total insensibilldâdé 
para o problema", destacou. 

Sobre a resist~ncia armada, anuociada per 
algUDS proprietários de tem, Dom Geraldo disle 
que conflitos pela posse de tem jA existem 1111 
muito tempo, com incontáveis vftimas. "0 'qte 
esU acontecendo DO momento é um acirraDK!ill6 
maior, e é necessário que se faça um apelõ"'l 
própria~ nacional, DO sentido de nló'R 
deixar levar pelo impulso da emoção ou pe'fã 
ganAncia, ·na defesa de privilégios, mas coloc8r o 
6em comum como critério decisivo", comentou. 

Dom Geraldo participou, nesta Capital, dÚ
rante três dias, de uma reunião da Regional Leste 
U da CNBB, sendo eleito um dos integrantes da 
CEP (Comissão Episcopal de Pastoral) para o 
próximo ~. Ele considerou 'o projeto de 
reforma agrária uin avaoço na polftica social, IÜlll 
advertiu que ela "nio se reduz apenas à 1auesUõ 

~ 
..... do CllllpO". -

......., de, DO Elpfrilo Slalo I leaçlo .. 
~doGollrao ccaeçaaa..e j6aiillla 
~ ........ de......,.,., clllb• ll•a•JIII 

...... .,Xk•••lllilo~..... 

) 
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Naceu 11 4 ck jiiN:Iro dt 1839, tm Iclllillçu, rrJlrrkfplo 
ck Bllml dt Slo J(}(//), que paa• 11 Cilllmlro dt Abml por lti 
dt 23 dt novtmbro dt 1925. FlllttJ tÜ 1M lcaqJdm Mmp•• • 
Ãã'al I hwi•IBMfiJÍitJ M!#Z! 

R.~ M ., Júnior, que o blogrc/OM (PoMa e Vida de 
• • Abrl;u, 3tl ed, mr. e IIUm., Rio de Janeiro, ClviJi. 

Z11ÇtiJ e INL, 1980), ~~~~~~tou o /llto de terem ruzsd. 
do no t.tiO de 1!139: Olrlo1 Goma, Machado de 

· Tobúu o, Pereira de SoWII e FlorlllnoPetxoto. 
C'rlllnpl aindo, começou 01 estudo~ tuto OJiegial 

de NOIHl Friburgo, para prouegul-~ qulltze 111101 em L~ 
boa, onde penn~~~~eceu por ~~J 

Nil st~pillll luli,.{iiJmpô1 01 prlme/rol M'a)S e a peça 
CanMin e o jlu. /61.. 

.Ns ~to~ao Brasil, ~ d fazendll de lndllillçu. 
Pouco depoü, dtrlgiu-!e ao Rio de Janeiro, a jfm ck trabalhllr em 
aua comerciiiL Mesmo tmim, tm vdrlo1 órgtió1, difundiu IUIII 
poelills. ... 

LançOM }d Primaftr• tm 1859. 
S1.111 morte ocorreu tm 18 de outubro de 1860, ao1 21 

111101. 

O 110ao adorável Ouimiro de Ab~ (Ouimiro Jo~ Mfll'
qua ck Abreu) é amtor nponttlneo e de lííblo1 pu101. Seul 
ve"!!O. pDI' atmno limpla e doca, m111 secultrmtnte dunldou-
1'01, detXIIm fluir lrreptemwel IIIUdtlde daJ prlmt111etr11 e do tomi/J 
1111taL 

O tllumbrtlmento com o ,.,ndo dll tn/&u:itl ,qlete«, 
maviosamente, 1101 "Meu1 Oito A1101 ", 01 mtlÚ populllra ~ 
1101do1Jr1181lt~ ~ cr-~ 
·~~-

(

/ A memória dll fnjlncúl ttm, lpbnente, ~e~~liblllzado 
11011101 llldoru, entre ela, Yllconde de T•nay - Taedlol 
de 'rida, Joaquim Nabuco - Millba fonDIIÇio, Carlo.t 
Llzcetd4 - A Clll elo meu avô, Jolé Lim do Rigo - Meu .,. 
dea , Thlen Martfn.t Mordia, amtpútrl - O mmiao e o 

, . 9 ,.,... foi "ljrf4il • 'IIIIIJM&f~ fi4 f/1"9#,.."om ~ 
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.. .. tl.,.. ..(' _,... ,,.. .. ~ 

-~--- ~r:a~ pot5Ui memória curta.' Me· 
~t • 100., ~<_n!? ~ ..nemória. ,-E. o ~ue i 
"" ~Ye: o~o sabe asltulll' seus m .. orcs . 

.,.-.sua~~ csprno de irTnerân:ia.·é 
• _ uans~ .a)tistória em -eStória. "'Esu -o 
·~ . moci..o- ~~cação outfa niO -;noonuo
' .• ~e faz_c:om ~o juristl Geraldo Bucrra 
• • 'de;, Jwfi:nez~s ·oiô seja suficientemente 

• lcmbr.do - primeiro entre os primeiros- - · 
" . rõmo paladino ilo poder normativo da Jus· 

tiça Obreira. 
Oponuno. poiS: o lançamento do seu 

livrar Pndcr NOI'mativo da Justiça do Tra 
halhn. que se pode. sem favor. consàderlll' 
uma obra prima nesse campo d.o Direito .. 

No opúsculo (pequeno no voiÜrnc. gran
dioso no contaido) o M ilisuo lkzcrra dr 
Menezes chama - c ai éstá a pane mais im
portante da livretl - a-atenção do Governo 
para 11 necessidade c a urgência de se revi
gorar ou rtdcscobrir o poder nonnativo da 
Justiça do Trabalho. nestes precisos termos: 
"Em vista de ultrapassadas colocações 
doutrinárias. de manifcsi.IÇÕCS insensíveis " 
dr algumas auiOridades. de arestos que se 
generalizam desatentos ãs realidades sociais 
r rconõmicas. a impressão colhida -'deixai 
qur a r~cmos - é dr que o poder norma
ti~o precisa ser rrvil!orado. senão 
r<'fl("'<'flh:no neste pais. • 
. IX 11ma exegese. construtiva c rcnova
'dora. que vitalizará o texto constitucional. 

.. • •·alorizaÍJdo.o. rdroccdcn~os-. sem razões 
' plausíveis. a interpretações preocupantes. de 
tal sorte restritivas qur estio a acarreor 
suhstancial esvaziamento da soluçio judi 
ciári,. ~ .A 

· O mundo .do capital c do trabalho -
--.r. !:'On''cnçJf10-110S ~ tem na:essidadr de po

der normativo. cuja f11alidadc '?tlima. oom a 
c~tinçáo d&s focos de conOito. t a tJaZ so
ci:ol. Qur néla se assentem as razões c o c:s
pirito dos julgados nQODathos-. 

Qur mais prccisariá ser acrescentado? 
Au mestre Bezerra de Mrnacs. nosso 

a~'l'adccirncnto pelo ~ magnifoco trabalho 
~- ..... ...: ~ 
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A lepra lingüística--........ 
José Guüherme Merquior 

O UTRO dia, um locutor da rádio 
"cultural" de Brasília apresentou 
uma peça de música barroca dizendo 

que seu título era A Rainha de Sheba -
pronunciando, naturalmente, "xeba". Pou-

::tcos ~s antes, o público da televisão assis
tru âUDímme dublado em que Rex Harrtson, 
fazendo o papel do papa Julius 11, voltava de 
~viagem à "Rwnãnia" ... e enquanto isso, 
uma outra peliculããü61ãda, se não me enga-

~
no uma história de James Bond, classificava 
de "feudos" (do inglês fe)lds) saooentos os 
eoaflitos entre duas organizações mafiosas. 

_... AJgUém precisa realmente cw.star um J><?UCO 
.... mais da nossa pobre lingua - nosso pnnci-

PBll@trWriêntõ "tte ~nsar e viver e impe
_J d1r quêsêíllêihãnlês at:>sW'Cios t.eriham o livre 
..., <aiiJQ_ que vêm tendo, aos montes, em nossos 
-::1 meióS'c:re comunicação de massa. 

É claro que a tarefa não e nada fãcil. 
Mnal. vivemos num pais onde mesmo as 

tif sofisticadas achaln feio dizer ·~-
insiStêm em usar "Geneve·.:. embora 

::1 ;:;~~~ sem querer,"bêm entendido I é 
a· esnobes) a pronúncia fran<:esa.f 

na generalização de 
como 
ou "O 

tante sobressalto de nossas elites mais anti
gas ante as sucessivas ondas de -JEarve~ '\" 
sem mane.!ra5, da "tunna que ma 
éõríi prto", como se diZ, graftcamente, no 
Süi" maior vitima da nossa tra2~ em 
matéria de cultura linguística iiio éãe egãn
cm do falar - é, pura e Simplesmente, a 
eficiência da comunicação. 
~os que ainda sabem fazer r 

um ~ qüãritlô mais um relatório) decen
te, objetivo e articulado; pois a ruína da 
sintaxe acomoanba a penúria do léxico. Nas 
empresas, nos governos, voltãriios- em ple
na era da alfabetização maciça - ao princi
pio da Renascença, quando os serviços dos 
raríssimos letrados profanos <os humanistas I 
eram disputados como talentos ultravas
queiros ... 



Verdade de ~ete Quedas 
Miguel Real• 

As coisas como os homens também morrem 
e cada morte tem a sua imagem. 
Guaíra morre. Lentamente as águas 
subiram à garganta ~a cachoeira 

de sete tombos sete vezes morta. 
Onde irizada espuma burilava 
os cocares da mata, h je serena 
a mãe d'água se espelha sobre o lago. 

- Mas ressurge Guaíra imprevisível 
na silenciosa força das turbinas 
na vanguarda de t-oda~ as usinas. 

Ressurge a virgem das antigas lendas 
olhos azuis iluminando mil 
lares do Paraguai e do Brasil. 
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A POSSE DE CELESTINO 

O IHNOf/«Jo C.l..rlno da Sllv• Júnior IDmCNI ~ ,. 
pnddlncle 1M Aaocleçlo Fluml,.,,. da Advogedol Trebelhll
r.s, qu.ndo pronwr.u prertllr -lltlncM MJI ~do In r. 
rlor do Esr.do, atr11~1 da insr.l~ d• IM~,.,. cldadll• 
qw j~ contam com Juntas do Tr11blllho. " Aulm, .nou c.rto 

qu• tnlbBihllremos p11lo •prlmor11mt1n to • ll"fflndeclmento d11 
Junlç/1 do Tr~~bBiho, um dos flmos fTlllil humiiiiM d/1 Junlçll". 

Ele ~ o c.rpo d6 Carlos Artur huJon • 11 C«lmmf: 
,. friiiWIIZMJe no ullo nobre d/1 c .. dM Ad,.._, ., Nl

• • . .,.~,_ o Vb-Pruldllntll do Trlbu,.l ,.,.,.,. T,._ 

-~·~,..;)·dlt· Gllfll do lna .. IIJII.tA~ 

O novo pfftldMif'll d/1 A FA T fÓI •udlldo ,_lo Mllllnro 
G•,.ldo s.z.rra da MIIM~ !.J1.29S.Cf8tlrlo d/1 OABIRJ, C•l
., So/1,.., qw felllrllm. rwp«tW.mllflf'/1, 11m nom/1 dM Jlllz. 
do TRT 11 d/1 OAB do Estlldo do Rio. 



JORNAL DO COMtRCIO- Manaus (Am) , 7 de setembro de 1980 

a tribuna do Ministério Público 

cadeira da Academia F. de Letras 
""' 

H6 homens, de vivo Interesse pelas artes, que, 
multo cedo, Iniciam um• fase ativa de trabalhos, como 
um recurso necessário A expanslo da natureza do 
que est6 guardado no interior de sua Inteligência, re
velando suas Intimas afinidades com a consciência do 
dever de exaltA-las com deferênc!a e conslderaçlo 
perante as lnsiltulçOes sociars e a oplnllo pllblica. 

Dentro, do universo dessas artes, esté aquela que 
• engesta na constelaçlo maravilhosa da palavra, 
com a q1,1al se pintam os mais soberbos quadros ela
borados na vlslo, no pensamento e no arvoredo sen

timental do coraçlo. 

Ali, em maior n6mero, residem os artistas primo
raeoa da arquitetura da verso, da prosa, da descriçlo 
e da narraçlo. São os intérpretes verdadeiros das emo
flli da alma, cheia de candura e embeveclmento, tra· 
cluzlndo, nas linhas do papel, a grandeza da onlçlo 

falada ou escrita. 

Foi, com t&las essas qualidades individuais, que 
tivemos a grata felicidade de recebermos, com gene
rosa dedicat~ria, um exemplar do livro "PRESENÇA 
DE UMA GERAÇAO", que traz a respeitosa chancela do 
Auatre homem de letras, dr. EDMO RODRIGUtS 
LUTTERBACH, perante o qual responde, com expres
elva tonalidade fascinante, a cultura jurfdica e liter6-
rla fluminensa, de tal monta, que o fez, simpaticamen
te escolhido, Presidente da Academia de Imortais da· 
quela pitoresca cidade de Niterói . 

Trata-se de um singular aspecto: o autor revela, 
00111 entusiasmo e admlraçlo, sua estima e amizade 
., ministro GERALDO BEZERRA DE MENEZES, figu
ra reaiÓSnte dos meios Intelectuais de Niterói, onde 
8. Excla. , desde os bancos acadêmicos, propoz-se 
a conduzir, com grandeza de espfrlto e Inteligência, 
tOdo aquilo que sensibiliza o desenvolvimento da his

.. c.._., ~···- cuHural de súa terra natal, nas Mndas aagradaa 
•CIQ. Ideallarrto virtuoso, consagrando o Mu trabalflo em 

·da mie ptirla. 

E, n1o o fez sozinho . Levou, consigo, t6da uma 
;!Oi-.~ esperançosa, trabalhada nas escolas que fixa

uma solidez de convlcç6es as mais próaperaa, u 

EDSON ALMEIDA 

mala condizentes com os argumentos e raconheclmen
to l honra e ao dever. 

Todos sabemos quanto é rica a cultura fluminen
se. Dizem-na os vultos Intelectuais dos dois séculos 
antes desta, quando todos eles se ocuparam. da vida 
nl!clonal, - na polltica, na medicina, na literatura, na 
pintura e nos deveres de oficios do cotidiano - dei
xando-nos uma imensa tela panorâmica de atributos 
Individuais servindo como um apanágio e uma rezer
va moral no patrimônio breslleiro, do qual, homens a
finados com a"uele passado glorioso, ninguém, em si 
consciência, pode afastar-se dele e, assim, tom6-lo 
aempre como llm bandeira. 

Justamente, Niterói tem a felicidade de ~uardar 

em seu selo mater, altm do biogrllf~U1o Mlnletro Gend
do Bezerra de Meneses, o Ilustre Promotor de Justiça 
dr. Edmó Rodrigues Lutterbach, de ~.ouja pena Jl saiu 
densa floresta que engrandece a vida cultural do para. 

Slo de SU!l lavra, Hvros, opuscu1os e comerenc1as, 
tala como "A Famflia - Divórcio e Desquite"; "Sau
daçlo ao Prof. Paullfto Neto"; "Euclides da Cunha a 
- Os Sert6es" -; "Reminiscências de Casemlro de 
Abreu"; "Ruy, o maior dos slmbolos"; "Cultura e De
senvolvimento"; "Avaliaçlo do 11 Encontro dos Conse
lhos Municipais de Cultura"; "Oraçlo de posse na. 
Academia Niterolense de Letres" ; "Oraçlo de Posse 
na Academia Fluminense de Letras"; "O Promotor de 
Justiça e o Tribunal do Juri"; "A Formaçlo Cristl da 
Famllla Brasileira"; "Os SertOes" - Desafio Utertrio 
do Século XX"; "Vidas Paralelas: Chapot Pravoat e Eu
clides da Cunha", e tantos outros trabalhos que o co
locam, com destaque e valor, no conceito da boa 
cuHura nacional. 

Desta humilde coluna e das lonjures amaz6nlcaa. 
resta-nos, nesta oportunidade fmpar, traduzir nosso 
contentamento e vê-lo, dr. Edmo Lutterbach, entra os 
demais, de sua fescinante Niterói, com presença es
piritual em Manaus, pelo vefculo da Comunlcaçlo, que 
nos di ensejo de mais admlnl-lo, pois o sabemOS 
bOm servo do Senhór e, por Isso, sabe manipular, com 
a palavra, os Instrumentos da sabedoria, fonte da ImOr
talidade bebida no dulçor do amor divino. 



Estado d~ Rio de Janeiro, quinta-feira,; de julho de 1980 • ~ ~umineu~ 

['t, 

Visita do Papa 

Intelectuais vêem o. 
p~vo carente de fé 

O povo está carente de r~ . esperança 
de liderança e o Papa tro uxe isso tudo . 
E~'\a é a opinião quase unânime dos in· 
t.:l~ctuais que até a meia-noite de terça· 
feira reuniram-se com João Paulo U. no 
Sumaré, num encontro iniciado ls 
:!2.1 Shs. O ambiente foi de simplicidade e 
c:mo.>ção e alguns do s con\·idado~ che· 
11aram a chorar. Os intelectuais tiveram 
oportunidade de fa:r.er uma série de per· 
11unta., ao Papa. que respondeu a to das. 
Um dos presentes disse a João Paulo 11 
que o Presidente João Figueiredo. há 
dio~s . revelou que tinha vo ntade de faur 
ju,ti.;a social e melhor distnbuição de: 
renda. mas não sabia corno fazer isso. 
Perguntou. então. se Joio Paulo U 
po.J.:r't.l aju'dar a encontrar o caminho. O · 
Paj)<l revelo u que o fato de o Pre~dc:nte 
tc:r ..:<>~ciC:ncia des te tipo de problema jã 
.: um passo a•ançado para que ele seja 
re~ül\·ido e que: . apesar de todu as di· 
fi..:uiJad.:s. acha que se os homen~ ~ 
ajudarem un~ ao~ outr~ podera haver 
mdh0r di,tribuição de rique1.a . melhor 

c<>nforto material e que essa deve ser 
uma p~ocupação constante de todos. 
go~·ernante!O e governados. 

O acad~mico e pensador catóiÍcc 
Alceu de Amoroso Lima. o ~Tristao de 

' A thayde", fez uma confi~o a Jvão 
P.aulo 11, de' quem recebeu o mais ca · 
lill"<>~o cumprimento e dois b.:ijv~: di~ 

• 'lU" em 19 13 csteYe para loC: m:uar e só 
não cometeu o suicidio porque a Igre ja 
lhe deu muita fé . Amoroso Li:na . sur· 
preso com o que acabõlra de dizer. ex· 
pl~ou que foi a primeira vez que ele 
re,·elav<~ essa panicularidade de ~ua 
vki.a. A primeira pergunta a João Paulo 11 
foi feita pelo presidente da TV Educati,·a 
do Rio. Emanuel Carneiro Leão. Ele qu i~ 
so~ber como os cristão podenam exercer a 

· re num ambiente de tantas inju, tiça~ 
sociaL>. que não dã condições de a pe~:.oa 
' c:r religiosa . O Papa respondeu que é 
neso;c amhiente que se de,·e cultua r mai~ 

· a f e . pois e assim que a religião pas..~a a ter 
· mo~i., sentido. (AEl 

Mensagem de pa~, justiça e amor 
L>epois de participar do encontro de 

102 intelectuais com o Papa Joio Paulo 11. 
anteontem. 1 noite. no Sumaré, o Minis
tro Geraldo Bezerra teceu a lgumas consi
derações sobre a missão apostólica do Su
mo Pontlfic:e, frisando que seu apostolado 
social . "centp-se na legitima preocupaçlo 
com a digntdade da pessoa humana, o 
bem comum e o destino do~ povos. Nesse 
sentido, luta para que se abram novos 
caminhos. E nec:essariame.'lte serlo aber· 
tt'S". 

O Ministro citou que na endclica 
"Redemptor Hominis". Sua Santidade de· 

nuncia a situaçlo do homem contemporâ
oeo, como estando longe das exigências 

. objetil·as da ordem moral. longe das exi· 
gências da justiça e , ainda mais, do amor 
social. A soluçio. en~tanto- intc'l!rett 
o Minis:ro Geraldo ~rra - não está 
nos desvirtuamentos que conduzem ao 
sentido hori~ontal da viaa ou à distorçio 
da rnensa!!Cm crist!, com a incor.ceblvel 
eliminaçio dos verbos evangélicos " amar" 
e "servir" . E conclui, dizendo : - "não é 
sob os escombros da l iberdade que se deve 
pugnar contra o ego!smo. a exploração. a 
miséria. o aniquilamento da pessoa h uma· 
na. Mas. a luz da justiça e do amor" . 
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(9 Globo 
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O GLOBO Sábado, 25111178 OMUNDO e 1i 

··~ -
Thpa diz que religiosos dever~ 
rezar mais e protestar menos I 

CIDADE DO VATICANO (0 GLO
BO) - "Testemunho, sim: protesto, 
alo", recomendou o Papa Joio Paulo 
11 aos religiosos de todos o mundo ao 
reeeber ontem os superiores gerais 
du priDcipais ordens - beneditinos, 
dominicanos, jesultas e franciscanos. 
O Sumo PoaUflce advertiu sacerdotes 
e D'elras de que atitudea pi'OIJI'eNistas 
ao plano social e poUtico alo para os 
reUiiosos "IDoportunas e negativas e 
causam, por si mesmas. novas injuau. 
ças". 

O Papa di.ue que os religiosos, em 
lugar de participarem de atividades 
de "radicalismo social e polltico", de
vem ae preocupar mais em levar uma 
vida de oraçGes. "Sem as ordens reU
gtosas,aem a vida sanUflcada através 
dos votos de castidade, pobreza e obe
dJIDela, a IJreja alo aerta ela mes
ma", afirmou. 

"Se afirmamos que a vida da Igreja 
tem duas dlmeDS6es. a vertical e a ho
rizontal" - contiDuou - "as ordens 
religiosas devem sobretudo levar em 
conta as dlmeDS6es verticais". Joio 
Paulo 11 ponderou que entre a dimen
slo "borizoatal" do compromisso so
cial e a "vertical" da oraçlo a Deus, 
os rellglosos devem escolher a segun. 
da . 

"Este é o mais urgente 'Protesto' 
que os reUiiOIOI devem apresentar a 

· uma sociedade em que a eficiência se tem corretamente, i luz do Evange. I 
converteu num ldoloelb cujo altar até lho, a opçlo para os mais pobres e Pl· I 
a dignidade humana ia vezes é sacri- ra qualquer vitima do egoismo hum a-

1 flcada ", disse. E acrescentou: "Nio no, sem ceder is radicallzaçGes sóciO. J 
deveis ter medo de recordar freqQen- poUticas, que a longo prazo demons-
temente a vosaos irmlos que uma trem ser contraproducentes". 

1 
pausa de verdadeira adoraçlo tem 
mais valor e rende mala frutos, esplri- O IIABITO E O MONGE 
tualmente, que a mala Intensa 11tlvi
dade, Inclusive a atividade 
apostólica". 

LEALDADEAOEVAROBLBO 

O grupo de 110 =~ da Unilo 
dos Superiores e Coagrega. 
ç6es Religiosas i audiência 
era presidido pelo Cardeal ar~entino 
Eduardo Pir611Jo, Pnfelto da Sagrada 
Coagreaaçlo para oellelilla.a. e Ins
titulçôea Seculares .• mpareeeu tam. 
bém o padre PedrO ~pe. Superior 
Geral dos Jesultas. 

Joio Paulo 11 disse que "no mundo 
de hoje todo religioso eompartllha da 
responsabilidade partieular da autên
tica presença de Cristo, dentro do 
espfrito de absoluta lealdade ao Evan
aelho, lncompativel colll qualquer ra
dicalismo sócio-politico". 

O Papa concluiu ~ uma exorta
elo aos religiosos para que "interpre-
• 

NOVA YORK (0 GLOBO)- Gran
de parte dos milhares de monges e 
freiras dos Estados Unidos nlo aosta
ram da recente declaraçlo do Papa t 
aconselhando-os a usarem sempre 
':Jiibltolsimples e adequados". 

Dirigentes da Assembléia Nacional 
e da Conferência de Religiosas disse
ram que as freiras se ressentem do fa. 
to de a hierarquia eclesl61tica masc.u
llna determinar o que devem vestir. 
Declararam que o uso de roupas secu
lares cood!z com um novo esWo de vi
da e de funç6es religiosas. .Aqum11 
freiras chegaram a briDcar, alegando 
que fazer as religiosas voltarem a 
usar b6bitos seria como colocar a PH
ta de dentes de volta ao tubo. 

"A declaraçlo do Papa é com • 
preensivel porque resulta de sua 
experiência DI Polônia, onde um bibi· 
to rellgiolotem slpiftcado especial", 
eomeatou a Diretora-Adjunta da Aa
Mmbléla Nadoaal de Relilloaas, Ir· 
ml llerle Neide. 
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~ Educação sexual------... 
hrJ"12J Dom Eugênio de Araújo Salf'-~ /f-,'/ Cardeai·Arcebi'J)O do Rio de J-••ro 

últlm_p semanas, o 
tema~ucação Sexual 
nu Eacolaa tem sido tra
tado com frequêncla pe-

loa meios de comunicação aoetal. 
OI pareceres divergentes se orlgl

lnam de uma concepção de vida e 
Ido que slgnltlca "educar". Para a 
Igreja, o sexo está Intimamente re-

gar de Deus. ela sente-se Isenta de 
restricões que contrariem aeu 
egoísmo. 

;::t Por coertnela, a vt~ndade • I 
I 

ridicularizada, a fidebdà dos es! 
l>ºSº' priVâda de sentido e o uso 
do sexo permitido, tnde endente 
dM leis moraiã. A mais n -
da Imoralidade aceita. Esse, 

~ quadro que nos envolve. "" lacionado com o Plano divino e foi 
criado por Deus com uma destina-
ção clara e precisa. E' nobre em Para comprovA-lo, basta 

doa esposos, multiplicando os ho- são ro stos nos co u-

Para. contornar semelhante 
obstáculo, eis alguna princípios. 
~ será &J~r~n"tado como algo 
liõOre, levailclo o dlscipülo à des
coberta, ao respeito e ao acata
mento da ordem moral, que o pro
tege como caractêr1stlea distintiva 
da pessoa humana. 

As 

seus objetivos de expressar o amor -minar os ad a morais ue nos 

mens, herdeiros da Promessa e ga- ~lcacao soe al~ tnc uslve nas wo-
rantlndo a continuidade da espé- _aa:andaa co _n:fats, nos contactos 
ele; de ajudar, por uma compensa- pessoais, nas reuniões, por toda a a função dos procen~:= 
ção, os aacrlficlos decorrentes da , parte. res e, portanto, seu agir será de 
sustentação da familla. Elevado à Outro fator de tnnuênclaa nas acordo com os mesmos. A escola 
parte Integrante de um sacramen- posições assumldaa, diante da u- cumprirá seu papel sobretudo con-
to, vem a ser elemento de santltl- ca ão sexua s, tem sido./ vocando os pais, fornecendo-lhes 
cação e fonte de (raças. '>ao r r o con - .~ sul>Sid1os t~11itãndo-ihes a §re-

Para uma mentalidade pagã, a Não •e r 1m les transmls- Ta: ajudan o-os no cumnrtmento 
:=1 ~~ t6.....ctbr41\raa. O sexo torna-se . e ucação '{esse jlever. O Estado rião deve 

simplesmente um fim a ser busca- acima de tudo, @tervlr peÍÕ IégiSJãr sobre o aa-
..Jdo, fator de mero prazer, de satls-~ o de suntz; de modo a ferir o dtrettg doa 
lfação egoiata de Instintos. A prlml- l[eni res. 
tlTa ordem, matltuida pelo Criador, _ 
foi alterada pelo pecado, surgindo, O Concilio ~umenico vatJca-
então, a luta constante entre a 'na- no 11, em paudtum et ~es. n9 !!z 
tureza ferida e a redenção operada traz luminosas orientações: ··oa F 
pelo Salvador. Jovens devem ser conveniente 

Essa tensão nos acompanha e oportunamente lnstn1ídos, ao-
por toda a existência. Em nOSIOI u v . brPtudo no selo da própria famNa, 
dlaa, desenvolYe-ae e progride o que Não se dlacute a tmportanç!a sobre a dignidade, a função e o 

dte convencionou chamar revoluç4o do aasunto, nem a neée"sstdade de exPrcicto do amor conJugal, a ftm 
l•ezual. Reagindo contra um_.l!!!_ri- ser efe'"i2ordadp epnvenlentemente. de que, preparados no cultivo da 

J 

tanismo meramente çqnyenc•onal J Quase ninguém em pdnrjptn lt cal!tidade, possam passar, na Idade 
e cxijdor. quêéatá ~ge de repre- c~al o problema que se coloca~ própria, do noivado honesto para 
aentar o sentido profundo da au- é de ·•como" fazer e "por quem". A as núpcias". 
têntlca moral crlstJ., easa revoluçdo :Familla além do dever tem o di- Na Declaração Gravfsstmum 

aj al~ra concc.!._toe • llbcra fo~ ce- reltõ de rcgaar a s1 o exercício de (ltucationi§. n9 1, lembra que, ':de~ 
lU. ay_btralndo-u de um ln,JIIapen-. uma função que lhe é própr!a. Os) a_çordo com a idade. sejam prepa
aitel qcmtroJ.• da ruio e da fé. Isso r~ pais, com a misaio que lhes foi rados r uma educa ão sexual po-
fa•oreee "futa mocllfleação no confiada por Deua e com a graça y. sltlva c prudente"· ......!!!...... o-
comportamento humano. de que dispõem, quuc sempre sa- nallsmos, encaremos com tranqul-

Uma de auu annu t fomentar bem o momento oéôrtuno e a gra- lldade e com senso objetivo,_!!!!: 

l
um ambiente _!!!lOral quaae irres-~ dação de Idéias a aerem transml- ru.tnado pela fé cristã, a educaçio 

- plrável, para quem deseja aer ftel tidas. sexual das crlãnças e Jovens. Insia-~~ 
aos ensinamentos de Cristo. Seu ~ seguida, caao ae a neees-~ tlr mais na lmportancla dg t.ema 
principio básico, genuinamente pa- sárlo ocu ar uma exercerA. ~e na exigência de ser ele lnclu!; 
gão, é propagar, como prerrogativa~ !.escola ege PN~Stl. Ai está o ponto ~ po curriculo esçglar. 

o homem. o uso diacricionárlo dofl delicado, poli os alunos se desen- Educar não é despertar ins-
róprlo co volvem dlferentemcnk. Qualquer .,tintos. Pelo contrário, é ministrar 

Semelhante norma é resultan- I eJm transforma Uma aJuda emlM os meios lndlsnensávela para q_ue 
te de uma doutrina que prega a ~ ocylão de estimulo ap maj dciJI sejam devidamente orientados e 
fudependlnclâ total da erlatÜra ~nstranglmento, pela aenslbtffiiã:' popam cnmprtr a m!uM aue lbea 

trent. ao Criador. Ocupando o lu- de dlversa entre os Jonns. ~bc na vkla hum!!llr 



) 

-------A visão cristã do sexo--~ 
~11~ 

' NA semana passada, eomen
t a tn o s as r e c e n t e s 

: discussões sobre Educação 
Sexual na Escola, envolvendo as

' peetos de grande importancia pa
ra os que se sentem co-responsa
veis na construção de uma socie-

1
, dade melhor. Hoje, acrescentemos 

alguns critérios que, com os ante
riores, ajudem .Rl&ls e. mestres a 
distinguir erí"tre o certo e o errado 

• nas obras editadas sobre a maté
' ria. 

"=' sempre prova ser o conteúdo ver-

Dom Eugênio de Araújo Sale., 
C• rde•I-Arcebispo do Rio de J•neiro 

ligadas a determinado contexto 
histórico e cultural, o Antigo Tes-

{ 

tamento jamais põe em dúvida a 
lmportancia do relacionamento se
xual autêntico, do ~mattlmolijo. Pe
l<féon Lrãrlo, sobre udo na tradição 

\

profética, vem a ser um slmbolo 
da relaçio do Senhor com o aeu 
povo. , 

O Novo Testament.o traz con-

maa Rara uma atitude aobrenatural l ' 
de vilorliãçao do sexo, in tegraffiro-
o num contexto rniiS ampto que é 
a ·pes.soa humana, santificada pe-
lo Bapslno. 

Com ~~~~~~WD~~~L\ 
atual antronologia de orient.acão 
_eersonalistlca, novos elementos 
vêm se juntar ao ensinãõiento da 

r. 

~ 
O mero rótulo católico nem) 

,- dadeiramente evangéllco. abert.ura para Deus seu centro de 
, A atitude diante do sexo em prescri- i~t!dade e 4e realliãção. Retoma-
' várias dessas publlcações está çoes da Lei por uma s!&niti~ão se, assim, com força renovada, a 

marcada por dois excessos, errõ- 'I nova do conceito de pureza (cfr. visão da sexualidade integrada em' 
neos e opostos entre si: ~ purita-)'~~t. 7,1-23!. Afirmando ~ltiva-J? Jálorg ~atm:csc 0 amor. ~ faíni-
l!iS!llO pr~onista e a perm1ssi- _ ente o valor da ~@IJl!.de, ul- lTi o eôl!._ u~~_fie!, a fecundllfa.Qe. O 
v_!!ade ~na. Ambos encaram tr!Wass~~: as pro!JUçqu &ntliY Ln- pudor n o Tepreaenta meriL.!ea-' 
o sexo de modo puramente funclo- do' à prol)ifã raiz do m.J,l: o deseJo ~ rep~iva, llla:" um proeiMU-
nal, simples fonte de prazer. O do;êôiaf;ãõ, jriãrcãdô i)elQ jlecado oíênto natural de protecão de tais 

• primeiro P_!!a çnodená.-lo, o segun- <Mt 5_.28; 15,111>. princípios. 
, • do para exaltá-lo acima de ,Wial- São Paulo, que é in!usLamente l A moral cristã do st"XO a ser 

l
q~E.__!lledida ou norm_a. Um e ou- acusado de :e~hostll :c=sexo, vi- miniStrada em obras autentlca-
tro_ consideram o pudor sob uma vliDdQ:eãi aroJ>níê dLsoluto - ..Q. mente católlcas, deve ter seu fun-
vlsao rçpre.§S\y!, ora alimentado ? grande porto 4LCQI!Dto - ~e in- damento em uma visão clar~ f lú-

• .pelos mecanismos do medo na tal-' surge ~ont~a o aviltamento tão ca- clda onde 1 luz orlenW@ora da ~- , 
~mentalidade puritana ora com-J ractenstico aaqUele têmpo, como velaçjg se harmonlii e en g.J ce ' 
'ISaUdo do ponto-de-vista da llcen- ~mbém o tarlã na agtil!ilade c~ cqm 18 coptrlbu!çõêã da yeraãii'!ira 
ciosidade. _ _ Cor 6,9 - cfr. Rm 1.24-27 J.. Da ciéncla e da iã, tuosolia. 

• Uma concepçao cristã distin- diretrizes absolutamente yalldas 
I gue-se nitidamente destes dois)a- rgÕda...hoje li COr 7,1-8). A verda-r Há, hoje em dia, toda uma 11-

mentávels extremos..~ flrõíãã po- deira educação para o am~ deve- teratura que parece 'gnorar casas 
• slça.o origliíal segundo o plano di- rã sempre 'partir dos pflílêíPios por atreEitzêS, Nao é dlflCU consecuir 
' vino. Na Bíblia, a sexualidade es-~ ele levantados: o processo de for- estudos que abordem o assunto da 

tá Ügada à imagem e semelhança maçio brota da experiência. de. e_ID~cacão swíâl. fdã16 raro é en-
da ç:riador como fonte de vida (Gn uma vida nova, da criatura salva! contrar ~abalhos que constituam 
lJB) e expresaio da dimensão so- por Cristo e inserida ~m seu Mlsté- uma autêntica forma crlati -~ 
ci-1 do homem, chamado a cons- rio, templo do Espírito Santo CI ru am.2,r, o mes o te r 
ti~ulr comunidade <Gn 2,18>. A Cor 6,12-20; Rllf 13,1-i; Gal 5,16-19). ~..»ersonallzan • sem se r o 
existência do Pecado, separando a ~ e)'olução do pe!!§amento sentir dâlgre]a. 

' Criatura de sua referência que é cristiô; os Padres da IçeJa apre- Até mesm.Q.JWblica~ audio-
Déus, introduz a divisão (Gn 2,5J séntam, é certõ, etementos condij? visual$ reUg1osas:= comtntênçao : I e acarreta à sexualidade conse- cionãdos a amblciída da degrW, $catiVa. ~nfundem o pudor cºm 
quênclas desastrosas. A ~ação ae- - a ã, à polêmica da lata con '!Q.JJled.o, o çqatio1e com a nnms-

; xual toma-se amblgua. Embora "'f''tr ou e a s- §!Q, preconizandÔ lãísa e ~!aitl 
. fundamentalMente boa, sofre os ra aae Ubert.acio sexual que a nada con-

efeitos da desobediência à Lei do eclesial e influência da fUoso!la duz, para engàno e prejuízo da 
: ~Senhor. Sem ps valores .JÜ)§olutgs I pagã ambiental neoplat6n1ca e ea- queles que a elas recorrem. Devem 

que lhe dão sentido, divide e deso- tóica. Ma-ª-'-expunham também a ser corajosamente rejeitadas. As- )7 

; rlenta o homem. doutri!!i_ do Evani!!lbo.' orlentanão sim o reclama nossa fldelldade ao p 
• Apesar de obse"aneias rituais /ci]"rlstAD nãõ oarà UDíalêPreB!!g Evangelho de Jesus Crlst.o. 

~--"--





Da arte de dlSen oca 
~ . uma noticia 

Não faco afirmações sem ter à mão as provas do que 
Dom Luciano Cobrol Dut~rte di20. Aguf'Vão elas. 

~A revista lstoÉ, de 5 de outubro, p. 33, informa 

C onta-se do dr. Assis Chateaubriand, organizador e jubilosamente ~us feitores que, de Conceição do Araguaia, 
proprietário da outrora poderosa Rede Associada, chegam estas palavras: "Não inveiiiêi os índios, os possei-~ 

composta de emissoras de televisão, de potentes rádios e de · ros. Não posso deixar de denunciar sua situação." Leitores 
uma imponente cadeia de jornais, que ele era um homem de ~amigos: mas, pelo amor de Deus, quando o Monitum de 
muitas virtudes ~ de muitos pecaf:k>s. Entre estes últimos, Roma (que significa "Advertência" e que fo1 mcorreta e 
r~fere~ o se~mte. Um belo d1a, _lá pelos anos 40, o maldosanleiite traduzida em português pela palãvra ~ itJ 
dmâm1co para1bano que era o dr. AssiS (como o chamavam ção) falou de índios e de ~1ros? 8111/1 
os íntimos) decide ampliar ainda mais sua rede de meios de --um sacerdote da BãiX a fluminense escreve uma 
comunicação. Este era o seu objetivo focal. Seus. jornais =-1 carta insolente ao cardeal ~rnardm Ganri~ .. prefeito ..da 
começam a falar do assunto, em termos de projeto, de Congre~o dos Bíspos e um dos subscritores do Monitum 
plano. â Jiüê _!1_ i. Falãriõo em nome de uma vaga e nebulosa 

Como os escrúpulos éticos não eram o que havia de Coordenadoria Ecumênica de Pesquisa e Solidariedade, 
mais forte no ânimo do nosso nordestino inteligente e -~~ "ministro de: Deus_ e dispensador dos mistérios de Jesus I 
r~alizador, el_e manda um emissá_rio a um rico indu~tr~al de Jll';risto" (como diz S!o Paulo) leva ~u atraimento ao poato 7:= 
São Paulo, dJZendo-lhe que preCisava, para a amphaçao de de tratar de · · 'I o santo e bondoso africa , 
sua mídia, de uma d~terminada quanti~ de dinheiro. Assim ~J!lo do eni.!l. ue é o cardeal Gantin. E lhe diz: "Dom) 
mesmo: taxando-o, •mplacavelmente, 1mpondo-lhe o mon- /f Pedro tem sido, entre n , a ue e que melhor encarnou a 
tante de sua "contribuição espontânea". O industrial lhe opção pelos pobres do Evangelho, na sua dedicação aos 
rc~nde, corajosamente: "Não.-" E .. então, o dr. Chateau- povos indigenas, aos camponeses sem terra e a todos os 
bnand deu orde~ à sua rede de JOr~a•s. desd~ Porto_ Alegre; marginalizados por este nosso sistema iníquo." 
passando por São Paulo e pelo R10 de Janeuo, e mdo ate E cito, ainda, um exemplo da d~ inescrupulosa r-
P:ec~fe e B~l~m do Pará, que desencadeasse uma c~mpan~a de uma ~t!9,a. a pior~ distorção que encontrei en_tre. as 
d1á~a, notJCJando que as c~presas do grande. mdust~1~l áeUílãS que tenho coleCionadas. Ela vem de um eclesiáStiCO 
~nhava!ll, em marcha bat1da, para a falênc1a ... InutJI do estado de Goiás. E declara, sem ~ "A gente se \-:~~ 
d1zer que 1sto provocou uma cornda desastrosa, entre os ( aesvencilha mais facilmente de um t1rano, do que dos 
acionistas das mencionadas organizações, causando um mal instrumentos utilizados na Igreja para isolar, destruir e 
incomensurável ao bravo paulista que nã~ se dobrou à quebrar resistências psicológicas." 
chantagem ... ~ue aconteceu nes~e ~aso? ~e1xando d~ la~? Ora, ~esta arte de desenfocar um~ noticia "-
o foco de mal1c1a, que era a amphaçao da rede assoc1ada , referente ao papa e à Santa Sé é desonesta e abommável. 
colocou-se no centro da questão o que era, de fato, apenas Em nenhum momento, em seu Monitum, Roma re- , 
um pormenor, a saber: o auxílio financeiro pedido ao I preendeu dom Pedro Casaldáilia jiõfseü -a~ pQbr~ 1~ 
industrial de ~ão Paulo. _ . . . . A.!!!Q!J~Ue o tem leva~f? a gestos de ver~a®ifo heroismo, 

Penso msto, ao ver como a m1dJa brasdeua esta em determinadas ocas1ões. O papa Joao Paulo 11 está 
dtsenfocando, com astúcia e maldade, a notícia do Monitum inteiramente de acordo com tudo o que dom Pedro faz pelos I 
que veio da Santa Sé para dom Pedro asaldáli a. E vou mais desprezados e oprimidos de sua prelazia. Sabe-se que, 
explicar o que en n o p a arte de desen ocar uma ~ há poucos meses, dom Pedro Cãsaldáliga fez sua primeira 
notícia". Vi..rjta ad liminqjisto é: a :,Visita aos túmulos dos a()Qstolos 

Nossa percepção visual abrange um raio de 180''. Pedro e Paulo". em Roma), cumprindo a oJ2rigação qüin-~ 
naquilo que avistamos usando os dois olhos. Mas, a nitidez e qüenal de cada bispo, após uma relu_tância de deze~ IJ:: 
o foco da visão que temos não são os mesmos, em toda a ~Naquele momento, o sucessor de Pedro o tratou com 
angulação. Pelos cantos dos olhos, percebemos confusamen- o maior carinho. Deu todo a~io ao seu trabalho em favor 
te; e os bordos da image!ll visual são imprecisos, esfumados dos deserdados de Goiás. E le disse sã6er que as situações 
e de contornos fluidos. E a mácula do olbo, a depressão da pastorais, no Brasil. são as mais diversas possíveis, e que t 
retina no pólo posterior da vista humana, que nos dá a ,=t cada bispo tem que descer aos últimos da terra. "Para lhes 
acuidade visual no seu ponto máximo. E estes milímetros de lavar os pés, comó Jesus fez aos apóstolos", retomando eu 
claridade estão no centro da imagem captada por nossa aqui uma comovente palavra de Paulo VI, sobre os bispos 
visão, angulada em 1800. do Brasil. 

Explicado isto, quero denunciar aqui _2_mocedjmento Não, a~os J~itores, não é o amor de dom Pedro~ 
pouc · ·ornais e revistas brasile' . E de Casaldáliga aos PQbres que está sendo julgado e condenado 

'

v rios eclesiástisqs também, quan o se está for' ando a ora por Roma. Afirmar tal coisa, como o fazem alguns órgãos~ 
tod clone ntra Roma e cont o a a · a da m1d1a nacional e a chamada "Igreja progressista'~ é uma 
advertência que a Santa enviouL~?.Q_r_ill~rmédio da i · üidade. Pela qual éãda um r~derá diante de Deus. 
Nunciatura do Brasil. ao bispo de Conceição dQAraguaia. Este notic1 no so, desvirtuad4l, é uma violência 

O ponto focal do Monitum é transparente como água praticada contra o "ponto colimado", o ponto focal da 
cristalina. Roma om dr Casaldáli a duas coisas: ' nbtfcia objetiva que trata do assunto. A tática empregada no 
a) que se·a cum ridor de seu ·uramento de e i a e ao desenfoque da notícia do Monitum de Roma é um ex~-\~ 
~a e à doutrina da Santa Sé; b <tue se absten a e v1s1tar te indigno, que depõe contra a integridade moral ~JI 
a icará ua e de ' r ar sem rmissão dos bispos lcx:aii. prahcam. Em termos jornalísticos, isto é uma das tá~cas 

a ma1s ico nem mais elementar, dentro das obriga- ma~uiavélic~ da contra-informoção. -
f çóes assumidas 1'.2r cada bispo, que aceitou ser pastor numa n Sê o papa toma uma atitude que não agrada aos meios 

Igreja cujo feixê'Oe leis internas é o Código de Direito li de comunicação do Brasil e estes criticam o pontífice 
Canônico. - I romano, cabe:nos, a~~-vemos n~Je a presen~a yjsfvel_de~ 

l5ra, o que está acontecendo em tomo disto, que se /esUS ressuSCitado e m~s1vel, partir para _a contestaça?,lf 
transformou num rumoroso caso, quando não devia ser expondo os mohvos reaJs dos gestos e at1tudes de Joao 
senão um acontecimento de rotina, na yida da l&reja Paulo 11. . . 
S*léÜRl_ Esíã iiiCedendo exatamente o que considero uma ~ ~o meu m~ de verJ discordar do e_apa é um~ at~tude ~ 

r+,igangbra pouro ética,.IJ!ra desenfocar uma noticia. Não é a " facultaãâ l mfdia, numa ~dêjitüral1sta ~· ma1s mnda, 
lprinieira vez que assistimos a esse ~ênero de ~áculo. E o secularizada como a em que. v1vemos. Mas, mnguém tem o 
mais grave é que ele é Jeyado :à rLâha nãor jornais e direito de desenfocar o se~lldo das alavras do suce. e, 
revi mais ou menos anticlericais, mas também, e infeliz- ..fedro . ..A fim de, em segu1da, cha a ue 
mente,l!Qreces llcosr~insofridos,insufladoresde" não veio de Roma, mas brotou, aos borbotões, da mente 
reJQ.lla. ue articulam uma verdadeira conjuração larvada, pouco ética dos ~storcedores de noticias... t~ 
eara minar a âuto~o sumo pontffice e d()S orpnjSiJíos 1iifJiUêjlfJ() Cabral Duatte • .w~spo de Aracsju, ti doufot em Flloeofia 
que compõem a nta . pe1a Son~onne, Pn. 
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Vaticano pune Dom ~Pedro Casaldáliga 
SÃO PAULO -O Vaticano proi- .... 

biu o Bispo de São Felix do Ara
guaia, Dom Pedro Casaldáliga, de 
falar em público, viajar e publicar 
artigos e livros, numa punição seme- 
lhante à sofrida pelo teólogo Francis
cano Leonardo Boff, submetido a um 
ano de "silêncio obsequioso". Há 
três dias, Dom Pedro recebeu uma 
carta do Presidente da Sagrada Con-

1 
gregação dos Bispos do Vaticano, J 
Cardeal Bernardin Gantin, comuni
cando a decisão da Santa Sé. 

Considerado um dos líderes da 
"ala progressista" da Igreja no Bra
sil, o espanhol Dom Pedro Casaldáli-
ga se recusava, desde que assumiu a 
prelazia d - Felix do aguaia, 
em a fazer a o ngatória visita 
periódica ao Papa - a ad limina. O 
Bispo as considera inúteis, por se
rem rápidas e caras. Além disso, du
rante o regime militar, temia ter seu 
retorno ao Brasil impedido pelas au
toridades. . 

Seu engajamento à Teologia da Li
bertação também contraria o Vati
cano. As duas visitas que fez à Nica
rágua, nos dois últimos anos , 
irritaram ainda mais as autoridades 
da Igreja. 

Há três meses, ele esteve no Vati
cano com o Papa João Paulo II e com 
o Cardeal Gantin e o Presidente da 

(

Sagrada Congregação para a Doutri- f qual estaria resumido seu pensa~ 
na da Fé (ex-Santo Ofício), Cardeal mento. ~le se recusQJ!. / 
Josef Ratzinger, no Vaticano, para O Bispo sam de sua Diocese logo 
esclarecer suas posições. Os Car- após ter recebido o documento do 
deais lhe perguntaram o que achava Vaticano. Na noite de onten;J.J>om 

, 

dos documentos sobre a Teologia da ~ás Balduíno, que o estava hospe
Libertacã.o... Ele disse que os acei-· dãn o, d1sse que o amigo saíra. Ele 
tava, assim como à Carta papal que evitou comentar os termos da deci
considerava a corrente "oportuna e são do Vaticano, explicando que .teu
necessária". Os Cardeais lhe pedJ tara esclarecer tudo com a Nunciatu· 
ram para que assinasse um doeu- ra Apostólica e a representação 
mento, preparado pelo Vaticano, ·no diplomática do Vaticano no Brasil. 

Santa Sé silenciou 
Boff por um ano 
O frei franciscano Leonardo Boff, 
trono de T lo · Libertação, I 

tam em 01 a vo, em ab · e , de 
sentença do Vaticano que o condena
va a se recolher ao "silêncio obse
quioso" por um ano. A medida cul
minou um processo de cerceamento 
à divulgação das teses do religioso, 
iniciado em..l.98.1..-após o lançamento, 

lpela Editora Vozes, do livr~, 
Caljsma_e_. Poder''. Seus traoailios 
anteriores já tinham sido criticados 
pela ala conservadora do clero. 

Uma das peças da condenação foi 
um artigo do teólogo gaúcho Urbano,. 
Zilles-C.QID crfficaS-a.a l ivro, a pe
Õldo da Comissão para a Doutrina da 
Fé da Arquidiocese do Rio de Janei
ro. O processo chegou à Congregação 
Romana, após dois anos de corres
pondência entre Boff e a Comissão. 

Em maio de 84, o Cardeal Joseph 
Ratzinger, Prefeito da Sagrada Con
gregação para a Doutrina da Fé en
viou a Boff convite para uma conver
sa no Vaticano, junto com a 
avaliação da obra. O religioso apre
sentou-se. Um ano depois a Congre-

não podia conceder entrevistas. · 

Um 'progressista' adepto 
da Teologia da Libertação 
C onsiderado um dos líderes da 

"ala progréssista" da Igreja 

l no Brasil, o _espaJJbQ] de nasci
mento asaldá · a sempre · 
se recu~er as !itas ad li- ~ 
mina pois, além de considerá-las 
inúteis, na época do regime mili
tar temia ser impedido de retor
nar ao Brasil. 

As duas viagens que fez a Ni
carágua, nos últimos dois anos, 
irritaram ainda mais as autorida
des do Vaticano, já desgostosas 

t
pela sua ausência das visitas ad 
limina e pelo seu engajamentq 
_na Teologia da Libertaç!Q.. 

Casaldáliga chegou a enviar 
uma carta ao Papa explicando as 
suas posições. Há cerca de três 
meses reuniu-se no Vaticano com 

I 
o Papa João Paulo 11 e com os 
Presidentes das Sagradas Congre
gações dos Bispos, Cardeal Ber
nardin Gantin, e para a Doutrina 
da Fé (ex-Santo ,ofício), Cardeal 
Josef Ratzinger, quando recusou
se a assinar um documento, pre-
parado pelo Vaticano, resumindo 

as suas idéias. 
A conversa de 15 minutos com 

o Papa João Paulo II foi amena. 
Casaldaliga repetiu ao Papa a ra-l 
zão de suas restrições às visitas 
ad limina, mas elogiou o encon" 
tro que João Paulo teve no ano 
passado com um grupo de bispos 
brasileiros - no qual teria haVi
do tempo suficiente para a discus
são dos problemas. 

Dom Pedro Casaldáliga chegou 
ao Brasil em janeiro 1968 e, 

\

por duas vezes, o overno rasi
leiro tentou expulsá-lo por sua 
atuação em favor dos que não 
têm terra. Antes de ser eleitó bis
po iniciou um trabalho de docu
mentação do que considera "in-
justiças e arbitrariedades" que se 
cometem no Brasil contra os tra
balhadores rurais. Logo depois 
que foi escolhido Bispo, segundo 
Dom Tornás ll~no, alguns re
presentantesôS1ãfífundiários 
procuraram a' Nunciatura Apos
tólica, em Brasília, tentando im
pedir a sua sagração. 

\

gação o condenava ao silêncio, além \ 
de afastá-lo das funções de editor, 
conferencista e escritor. Também 

--------~----~~~------~------~----~------------~ 

G 
[) 
o 



('I 

3o, 'Y\_ô. \ 
d {) bras\\ ) 

a-g ~ 1 1 . 1 q 8-b 

... 
Juristas acham . , 
recurso mocuo 

SÃO PAULO- Na opinião de juristas, 1 

dificilmente o Supremo Tribunal Federal : 
(STF) acolherá a ação anunciada pelo·· ~ 
prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, con- 1 \'( 

tra a convocação extraordinária do Con- 1 1 
gresso em janeiro, para votar a emenda ; ~ 
da reeleição. Maluf argumenta que a ree- • ~ 
leição não é matéria "urgente ou relevan- 1 F) 
te", condição imposta pela Constituição : ., 
para a convocação dos parlamentares . • 
Ives Gandra Martins ressaltou, entretan- ~ I 
to, que "o STF sempre entendeu que cabe ; \ 
ao poder político, no caso o Executivo e o ; 
Parlamento, a definição do que é urgente • 
ou relevante". 

• 
"Vejo pouquíssimas possibilidades de 1 

Maluf conseguir alguma coisa. Digo isso • 
com meus 40 anos de experiência em 
acompanhar as decisões do STF. A juris- · 
prudência no Supremo Tribunal Federal • 
é muito clara em relação a isso. Trata-se : 
de uma discussão política, não juridica", ~ 
acrescentou. 

O jurista Celso Bastos apresentou 
mais um argumento contra as pretensões ' 
da Maluf. "Não bastasse a jurisprudên- • 
cia, é evidente que a votação da emenda : 
da reeleição é um assunto relevante. Se ~ 
definir se o presidente poderá ou não ser , 
reeleito não é um assunto importante no • 
Parlamento, não sei dizer o que seria", ~ 
afirma. , t 

lves Gandra lembrou que, em 1982, 
partidos de oposição pediram a inconsti
tucionalidade do Decreto-Lei 1.940, que 
criava a contribuição do Finsocial. Argu
·mentavam que a criação do imposto não • 
era "urgente", logo deveria ser objeto de 
um projeto de lei, não de decreto-lei pre- . 
sidencial. O STF, na ocasião, julgou-se .· 
incompetente para decidir o que é "ur- ; 
gente e relevante" dentro do Congresso ~ 
Nacional e rejeitou o pedido. O acórdão • 
do STF criou jurisprudência sobre o as- / 
sunto. ·: 

MPs- "Depois disso, sempre que se ~ 
tentou derrubar decretos-lei, ou mais re- •' 
centemente as medidas provisórias, o ~ 
S'{F não acatou o argumento da falta de • 
urgência", afirmou Gandra. A prova dis- • 
so, segundo ele, é que o governo edita e : 
reedita medidas provisórias sem se ater :. 
ao conceito de urgência e relevância, e o · 
STF nunca quis se intrometer no assun- . 
to. 

"Agora em setembro, o governo edi- · 
tou uma MP sobre a Contribuição Social : 
sobre o lucro, que passa a, vigorar só em , 
janeiro do ano que vem. E evidente que 
não se trata de um assunto urgente, por
que se deu três meses para que entre em : 
vigor. Mas o governo fez isso porque 1 

sabe que não perde no tribunal", disse 1 

Gandra. ; 
Celso Bastos acha que os termos da 1 

Constituição são abrangentes o suficiente; 
para que governo convoque o Congresso, 
no recesso, se julgar necessário. "A Cons- ~ 
tituição não quis restringir o poder políti- 1 

co do presidente. Os termos 'urgente e 1 

relevante' são abertos o suficiente para: 
que o presidente tenha liberdade para1 
convocar o Congresso", disse Celso Bas- í 
tos. 

Em Brasília, um ministro do STF disse 
que a compatibilidade com o texto cons
titucional só poderá ser avaliada depois • 
de conhecida a mensagem presidencial de ; 
convocação do Congresso. Quanto ao , 
parecer do jurista baiano Edvaldo Brito, 1 

de que não se pode reformar a Constitui- : 
ção por via de emenda, a jurisprudência • 
do STF não é favorável às pretensões do ; 
prefeito Paulo Maluf, pois nem a even- • 
tual prorrogação de mandatos eletivos :· 
fere cláusula pétrea (intocável) da Consti
tuição. 
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ADVOGADOS 

Celestino • assumtu a 
previdência da AF AT 

Celestino vê humanismo na Justiça do Trabalho 

O adn>gado Celestino da Sih·a Ju
nior, <hl assumir a pres idencia da Associa
'''" Fluminense de Advogados Trabalhis
tas. prnn1eteu le\·ar assistência aos ad\'oga
dn'-1 do interior do Estado. atran!s da cria
ção de delegacias nas cidades que .iú con
tam com Juntas de Conciliação e .Julga
mento. "Dessa maneira. acredito que es
taremos trabalhandtl para o aprimora
mento eu engrandecimento da Justiça do 
Trabalho. um dos n.1n1os mais humanos da 
Justiça:·. 

Ao passar o cargo, o adn>gado Carlos 
Artur Paulon defendeu o aperfeiçoamenlo 
du Poder Judiciúrio e sua independência. 
O Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. 
n' presidêille i.J{,- Tribunal Superiõrãô 
irabalho. destacou a importância da Jus
iiÇãTrabalhista, ~enquanto o c,msdhei'fi., 
da 0AB7RT. Celso Soares. mencionou as 
lutas dos advogados trabalhistas para a 
agilização do Judiciário trabalhista. 

HUMANISMO 

A cerimônia foi realizada no Salão 
Nobre da Casa dos Advogados, sede da 
16~1 Subseçr10 da OAB ele Niterói. cóm a 
presença de cerca ele 300 pessoas, entre 
juí1.es. advogados. jornalistas e represeri
tantes de entidades patronais e de traba
lhadores. Ministério Publico. Assistência 
Judiciúria e da Procuradoria. 

O IHl\U presidente ela AF AT disse: 
porque IHíssa entidade estú ligada aos que 
buscam e atJS que distribu.:m a Justiça-'.!o 
Trabalho, é que me vêm à lembrança as 
pali.nTa~ súhia~ e vcrít-licas de Agamenon 
Magalhães e Marcondt:s Fil11o. em 1942, 
quando submeteram ao Presidente Uet61io 
Vargas o anteprojeto que instituiu a Jus
tiça do Trabalho. 

O prim"iro 'afirmou que "o aparelha
mento judiciário prc•conizado era indis
pen,{l\el à consagração do humat~ismo 
'<JCial e que 'em ele seria o caminho da 
rebeldia e das rei,intlicaçô<.~ subH:rM
\ao.;" 

c mais tarde, ao apresentar o projeto 
da CLT. ao mesmo Presicleme, declarou 
Marcondes Filho: "As mais altas conquis
ta' S(JCiais süo atingidas num clima de paz, 
de cooperação de classe, ele amor à hu
man idade, de acenclrada Justiça. sem con
wlsües e sem reivindicações. violentas. 
porque um bom Governo prevê os proble
mas e prevê as soluções" . 

Por isso - destacou Celestino da 
Siha Júnior- é que a AFAT existe: para 
congr<tgar os advogados militantes na Jus
tiça do Trabalho, elos mais distantes rin
aies do Estado e lutar pelo engraudeci
mento ela Justiça do Trabalho e sobretudo 
da classe, pois sem da o mundo seria o 
caos. já que o advogado é a figura indis
pensável na aplicação da lei e na dis
tribuição da Justiça. 

Após citar trechos ele La Marchy. 
cduardo Couture e Padre Antônio Vieira, 
o novo presidente ela AFAT garantiu a 
instalação de delegacias em todos os mu-

·r 

nic1pins onde jt1 funcionam Juntas do Tra- J 

h;dho. com \Ú;tas à assistência à classe e ao 
engrandecimento da Justiça do Trat:alho. 

l'OMJ>IWMISSOS 
·f i 

Carlos Artur l'aulon realçou os com-'1) 
promissos dos dirigentes da AFAT. E fi-' 
nalidade estatutúria da agrerniação pnr·~" 
mo\t!r e incentiYar o estudo do Direito do ~ 
Trqbalho. Não se trata aí de encarú-lo de ~ 
fl.lrma acadetnica e se perder nas 4 ues
ti"les doutrinúrias ou legislaÚYas. confina
das numa elite intelectual. 

Ao saudar seu ex-aluno Celestino da 
Siln1 Júnior. o Ministro Geraldo Be7.erra 
de Menezes disse que pre\iu um futuro 
brilhante para ele, de\ido ao seu devad\1 ··l 
gosto pelas causas trabalhtstas. amor aos 
e'tudos e espírito de conciliaçüo. fatores ~ 

• j' ~ fundamentais para um bom desempenho à 
1 frente da AFAT. ele cla,;sificou o Direit<l~ 

do Trabalho como o" Direito do futuro" . ,,() 
O 2~ Secretúrio da OAB / RJ. Celso'lt 

Soares. em nome da entidade, afirmou ter•;l 
certe7,a ele que Celestino ela Silva JúnioF 'I l 
exercerú o mandato .com combati,iclacle e •fj 
muito dinamismo, poi~ um exemplo clessa.b 
L'Xpectativa é su;i promessa ele criar deler. ·• 
gacias da AFAT nos municípios elo Es- ;, 
ta do. , •'J 

" MESA :.H 

A mesa foi composta elas seguintes.,:~ 
autoridades: o novo e o antigo presidentes 
da AFAT, Celestino da Silva e Carlos "! 
Artur Paulon: Vice-Pre,idente elo Tribu-' ·'1 
nal Regional do Trabalho, Jui?. Gustav(j ., 
Sim<>es B·~rbosa; Ministro Geraldo Be--·,.• 
terra d~ M ent:zes; Secretário Geral do•' I 
In,tituto dos A<hngados Brasileiros e pre- " 
-,idt:nte do Grupo Fluminense de Comu-· · 
nicaçüo, Alberto Torres; presidente da • 
OAB de Niterói . Reinaldo Beiruth ; diretor • 
do Fúrum de Niterúi, Héhio Peror~i01 : ':1 
l.tvares; 2~· Secreta no da OAB; RJ, Cel~n 
Sn.tres; Vice-Presidente do IAB . Aloísio.· J 

Picanço, e Conselheiro da OAB/ RJ, Her
'al Basílio. 

c ainda '" Juízes do TRT. Hyaty 
Leal. Moacir Ferreira da Silva, José Teó
filo Viana Clementino, Tasso Fragoso, 

1 Moacir Moreira Leite, Rubens Moreid ' 
Leite. Antônio R<JCha , Olclenir de AJmei~· 1 q 
da, Antônio Jorge ele Almeida, Zirildo" ' 
Lope' Sá, Rômulo Augustus e Laureanó111 

Batista; dos juízes 'Hugo Ferreira ela 1 

Cunha, Débora Barreto Povoa, Marilda •P 
Moraes Lima , Lionil Melo, lsicloro Sole;·., 
Uuelman, Alberto Gil e Raimundo Soares>ll 
de Matos; ~lo l'i' Secretário da OAB/RJ,,;q 
Hélio Sabóia e presidente da Associaçãor:; 
Carioca ele Advogados Trabalhistas, José1i• 
Frelre. , t, 

Presentes ainda os Deputados Fecle;- '1, 
ral Jorge Cury, e estadual, Sílvio Lessa; .q 
diretor elo Departamento ele Assistênci'l , 
Jurídica e Consultiva elos Municípios ela · 
Secretaria de Justiça , Promotor Antôn io. 1 
Carlos ela Fonseca Passos, entre outros. ' ' 

• • f' 



Ladrões amarram em casa 
filhos de Ministro do TST 
e roubam dinheiro e carro 

Niterói - Três homens com revólveres assalta
ram a casa do Mirústro do Tribunal Superior do . 
Trabalho, membro do Conselho Federal de Cultura e 
professor da Faculdade de Direito da UFF, Geraldo 
Bezerra de Menezes, na Rua Erotildes de Oliveira, 13, , 
em Icarai, levando Cr$ 65 mil em dinheiro e o Chevet
te YV -9230, no qual fugiram depois de perguntar 
como o carro pegava. 

O Mirústro não notou que sua casa estava sendo 
assaltada. Ele escrevia em seu quarto, no segundo 
andar, preparando uma conferência, quando sua mu
lher, D. Odete, entrou para pegar Cr$ 45 mil guarda
dos numa gaveta e não lhe contou nada. No térreo, os 
ftlhos Marcos e Alexandre e o médico Paulo César 
Vieira (noivo da fllha, que também se chama Odete) 
foram amarrados com retalhos de uma colcha que os 
ladrões rasgaram. 
CONVITE 

Marcos, Alexandre e o 
futuro cunhado conversa
vam na varanda quando, 
às 22h30m de anteontem, 
os três ladrões entraram 
de arma em punho. Eles 
roubaram Cr$ 20 mil do 
médico e ao receberem so
mente Cr$ 500 que esta
vam com Marcos, não se 
irritaram. Um dos ladrões 
convidou o filho do Minis
tro a "sair com a turma 
para fazer uns assaltos 
também, porque devia es
tar precisando de di
nheiro". 

Em seguida, obrigaram 
todos a entrar na casa e 
dominaram D. Odete e sua 
filha. Elas não foram amar
radas. A mulher do Minis
tro Bezerra de Menezes 
convenceu os ladrões de 
que não precisariam usar 
violência, porque ela lhes 
entregada todo o dinheiro 
de que dispunha. No se
gundo andar, ela apanhou 
os Cr$ 45 mil do martdo, 
que só soube do assalto 
depois. A 77• DP registrou 
o fato e ainda não conse
guiu localizar o Chevette, 
pertencente à fllha do Mi
nistro. 
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ECT entrega Paço 
à Pró-Memória 
O ministro da Educação Ru
bem Ludwig, e o presidente da 
Fundação Nacional Pró
Memórhl, Aloísio Magalhães 
receberam ontem da ECT a~ 
chaves do Paço da Cidade na 
Praça Quinze, para resta~ra
ção. (Página 13) 

Roubada casa de 
mi11istro do TST 
Três assaltantes armados in
vadiram ontem, em Niterói, a 
casa do ministro Geraldo Be
zerra de Menezes, do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), 
renderam a família e levaram 
jóias e Cr$ 45 mil. (Págína 12) 

BNDE: Economia 
deve crescer 4% 

Pógina 18 

Ladrões armados roubam 
casa de ministro do TST 
Três homens armados inva

diram no fim da noite de 
quinta-feira ·a casa do ministro 
do Tribunal Superior do Traba
lho (TST) Geraldo Bezerra de 
Menezes, na Rua Herotides 
de Oliveira 13, Icaraí , Nite
rói, renderam a família e rou
baram Cr$ 45 mil, jóias e o 
Chevette YV-9320, da filha do 
ministro. 

Os filhos- Marcos e Alexan
dre - e o futuro genro de Ge
raldo ·Bezerra de Menezes- o 
médico Paulo César - esta
vam na varanda e foram rendi
dos inic!almente. Paulo César 

ficou sem o relógio e Cr$ 20 mil. 
Como Marcos tivesse apenas 
Cr$ 500 no calção, um dos la
drões se aborreceu: 

-Isso é ninharia. Junte-se a 
nós e vamos fazer uns ganhos 
(assaltos) por aí. 

RAPIDEZ 

Dentro de casa, onde esta
vam a mulher e a filha do mi
nistro, ambas chamadas Ode
te, os assaltantes amarraram 
os pés dos três homens com 
uma colcha e mandaram que 

dona Odete subisse ao segundo 
pavimento e apanhasse o di-
nheiro e as jóias. · 

A mulher obedeceu e não co
municou o assalto ao marido, 
que preparava uma conferên
cia e não ouviu nada. Pediu-lhe 
os Cr$ 45 mil, . recolheu as 
jóias, desceu e entregou tudo 
aos ladrões. Na garagem, os 
assaltantes tiveram dificulda
des para dar saída no Chevette 
de Odete, mas foram ajuda
dos por ela própria. O carro 
foiàbandonado perto da casa. A 
77~ DP investiga . 
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Marginais 
invadem casa 

de ministro 
Distraído rio 2º andar da 

casa onde mora, na Rua Eroti
des de Oliveira, 13, em Icaraí, 
Niterói, o ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho, Geraldo 
Bezerra de Menezes, que tam
bém é membro do Conselho 
Federal de Educação e profes
sor de Direito da Universidade 
Federal Fluminense, não per
cebeu que toda a fam!lia esta
va sendo assaltada no térreo 
por três homens armados que 
carregaram Cr$ 65 mil e o · 
Chevette YZ 9320. 

Os bandidos invadiram a re
sidência e de imediato domi
naram a mulher do ministro, 
Odete de Menezes, e os filhos 
Marcos Alexandre e Odete, 
além do médico Paulo César 
Vieira, que é noivo da jovem. 
As duas ficaram imobilizadas 
sob mira de revólveres, en
quanto os homens tiveram os 
pés e mãos amarrados com 
tiras de lençol. 

DINHEIRO 
Da mulher do ministro Ge

raldo Bezerra de Menezes os 
bandidos tomaram a impor
tância de Cr$ 45 mil que ela 
havia guardado numa gaveta, 
enquanto do médico, tomaram 
Cr$ 20 mil, e, da noiva deste, o 
Chevette, com o qual fugiram. 
Na hora do assalto o ministro 
preparava uma conferência 
que fará este mês e não perce
beu a movimentação no andar 
térreo. 

Foi o próprio ministro Ge
ra ld o Bezerra de Menezes 
quem es teve na 77ª Delegacia, 
em Santa Rosa, Niterói, para 
registrar queixa. Os policiais 
ali lotados acreditam que os 
assaltantes sejam do Morro do . 
Estado e tentam identificá-los. 
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Assaltadas as · residências 
do ministro e do promotor 

NITERÓI (0 DIA) - Três assaltantes 
armados de revólveres, com roupas esporti
vas de boa qualidade, invadiram. no final 
da noite de anteontem, a residência do 
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho 
Geraldo Bezerra de Meneses. membro do 
Conselho de Educação e professor da Facul
dade de Direito da Universidade Federal 
Fluminense. A casa é na Rua Herotildes de 
Oliveira, 13, em Icarai. 

O Ministro Bezerra de Meneses estava 
em seu quarto, com a porta fechada e o 
aparelho de ar condicionado ligado. prepa
rando uma conferência que irá proferir den
tro de alguns dias. Não sabia que no andar 
térreo seus filhos Alexandre, Marcos e Ode
te. o noivo desta, médico Paulo César Viei
ra, e a esposa do dono da casa, também 
Odete, se achavam sob a mira de revolveres 
e amarrados com tiras de uma colcha corta
da. 

PELA FRENTE 
Os três bandidos penetraram na resi

dência pelo portão principal. como se fos
sem pessoas conhecidas da família. Na va
randa estavam Alexandre, Marcos e o futu
ro cunhado, o médico Paulo César Vieira. 
Odete, noiva do médico, acabara de falar ao 
telefone, com uma amiga, e se encaminhava 
para a varanda. quando viu os três desco
nhecidos passarem pelo portão e anuncia
rem: "Fiquem quietos. Isto é um assalto. 
queremos ouro, dinheiro e armas!" 

Dois dos rt}arginais eram brancos e o 
terceiro mulato. As idades variavam de 28 a 
40 anos, sendo que o mais velho, com cabe
los grisalhos, parecia comandar as ações. 
Enquanto o mulato subia as escadas e 
encontrava dona Odete, que ouvira barulho 
e descia para ver do que se tratava, os dois 
brancos, aparentando nervosismo, repe
tiam que não queriam barulho. Improvisa
ram uma corda com tiras de uma colcha e 
amarraram pés e mãos dos três rapazes. No 
andar superior dona Odete pedia "pelo 
amor de Deus" para que não fizessem mal 
aos filhos, ao que o marginal mulato respon
deu, delicadamente: "Fique tranqüila. mi
nha tia. Ninguém quer fazer mal a ninguém 

aqui". A senhora ficou aliviada e chegou a 
entregar ao bandido um cordao de ouro que 
tinha no pescoço. 

ARMA NA CABEÇA 
Enquanto isso os rapazes permane

ciam na sala. de pés e mãos amarrados. Os 
dois bandidos que se. encontravam no an- . ,,, 
dar inferior se apoderaram de 35 mil cruzei-
ros. do ministro. e mais 20 mil do médico 
Paulo César. além de um relógio de pulso. 
Odete, a filha. foi mantida sentada numa 
cadeira: próximo aos rapazes, com um re
vólver .Pncostado na cabeça. Ela. que é 
professora, pediu aos assaltantes que não 
levassem seu carro, o Chevette Hatch bran-
co YV -9230. Chegou a indicar aos bandidos 
que levassem o Aero Willys do pai. mas os 
assaltantes .não quiseram conversa. 

Quando a professora sentiu que seu 
carro seria mesmo levado. pediu para que 
deixassem pelo menos os trabalhos escola
res que se encontravam no banco traseiro e 
também a aparelhagem do médico. adquiri
da há pouco tempo. Mas nada convenceu os 
marginais. 

FUGIRAM NO CARRO 
Por fim os assaltantes mandaram que 

todos continuassem quietos. e que esperas
sem que saíssem com o carro. "Vamos dei
'xar o carro ali naquela praça". disse um dos_ 
marginais. referindo-se ao Campo de São 
Bento. mas o carro não foi achado. Os fios 
do telefone da residência já haviam sido 
cortados. logo na chegada do trio. e a pressa 
demonstrada por eles parecia se prender a 
um ardil das vítimas. que avisaram que 
outras pessoas estavam para chegar. 

Os bandidos entraram no Chevette. 
estacionado na calçada defronte a casa. e 
sumiram. Só ai o Ministro Bezerra de Mene
zes soube do ocorrido. providenciando o 
registro de ocorrência na 77J DP. de Santa 
Rosa. E.aralelaroente ao assalto. a delegacia 
havia recebido comunicado de um anõ
nimo. avisando de que quatro homens ar
mados haviam sido vistos nas imediações 
da Rua Joaquim Távora. Para lá SP. deslo
cou uma equipe ela delegacia. que é pró
xima à residência assaltada. 

.. 
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Casa do Ministro é assai ta da 
Três homens armados inva

diram, na noite de anteontem, a 
casa do Ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho, Geraldo 
Bezerra de Menezes, na Rua He
rotides de Oliveira, n° 13, em 
Icaraí, levando quase Cr$ 70 mil e 
objetos de valor. Em seguida, 
imobilizaram seus familiares e fu 
giram no Chevette branco placa 
YV9230-RJ. 

O assalto ocorreu às 22h 
JOmin e foi comunicado à 77a 
DP, em Santa Rosa. Os policiais 
vasculharam a área, mas os as
saltantes conseguiram escapar e, 
até às primeiras horas de ontem, 
não haviam sido localizados. 

SURPRESA 
Segundo o Ministro Bezerra : 

de Menezes. que é também pro-

fessor da Faculdade de Direito da 
UFF e membro do Conselho Fe
deral de Cultura, os marginais 
ameaçaram sua família com 
armas e imobilizaram seus filhos 
Marcos e Alexandre, além do 
futuro genro, o médico Paulo Cé
sar Vieira, amarrando-lhes os pés 
com pedaços de uma colcha. 

Ele contou que /Marcos, Ale
xandre e Paulo conversavam na 
varanda, despreocupados, quan
do os três assaltantes. aparentan
do entre 2S e 40 anos. abriram o 
portão, surpreendendo a todos: 
primeiro, roubaram Cr$ 20 mil de 
Paulo. Dentro da casa, imobiliza
ram dona Odete Bezerra de Me
nezes· e sua filha Odete, obri
gando-as a entregar os objetos de 
valor . 

CONVITE 
Depois de amarrarem com a 

colcha os três rapazes, fizeram 
dona Odete recolher o dinheiro: 
"Calmamente, escondendo o que 
ocorria no primeiro andar. ela 
subiu as escadas e foi ao Hosso 
quarto. apanhou Cr$ 45 mil e não 
me disse nada sobre o que acon
tecia no térreo. Eu estava prepa
rando uma conferência e só tomei 
conhec;imento · do assalto quando 
os iadrões já haviam fugido" -
explicou o Ministro. 

Disse que um dos seus filhc'>s 
estava só com Cr$ 500,00 e foi 
convidado pelos marginais para 
sair com eles e fazer alguns ga· 
nhos. Na fuga precipitada. um 
deles pediu à família que expli 
casse o funcionamento do Chevet
te. pois o motor custava a pegar. 

• 
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Casais 
assaltam 
no Centro 

Dois casais abandonaram· 
ontem de madrugada o baile do 
Clube Costeira para assaltar o 
Hotel Sorriso , no Centro . Foram 
presos por dois soldados quando 
contavam o Qinheiro da féria e 
dos porteiros, deixados amar
rados num dos quartos. Na 7l.a 
DP, as mulheres negaram per
tencer à quadrilha dizendo que 
foram apenas convidadas para 
uma noitada no hotel. 

O Chevette do Ministro 
GeraldOBezerra de Menezesqúe 
serviu í>'ara a fuga de tr€s assal
tantes da sua residência , fo i 
achado abandonado. Em Pi
ratininga e Icaraí crescem os 
protestos contra a onda de assal
tos , Na pág. 10. 

·aao r 
e foi, de 

a ·mira de um 
" 22. Os dois ho

~óos das mulheres, se 
portaria, on de também 

•• 11 o porteiro Paulo Guimarães 
. ..-ce que, sob a mira do revó lver, en

·•égou a fé ria de CrS 23 mil. 
CARRO 

O Chevette placa YV 9320-RJ, 
roubado por três homens na residência 
do Ministm.,.Qçraldo Bezerra de Me
neze"S:' na noite de quintá-"feira última, foi 

~-eÍÍr7Jntrado on tem, abandonado em fren
te ao' número 13 da Travessa Santa 
Teresa, no Fonseca. 

O veículo, · de Odete Bezerra de 
Menezes, fi lha do Ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho, após ser peric iado 
,e entregue ao s policiais da 78~ DP/Fon
seca, foi removido para a 77~ DP/ Santa 
Rosa, on de ocorreu o roubo, mas , pos
teriormente ·foi entregue a sua pro-

--~ 

prietária. Os três assaltantes , que fugiram 
no Chevette não depenuam o carro. 

Por outro lado, os agentes da 77! 
DP, que contin uam em diligências para 
identificação dos ladrões, ac reditam que 
ele ~ não são de Niterói, pois abando -' 
naram o Chevette no Fonseca e fugiram 
para o Rio de ônibus. · 
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LAapitalismo e socialism 
. .. . _ _ ~ · . Tristão de At~ayde 

H A palavras que, pela sua ~J?l- =<f pl~s injunas. Na~ussia e desaforo cha- arrastam as multidões, como novos or-
.. , güidade, deveriam ser descarta- -..a ~ar o proXiino de capitalista. No Brasil j feus, aos holocaustos coletivos. 

dãS de nosso emprego hmntuál. I' também é desaforo chamar o outro de . 
As duas que, hoje em dia, mais são usa- -f ljOCialis.t.a. Desceram tanto, no coloqüfã- '==ihi róo~s, ~e_:dade, o 
das como representando aparentemente ll.Smo vulgari~ pelo processo Oãs co- s nca es el'm'Sso 
duas realidades definidas, d~sceram, no mlffiicações em massa, que acabaram 

:=J entanto, ~ nível de simples desafo~o.r ' -i ~rdendo todo s~tú!? ex_ato. E passando 
Pelo fato de passarem do uso Científico ao d-d~QraS..llillversltánas ao re das 6:. 
us~. Ou de representarem ainda .-, ruas. Ou, quando menos. ao·vocãUíário rtpc. ~~J: .. ~' ~-~ .. ~~·~· ~ .... ~ Vo.>UVuu;uoHI 

novidade para o grande público, depois éfõSdebates parJam':ntar..es. 01:1 .dos dis- ~ ~M..::l!. ~~~o ~~~-~~a~~~ 
_ _ que os mass-media as deslocaram das cursos de altas autondades polítiCas, mi- - - - -
4 elites às massas. Ou..s_erem simplesmente lítares ou civis, em ocasiões festivas ou 
_

1
nÕVidades. Re~ordo-ro~ a esse respeito, ;.: f datas nacionais. '~Isso é uro socialismo" ., 

'1 de uma ~c.m_juvenil. Presenciei, -'> P: os o: res _itistas. ~ 
no norte da França, e~ims. a primeira u_ao passa de r~~o ~P t s a , respon- 1f 
~ot assombrado o mundo com ... a publico se divertê, toma partido ou/õassa ~
"semana de aviação", logo depois de ter d~m_o!l esquer i as. nqu'ltntõ o grande 

travessia do canal da Mancha em seu 9 ao largo. :S: que o ):!-SQ impreciso gasuas 
avião. Era um monoplano. Um dos seus .::::\ I5ãlavrãs como hoje as notas de üiii"'CrU-) 
concorrentes, ô norte-americano Curtis ~· Ou devem levãr as ãltas autorida
costumava voar em um.-llli2lano, depoi~ :::{ des. ;es~nsáveis e conscientes da impor

-><! totalmente caído em ãesuso-:- Ao menos .târiCla as pãlavras e do seu sentido, a 

1

.

1 

antes que algum. mventor o e -I tentarem evitar o empreg_Q das que o uso 
1novo, algum ~uper-Concor~. Poi be , "'-f 

,;:f trafegando, pelas ru~ de Pari , 09 
e~~cr..e" ãe cªyalo, CQÓÍÕ êritilo\~ ~liSf>a ~r, pur ~x~mpm, 1:1ue 9§ granQ81i 

..J ~~~va, o meu coch?_iro se desa- Af~V'~cios_ QU n~o 
'"'~ ~outro, em uma esauma: e traVá- -

ram uma longa troca de 

,_ 
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Se . Critto voitall8 ao mundo, co· 
mo 0 receberia 0 mundo? Pergunta 
limpiet, m• suficiente para dese,nca
dear uma IYIIanche de discutlio . 

DI ordin41rio , dizemo• : " À hiltó· 
ria rtJete-~e" . o oporto é que cl a ver
dade : a hirtória não • repete. A com· 
bineção du circunrtincill que rod11· · 
ram 0 natelmento de Crilto nunca 
rnail • pode raproduzir. O lmper~or 
Tib4rio, EI·Rii Herodll, o Governe· 
dor Plletot, quando 11 poderia trfa· 
de semelhante reencontrer-w jamais? 

A face do mundo acha ... trantfor
madl. Nunca mail volve~ 1 Mr mil
ma, nlo só polltica(Tiante, miiiOCial· 
menta, moralmente, !'lligioMmtnta. 
Graçll 10 próprio Crilto, o mundo 
como que foi çriado de novo. 

Dizer que, CIIO o S.lvador voltn-
• o mundo não O h111i1 de reconh• 

01~. importaria;éapital condenaçio do 
Crlltlaniuno. Se, em Cristo voltando, 
nem IOUbermOI acerca de no~~e !'lli· 
gllo o baltlnte para reconhecer o Se
nhor do mundo, cl que nio aprend• 
ma~ nada . 

Crllto, poli, llria reconhecido. E 
é fore de qualquer dúvida que o mun· 
do intalro cairia 101 1'4• do Divino 
~ltl'l . O mundo Inteiro ama a No110 
Senhor Jelul Cristo. 

Algunt doa mait carinho101 tribu· 
tOI p..-.clo• a Cristo partiram de ho· 
mena que Lhe nt~~~ram e divindade. 
Começare e proaaeguire Renan com a 
._-dl w o Filho de O.Ua quem. • 

... 

S C ISTO-VOLT ASSE ... 

Alguns Magos chegaram a 
Jerusalém e perguntaram: 
"Onde está o rei dos judeus 
nascido há pouco? Porque 
vimos a sua estrela no 
Oriente ... " 

!i 

apoteosava a Si próprio , mas parece 
que o encanto da figura de Cristo aca
bou por conquistar o blasfemo. Ex
clamava ele (perdoe-me a citação de 
trecho tão conhecido e familiar) : 
"Mil vezes mais vivo, mil vaze~ mais 
amado depois de Tua morte do que 
durante a Tua passagem aqui pelo 
mundo. Tu te tornarás e pedra angu· 
lar da humanidade, de maneira tão 
complete que arrancar o Teu nome 
dllte mundo, Mria errazd-lo atei os 
alicerces . Entre Ti e Deus já não he· 
verá mais distinção alguma". 

Tinha dito Voltaire, um anti· 
Crirto imensámente mais violento do 
que Renan: "Se reconheceis porven· 
tura algum Ente Supremo, ide ajoe· 
lhar-vos ao$ plls do Crucificado! A vi· 
da e a morte de Sócrates, se o são de 
um lllbio, a vida e e morte de Cristo 
lia-no de um Deus". 

· Poucos foram os que Lhe derem 
as boas vindas quando o Salvador 
veio a primeira vez - alguns rudes 
pastores que deixaram os MUI reba· 
nhos abandonados pelos montes e 
vel11. Mas hoje hé milhõ11 e mllhõ11 
•m conta que 11 esqueceriam dos 
MUI negócios e partiriam de suas 
colmeias para qualquer ::rerra Santa 
ond.e Cristo p!'lferitll habitar. Api· 
nhar-~e-iam de povo todos os. cami· 
nhot num tráfego tem igual na hittó· 
ria; · reduzir ... -iam as Cruzadas, em 
comparação, a um insignificante mo· 
vimento; o preamar de homens que 

1 

José Geraldo Bezerra de Menezes 

inundou o Império Romano durante 
as gra ndes migrações dos bárbaros, 
seria uma gota d 'água .ante o dilúvio 
de povo que acorreria hoje ao torrão 
natal da Cristo. Onde quer que o Re
dentor escolhesse ficar , seria o foco 
de atenção de toda a raça humana. 

E se Jesus , caracterist icamente, 
dissesse: "Não paço um lugar na casa 
dos homens, mas em seu coração", a 
respolta seria: "Senhor, terás um lar 
no coração de toda a humanidade". 

NOTA DA REDAÇÃO - A ma
neira por que, a exemplo do Brasil, 
todos os povos do mundo estão re
cebendo o REPRESENTANTE DE 
CRISTO, Joio Paulo 11, na sua pere
grineçlo aportólica, J! a prova mais 
e/aquente da inteira procedência das 
previsões do saudoso intelectual José 
Geraldo BezerrtJ de Menezes, autor 
do leve e atualfssimo artigo, embora 
escrito em 1925, e que inserimos em 
nossas colunas. 

O Dr. José Geraldo, personalidade 
de escol da cultura brasileira, cujo 
ctlntensrio de nascimento oçorreu, 
em 23 de abril de 1967, foi membro 
da Academia Fluminense. De Carlos 
Laet, o famoso polemista crirtão, 
llte j.u (zo : "Josll Geraldo Bezerra de 
Menezes 11 um dos mestres a quem 
mtJis estimo e respeito, tanto pela sud 
erudiçlo, qutmdo pele sua inescedf· 
llfll modllstia" ·(''Jornal do Brasil" · · 

1 
Rio, 30-3-1926). d 



'Wnra Cnbnl!Rro 
que um dos quadros - talvez o 
ma1s chorante porque tinha 
uma menma envolvida - havia 

' ' 

.. IIIIIRAVESTIDA de I sido retirado 
· arte moderna . A diretora da Divisão de Di-~ ~~~· ·~~: 

a pornografia fusão Cultural do Departamen- •·" 
penetrou nos t~ _de Cultura, a escritora Nélida ·~· ' 
respeitáveis . flnon, afirma que nêh1ium.d9s 

umbrais do MEC", dizia entre ql:lase ?70 qua~ros da expos1çao 
outros esclarecimentos o oficio f01 retirado. Simplesmente, na 
enviado há alguns dias ao Mi- inauguração, o responsável pela 
nistro da Educação e Cultura, montagem, Franco. Barra!, 
Eduardo Portella Rela Comis- achou .Qlfe. o espaço na.o estava 
são Nacional de tforãl e Civis- bem dlVldldo para abngar tan
mo Travestidos de arte moder- tos quaq;os-:- "eles não podJam 
na estavam, segundo a Comis- resptrar , disse .ele- e retirou 
são, três desenhos (Os Faunos, u~ de .cada ~1sta. Quatro ou 
Inocente e Anjo da Guarda) do cmco d1as deP<?I~, contornado o 
artista José César de Castro problema estetiCo, todos os 
todos parte do 3° Salãe-Bariocà quad.ro~ram :-expostGs-a.té
de Arte, no saguão do Palácio que for~m tecolhidos. . _ . 

· da Cultura desde sua inaugura- Contmuando sua histona, o 
ção no dia 8. Lá ficaram até General Adolfo Joao .de Pãu~a 
quinta-feira passada, quando 0 Cout~ çonta que envwu .®_elo 
Salão foi encerrado seis dias an- ao Mirustro Eduardo Portella, 
tes do previsto. pms os quadros acabaram sen-

Ontem a exposição voltou, do expos~os: . . . 
desta vez no Ar9.uivo Geral do - E nao dec1d1 soZinhQ, TQ 
Município do R1o de Janeiro do~ os membros da Conu~sao 
onde fica até o dia 12, já que o for~m ver e e~mcmdaratl1que 
promotor do Salão é o Departa- sena um ult~aJ~ ao pudor apre
mento de Cultura da Secretaria sentar ao publico quadros da
Municipal de Educação. quela espécie Procurei antes li-

. "A CULTURA DEVE TER UM 
LIMITE PARA NÃO AGREDIR OS 

VALORES EDUCACIONAis~~ 

t 
I 
t 

' ' ;. 
• 

, A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
CRITICOS DE ARTE DIVULGOU ONTEM A 

SEGUINTE NOTA, ASSINADA POR 
SEU PRESIDENTE, CARLOS FLEXA RIBEIRO: 

umsério_pre-



"A ·CULTURA DEVE TER UM 
1 

LIMITE PARA NÃO AGREDIR OS · ~· 
/ VALORES EDUCACIONAis~~ ;« 

~~t 
r :~ 
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CatiiJ_o 
em sua bíblioteca 

f odos os que conviveram com Calullo sabiam-no 
mulherengo, parecendo pertencer à casta dos que .se 
deQ:_etem, mal lhes surge pela f~ent.e um vago sornso 
fem1nino. Essa era apenas a aparenc1a, que tmha a sua 
causa no número de criaturas cujas graças êle cantou 
nos seus versos. Foram muitas as suas inspiradoras. ~ca
sionais, e nem as pretas lhe escaparam às setas lm~as 
de seu astro. Agripino Grieco chamou-o, de uma f~Hta, 
de "navio negreiro", um coração carregado de. calivas 
escuras. Nesse ponto êle poderia re~ponder à sát1ra co":' 
a lembrança de Camões, que lambem teceu ende1xas a 
"pretidão do &mor", denúncia de que. ha.via ~~ssado pelo 
seu cammho ao menos algum perfil ae arncana volu
tuosa... Sem olvidar a Vênus etíope que apaix.onou 
Bandelaire. 'Na realidade, porém, de amor verdad?m;> • 
puro, só se conhece um caso, e êsse tem uma h1storla 
pontilhada de lances emocionantes. 

O Senador Hermenegildo de Morais, que represent~u 
Goiás em várias legislaturas, desde o comêç~-da ~epu
blica, costu111ava promover em sua casa r?umoes llt~ro
musicais bastante concorridas. O senador tmha uma filha 
que enfeitiçou o poeta com um simples olhar de candura. 
Recordemos a festa dessa noite que marcou profunda
mente a vida sentimental do sertanejo. Nessa ocasião 
Catullo fascinou os ouvintes com a modinha "Os olhos 
dela" uma de suas mais formosas composições por êle 
mesm'o musicada. Entre os presentes estava um amigo 
íntimo de Catullo, e que nunca passara uma_ noite fora 
de casa. M essa 1eit d ixo -s_e ·ca[ te ou.e o.el 

O GÊNIO 

DA SERESTA 

Sua grande e íínica 
paixão 

Posso arrancar êstes olhot 
para ofertá-los a li, 
porque tudo que há de belo 
noa teus olhoa eu já vi. 

Se para o belo os abriste 
tu somente, entre as mulherea, 
tens o direito sagrado 
de os fechar, quando quiseres." 

~ inspiração aumenta 
Depois dêsses viriam novos cantos, sempre dedl· 

cados à quase noiva ... Sua imaginação trazia a figura 
da amada à sua presença. E êle lhe falava desta forma, 
nos perfeitos alexandrinos de "Imortalidade": 

"Eis! Reverdece a terra e a ave ali gorgelal 
Vergéis e matagais ostentam seus verdôresl 
Canta a cigarra, ali, tal qual uma sereia! 
E a campina estrelada é um céu verde de fl6rH. 

Ateu, a Morte é um bem; a Morte é onipotente! 
Parece, mas não é, um poder destruidor. 
Quando o fruto amadura, é para dar semente, 
que há de voltar em breve ao que já foi: - a flor. 

Verdoroso pomar, VIste cair • fõlha, 
que, transformada em seiva, a vida te asseguraJ 
t natural também que a Morte esaim recolha 
uma alma, e a reencarne após, inda mala pura. 

111 . 
I 

Ao violão, 
para a amada 

se 8ssemelhava ao seu, uma estranha criatura que em 
g.ira da pobreza da selva e trouxera para a 
os ritmos do nosso mundo bár~ro . . • _ 

Descrevemos-lhe o aédo de nossa querênc1a, o 
vador que enobrecera os encantos rú~ti.cos do 
brasileiro, o Brasil em versos e em mus1ca . •• 

Rueda teve uma expressão de en~uslasmo : . . 
- Eu o adivinhava. !:sse poeta tmha de eXIStir .. 

o esplendor da terra o inventaria, arrancá-lo-ia de su 
entranhas ... 

nossos estudos, livros espanhóis e ibero-americanos da 
vária natureza, traduções do que de melhor se divulgava 

·do alemão, do inglês, çlo francês e do italiano, em histó
ria, sociologia, geografia, etnografia, lingüística, tudo em 
volumes baratos editados em Barcelona. Éramos, inicial
mente, três os companheiros mais assíduos de José Ge· 
ral.:lo: eu, Edmundo da Luz Pinto e Sílvio Júlio de Albu
querque Lima, êstes últimos alunos do último ano do 
Colégio MiUtar. Edmundo viria a ser mais tarde, esquivo 
à carreira das armas, um orador famoso de sua turm<1 
de acadêmicos de Direito, de verbo fácil e luminoso que 
lhe valeu entre os colegas o apelido de "Rui Pequeno", Na biblioteca de Catullo 
tal a fôrça de sua facundia e o seu desembaraço que Combinamos, assim, uma visita ao _casebre subu 
faziam lembrar o ·tribuno que na ocasião fascinava a bano em que Catullo vivia, e es~a real1zou-se. no 
mocidade da terra. ·E Silvio Júlio não demoraria mui!o seguinte. Éramos poucos: eu, ~av1d Du:~n, Sflv1o 
a mostrar-se um dos mais autorizados conhecedores da Samuel Nunez Lopez, Paulo Silva ArauJO .•• 
literatura ibero .. americana, um descobridor de novidades com a singeleza que caracterizava Catullo, Rueda 
e um entusiasta dos valôres que surgiam no Continente. se numa intimidade tranqüila. o poeta declamo~ e ca~· 
é hoje um septuagenário que depois de pontificar em tou com 

0 
seu violão, algumas de suas cançoes ma1s 

cátedra da Faculdade Nacional de Filosofia, nela se apo- lindas . .. Depois, Rueda descobriu q~e num recant? da 
sentou com honra e grandeza, se transferiu para o Peru, saleta pobre havia uma estante, e pode_ ver que ali es-
onde continua a ensinar na famosa Universidade de São tavam na boa companhia de um R1chepm, de um Cam-
Marcos, em Lima. poamor, de um Esproceda, de um Herédia, de um Le-

Samuel Nunez Lopes abriu-nos os braços com afe· comte de L'isle, as suas poesias ~ompletas, de que Ca-
gria, pôs à nossa disposição o seu acervo livresco, trans· tu fio íá traduzira algumas. . . Sa1mos do Engenho ~e 
formou o seu reduto em nossa sala privativa de leitura. Dentro tarde ·da noite . .. E Rueda, que ainda demorana 
Os volumes mais caros deixava que os consultássemos, entre nós até outubro, não esqueceria a sua surprêsa 
e muitos outros nos dava de presente. Regosijava-se ao defrontar-se com 

0 
que êle considerava um precursor 

com ser o aproximador de povos que 'Se ignoravam, e da verdadei ra poesia brasileira. .. . 
sentia-se feliz ao verificar que por nosso intermédio ia Em agôsto inaugurara-se 

0 
cam1nho aéreo para o 

ràpidamente aumentando a freguesia. Vieram outros. apa· Pão de Açúcar. Dias antes da chegada do poeta. Leva-
receria entre êles Abreu Fialho, médico notável e hispa.. mo-lo a subir àquele píncaro, para um almõço da que 
nista de alta mentalidade. Dêsses encontros cotidiano!! participamos eu, Sílvio Júlio, David Duran o Samuel Nunez 
resultaria a "Casa de Cervantes", um centro cultural de Lopez. Do alto do penedo que mont-a guarda ao _põrto 
crojeção que ràpidamente exerceria poderosa influência da metrópole como um baluarte nativo a e~erg1r do 
nos meios intelectuais da cidade, com as suas conre· oceano Rueda anteviu a miniatura da Imensidade do 
rP.ncias e reuniões festivas. E foi nessa entidade qu• Brasil. 'Vislumbrou a Amazônia, de que recebera um:t 
brotou a idéia de um convite ao glorioso poeta espanhol impressão remota ao costerar as Guia~as qua~do s~ <ii• 
Salvador Rueda para que visitasse o nosso pais. Lan- rigia para 

0 
Mar das Antilhas ... Ouv1u de nos r~~er~n-

<:ou-a Sílvio Júlio e logo lhe deram apoio seus compa- c ias às florestas titânicas que cob.riam aquela reg!ao,. 
nheiros, tomando David Duran a Iniciativa de procurar a descrlcão da vida do :t!ri~!:'de 1r~ ."e 

0
"P'"r'C'""' 

!! ecursos finane<>ir<~• par" • vinda d• Salvador R•Jeda. borracha ... Dessa convers a nas~eu-lne um dos seu~ ma. 
l:sse conv te fôra msplrado "JOr fato recente. A Espa· belos sonêtos, " EI Cristé> Vegetal", em que figura a arvore 

nha tinha por hábito eleger a culminância de sua artlit generosa que, apunhalada pelo homem que a fere, Ih~ 
poetic~ dentro do espaço de uma época. Coroavam-no retribui a maldade com 

0 
sangue branco de seu cerng 

de louros e inscreviam o seu nome na ara do altar da 
1 

que se transforma em riqueza ..• !ai como o ~azareno 
Pátria. Nessa pedra destinada à eternidade de uma lem- que deu 

0 
seu sangue para salvaçao da humamdade. • • 

Vendo aquêla casulo, hi pouco nio disseste brança gravaram-se os nomes de Gustavo Adolfo Becker, Nova visita de Rueda ao .''Palácio. Choupana!" _de 
que era Impossível crer ali vida existlr?l de Espronceda, de Campoamor. Rueda viria a seguir, com Catullo. Em meados de agôsto. o .. sertanejo ne~sa oca~1ão 
Pois uma borboleta azul celeste, louvor a sua produção lfrlca e épica. Fora das fronteiras re arou 

0 
ambiente para uma feiJO~da ao ar livre. MUI_tos 

daquele corpo morto em breve hi da aalr. Mcioriai_s, onde quer que se falasse o idioma de Cervan· P P. Modinhas cantadas ao vtolão. Era o apent1vo 
· tes, êsses versos c~ntar·lam as mu·s·,cas de um po•·o, convivas. · 1 to que durou ma·,s de dua• 

.. • lírico para ó almôço VIO en • d l I" . d .. Assim, a tua alma, um dia, transportariam nas suas asas os sentimentos da Nação, h Quase ao pôr do sol, passa o um 1ge1ro escanso, 
Irradiando de alegria, os ecos das aventuras do herói popular - o Cid - • R~~S:~ disse versos. A seguir Catullo proferiu um discurso 
sairá, revoando também, diriam da existência de transfiguradores do pensamento h . d imagens belas e no qual proclamou o orgulho 
do leu cropo, que á mat,ril, de uma nobre raça com expressão universal. E Rueda ~u:100 ~ominava ter na humildade de sua tenda ·a 
para uma ~da sidérea, - ~---------------------------~---~c~h~e~g~o~u~à1d~A~m~:é;:r~ic:a~ •. &f~o~i~f~e~s~teija~d~o~n~o~s~~~_!F~Io~r!ai~s~~------,~~~a~l~:;~~~·~~JBtras-,biso~-~.~---------------------------~ dêsses mistéríc;~s do Além~' 



. eram com Catullo sabiam-no 
Iodos os que conviv r à casta dos que se 

mulherengo, parecendo perte~ce frente um vago sorriso 
derretem, mal lhes surge pe aare·ncia que tinha a sua 
f "'- · E era apenas a ap • emJnino. ~sa . cujas graças êle cantou 
causa no numero de cnaturas . . 
nos seus versos. Foram muitas as suas inSpiradoras. ~ca-
. · m as pretas lhe escaparam às setas lmcas 

Sionais, e ne . d · 
de seu estro. Agripino Gneco ~hamou-o, e uma f~ita, 
de "navio negreiro", um cora~ao carregado de. calivas 
escuras. Nesse ponto êle podena re~ponder à sátir~ co~ 
a lembrança de Camões: q_ue lambem te.ceu endeixas a 
"pretidão do amor", denuncia de que havia passado pelo 

1
eu caminho ao menos algum perfil de africana volu· 

tu os a. . . Sem olvidar a Vênus etíope que apaixonou 
Bandelaire. 'Na realidade, porém, de amor verdadeiro e 
puro só se conhece um caso, e êsse tem uma história 
pontÍihada de lances emocionantes. 

o Senador Hermenegildo de Morais, que representou 
Goiás em várias legislaturas, desde o comêço da Repú• 
blica, costumava promover em sua casa reuniões Htero· 
musicais bastante concorridas. O senador tinha uma filha 
que enfeitiçou o poeta com um simples olhar de candura. 
Recordemos a festa dessa noite que marcou profunda
mente a vida sentimental do sertanejo. Nessa ocasião 
Catullo fascinou os ouvintes com a modinha "Os ·olhos 
dela", uma de suas mais formosas composições por êle 
mesmo musicada. Entre os presentes estava um amigo 
intimo de Catullo, e que nunca passara uma noite fora 
de casa. Mas dessa feita deixou-se ficar até que pela 
madrugada terminasse a reunião de Hermegildo de Mo
rais. Quando verificou · que era· muito tarde, confidenciou 

. ao vale o temor de ser mal recebido no domicilio pela 
espôsa ciumenta. Catullo ofereceu-se para acompanhá-lo. 
Deixasse t\)do por sua conta .. . 

Quando chegaram à residência do companheiro, a 
recepção foi violenta. A espõsa recriminou o marido. 
Aquilo não era hora de um homem decente voltar para 
casa ... Entraram na sala de jantar. A mulher, agastada, 
dirigiu-se à sala de visitas. Catullo, tranqüilo, seguiu-a, 
e procurou acalmá~la. Não havia razão . para tanto ba
rulho. E a culpa pela demora era inteiramente- sua. 
E para prová-lo ergueu o violão e cantou "Os olhos 
dela". Ràpidamente a fisionomia da senhora se foi trans
formando. Iluminava-a uma expressão de encanto. Nessa 
altura Catullo Indagou: 

- Minha senhora, por que não olhou para mim en
• quanto eu cantava? 

E ela lhe respondeu: 
- Porque o senhor cantara uns olhos tão belos 

que eu tive vergonha dos meus . . . · 
Vitorioso e alegre Catullo explicou: 
- Foi por isso, por causa dos "olhos dela", que 

aeu marido, e todos os que estiveram na casa do Se
nador Hermegildo, esqueceram o tempo e deixaram que 
a noite avançasse tanto. . . · 

O namôro começou num olhar 
Os olhos eram os cta filha do senador, eram da 

mOça que Catullo amava e a quem pretendia viesse a 
ser sua noiva. Chamava-a de "Coleira", e isso porque, 
ao vê-la pela primeira vez lhe descobrira um colar em 
volta do pescoço e que lhe dava uma distinção par
ticular e aristocrática. Ela era tOda o · fulgor daquele 
aderêço com um fl'\edalhão de ouro e pedrarias que rlie 
pousavam no colo . .. 

Teve início ai um namoro discreto, um ·namõro de 
duas almas adolescentes que se atraiam e compreen
diam. Depois dos "Olhos dela" nasceram outras rimas 
não menos doces, e Catullo compôs esta admiráv~l "Ave 
Maria humana" que traduz um diálogo imaginário: 

·"Perguntaste, gracejando, 
Se mos pedisses um dia, 
eu, por te ser agradável, 
meus olhoa arrancaria. 

Talvez nlo aalbas que f&ste, 
desde aquela ocasiio, 
a musa que abriu nesta alma 

estrêla da lnsplraçio, 

Se sou poeta • cantor 
devo a 11 e a mais ninguém, 
por Isso dou-te oa meus olhoe 
E tudo que fies cont&m. 

Aa llus6es que já viram 
a• auu duu meninaa, 
os encantos, u belezH 
de tantu horu divinas. 

Tens de aceitá-los com tudo 
que ilea .souberam gozar: 
Com 01 prantos que Já choraram 
e oi que ainda têm de chorar. 

·---...--rTn;,rrn:~~----olJlTo·s---n-o-s-----a·av-e~---a ·~:J---p·r-~Qrn· ..,-, ·-· .... - ::~ ........ .,.J ............. _ -- -;J~,: ........................ """" ""' ,.,,l'lo Alil"'o "'"'""''í'i'""•"•· ... ·· ----··----
caâos à quase noiva . .. Sua imaginação trazia a figura com ser 0 aproximador de povos que ·se ignoravam, e 
da amada. à sua prese~ça. E êl,~ lhe f~lava .?esta forma, sentia-se feliz ao verificar que por no~so intermédio ia 
nos perfeitos alexandnnos de Imortalidade : ràpidamente aumentando a freguesi~ .. Vieram outros. apa• 

receria entre eles Abreu Fialho, medicO notável e hispa.. 
"Eis! Reverdece a terra e a ave ali gorgeial nista de alta me.ntalidade. Desses encontros cotidianoll 
Vergéis e matagais ostentam seus verdôresl resultaria a "Casa de cervantes", um centro cultural de 
Canta a ~igarra, ali, tal qual uma sereia! J:~rojeção que ràpidamente exerceria poderosa influência 
E a camptna estrelada é um céu verde de 116ree. nos meios intelectuais da cidade, com as suas conre• 

n>ncias e reuniões festivas. E foi nessa entidade que 
Ateu, a Morte é um bem; a Morte é onipotente! brotou a idéia de um convite ao glorioso poeta espanhol 
Parece, mas não é, um poder destruidor. Salvador Rueda para que visitasse o nosso pais. Lan-
Quand_o o fruto amadura, é para dar semente, ! c:ou-a Silvio Júlio e Jogo lhe deram apoio seus campa-
que ha de voltar em breve ao que já foi: - a flor. nheiros, tomando David Duran a iniciativa da procurar l OS recursoa fifl&Q.Ca.i...,....-r .. a vinda ela Salvador Rueda. 
Verdoroso pomar, v1ste ca1r a lôlha, · 1- ~sse convíte fôra Jnspirado 'JOr fato recente. A Espa-
que, transformada em seiva, a vida te assegura] rha tinha por hãbito eleger a culminância de sua art~t 
t natural também que a Morte asaim recolhe poeticao dentro do espaço da uma época. Coroavam-no 
uma alma, e a reencarne após, inda mais pura. de louros e inscreviam o seu nome na ara do altar da 

Vendo aquêle casulo, hi pouco não disseste 
que era impossível crer ali vida existir?! 
Pola uma borboleta azul celeste, 
daquele corpo morto em breve ht de sair. 

Assim, a tua alma, um dia, 
Irradiando de alegria, 
sairá, revoando também, 
do teu cropo, que é matéri., 
para uma vida sidérea, 
dêsses mlstériQs do Além." 

Mas não veio o noivado 

Catullo voltou por diversas vêzes à casa do Senador 
Hermenegildo de Morais. Viu e reviu a amada. Ela o re· 
cabia com sorrisos .. . Alimentou um idilio que cada vez 
mais prendia o poeta. ·Chegara o momento de, ou assu
mir um compromisso, ou fugir a êle numa retirada sern 
explicação, pois que para esta faltavam a Catullo as con
dições que a justificassem .. . Veio-lhe então à memóriill. 
o drama da casa de Silveira Martins ... Tinha-se na conta 
de um homem casado e, em tais circunstâncias, legal e 
moralmente impedido de casar-sei com a mulher de suit 
escolha. Honesto; preferiu desaparecer sem que a Coleira 
soubesse dos motivos que o induziam ao súbito afasta. 
mento. Amou-a de longe, na continuidade de seu sonho, 
e de nenhum outro romance assemelhado se lhe conhec 
no curso de tôda a sua existência. Catullo poderia subs· 
crever, como seu, o maravilhoso sonêto de Olavo Biia t.~ 
"Tu foste a só", em que o grande poeta confessa o seu 
único amor, por Amélia de Oliveira ... Bilac morreu sol
teiro e Amélia conservou-se nesse estado enquanto vi· 
veu. Octegenária, ainda a vimos, diante do busto c:1;, 
poeta. amado, no Passeio Público, a chorar a sua imenu 
saudade. A Coleira foi também a única, a Só, que Ca• 
tullo amou com amor verdadeiro, o dos vinte anos, sin· 
cero e 'espontâneo; o que satisfeito em plenitude abr• · 
flôres na alma, mas frustrado deixa em lugar das fi6J:.:·7 
cicatrizes. . . ., 

Salvador Rueda visita Catullo 
O ano foi o de 1914. Havia, na esquina da Rua "t 

de Setembro com a Praça Tiradentes, o Café Amazonas, 
de propriedade do espanhol David Duran. O dono dll 
estaqeiecimento cedera a seu patrício, Samuel Nuiiez 
Lopes, um andaluz jovem e barbudo, uma porta q·.• 
abria para um corredor aos fundos da casa, para qJct 
al i instalasse o seu pequeno negócio de livraria, o t'iil
brião da grande futura Livraria Espanhola, que se abr1ria 
tempos depois em diversos pontos e acabaria na Fua 
13 de Maio, vencido um período de mais de duas dé.ca
das de fecunda atividade em benefício do intercâmbio 
cultural entre o Brasil e os po.vos ,de língua casteiha.na. 
Nessa alfurja, Samuel, que antes vivia de mercadejar obra! 

. cientificas, percorrendo os consultórios médicos, mo.~tou 
o seu primeiro núcleo. Sua primeira clientela se COflpU· 
nha de jovens ávidos de conhecimentos, estudantes' que 
saiam dos ginásios para os cursos universitários. U111 dia 
José Geraldo Bezerra de Meneses, advogado em Nileról, 
estudioso de assuntos brasileiros, amigo fntimo de. Ca· 
pistral')o de Abreu, .levou-nos à furna de Samuel, dizen· 
do-nos que nela encontrarlamos um rico manancial para 

----------------------,---------~--------1 
NO PRÓXIMO DOMINGO 

. Uma noite em casá'de 
Mello Morais FilJJo 

Pátria. Nessa pedra destinada à eternidade de uma lem
brança gravaram-se os nomes de Gustavo Adolfo Becker, 
de Espronceda, de Campoamor. Rueda viria a seguir, com 
louvor à sua produção Hrica e épica. Fora das fronteiras 
l'acioliais, onde quêr que se falasse o idioma de Cervan· 

· tes, êsses versos cantariam as músicas de um povo, 
transportariam nas suas asas os sentimentos da Nação, 
os ecos das aventuras do herói popular - o Cid - e 
diriam da existência de transfiguradores do pensamento 
de uma nobre raça com expressão universal. E Rueda 
chegou à América, foi festejado nos Jos:~os Florais de 
Cuba, sendo sagrado em 1913, em Havana, como o con· 
tinuador emérito dos maiores que o precederam na mis
são de proclamar as maravilhas da sua terra e a da sua 
gente. ~sse ato sugeriu a Silvio Júlio a oportunidade de 
o Brasil também proporcionar ao poeta da Espanha um 
minuto de esplendor através de um gesto semelhante llCS 
dos cubanos. 

A chegada do poeta 
Rueda velo, então, em ag6sto de 1914. Fomos rece· 

be-lo a bordo do transatlântico em que viajara. Tomamos 
uma lancha no cais Faroux. Atingimos o navio e subimos 
para o convés onde logo abraçamos o visitante. Era um 
homem baixo, de feição rude, alguém que denunciava 
as suas origens humildes, na simplicidade dos gestos, 
na pele queimada pelo sol, no vigor da compleição físi
ca ... Rueda era um ilhéu de Tabarca, filho de pesca· 
dores que lutavam com o mar bravio nas vizirJ.hanças 
da ·costa de Barcelona. Naquele ambiente se modelara 
c seu espírito, se aguçara a sua sensibilidade, antes dos 
seus contatos com a cultura que lhe viria da universl· 
dada e principalmente dos livro~ em outra atmosfera. 
Feita a aproximação, Identificados os promotores da re
cepção, descemos todos eni busca da. terra firme. No 
momento de saltar para a pequena embarcação encos
tada ao navio, um incidente curioso e imprevisto deu 
ensejo a que o poeta depressa se denunciasse na espon
taneidadã de seu astro. Rueda trazia consigo uma caixa 

çartola que u~;Wa 11~ lU .Q~~res propnos, em recep· 
ções mundanas que lhe seriam oferecidas. A ·caixa, num 
elos balanços da lancha, fugiu-lhe das mãos e despencou
li para as águas ... Rueda, melancólico, contemplou o 
envólucro de papelão que flutuava e viu que êle se afas
tava até perder-se na distância ... Desembarcamos, e no 
trajeto do cais para o Hotel Guanabara, na Rua da Lapa 
- de propriedade de um dos membros da Casa de Cer
vantes -, Rueda, silencioso, tomou de um pedaço de 
J)apel e rabiscou um sonêto de saudade pelo objeto pre
cioso que perdera. E guardo dêle êstes versos iniciais: 

"MI aombrero espatiol de ocho reflejos, 
Caióae ai mar en raudo remo li no .. . " · 

O resto fixava com beleza a fuga da cartola que êle, 
afinal, não teve necessidade de ostentar, porque, por 
tada a parte onde apareceu, o ornamento burguês tor· 
nou-se prescindível. . . · 

Naquela mesma noite, no salão do hotel, com as 
janelas amplas voltadas para a Guanabara, após o jantar, 
formou-se uma roda de amigos. Falou-se de personali· 
dades de que Rueda apenas ouvira citação ligeira. ~le 
tinha notícia de Bilac, de Alberto de Oliveira, de Ma
chado de Assis, de alguns clássicos, principalmente de 
Alencar, de quem lera referências em escritos de seu 
idioma. Iria conhecer de perto os dois primeiros ainda 
vivos e atuantes. Mas depressa ocorreu-lhe uma Inda
gação: 

- E o poeta nacional por excelência, um dêsses 
que são uma espécie de revivescência homérica, a voz 
dominadora. da terra, como se chama? Não é possível 
que não exista, quando esta natureza · gigantesca que 
tenho diante. dos olhos ",18 diz que êle apda por ai f 
traduzir em poemas a imagem dêsse muhdo de tanta 
grandeza . .. 

Respondi-lhe que éle tinha razão. . . Mas tinham os, 
• não muito distante dali, o feitice_lrl; que éle imaginava: 
era Catullo, o bardo sertanejo, um tipo que, por acaso, 

da verdadeira poesia brasileira . .. 
Em agôsto inaugurara-se o caminho aéreo para o 

Pão de Açúcar. Dias antes da chegada do poeta. Leva
mo-lo a subir àquele píncaro, para um aimõço da que 
participamos eu, Sílvio Júlio, David Duran t Samuel Nunez 
Lopez. Do alto do penedo que monta guarda ao p6rto 
da metrópole como um baluarte nativo a emergir do 
oceano, Rueda anteviu a miniatura da imensidade do 
Brasil. Vislumbrou a Amazônia, de que recebera uma 
impressão remota ao costerar as Guianas quando sa <ii
rigia para o Mar das Antilhas... Ouviu de nós refer~n
cias às florestas titânicas que cobriam aquela região, 
a descricão da vidJJ do. ,t:ílr; 1.a,le.ira ,., "'"!"io')f'V'~"' r 
borracha . . . Dessa converM nas~eu-ihe um dos seus ma. 
belos sonetos, ''EI Cristo Vegetal", em que figura a ár•ore 
generosa que, apunhalada pelo homem que a fere, Ih! 
retribui a maldade com o sangue branco de seu cerne 
e que se transforma em riqueza . .. Tal como o Nazareno 
que deu o seu sangue para salvação da humanidade .. • 

Nova visita de Rueda ao "Palácio Choupana!" de 
Catullo. Em meados de agôsto. O sertanejo nessa ocasião 
preparou o ambiente para uma feijoada ao ar livre. Muitos 
convivas. Modinhas cantadas ao violão. Era o aperitivo 
lírico para õ almôço violento, que, durou mais de duas 
horas. Quase ao pôr do Sol, passado um ligeiro descanso, 
Rueda disse versos. A seguir Catulio proferiu um discurso 
cheio de imagens belas e no qual proclamou o orgulho 
que o dominava por ter na humildade de sua tenda ·a 
maior figura das letras hispânicas. 

A Academia Brasileira de Letras recebeu Rueda na 
sua sede em sessão especial. A Sociedade Brasileira de 
Homens de Letras, presidida por Olavo Bilac, pfereceu
lhe um recital em que foram declamados seus poemas . 
Por fim, aproximou-se a data do regresso à Espanha. 
Ainda aí, feitas as despedidas protocolares, Rueda não 
deixou de manifestar a alguém a sua gratidão por lhe 
haver dado a boa fortuna da convivência do poeta em 
que êie mais sentiu a presença do trópico. Prp~~ou-o com 
esta carta que remeteu ao livreiro Samuei_Nuõaz. ..l.Ppez, 
ê(j'úãtranscreYõ1rããiTiida: · 

"De sua emprêsa sublime, amigo Samuel Nui'iez, 
da fundação de sua Livraria Espanhola neste grandioso 

~
. e hospitaleiro Rio de Janeiro, não se podem dizer senão 

iouv.ores incondicionais, elogios absolutos .• Como afirma~ 
o ilustre sábiO brasileiro, o senhor Bezerra clãMeneses, 
v:-tem Sido, 'lrga~sso insi~ compatiiõtã Dom 
David Duran, o mais alto EmBaixador da alma, aâfnenta
liCá'ae"'es1>anhola. Do popularíssimo cantor e poeta Ca
tullo. levo dêie esta lembrança: é êie a primeira pedra 

,. 

para a criação de uma poesia do Brasil, de caráter pura· 
mente nacional. · ~sse Catuilo, que parece uma simples 
voz do povo, não elevada à categoria literária, é nada 
menos do que o precursor da poesia independente de 
tõda a influência francesa, augure do Parnaso futLJTo, com 
exclusivas características raciais. Deu-me a visão e a emo
ção da poesia desta terra. Adeus, Meu encantamento pelo 
Rio de Janeiro é muito grande : dificilmente poderei eu 
viver sem saudades na Europa, depois de ter vlstü '351!! 
Incrível natureza." 

Rueda volta à Espmtlia 
Rueda partiu sem que todos os qu~ o eslimavam o 

abraçassem. Teve de aproveitar o último navio que Iria 
ainda afrontar o bloqueio submarino que foi um dos mais 
sérios da primeira fase da guerra que começara em 

~agôsto. Mas não esqueceu os que não puderam compa
recer· a seu embarque. Aproveitou as horas de que dis
punha para os aprestos da viagem de retõrno à Espanha, 
para fazer visitas de despedidas. Em minha casa, em 
Copacabana, passou ràpidamente, e não me encontran
do, deixou-me um exemplar da recente edição de suas 
"Poesias qompletas", com esta amável dedicatória: "A 
Carlos Mau!, escritor ilustre, crítico sutilíssimo, poeta ado
rável e nobre amigo,.. seu agradecido Salvador Rueda." 

De Madri, meses mais tarde, recebo o "Heraldo de 
Madrid" , um dos importantes diários da Espanha, com 
um artigo em que Rueda manifesta seu pensamento a 
respeito de minhas atividades jornalísticas e literárias em 
favor da divulgação da literatura espanhola no Brasil, nes
tes têrmos: "Carlos Mau!, na tribuna, na imprensa e no 
livro, com sua inteligência extraordinária, sua vastlssima . 
cultura, tem-se desdobrado em benefício de tudo o que 
é nosso com uma abundância sem limites. Tive a honra 
de conhecer êsse homem insigne a quem a literatura 
espanhola deve o máximo de gratidão. Maul é o mestre 
jovem da geração nova, cuja pena tem lutado mais do 
que como pena, como espada. É um batalhador que tem 
alguns pontos de contato com nosso glorioso· Clarim, e 
que é, além de analista estético, cronista, jornalista e, 
antes de tudo e acima de tudo, poeta. " 

Sõbre êsses dias de satisfação correu o tempo. Sal
vador Rueda morreu em plena glória. Mas enquanto viveu, 
mJ.ca deixou de recordar os meses ·de convivência com 
os brasileiros. Nunca esqueceu o Catulio qúe o deslum
brou e lhe desvendou o Brasil no mais fundo de sua 
alma . •• 
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Vaticano pune Dom ~Pedro Casaldáliga 
SÃO PAULO -O Vaticano proi- .... 

biu o Bispo de São Felix do Ara
guaia, Dom Pedro Casaldáliga, de 
falar em público, viajar e publicar 
artigos e livros, numa punição seme- 
lhante à sofrida pelo teólogo Francis
cano Leonardo Boff, submetido a um 
ano de "silêncio obsequioso". Há 
três dias, Dom Pedro recebeu uma 
carta do Presidente da Sagrada Con-

1 
gregação dos Bispos do Vaticano, J 
Cardeal Bernardin Gantin, comuni
cando a decisão da Santa Sé. 

Considerado um dos líderes da 
"ala progressista" da Igreja no Bra
sil, o espanhol Dom Pedro Casaldáli-
ga se recusava, desde que assumiu a 
prelazia d - Felix do aguaia, 
em a fazer a o ngatória visita 
periódica ao Papa - a ad limina. O 
Bispo as considera inúteis, por se
rem rápidas e caras. Além disso, du
rante o regime militar, temia ter seu 
retorno ao Brasil impedido pelas au
toridades. . 

Seu engajamento à Teologia da Li
bertação também contraria o Vati
cano. As duas visitas que fez à Nica
rágua, nos dois últimos anos , 
irritaram ainda mais as autoridades 
da Igreja. 

Há três meses, ele esteve no Vati
cano com o Papa João Paulo II e com 
o Cardeal Gantin e o Presidente da 

(

Sagrada Congregação para a Doutri- f qual estaria resumido seu pensa~ 
na da Fé (ex-Santo Ofício), Cardeal mento. ~le se recusQJ!. / 
Josef Ratzinger, no Vaticano, para O Bispo sam de sua Diocese logo 
esclarecer suas posições. Os Car- após ter recebido o documento do 
deais lhe perguntaram o que achava Vaticano. Na noite de onten;J.J>om 

, 

dos documentos sobre a Teologia da ~ás Balduíno, que o estava hospe
Libertacã.o... Ele disse que os acei-· dãn o, d1sse que o amigo saíra. Ele 
tava, assim como à Carta papal que evitou comentar os termos da deci
considerava a corrente "oportuna e são do Vaticano, explicando que .teu
necessária". Os Cardeais lhe pedJ tara esclarecer tudo com a Nunciatu· 
ram para que assinasse um doeu- ra Apostólica e a representação 
mento, preparado pelo Vaticano, ·no diplomática do Vaticano no Brasil. 

Santa Sé silenciou 
Boff por um ano 
O frei franciscano Leonardo Boff, 
trono de T lo · Libertação, I 

tam em 01 a vo, em ab · e , de 
sentença do Vaticano que o condena
va a se recolher ao "silêncio obse
quioso" por um ano. A medida cul
minou um processo de cerceamento 
à divulgação das teses do religioso, 
iniciado em..l.98.1..-após o lançamento, 

lpela Editora Vozes, do livr~, 
Caljsma_e_. Poder''. Seus traoailios 
anteriores já tinham sido criticados 
pela ala conservadora do clero. 

Uma das peças da condenação foi 
um artigo do teólogo gaúcho Urbano,. 
Zilles-C.QID crfficaS-a.a l ivro, a pe
Õldo da Comissão para a Doutrina da 
Fé da Arquidiocese do Rio de Janei
ro. O processo chegou à Congregação 
Romana, após dois anos de corres
pondência entre Boff e a Comissão. 

Em maio de 84, o Cardeal Joseph 
Ratzinger, Prefeito da Sagrada Con
gregação para a Doutrina da Fé en
viou a Boff convite para uma conver
sa no Vaticano, junto com a 
avaliação da obra. O religioso apre
sentou-se. Um ano depois a Congre-

não podia conceder entrevistas. · 

Um 'progressista' adepto 
da Teologia da Libertação 
C onsiderado um dos líderes da 

"ala progréssista" da Igreja 

l no Brasil, o _espaJJbQ] de nasci
mento asaldá · a sempre · 
se recu~er as !itas ad li- ~ 
mina pois, além de considerá-las 
inúteis, na época do regime mili
tar temia ser impedido de retor
nar ao Brasil. 

As duas viagens que fez a Ni
carágua, nos últimos dois anos, 
irritaram ainda mais as autorida
des do Vaticano, já desgostosas 

t
pela sua ausência das visitas ad 
limina e pelo seu engajamentq 
_na Teologia da Libertaç!Q.. 

Casaldáliga chegou a enviar 
uma carta ao Papa explicando as 
suas posições. Há cerca de três 
meses reuniu-se no Vaticano com 

I 
o Papa João Paulo 11 e com os 
Presidentes das Sagradas Congre
gações dos Bispos, Cardeal Ber
nardin Gantin, e para a Doutrina 
da Fé (ex-Santo ,ofício), Cardeal 
Josef Ratzinger, quando recusou
se a assinar um documento, pre-
parado pelo Vaticano, resumindo 

as suas idéias. 
A conversa de 15 minutos com 

o Papa João Paulo II foi amena. 
Casaldaliga repetiu ao Papa a ra-l 
zão de suas restrições às visitas 
ad limina, mas elogiou o encon" 
tro que João Paulo teve no ano 
passado com um grupo de bispos 
brasileiros - no qual teria haVi
do tempo suficiente para a discus
são dos problemas. 

Dom Pedro Casaldáliga chegou 
ao Brasil em janeiro 1968 e, 

\

por duas vezes, o overno rasi
leiro tentou expulsá-lo por sua 
atuação em favor dos que não 
têm terra. Antes de ser eleitó bis
po iniciou um trabalho de docu
mentação do que considera "in-
justiças e arbitrariedades" que se 
cometem no Brasil contra os tra
balhadores rurais. Logo depois 
que foi escolhido Bispo, segundo 
Dom Tornás ll~no, alguns re
presentantesôS1ãfífundiários 
procuraram a' Nunciatura Apos
tólica, em Brasília, tentando im
pedir a sua sagração. 

\

gação o condenava ao silêncio, além \ 
de afastá-lo das funções de editor, 
conferencista e escritor. Também 

--------~----~~~------~------~----~------------~ 
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Juristas acham . , 
recurso mocuo 

SÃO PAULO- Na opinião de juristas, 1 

dificilmente o Supremo Tribunal Federal : 
(STF) acolherá a ação anunciada pelo·· ~ 
prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, con- 1 \'( 

tra a convocação extraordinária do Con- 1 1 
gresso em janeiro, para votar a emenda ; ~ 
da reeleição. Maluf argumenta que a ree- • ~ 
leição não é matéria "urgente ou relevan- 1 F) 
te", condição imposta pela Constituição : ., 
para a convocação dos parlamentares . • 
Ives Gandra Martins ressaltou, entretan- ~ I 
to, que "o STF sempre entendeu que cabe ; \ 
ao poder político, no caso o Executivo e o ; 
Parlamento, a definição do que é urgente • 
ou relevante". 

• 
"Vejo pouquíssimas possibilidades de 1 

Maluf conseguir alguma coisa. Digo isso • 
com meus 40 anos de experiência em 
acompanhar as decisões do STF. A juris- · 
prudência no Supremo Tribunal Federal • 
é muito clara em relação a isso. Trata-se : 
de uma discussão política, não juridica", ~ 
acrescentou. 

O jurista Celso Bastos apresentou 
mais um argumento contra as pretensões ' 
da Maluf. "Não bastasse a jurisprudên- • 
cia, é evidente que a votação da emenda : 
da reeleição é um assunto relevante. Se ~ 
definir se o presidente poderá ou não ser , 
reeleito não é um assunto importante no • 
Parlamento, não sei dizer o que seria", ~ 
afirma. , t 

lves Gandra lembrou que, em 1982, 
partidos de oposição pediram a inconsti
tucionalidade do Decreto-Lei 1.940, que 
criava a contribuição do Finsocial. Argu
·mentavam que a criação do imposto não • 
era "urgente", logo deveria ser objeto de 
um projeto de lei, não de decreto-lei pre- . 
sidencial. O STF, na ocasião, julgou-se .· 
incompetente para decidir o que é "ur- ; 
gente e relevante" dentro do Congresso ~ 
Nacional e rejeitou o pedido. O acórdão • 
do STF criou jurisprudência sobre o as- / 
sunto. ·: 

MPs- "Depois disso, sempre que se ~ 
tentou derrubar decretos-lei, ou mais re- •' 
centemente as medidas provisórias, o ~ 
S'{F não acatou o argumento da falta de • 
urgência", afirmou Gandra. A prova dis- • 
so, segundo ele, é que o governo edita e : 
reedita medidas provisórias sem se ater :. 
ao conceito de urgência e relevância, e o · 
STF nunca quis se intrometer no assun- . 
to. 

"Agora em setembro, o governo edi- · 
tou uma MP sobre a Contribuição Social : 
sobre o lucro, que passa a, vigorar só em , 
janeiro do ano que vem. E evidente que 
não se trata de um assunto urgente, por
que se deu três meses para que entre em : 
vigor. Mas o governo fez isso porque 1 

sabe que não perde no tribunal", disse 1 

Gandra. ; 
Celso Bastos acha que os termos da 1 

Constituição são abrangentes o suficiente; 
para que governo convoque o Congresso, 
no recesso, se julgar necessário. "A Cons- ~ 
tituição não quis restringir o poder políti- 1 

co do presidente. Os termos 'urgente e 1 

relevante' são abertos o suficiente para: 
que o presidente tenha liberdade para1 
convocar o Congresso", disse Celso Bas- í 
tos. 

Em Brasília, um ministro do STF disse 
que a compatibilidade com o texto cons
titucional só poderá ser avaliada depois • 
de conhecida a mensagem presidencial de ; 
convocação do Congresso. Quanto ao , 
parecer do jurista baiano Edvaldo Brito, 1 

de que não se pode reformar a Constitui- : 
ção por via de emenda, a jurisprudência • 
do STF não é favorável às pretensões do ; 
prefeito Paulo Maluf, pois nem a even- • 
tual prorrogação de mandatos eletivos :· 
fere cláusula pétrea (intocável) da Consti
tuição. 
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ADVOGADOS 

Celestino • assumtu a 
previdência da AF AT 

Celestino vê humanismo na Justiça do Trabalho 

O adn>gado Celestino da Sih·a Ju
nior, <hl assumir a pres idencia da Associa
'''" Fluminense de Advogados Trabalhis
tas. prnn1eteu le\·ar assistência aos ad\'oga
dn'-1 do interior do Estado. atran!s da cria
ção de delegacias nas cidades que .iú con
tam com Juntas de Conciliação e .Julga
mento. "Dessa maneira. acredito que es
taremos trabalhandtl para o aprimora
mento eu engrandecimento da Justiça do 
Trabalho. um dos n.1n1os mais humanos da 
Justiça:·. 

Ao passar o cargo, o adn>gado Carlos 
Artur Paulon defendeu o aperfeiçoamenlo 
du Poder Judiciúrio e sua independência. 
O Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. 
n' presidêille i.J{,- Tribunal Superiõrãô 
irabalho. destacou a importância da Jus
iiÇãTrabalhista, ~enquanto o c,msdhei'fi., 
da 0AB7RT. Celso Soares. mencionou as 
lutas dos advogados trabalhistas para a 
agilização do Judiciário trabalhista. 

HUMANISMO 

A cerimônia foi realizada no Salão 
Nobre da Casa dos Advogados, sede da 
16~1 Subseçr10 da OAB ele Niterói. cóm a 
presença de cerca ele 300 pessoas, entre 
juí1.es. advogados. jornalistas e represeri
tantes de entidades patronais e de traba
lhadores. Ministério Publico. Assistência 
Judiciúria e da Procuradoria. 

O IHl\U presidente ela AF AT disse: 
porque IHíssa entidade estú ligada aos que 
buscam e atJS que distribu.:m a Justiça-'.!o 
Trabalho, é que me vêm à lembrança as 
pali.nTa~ súhia~ e vcrít-licas de Agamenon 
Magalhães e Marcondt:s Fil11o. em 1942, 
quando submeteram ao Presidente Uet61io 
Vargas o anteprojeto que instituiu a Jus
tiça do Trabalho. 

O prim"iro 'afirmou que "o aparelha
mento judiciário prc•conizado era indis
pen,{l\el à consagração do humat~ismo 
'<JCial e que 'em ele seria o caminho da 
rebeldia e das rei,intlicaçô<.~ subH:rM
\ao.;" 

c mais tarde, ao apresentar o projeto 
da CLT. ao mesmo Presicleme, declarou 
Marcondes Filho: "As mais altas conquis
ta' S(JCiais süo atingidas num clima de paz, 
de cooperação de classe, ele amor à hu
man idade, de acenclrada Justiça. sem con
wlsües e sem reivindicações. violentas. 
porque um bom Governo prevê os proble
mas e prevê as soluções" . 

Por isso - destacou Celestino da 
Siha Júnior- é que a AFAT existe: para 
congr<tgar os advogados militantes na Jus
tiça do Trabalho, elos mais distantes rin
aies do Estado e lutar pelo engraudeci
mento ela Justiça do Trabalho e sobretudo 
da classe, pois sem da o mundo seria o 
caos. já que o advogado é a figura indis
pensável na aplicação da lei e na dis
tribuição da Justiça. 

Após citar trechos ele La Marchy. 
cduardo Couture e Padre Antônio Vieira, 
o novo presidente ela AFAT garantiu a 
instalação de delegacias em todos os mu-

·r 

nic1pins onde jt1 funcionam Juntas do Tra- J 

h;dho. com \Ú;tas à assistência à classe e ao 
engrandecimento da Justiça do Trat:alho. 

l'OMJ>IWMISSOS 
·f i 

Carlos Artur l'aulon realçou os com-'1) 
promissos dos dirigentes da AFAT. E fi-' 
nalidade estatutúria da agrerniação pnr·~" 
mo\t!r e incentiYar o estudo do Direito do ~ 
Trqbalho. Não se trata aí de encarú-lo de ~ 
fl.lrma acadetnica e se perder nas 4 ues
ti"les doutrinúrias ou legislaÚYas. confina
das numa elite intelectual. 

Ao saudar seu ex-aluno Celestino da 
Siln1 Júnior. o Ministro Geraldo Be7.erra 
de Menezes disse que pre\iu um futuro 
brilhante para ele, de\ido ao seu devad\1 ··l 
gosto pelas causas trabalhtstas. amor aos 
e'tudos e espírito de conciliaçüo. fatores ~ 

• j' ~ fundamentais para um bom desempenho à 
1 frente da AFAT. ele cla,;sificou o Direit<l~ 

do Trabalho como o" Direito do futuro" . ,,() 
O 2~ Secretúrio da OAB / RJ. Celso'lt 

Soares. em nome da entidade, afirmou ter•;l 
certe7,a ele que Celestino ela Silva JúnioF 'I l 
exercerú o mandato .com combati,iclacle e •fj 
muito dinamismo, poi~ um exemplo clessa.b 
L'Xpectativa é su;i promessa ele criar deler. ·• 
gacias da AFAT nos municípios elo Es- ;, 
ta do. , •'J 

" MESA :.H 

A mesa foi composta elas seguintes.,:~ 
autoridades: o novo e o antigo presidentes 
da AFAT, Celestino da Silva e Carlos "! 
Artur Paulon: Vice-Pre,idente elo Tribu-' ·'1 
nal Regional do Trabalho, Jui?. Gustav(j ., 
Sim<>es B·~rbosa; Ministro Geraldo Be--·,.• 
terra d~ M ent:zes; Secretário Geral do•' I 
In,tituto dos A<hngados Brasileiros e pre- " 
-,idt:nte do Grupo Fluminense de Comu-· · 
nicaçüo, Alberto Torres; presidente da • 
OAB de Niterói . Reinaldo Beiruth ; diretor • 
do Fúrum de Niterúi, Héhio Peror~i01 : ':1 
l.tvares; 2~· Secreta no da OAB; RJ, Cel~n 
Sn.tres; Vice-Presidente do IAB . Aloísio.· J 

Picanço, e Conselheiro da OAB/ RJ, Her
'al Basílio. 

c ainda '" Juízes do TRT. Hyaty 
Leal. Moacir Ferreira da Silva, José Teó
filo Viana Clementino, Tasso Fragoso, 

1 Moacir Moreira Leite, Rubens Moreid ' 
Leite. Antônio R<JCha , Olclenir de AJmei~· 1 q 
da, Antônio Jorge ele Almeida, Zirildo" ' 
Lope' Sá, Rômulo Augustus e Laureanó111 

Batista; dos juízes 'Hugo Ferreira ela 1 

Cunha, Débora Barreto Povoa, Marilda •P 
Moraes Lima , Lionil Melo, lsicloro Sole;·., 
Uuelman, Alberto Gil e Raimundo Soares>ll 
de Matos; ~lo l'i' Secretário da OAB/RJ,,;q 
Hélio Sabóia e presidente da Associaçãor:; 
Carioca ele Advogados Trabalhistas, José1i• 
Frelre. , t, 

Presentes ainda os Deputados Fecle;- '1, 
ral Jorge Cury, e estadual, Sílvio Lessa; .q 
diretor elo Departamento ele Assistênci'l , 
Jurídica e Consultiva elos Municípios ela · 
Secretaria de Justiça , Promotor Antôn io. 1 
Carlos ela Fonseca Passos, entre outros. ' ' 

• • f' 
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Ladrões amarram em casa 
filhos de Ministro do TST 
e roubam dinheiro e carro 

Niterói - Três homens com revólveres assalta
ram a casa do Ministro do Tribunal Superior do . 
Trabalho, membro do Conselho Federal de Cultura e 
professor da Faculdade de Direito da UFF, Geraldo 
Bezerra de Menezes, na Rua Erotildes de Oliveira, 13, 
em Icaraí, levando Cr$ 65 mil em dinheiro e o Chevet
te YV-9230, no qual fugiram depois de perguntar 
como o carro pegava. 

O Ministro não notou que sua casa estava sendo 
assaltada. Ele escrevia em seu quarto, no segundo 
andar, preparando uma conferência, quando sua mu
lher, D. Odete, entrou para pegar Cr$ 45 mil guarda
dos numa gaveta e não lhe contou nada. No térreo, os 
fllhos Marcos e Alexandre e o médico Paulo César 
Vieira (noivo da fllha, que também se chama Odete) 
foram amarrados com retalhos de uma colcha que os 
ladrões rasgaram. 
CONVITE 

Marcos, Alexandre e o 
futuro cunhado conversa
vam na varanda quando, 
às 22h30m de anteontem, 
os três ladrões entraram 
de arma em punho. Eles 
roubaram Cr$ 20 mil do 
médico e ao receberem so
mente Cr$ 500 que esta
vam com Marcos, não se 
irritaram. Um dos ladrões 
convidou o filho do Minis
tro a "sair com a turma 
para fazer uns assaltos 
também, porque devia es
tar precisando de di
nheiro". 

Em seguida, obrigaram 
todos a entrar na casa e 
dominaram D. Odete e sua 
filha. Elas não foram amar
radas. A mulher do Minis
tro Bezerra de Menezes 
convenceu os ladrões de 
que não precisariam usar 
violência, porque ela lhes 
entregalia todo o dinheiro 
de que dispunha. No se
gundo andar, ela apanhou 
os Cr$ 45 mil do mando, 
que só soube do assalto 
depois. A 77• DP registrou 
o fato e ainda não conse
guiu localizar o Chevette, 
pertencente à filha do Mi
nistro. 
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ECT entrega Paço 
à Pró-Memória 
O ministro da Educação, Ru
bem Ludwig, e o presidente da 
Fundação Nacional Pró
Memórbt, Aloísio Magalhães 
receberam ontem da ECT a~ 
chaves do Paço da Cidade na 
Praça Quinze, para resta~ra
ção. (Página 13) 

Roubada casa de 
mi11istro do TST 
Três assaltantes armados in
vadiram ontem, em Niterói, a 
casa do ministro Geraldo Be
zerra de Menezes, do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), 
renderam a família e levaram 
jóias e Cr$ 45 mil. (Página 12) 

BNDE: Economia 
deve crescer 4% 

Pógina 18 

Ladrões armados roubam 
casa de ministro do TST 
Três homens armados inva

diram no fim da noite de 
quinta-feira ·a casa do ministro 
do Tribunal Superior do Traba
lho (TST) Geraldo Bezerra de 
Menezes, na Rua Herotides 
de Oliveira 13, lcaraí, Nite
rói, renderam a família e rou
baram Cr$ 45 mil, jóias e o 
Chevette YV-9320, da filha do 
ministro. 

Os filhos- Marcos e Alexan
dre - e o futuro genro de Ge
raldo ·Bezerra de Menezes - o 
médico Paulo César - esta
vam na varanda e foram rendi
dos inic!almente. Paulo César 

ficou sem o relógio e Cr$ 20 mil. 
Como Marcos tivesse apenas 
Cr$ 500 no calção, um dos la
drões se aborreceu: 

-Isso é ninharia . Junte-se a 
nós e vamos fazer uns ganhos 
(assaltos) por aí. 

RAPIDEZ 

Dentro de casa, onde esta
vam a mulher e a filha do mi
nistro, ambas chamadas Ode
te, os assaltantes amarraram 
os pés dos três homens com 
uma colcha e mandaram que 

dona Odete subisse ao segundo 
pavimento e apanhasse o di-
nheiro e as jóias. · 

A mulher obedeceu e não co
municou o assalto ao marido, 
que preparava uma conferên
cia e não ouviu nada . Pediu-lhe 
os Cr$ 45 mil, . recolheu as 
jóias, desceu e entregou tudo 
aos ladrões. Na garagem, os 
assaltantes tiveram dificulda
des para dar saída no Chevette 
de Odete, mas foram ajuda
dos por ela própria. O carro 
foiàbandonado perto da casa. A 
77~ DP investiga. 
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Marginais 
invadem casa 

de ministro 
Distraído rio 2º andar da 

casa onde mora, na Rua Eroti
des de Oliveira, 13, em Icaraí, 
Niterói, o ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho, Geraldo 
Bezerra de Menezes, que tam
bém é membro do Conselho 
Federal de Educação e profes
sor de Direito da Universidade 
Federal Fluminense, não per
cebeu que toda a fam!lia esta
va sendo assaltada no térreo 
por três homens armados que 
carregaram Cr$ 65 mil e o · 
Chevette YZ 9320. 

Os bandidos invadiram a re
sidência e de imediato domi
naram a mulher do ministro, 
Odete de Menezes, e os filhos 
Marcos Alexandre e Odete, 
além do médico Paulo César 
Vieira, que é noivo da jovem. 
As duas ficaram imobilizadas 
sob mira de revólveres, en
quanto os homens tiveram os 
pés e mãos amarrados com 
tiras de lençol. 

DINHEIRO 
Da mulher do ministro Ge

raldo Bezerra de Menezes os 
bandidos tomaram a impor
tância de Cr$ 45 mil que ela 
havia guardado numa gaveta, 
enquanto do médico, tomaram 
Cr$ 20 mil, e, da noiva deste, o 
Chevette, com o qual fugiram. 
Na hora do assalto o ministro 
preparava uma conferência 
que fará este mês e não perce
beu a movimentação no andar 
térreo. 

Foi o próprio ministro Ge
ra ld o Bezerra de Menezes 
quem es teve na 77ª Delegacia, 
em Santa Rosa, Niterói, para 
registrar queixa. Os policiais 
ali lotados acreditam que os 
assaltantes sejam do Morro do . 
Estado e tentam identificá-los. 
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AssaltadaS as · residências 
do ministro e do promotor 

NITERÓI CO DIAl - Três assaltantes 
armados de revólveres, com roupas esporti
vas de boa qualidade, invadiram. no final 
da noite de anteontem, a residência do 
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho 
Geraldo Bezerra de Meneses, membro do 
Conselho de Educação e professor da Facul
dade de Direito da Universidade Federal 
Fluminense. A casa é na Rua Herotildes de 
Oliveira, 13, em Icarai. 

O Ministro Bezerra de Meneses estava 
em seu quarto, com a porta fechada e o 
aparelho de ar condicionado ligado. prepa
rando uma conferência que irá proferir den
tro de alguns dias. Não sabia que no andar 
térreo seus filhos Alexandre, Marcos e Ode
te. o noivo desta, médico Paulo César Viei
ra, e a esposa do dono da casa, também 
Odete, se achavam sob a mira de reválveres 
e amarrados com tiras de uma colcha corta-
da. · 

PELA FRENTE 
Os três bandidos penetraram na resi

dência pelo portão principal. como se fos
sem pessoas conhecidas da família. Na va
randa estavam Alexandre, Marcos e o futu
ro cunhado, o médico Paulo César Vieira. 
Odete, noiva do médico, acabara de falar ao 
telefone, com uma amiga, e se encaminhava 
para a varanda. quando viu os três desco
nhecidos passarem pelo portão e anuncia
rem: "Fiquem quietos. Isto é um assalto. 
queremos ouro, dinheiro e armas!" 

Dois dos It)arginais eram brancos e o 
terceiro mulato. As idades variavam de 28 a 
40 anos, sendo que o mais velho, com cabe
los grisalhos, parecia comandar as ações. 
Enquanto o mulato subia as escadas e 
encontrava dona Odete, que ouvira barulho 
e descia para ver do que se tratava, os dois 
brancos, aparentando nervosismo, repe
tiam que não queriam barulho. Improvisa
ram uma corda com tiras de uma colcha e 
amarraram pés e mãos dos três rapazes. No 
andar superior dona Odete pedia "pelo 
amor de Dei.ls" para que não fizessem mal 
aos filhos, ao que o marginal mulato respon
deu, delicadamente: "Fique tranqüila. mi
nha tia. Ninguém quer fazer mal a ninguém 

aqui". A senhora ficou aliviada e chegou a 
entregar ao bandido um cordao de ouro que 
tinha no pescoço. 

ARMA NA CABEÇA 
Enquanto isso os rapazes permane

ciam na sala. de pés e mãos amarrados. Os ,, .. 
dois bandidos que se. encontravam no an- . t .. , 
dar inferior se apoderaram de 35 mil cruzei-
ros. do ministro. e mais 20 mil do médico . 
Paulo César. além de um relógio de pulso. i 
Odete, a filha, foi mantida sentada numa I 
cadeira: próximo aos rapazes. com um re
vólver .Pncostado na cabeça. Ela. que é 
professora, pediu aos assaltantes que não 
levassem seu carro, o Chevette Hatch bran-
co YV -9230. Chegou a indicar aos bandidos 
que levassem o Aero Willys do pai. mas os 
assaltantes .não quiseram conversa. 

Quando a professora sentiu que seu 
carro seria mesmo levado. pediu para que 
deixassem pelo menos os trabalhos escola
res que se encontravam no banco traseiro e 
também a aparelhagem do médico. adquiri
da há pouco tempo. Mas nada convenceu os 
marginais. 

FUGIRAM NO CARRO 
Por fim os assaltantes mandaram que 

todos continuassem quietos. e que esperas
sem que saíssem com o carro. "Vamos dei
·xar o carro ali naquela praça". disse um dos. 
marginais. referindo-se ao Campo de São 
Bento. mas o carro não foi achado. Os fios 
do telefone da residência iá haviam sido 
cortados. logo na chegada do trio. e a pressa 
demonstrada por eles parecia se prender a 
um ardil das vítimas. que avisaram que 
outras pessoas estavam para chegar. 

Os bandidos entraram no Chevette. 
estacionado na calçada defronte à casa. e 
sumiram. Só ai o Ministro Bezerra de Mene
zes soube do ocorrido. providenciando o 
registro de ocorrência na 77J DP. de Santa 
Rosa. E.aralelamente ao assalto. a delegacia 
havia recebido- comunicado de um anô
nimo. avisando de que quatro homens ar
mados haviam sido vistos nas imediações 
da Rua Joaquim Távora. Para lá se deslo
cou uma equipe da delegacia. que é pró
xima ã residência assaltada. 

.. 
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Casa do Ministro é assai ta da 
Três homens armados inva

diram, na noite de anteontem, a 
casa do Ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho, Geraldo 
Bezerra de Menezes, na Rua He
rotides de Oliveira, n° 13, em 
Icaraí, levando quase Cr$ 70 mil e 
objetos de valor. Em seguida, 
imobilizaram seus familiares e fu 
giram no Chevette branco placa 
YV9230-RJ. 

O assalto ocorreu às 22h 
JOmin e foi comunicado à 77a 
DP, em Santa Rosa. Os policiais 
vasculharam a área, mas os as
saltantes conseguiram escapar e, 
até às primeiras horas de ontem, 
não haviam sido localizados. 

SURPRESA 
Segundo o Ministro Bezerra : 

de Menezes. que é também pro-

fessor da Faculdade de Direito da 
UFF e membro do Conselho Fe
deral de Cultura, os marginais 
ameaçaram sua família com 
armas e imobilizaram seus filhos 
Marcos e Alexandre, além do 
futuro genro, o médico Paulo Cé
sar Vieira, amarrando-lhes os pés 
com pedaços de uma colcha. 

Ele contou que /Marcos, Ale
xandre e Paulo conversavam na 
varanda, despreocupados, quan
do os três assaltantes. aparentan
do entre 2S e 40 anos. abriram o 
portão, surpreendendo a todos: 
primeiro, roubaram Cr$ 20 mil de 
Paulo. Dentro da casa, imobiliza
ram dona Odete Bezerra de Me
nezes· e sua filha Odete, obri
gando-as a entregar os objetos de 
valor . 

CONVITE 
Depois de amarrarem com a 

colcha os três rapazes, fizeram 
dona Odete recolher o dinheiro: 
"Calmamente, escondendo o que 
ocorria no primeiro andar. ela 
subiu as escadas e foi ao Hosso 
quarto. apanhou Cr$ 45 mil e não 
me disse nada sobre o que acon
tecia no térreo. Eu estava prepa
rando uma conferência e só tomei 
conhec;imento · do assalto quando 
os iadrões já haviam fugido" -
explicou o Ministro. 

Disse que um dos seus filhc'>s 
estava só com Cr$ 500,00 e foi 
convidado pelos marginais para 
sair com eles e fazer alguns ga· 
nhos. Na fuga precipitada. um 
deles pediu à família que expli 
casse o funcionamento do Chevet
te. pois o motor custava a pegar. 

• 
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Casais 
assaltam 
no Centro 

Dois casais abandonaram· 
ontem de madrugada o baile do 
Clube Costeira para assaltar o 
Hotel Sorriso , no Centro . Foram 
presos por dois soldados quando 
contavam o Qinheiro da féria e 
dos porteiros, deixados amar
rados num dos quartos. Na 7l.a 
DP, as mulheres negaram per
tencer à quadrilha dizendo que 
foram apenas convidadas para 
uma noitada no hotel. 

O Chevette do Ministro 
GeraldOBezerra de Menezesqúe 
serviu í>'ara a fuga de tr€s assal
tantes da sua residência , fo i 
achado abandonado. Em Pi
ratininga e Icaraí crescem os 
protestos contra a onda de assal
tos , Na pág. 10. 

·aao r 
e foi, de 

a ·mira de um 
" 22. Os dois ho

~óos das mulheres, se 
portaria, on de também 

•• 11 o porteiro Paulo Guimarães 
. ..-ce que, sob a mira do revó lver, en

·•égou a fé ria de CrS 23 mil. 
CARRO 

O Chevette placa YV 9320-RJ, 
roubado por três homens na residência 
do Ministm.,.Qçraldo Bezerra de Me
neze"S:' na noite de quintá-"feira última, foi 

~-eÍÍr7Jntrado on tem, abandonado em fren
te ao' número 13 da Travessa Santa 
Teresa, no Fonseca. 

O veículo, · de Odete Bezerra de 
Menezes, fi lha do Ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho, após ser peric iado 
,e entregue ao s policiais da 78~ DP/Fon
seca, foi removido para a 77~ DP/ Santa 
Rosa, on de ocorreu o roubo, mas , pos
teriormente ·foi entregue a sua pro-

--~ 

prietária. Os três assaltantes , que fugiram 
no Chevette não depenuam o carro. 

Por outro lado, os agentes da 77! 
DP, que contin uam em diligências para 
identificação dos ladrões, ac reditam que 
ele ~ não são de Niterói, pois abando -' 
naram o Chevette no Fonseca e fugiram 
para o Rio de ônibus. · 
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