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Ecc~llentissimo Si~nor Ki nistro , 

ho il -p i s.cer,. di comun i ca.rL E' c"he f ra qual:_ 

ct.e temp oK uecirà sul "Pol í tico" l a r "'cens ione 
~- r 

- brPve , per nPcess it à di spazio - del suo vo l u 
. " r . 

mE' sulla "G-iustiz i a del lavoro in Brasi l e", e' 

a.ltra piu am-pia co~parirà - -purP ~olto prest o 

sulla ''Ri-vista di diritto" d.el laTo!'o 11 • . Non app~ 

na la reclêlnsi oni:::Sàr.ám1d~ -pulJblic 'J te , n:i a ffrette 

ro a farGli ene r ave r e copi a .· 

NPlla Sua squ i sita ·c or te§ i a, Elia mi aveTa 

:r comu "l icato - in.~ 1 2 ~·12.21 ' - di aTef cB.s-p_Q 

st o per l'i nY io a mi o i ndi~ i zzo dPlÍa r "~Pv i ~ta db 

tribunal ':IU"?P ,.. i or do trahal"'o". La cosa m'interes 

sa PstremamE>nte, s i a come stud io so di rlt ~ itto str~ 

niero s i a com,. rPcenso r e di alcunP rivist~ in cui 

centavo di rPnd~r e conto del contPnuto di quella. 

Purtroppo n0n ho avuto a tutt ' oe;gi alcun numeTc 

0nlla .~..iv i st'1 st~ssa .. J..í i permetto di comunicarLe 

cio perché sarei dolentissimo che la Rivista fos= 

se andata smarrita. RinnoTandoLe quindi il ringr~. 

Prcf. f\iccardo Richmil 
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D. José Pereira Alves, o Orador. 

Geraldo Bezerra de Menezes. 

e,o ... Q.CQ··- Niterói, R. J. 

Nem todos os no s patrícios, 
nossos católicos, a atuação constru

tora e serena do episcopado brasileiro, através da história. De
vemos muito4 muitíssimo e 'Jlill d8uiMt8~ a esses respeitáveis 
antístites, que não só reivindicam os direitos de Deus e apre
goam os princípios cristãos, mas são, e têm sido, D. José Pe
reira Alves é um exemplo, pioneiros da paz, da união, da con
córdia na sociedade brasileira. 

Não se vislumbre nos gestos públicos de obediência ou sub
missão aos preceitos da Santa Madre Igreja a mais longínqua 
atitude de rebeldia. Baste cite dois nomes, glórias do episco
pado, D. Vital, Bispo de Olinda e D. Macedo Costa, Bispo do 
Par<':: Não consentiram, nobre e santa atitude, em que o Es
tado apezinhasse os direitos de Deus e da Igreja. Para o Bra-
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sil e a religião católica, mais benéficos não poderiam ser o de-
sassombro e altivez desses Pastores excelsos. 

Ainda me lembra a comemoração do centenário do Bispo 
de Olinda, na capital fluminense. D. José Pereira Alves, que 
presidia à solenidade, encerrou-a, louvando - a imagem é per- cAP' 
feita e admirável - "a verticalidade apostólica de D. Vital". 

Não se pode estudar a vida e obra ínclito 
prelado, evocar-lhe a figura, sem consagrar uma parte, e a me
lhor, ao emocionante e ardente tribuno, que tanto dignificou o 
púlpito brasileiro. 

No livro ~A Questão Social~ .Q._ Catolicismo , que se não 
recomenda pelos artigos de fé,..}Eie~~ _ ooq · 
~~' r ãfude-se à série de conferências s~bre a Ação Social 
do Catolicismo, feitas, no Recife, durante a quaresma de 1920, 
pelo Revmo. Cônego Pereira Alves. Já então, assim o julga
vam: "Os jornais deram resumos dessas palestras, que aliás 
foram assistidas por muita gente, pois o Cônego Pereira Alves 
passa por ser a primeira figura do clero pernambucano na tri
buna religiosa. Ainda mais, é professor de filosofia do Semi
nano e jornalista notável". 

No conceito entusiasta e fidedigno de D. Leme: como ora
dor, D. José primou entre os contemporâneos. Em plena 
Academia Brasileira de Letras, Levi Carneiro concedeu-lhe o 
título de "o maior orador sacro dos últimos tempos". 

Eu, que me habituei a aplaudi-lo, pois, anos a fio, servi sob 
suas ordens como soldado de Cristo, estou à vontade para di
zer que nas orações de D. José Pereira Alves há todos os en
cantos e recursos dos mestres e campeões da tribuna. 

E' certo, não teve os rasgos de Vieira, na ânsia irreprimí
vel de irradiar a verdade evangélica. Mas encontram-se, tanto 
em um, como em outro, antíteses, repetições, apóstrofes, e o 
mesmo gosto pelas frases incisivas, para coroar o desenvolvi
mento de um raciocínio. 

Vai a prova, colhida a esmo numa oração de D. José: "A 
ressurreição é o fato fundamental do catolicismo. Os vinte sé
culos da verdade católica se apoiam no túmulo glorioso de Je
sus Cristo. E' o milagre que, por excelência, prova a Divinda
de de Cristo. Ressuscitar um morto é um prodígio. Ressuscitar 
a si mesmo é o prodígio dos prodígios". 

Ouvi-o, na Carta Pastoral, saudando os diocesanos de Ni-
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terói: ' s livros são, atualmente, veícul de erros, forças des-
cristianiza oras, devastando a religião os bons costumes. Lê-
se o que é Ulmenco e vão; lê-se o ue é mau, corrupto, imun
do; lê-se o que é ímpio e injuri so à Divindade. Não se lê 
religião". 

Sem lhe atri ir a erudiç- 1 ~diúfri~a opulência ver
bal, a força argum ntador reconheço-lhe, co
mo em Rui, traços igorosos, interrogações e respostas pron-
tas, o domínio do assunto, a paixão pela frase esme-
rada e colorida. ~~j~, 

Seja exemplo a conferência sobre a Redenção, página de 
~ inexcedível 

Ressaltando, em outr<f · , a necessidade do preparo dos 
semeadores da palavra divina, . i daga, à maneira do famoso tri
buno ! b.r--ASÜ@". "Que ensinare s ao povo, se não tivermos 
cultura sagrada? Que diremos, s não soubermos o dogma, a 
moral, a liturgia, a história, o di ito de nossa Santa Madre 
Igreja?" Tece considerações, e apos rofa: ~·um clero ignorante 
flagela a Igreja de Deus". 

Conheço a originalidade das idéias, o primor de estilo do 
exímio pensador político, autor de Ar:•ll!!! Estadista ..<!9.. Império~ 
fi ão hesito em dizer que D. José Pereira Alves, na precisão, 
na elegância, na finura espiritual, nas imagens, na atração que 
exercia, era, neste ponto, um Nabuco frequentando o púlpito 
sagrado. 

Este trecho - citaria cem outros - recorda o autor de 
~)r~ Formação-+#: "A carne é herdeira das liberalidades di
vinas. Quando a alma quer rezar, os lábios murmuram, o co
ração palpita, as mãos se juntam e se erguem numa atitude 
magnífica. E não é possível que essa carne fique reduzida à 
podridão para sempre. E' um dogma de nossa Igreja a res
surreição da carne. O nosso esquife é o berço da imortalidade". 

Sem as demasias ou a exuberância declamatória do pre
gador português, pode-se afirmar que, no arrebatamento, no jogo 
e efeito das palavras, era, por assim dizer, um Alves Mendes 
emigrado nestas plagas. 

Aduzo um exemplo, em favor do paralelo: "Os joelhos 
de uma fervorosa mãe são o primeiro altar e a primeira escola 
de uma criança". 

Não é menos expressivo este outro, em que se refere ao 
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Rio Grande do Norte -
berço de santos, como ]oi 

Não lhe exagero os mi 
I . 
~ a página lumma 

de, prova iiJIIISplnrtií~"- < 

José Pereira Alves. I 
A obra de quase todl 

Nabuco, resume-se em alg 
Literários~ p. 204). E' E 

oratória de D. José pode 
. rável, que extraio de sua 

to. Ouçamo-lo: "A imort< 
plendorosa projeção dos 
nias, afugentar os fantas1 
prema. Só ele pôde com 
as alegrias e as luzes, a 
à beira dos túmulos. A < 

do que os juízos da filo~ 

"Para o cristão, a r 
fantasma apavorante, ess: 
implacável e invisível qt 
e da dor, enluta lares, 
verdadeiro uma força est 
celeste energia que lhe · 
majestade cruel e inexor2 
opulências, devora os er 
acorrenta, escraviza e e 

"Que poder há aí, 
cua, ó tenebrosa potesta1 
mortuária se levanta sot 
bre os soberbos mausol 
dos ciprestes mudos ag 
dos potentados terrenos. 
crópole, que se acabam 
dades, se nivelam todas 
a tiara, a coroa, a mit 
ouro, a seda e todo 01 

de tua glória, do teu re 
rematada loucura dos te 
lúpia? Que é feito? So 
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Rio Grange do Norte - "berço de heróis, como Miguelinho; 
berço de santos, como João Maria". 

Nã lhe exagero os méritos. Não me excedo nos confrontos. 

~ a página luminosa que escreveu sobre a imortalida
de, prova idJ'; 1t tl:ijMJ• do eloquentíssimo orador que foi D. 
José Pereira Alves. 

A obra de quase todos os grandes escritores, no juízo de 
Nabuco, resume-se em algumas páginas (..,escritos e Discursos 
L.lterários:, p. 204). E' exato. Estou inclinado a dizer que a 
oratória de D. José pode ser sintetizada nesta amostra memo
rável, que extraio de sua oração fúnebre sobre D. Luís de Bri
to. Ouçamo-lo: "A imortalidade! Só o Cristianismo com a es
plendorosa projeção dos seus dogmas pôde suavizar as ago
nias, afugentar os fantasmas, diminuir os terrores da hora su
prema. Só ele pôde conseguir que as esperanças e as flores, 
as alegrias e as luzes, as aspirações e os sorrisos irradiassem 
à beira dos túmulos. A concepção cristã da morte é mais alta 
do que os juízos da filosofia humana. 

"Para o cristão, a morte não é esse duende terrível, esse 
fantasma apavorante, essa rainha negra, surda, silenciosa, cega, 
implacável e invisível que, acompanhada da fome, da miséria 
e da dor, enluta lares, cidades, povos inteiros. Há no cristão 
verdadeiro uma força estranha, uma coragem sobrenatural, uma 
celeste energia que lhe permite encarar com desassombro essa 
majestade cruel e inexorável, que apeia as grandezas, arruína as 
opulências, devora os encantos, rouba as formosuras, humilha, 
acorrenta, escraviza e extingue. 

"Que poder há aí, que se arrogue a ousadia de dizer: re
cua, ó tenebrosa potestade, detém-te, ó morte! Nenhum. A cruz 
mortuária se levanta sobre as covas rasas dos mendigos e so
bre os soberbos mausoléus dos grandes, e as sombras tristes 
dos ciprestes mudos agasalha os ossamentos dos miseráveís e 
dos potentados terrenos. E' aí, na misteriosa solidação da ne
crópole, que se acabam os preconceitos sociais, morrem as vai
dades, se nivelam todas as condições. Vejo aí tudo confundido: 
a tiara, a coroa, a mitra, o brasão, as insígnias, a pedraria, o 
ouro, a seda e todo orgulho humano. Que é feito, ó homem, 
de tua glória, do teu renome, do teu fausto, de tua riqueza, da 
rematada loucura dos teus sonhos de império, de honra, de vo
lúpia? Que é feito? Sobre a tua fronte estão gravadas as pa-

41 
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lavras dos livros sagrados: pulvis es et in pulverem reverteris: 
és pó, e ao pó te hás de reduzir". 

Grande orador! Quantas ~ões, quanta beleza! Ouvindo-o, 
eu creio que o autor da •Réplicª- haveria de classificá-lo "entre os 
que escrevem, e oram, e pregam, e conversam, e exprimem com 
a mais alta ciência, com o mais peregrino estilo, com o mais 
apurado esmero, o seu sentir em língua portuguesa" (Imprensa 
Nacional, Rio, 1904, p. 398). 

Aqui têm os católicos um conceito magistral sobre a in
tolerância religiosa, que o inolvidável Bispo de Niterói, zeloso 
dos postulados da Igreja, deixou cair dos lábios no elogio de 
D. Vital. Valha por advertência, severa e oportuna, a quantos, 
transviados da lei cristã, insistem em transigir com a impiedade 
e o erro, inflando-se de liberais. D. José, o inquebrantável D. 
José, lhes responda e os corrija: "Compreende-se, então, toda 
a nobre beleza da Igreja, armada em cavaleira da verdade, em 
dama guerreira do Cristo, brandindo entre os povos a cruz co
mo a espada vitoriosa da batalha Cristã. A intolerância é a prer
rogativa da verdade. Há vinte séculos que a Igreja, com de
sassombro, repete a palavra de Jesus Cristo: eu sou a verdade; 
há vinte séculos afirma pela palavra, pelo amor, pelo sangue a 
sua missão de ensinar a verdade ao mundo. A Igreja sempre es
teve disposta a perder tudo, as suas igrejas, os seus altares, 
os seus vasos sagrados, os seus túmulos, a vida dos seus fiéis 
e dos seus pastores, de preferência ao sacrifício da verdade 
evangélica, de preferência a trair o mandato supremo do seu 
Divino Fundador. 

"Ela não cede uma linha só, não receia de uma só afir
mação, não sacrifica um só artigo doutrinai, não tolera uma só 
concessão no terreno intangível do credo secular. 

"Esta intolerância constitui a sua grandeza, a glória de 
sua vida, a pujança de sua t<S\ça no meio das vicissitudes filo
sóficas e religiosas". 

Bem sei numerosos os artigos, as pastorais, as monogra
fias que deixou. Sei bem que era um estilista hábil e elegante, 
tendo conseguido renome no jornalismo e nas letras. 

Mas1 D. José foi o pregador, que se sabe. Que atitude so
lene, que pose no falar! Solenidade e pose, num Bispo suma
mente simples e sumamente bom. Pose e solenidade - é para
doxal, mas verdadeiro - que o pregador sabia equilibrar, para 
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enlevo do auditório, com 
dom naturalíssimo. 

O ar solene, a auster 
do nos gestos, nas palavr 
- uma advertência da di 
zer, um~ advertência de q1 
enviado do Espírito Santo, 
cesso r dos Apóstolos". 

E que voz! Voz forte 
biente, penetrava dentro e 

Era uso iniciar as p1 
dos filhos", a cujos acen 
bondade, de ternura, de I 

Lembro-me de uma 
ouvi ainda acadêmico. Ini 
dos filhos: A Igreja Ca 
expressões enternecedoras 
de que todos, entre os o 
tuais do grande Pastor; J 
quela voz, se sentiram, c 
de Cristo. .JU<>. .~ 

Chegando a cas ('trj 
entusiasta sincer o Bis 
gero observaç 
onde parti da boca 
copado. 

D. José assomava 
nimo constrangimento, i 
o auditório, dominava-o, 

Artista genuíno, fio 
A fonte, vou buscá-la 
de sua formação sacer~ 

minenses, bom pernamb 
as paisagens nordestina 

Exemplo de civism~ 

sas do Brasil: sua his 
bro da Academia Fluml 
tórico e Geográfico de 
como orador, em gran~ 

sos fastos. 



644 MENEZES, 0. JOSÉ PEREIRA ALVES, O ÜRADOR 

Só me resta dizer que, da terra fluminense, alertou os bra
sileiros contra a campanha subversiva, "para resistirem à vaga 
vermelha da anarquia". Numa festa cívica, realizada em praça 
pública, no mais aceso da campanha comunista, inflexível, ad
vertiu os patrícios} sublinhando: "Na bandeira do Brasil, não 
há lugar para a foice e o martelo". Tal frase arrebentou nos . 
ares - arrebentou é o termo - mexendo com os brios patrió-
ticos da multidão. E D. José Pereira Alves, entre palmas irre
primíveis, encerra o discurso com este fecho incisivo, esmaga
dor: "Num país cristão como o nosso, não há lugar para ideo-:· 
logias sem Cristo". 
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Imprcssioni~. explime-se Alber

to Tôrres em o Problema Naeional 

Brasileiro, nós nos dividimos em duas 

filosofias, ambas estéreiS em face de 

nossa realidade: um otimiSmo ex:t.l.

sia.do c<*n as a.parênclas de nossa ci

vil.úJa.ção e um ceticismo del'Jt.ruidor, 

terrlvel de contágio -e teroz de into

lerino1a, contra todo o esfôrço de 

1~. I 
. Ehtas, as duas atitudes do povo bra

sileiro frente ná() só aos problemas 

rolf.ticos, econômicos e sociaúi, q_ue 

nos assoberbam, mas aos problemas 

I religiosos. 

De um lado, empolgamo-nos diante 

das tradições ~ do nosso povo, I 
nascido sob o signo da. ~. forlna

do sob a Fé e os principios cristãos, ; 

qqe "abriram a sua alma'' e são "o I 
I 

!iutptragtwn da existência. na.cional"' . 

1 1n. Macedo costa>. Sonhadores, llri- I 
1 

cos, mUitos brasileiras penam à ma- l 
: neira de Sa.int-Beuve, para quem os 

seus pa.trfcios continuariam católico.;, I 
~smo depois de abandonar o Cristia.- 1 

ruSJnO. 

Por Q~o lado, pes~lmistaa ~~

cais, deixamo-nO!! dominar por wn ~- , 

ticismo destfWdor, que considera I 
irremediável o esmorecimento da fé 

e olvido das prmnessa s divinas, não 

havendo como sair das ribanceiras 

c"lêste abi.Slno. 

PW.s bem, senhores. O ExJno. e 

Revmo. D. Joeê d~ AlPleida reccmhe

"j!Je o sõpro de renovaçio espiritual •. I 

que ?aJTe a nossa Pã.trfa. E ai está 

(1 exemplo da peregrinação de Nossa 

senhora. de ~ima pelo Brasil, es

pargindo bênçãos, erguendo coraçõe:-;, 

purificando lares, sob con.fortadoras 

homenag-ens. Convi.ato, porém, dos pe-

rigos a que somos sujei,1Ds, empenhe.-

-se na atirtma.ção da fé em tõdas a3 

frentes. O zêlo revelado pelo Reitor 

do S$ninário Diocesano de Niterói é 

prova, e a :melhor, de preocupação 

(Offi os mais urgentes problemas d:1 

vida religiosa brasileira. 

Saudação, em nome de Con.feden.

çio O&tólica. da Diooeee de Nitlerói, 

ao ensejo de ~ -.rraçlo epiBcopal. 

em fenrelro de ifM. 

--~-
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Tem advert;do as fiumineD&es eon

f tra as arremetidas do divórcio, que 

alguns cret'ensores .pretendem tram-

1 

formar no ' '.mais venerado dos sacra

mentos'', confonne wna. sátira me-

lancólica. Tem investido contra o 

ciesrespetto às leis da Igreja, o re

laxamento da fé e dos costumes. 

~ta a ne~da.de da prega

ção da çt~rina caltólica, inclusive 

para a sol~ dos problemas wci8JS, ~ 
I 

porque a palavra divina, jé. .se afir-

JilOU, ''t4D um alivio pan cadJP. 110- I 

frimento, '-\IDA l\JZ pe.ra ça.da e&w.rt
dáo". Nem se~ o De~ do 
amor com o Deus soclológico, )Dera. 1 

criação da soci.ed.ade arquitetada por- , 

ideologias ;pxate:riatistas. Em verda- i 
de, ":u.ma stmples caricatura do Deus 

que adoramos", na frase de Henri de 

Lubac. 

Conhecedor da situação religiosa rlo 

Brasil, em particular da Diocese, 

"assim no seu intrínseco como nas 

suas contingências'', jamais perdeu a 

confiança, que nos teJn sabido trans

mitir, na causa da Santa Majre 

Igreja ~tólfca .Apostólica- Roma.nt<,, 

de que é hoje, para orgulho nosso, 

"um dos Prfnci.pes. 

o amor pelo Seminário reflete a 

atuação do semina.rista de ontem, que 

re impuzera, pela vida espiritual, re

tidão de atitudes e inteligência, '/ 

admiração de professôres e condiscí

pulos. Tenho um irmão, Protessor 

Oeifas Montedõnio ~a de M'enezes, 

que foi séu colega no Seininé.rio C'en

tnLl da Jmaculalda Conaeiçáo do Ipi

range. em São Paulo, testem~ 

• do quanto se des,taeou entre os 

contamporâneos o Antístite que fes

tejamos. Bem me recordo da mensa

gem que transmiti a S. Exa. Revtna., I no meu regresso do Paraná, onde par

ticipei, há meses, de uma concentra

ção mariana. Do emérito Arcebispo 

dt> CUritiba, D. Manoel f E1boux, Rei-

f tor do Seminário de São Paulo a 

' quando o cursou o nosso homenagea

do, ouvi o louvor do mestre ao a lun o 

ex$lf.Jlar. 

Dizer-vcs do êxito com que se hou

ve no amanho das almas o pároco de 

São Lourenço constituiria um eJ..~s

so. Os faltos são de agora, vós os co

nheceis. 

a/ 
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Realço q 1.e o nosso B':-.oo Auxiliar 

~irigiu às direitas a Federação da Pi:\ 

União das Filhas de Maria e con

q·,_intou , pelo exemq>lo, essas alm&.S 

I generosas, vangua-rõeiras do bem. 

V. Exa. Revma .. D. José de Álmef

c'.!', Batista Pereira, impertérrito de

fensm· da Fé, assim considerado pe

Jos diocesanos de Nilterói, assim foi 

julgado pelo Soberano Pontífice Pio 

XII, gloriosamente reinante, elege'l

do-o Bilspo. Eleito e consagrado, atin

ge "a culnúnânc.ia do sacerdócio, a 

glória da honra suprema, o sumo gra•1 

ela Içeja, a imitação de Jesus Cris

w e o Um de tóda a Hiérarq.1ia .. <Pe. 

Zidieu, Nouveau Manuel des Ordi

nands) . 

Nos.sa. gratidão, pois, a Sua Santi

dade, que, ãilift do mais, houve por 

bem retirar o nôvo Prelado do clero . . 
d!ooesa.no de Niterói, dedicado e 

€Xetnplar. 

D. João da l\1'ata Andrade .Amaral, 

Bispo El!car$tico e Bispo Mariano, 

l!-póstolo da Ação Social, rejubi!Ou

-se por essa eleição. Deus propicie 

saúde e fõ~ ao Bispo Diocesano d<:: 

Niterói, para que prossiga no seu la

bor apostóll~o. 

D . JOSé de Almeida pertence a uwa 

famWa marcada por Delis, súnboh 

de virtude, de fé, de esperança cris

tã. Felizes os pais que podem ofere

ter a Deus e a Pá.tria, filhos tão d ig

nos e tão eméritos. Dois atlngiralll a 

p:lenitud.e do sacerdócio ; outros, que 

se não ordenaram, fl8D.pre estiveram 

it1-. ordens da Igreja, seja exemplo o 

r.osso estimado amigo, professor ilus

tre, Dr. Dul"val de .Almeida Batista 

Pereira. 

Entre nós, está o preclaro irmão de 

V. Exa. Re-..m&., D. José Newton, Bis

J:O de Uruguaiana, recém-eleito Ar

reb.!Bpo de Diamantina. Fora de dúvi

da, u,m fluminense que, por todos os 

tftlula;, dignifica o nosso Estado. 

No desempenho de DUDUJs episco

ral, nem precisaria dizê-lo, V. Ex~to . 

Revma. conta cmn a admiração, o 

desprendimento e as esforços dos dio

cesanos de Niterói. 

A melhor hmne~UliilQD1 que lhe po

deriamos arestar, tributAmo-la oo

tem, na edificante cer:lmônia da Sa

vração, rapndo a Deus conceda a Y. 

• Em. ~a. a amm~cla du mu 

. Graças. 

I 
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Geraldo Honted6nio Bezerra ~ Menezes 

- Membro efetivo da Academia Fluminense ~ Artes 
e Ciências Educativas (da Federaçfto dos Professores 
ão Estado do Rio de Janeiro), conforme -comun1caç4o 
de 6 de julho de 1937 da Secretéria, professora Odi
la F1gue1r~do. Patrono: Josê Geraldo Bezerra de Me
nezes . Nova comunicaçao oficial relativa ao patrono 
da cadeira .~ datada de 29 de julho de 1937 • . 

· · ~ ·s6cio honorário da Academia S4o Francisc~ ~Sales, 
da Congregaç4o Mariana de Nossa Senhora Aux liadora 
e Silo Jot!o Bosco, de Niter61 Estado do Rio de Janeiro . 
ComunicaçAo .do Secretário Hildalius Catanhede, atrav~s 
do oficio de 14 de abril de 1940 . Cadeira patrocinada 
por Let!o XIII. . . 
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S. Exas. 

Ministro Geraldo MontedÔnio Bezerra de Menezes 

e Senhora 

Palacio do Trabalho , 9~ and. 

PEDE-SE A APRESENTAÇAO DESTA SOBRECARTA. ó3'}g 
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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES DO INGÁ 
NITERÓI - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

o:s:n:'"§~ 
Celebramos jubilosos o Mistério Pascal do Senhor Ressuscitado. 
Neste dia glorioso a Igreja, testemunha do anúncio do Senhor e portado

ra da novidade libertadora do reino, reúne seus filhos e num gesto de fratema acolhi
da, anuncia o acontecimento mais decisivo de toda a história humana: a ação reden
tora da morte de Jesus e sua gloriosa Ressurreição. 

Esta é a hora em que se consuma a divina Aliança de um Deus Amor, 
que se faz came, para que na came se inaugure uma nova humanidade. 

De fato. A Páscoa é a festa da vida. É nela que se manifesta a ação 
gloriosa dos feitos de Deus, quando, com o sopro divino da amor, cria o homem à 
sua imagem e o projeta na transcendência da eternidade. Criado para ser no cosmo, 
o reflexo do etemo, perde-se no tempo e toma-se joguete das mais baixas aspira

ções terrenas, espojando-se na lama do pecado. 
Duas criações se defrontam: a de Deus: o amor, a do homem: o ódio. A 

esperança da vida, a certeza da morte. Com o olhar mergulhado no abismo negro do infinito, contempla o seu destino na 
grande liturgia da eternidade: 'Tu és digno de receber o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste imolado, e resgataste para 
Deus, ao preço do teu sangue, homens de toda tribo, língua, raça e nação". (Apoc. 5, 9) 

Abre-se aí o mundo da escravidão, dolorosa experiência da maldade 
humana e entreabre-se a aurora da graça: anuncio pascal do mistério salvífico do Pai. 

O mundo viu o cumprimento da promessa: "na plenitude dos tempos 
Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher ... e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei para que 
recebêssemos a sua adoção. (Gál. 4, 4-5) 

Celebrar o Mistério Pascal é penetrar o mistério das grandes ações de 
Deus, nos acontecimentos salvíficos do passado, à luz do presente que ilumina o futuro com seus raios de esperança, na 
realização de uma nova criação. De fato, a Páscoa prefigurada por Moisés foi sinal de um Dom maior que Deus preparou para 
tomá-la realidade, em seu Filho único, tomado pecado (li Cor. 5, 21) pagando com sua morte o seu preço. Assim o Mistério 
Pascal tem seu ápice na oblação da cruz, onde Cristo toma-se Cordeiro imolado, cujo sangue apaga os pecados do mundo. Vã 
seria essa morte se na morte morresse. O pedestal da Cruz toma-se o estandarte da vida e ergue ao mundo os sinais da vitória: 
a Ressurreição. E o Senhor aparece e em sua alegria pascal, comunica aos seus discípulos as maravilhas 
do Pai que quis salvar o seu povo, por sua morte e ressurreição. 

Aos discípulos confia a tarefa de continuar sua obra (Mt. 28, 18) e retor
nando ao Pai, toma-se o Senhor dos vivos e dos mortos (Rom. 14, 9) na consumação da história. 

Hoje, dois mil anos passados, o mundo ainda não entendeu a tirania do 
pecado: o causador de todos os sofrimentos humanos. Jesus venceu o mundo e submeteu ao seu domínio todas as potências 
do mal. A partir do momento histórico da Nova e Etema Aliança, o Senhor Ressuscitado é presença na sua Igreja, seu corpo, 
e a missão continua: libertar o mundo do pecado e proclamar o ano da graça do Senhor. 

A Igreja, que ainda sofre as tensões antitéticas do destino celeste e reali
dade humana, será sempre mais Igreja na medida em que, despojando-se de si, mergulha-se em Cristo, tomando-se Sacra
mento de Salvação. 

Nós cristãos, o Batismo nos enxerta em Jesus Ressuscitado e toma-nos 
nova criatura na justiça e na santidade, antecipando nossa glorificação na Jerusalém Celeste. Somente assim daremos teste
munho da presença viva e operante daquele que nos chamou das trevas à sua Luz admirável. (I Ped. 2, 9) 

Celebrar o Mistério Pascal consiste portanto em "anunciar a morte do 
Senhor até que Ele venha" (I Cor. 11 , 26) no Divino Banquete do Altar, quando reconciliados pelo Sacramento do perdão, somos 
chamados a viver em comunhão com todos os homens à luz do mistério trinitário, sinal do "novo céu e da nova terra" que hão 
de vir. (Apoc. 17, 1) 

A vocês, irmãos amigos, que lutam comigo pela causa do Reino, formulo, 
de coração alegre, os melhores votos de uma Páscoa muito feliz, repassada das alegrias do Senhor Ressuscitado, presente no 
convívio de seu lar. 
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Niteroi~ 1'7 de fevereiro de 1999 

Prez ado Geraldo. 

Aproveitei o Carnaval e li mui to. A biografia 

de Fernando Pessoa, Estranho estrangeiro, por 

Robert Bréchon, foi um dos livros que me fizeram 

esquecer o barulho do tríduo momesmo. E cur~ 
é que no seu lindo livro de poesias A Alma do 

Homem, página 117, você ironi za o Marinett e , ci

tado na biografia como chefe do "movimento modes

nista" na Itália. f'las cita o grande Fernando Pes 

so a : 1ft ser poeta não é uma ambição minha 

é a miiilha maneira de est a r sosinho •• pg 101. 

O seu livro de poesias que evoca com ternura 

sua esposa, filhos, netos e bisnetos foi um bál

samo para o coração de um velho amigo que aprendeu 

a ler com a ~rofesso Maria uiniz no ca~iào do final 

da rua São José. E h avia árvores em torno da ve

lha mansão. t; nelas os pássaros cantavam. uuern sa

be s e neles me inspirei para perpetrar, em homena

gem ao tamarindeiro ainda vivo no quintal da casa 

ende eu morava, esta quadra: 

Veneranda árvore que eu amo 
Um mundo álacre vive s b 

o re t-. 
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Sustent ~s, feliz, em cada ramo 

Um ninho de saudosa juriti • 

.~:; termino, para felicitar o poeta LTeraldo .be

zerra de Meneses , com um dos raros versos de 

minha mocid...:~. de ( antesfle conhecer Lourdes é claro) 

Estrela cadente 

~assa depressa como tudo que é lindo 

Nest ...:~. vida de desenganos passa. 

Eu seu caminho ignorado e infindo 

Fica suspensa porém aurea fum aç a. 

No céu de minha vida sem fulgores 

Foste a estrela cadente que seduz 

Seguiste o teu destino e eu, de amores 

memmmmmmiDmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmm 
A chorar levarei a minha cruz 

Tendo no olhar, ferido , <is es plendores 

De tua breve, insquecivel luz. 

Do velho co lega e amigo 



• 
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ROBERTO A. O. SANTOS Advocacia consultiva 

Exmo. Sr. 

Dr. Geraldo Bezerrra de Menezes (filho) 

Rua Domingues de Sá, n. 284/601 - Icaraí 

24 220-091, Niterói, RJ 

Belém, 2 de abril de 1997 

llustre Colega, 

Reencontrei hoje, somente hoje, sua carta de agosto do ano passado. Quisera tê-la 
respondido tão logo a recebi, para dizer-lhe que, naquela altura, a revista Genesis, de 
Curitiba, estava publicando um artigo meu, em que fizera registro da atuação do 
Ministro Geraldo M. B. de Menezes na transformação da Justiça do Trabalho em 
órgão do Poder Judiciário, em 1946. 

Mando-lhe o artigo- aliás, um resumo do mesmo, pois a íntegra só foi publicada na 
Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, da USP, n. 40/96. 

Tenho pelo Ministro uma admiração que vem de longe, quando eu ainda militava na 
Ação Católica, pelos idos de 1960. Mais tarde, feito juiz do trabalho, vim a conhecer 
s>.1a fig>J.r~ vibr~mte e dmp:!!ka - e ~~ mes:!!l~ te!npo bondosa - em um c!mgresso em 
São Paulo, creio. Esse contacto pessoal se repetiu, até que a distância, que sempre 
trama contra as amizades, fez silenciar nossa comunicação. 

Foi através de sua obra sobre dissídios coletivos e direito de greve que tive minha 
primeira aproximação profunda com esses dois objetos de estudo. Mudei muito, mas 
a impressão que me ficou do livro jamais me sairá da lembrança. 
' 

E uma pena sabê-lo doente. Faço sinceros votos de restabelecimento e gostaria que os 
transmitisse a ele. 

Segue o artigo da Genesis (v. especialmente as páginas 375 e 376). Espero que ele o 
aprecie. Deixo de mandar o completo, por falta de exemplares. 

Agradeço-lhe a gentileza da carta e do material enviado. E peço desculpas por meu 
involuntário atraso. 

Cordialmente, 

rs/ambr 

lnsc . OAB-PA n . 512 - End . : Trav. Padre Eutíquio , 643- CEP 66 .015-000 Belém . PA 
Telef .: 55-91-222 .8532 . Fax : 212 .2377 
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INSTITUTO IDSTÓRICO E 
GEOGRÁFICO BRASILEIRO 

(Fundado em 1838) 

O Presidente do INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO 

tem o prazer de convidar V.Ex.º. para a solenidade de posse e conferência 

do Sócio Honorário MONSENHOR MAURÍLIO CÉSAR DE LIMA, que falará 

sobre o tema: 

FEIJÓ SACERDOTE REGALISTA 

A saudação será feita pelo Sócio MONSENHOR GUILHERME SCHUBERT 

Sócios: traje escuro e insígnia 

Data: 11 de outubro de 1995 
Horário: 17:00 hs 
Local: Av. Augusto Severo, 8 - 12" andar- Sala Pedro Calmon 

Cep.: 20021-040 Lapa- Centro- Rio de Janeiro 

f(f , J55 
~------------------~--~----------~---------------------
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O INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA HISPÂNICA e 
a ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS MORAIS E POLÍTICAS 
têm o prazer de convidar V.Sa. para a tarde de autógrafos 
de lançamento do livro:AVIRGENMARIADEGUADALUPE 
REINA DE MEXI CO Y EMPERATRIZDE LAS AMÉRICAS, de 
autoria do Monsenhor Dr. Emilio Silva de Castro, às 
17:00 horas do dia 23 de outubro de 1995, segunda-feira, 
na Sede do Instituto, à rua das Marrecas, 31 - Centro. 

Esta obra constitui uma singular HISTÓRIA DA 
AMÉRICA, possivelmente, ÚNICA EM SEU GÊNERO e na 
qual o Brasil ocupa lugar correspondente. 

Na ocasião será servido um Vinho de Honra. 



, CE)fTRO BRASILEIRO 
})É FOMENTO CULTURAL 

Prezado Amigo: 

Em anexo, material informativo sobre livros de alta significação cultural 
e doutrin&ria, nio encontr&veia nas livrarias, mas que ostamos em condiç6es de / 
fornecer-lhe prontamente. 

Caso deseje adquirir algum ou alguns deles, proceda da seguinte forma: 
Preencha o cupom-pedido abaixo da linha pontilhada. Junte um cheque no va 

lor total da encomenda, em nome de JOSÉ G. M. ORSINI. FJtvie-nos tudo, por carta~ 
para o endereço abaixo indicado. 

(Para facilidade e segurança do endereçamento de sua carta, anexamos tam
bém etiqueta adesiva, que deverá ser despregada do papel-cera e aplicada no so
brescrito do envelope contendo seu podido.) 

Tão logo recebamos sua encomenda, ela lhe será enviada sob registro pos-
tal. 

r~' 
At:~iosame~,, , 

M. Or ini 

............................................................................................. 
CUPOM - PEDIDO· 

Ao 
CENTRO BRASILEIRO DE FOHENTO CUL1'URAL 
At. sr. Antonio Cunha 
Av. Brig. Luis Antonio, 2.393 
ao andar 
São Paulo - SP 
CEP 01401-000 Data: ·• • • j ••• j • • • • 

Junto o cheque no •.•••••••••••• , contra o Banco ••••••••••••••••••• , em n~ 
me de JOSt G. M. ORSINI e no valor de RS ••••••••••••.•••••• , para pagamento an
tecipado dos seguintes livros, quo me deverão ser remetidos eob registro postal: 

Autor Tftulo Preço RS 

I' 

FNT.O RASII f: f< ) TO (~ Sr" Anto ,, UI M 
I V. BFig I ? t;•,H;r Paulo 9~1 ·- ( l J 81 

j 40 1 -()()(i 

Nome por extenso: ············································•••••••••••••••••• 
Endereço: ....................................................................... . 

Cidade: •••••••••••••••••••••••.•••.••••••••• Estado: ••••• CEP: •••••••• - ••••• 

As sinatura: .......................................... 
Telefone p/ eTcntual contato: ( •••••• ) •••••••••••••• 

Y6-1S{ 



Uma das obras culminantes 

da Metaf!sica e da Teologia 

catÓlicas em nosso século: 

Santa EDITH STEIN 

SE R F I N I T O y SE R ETERNO 

Ensayo de una ascensiÓn 
al sentido del ser 

Em Espanhol 
550 páginas 

Judia e agnÓstica, apaixonada pelos estudos de Filosofia, a autora te 
ve oportunidade de conviver em sua mocidade com algumas figuras expo
nenciais do cenário cultural alemão das primeiras décadas deste sécu
lo, tais como Edmund Husserl, Max Scheler e Martin Heidegger. No en
tanto, sua sede de verdade só se satisfaz quando, aos 30 anos, lendo 
Santa Teresa de Ávila, se converte ao catolicismo e aprofunda-se no I 
estudo de Santo Tomás de Aquino. 

Já freira carme1ita, escreve em 1936 a notável obra aqui enfocada, sÓ 
publicada postumamente, em 1950. 
Seu desaparecimento prematuro, em 1942, nas câmaras de gás de Ausch
witz (a que foi condenada pelos nazistas, em virtude de sua origea ju 
daica), quando ainda não chegara aos 51 anos de idade, permite supor 
que ainda poderia proporcionar ao mundo outros estupendos frutos de / 
sua genialidade. 

Mas o que nos deixou -- sobretudo esta sua obra-prima -- já 
ente para inscrever seu nome entre os maiores pensadores do 
culo, assim como sua vida marcada por virtudes heróicas lhe 
um lugar entre os santos da Igreja CatÓlica (canonizada que 
Papa João Paulo II). 

é sufici-, 
nosso se-

grangeou 
foi pelo 

"SER FINITO Y SER ETERNO" representa um dos mais bem sucedidos inten
tos de dar um tratamento autenticamente tomista aos problemas funda
mentais da Filosofia e da Teologia através de metodologia caracteris
ticamente moderna. Ou seja: partindo do homem e de seu gradativo co
nhecimento de si mesmo e do mundo, vai descortinando a essência de to 
da a realidade existente, elevando-se por sucessivas inferências, de; 
ses seres finitos, até o Ser-em-Si, cuja imagem se reflete em toda ã 
escala da criação, dando sentido a tudo que a integra, notadamente ao 
prÓprio homem e ao seu destino terreno e eterno, com o que a reflexão 
filosÓfica desemboca e se harmoniza com a reflexão teol6gica. 

Preço: R$60,00 



Outros liTros do mais alto gabarito: 

- Fll ESPANHOL: 

Jacques Maritain, LOS GRADOS DEL SABER 
(Grados del saber racional - Grados 
del saber suprarracional), ?54 págs. ••••••••••••• 90,00 

Cornelio Fabro, IN'l'RODUCCIÓN AL PROBLEMA DEL HOMBRE 
(La rea~idad del alma), 324 págs. •••••••••••••••• 60,00 

Antonio Royo Marin, TEOLOGiA DE LA SALVACIÓN 
(F~osof!a y Teologia del Más Allá), 652 págs •••• 80,00 

Alejandro Llano Cifuentes, FENÓMENO Y TRASCENDENCIA EN KANT 
("El kantismo es un humanismo"), 374 págs. ••••••• 65,00 

Tomás Melendo Granados, ONTOLOGiA DE LOS OPUESTOS 
("La dialéctica no es un hallazgo de 
Hegel: a ella ban apelado todos los 
autores que aerecen un puesto de ho-
nor en la histÓria de la filosofia"), 350 págs ••• 60,00 

Woltgang Rod, ~~ FILOSOFÍA DII~C~!CA MODERNA 
(De Kant a Hegel - De Marx hasta el 
presente r, 460 págs •••••••••••••••••••••••••••••• ?O,OO 

Ignacio Falgueras Salinas, U. uRES COGITANS" EN ESPINOSA 
("Espinosa se convirtiÓ en el precursor 
y mentor del racionaliSJlo idealista'1 ), 308 págs. • 55,00 

Richard C. Jeffrey, LÓGICA FORMAL - SU ALCANCE Y SUS LiMITES 
(''Este es un libro para el principiante, 
disenado para faailiarizarle con un sis
tema completo de lÓgica cuantificacional11

), 

280 págs. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 50 1 00 
Jorge Vicente Arregui, ACCIÓN Y SENTIDO EN WITTGENSTEIN 

(Una interpretaciÓn unitaria de todo el 
pensamiento de Wittgenstein), 258 págs. •••••••••• 55,00 

Alfredo Cruz Prados, LA SOCIEDAD COMO ARTIFICIO -- EL 
PENSAMIENTO POLÍTICO DE HOBBES 
("Hobbes representa el más fiel exponente 
del intento moderno de concibir un ordena 
miento que pretende, con su perfección, 7 
hacer innecesario el perfeccionamiento ~ 
hombre ·~ ) , 402 pá gs. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70,00 

José Ferrater Mora/Hugues Leblanc, LÓGICA MATEMÁTICA 
("El propÓsito deste libro es presentar, 
mediante una exposiciÓn sucinta, clara y 
rigurosa, los temas !undamentales de la 
lÓgica matemática: lÓgica sentencia!, lÓ 
gica c~~anti!icacional, lÓgica de la iden 
tidad, lÓgica de las clases, lÓgica de 
las relaciones, lÓgica cuantificacional 
superior y metalÓgica"), 228 págs. ••••••••••••••• 50,00 

- EM ALEMlO: 

Jose! Gredt, DIE ARISTOTELISCH-THOMISTISCHE PHILOSOPHIE 
I - Logik und Naturphilosophie 
II - Metaphysik und Ethik 
808 págs. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 200,00 

- EM INGl.tS: 

Karl Adam, THE CHRIST OF FAITH 
(The Christology of the Churchi 
I - The Person of Christ; Il -
~he Work o! Christ), 408 págs. ··············~···· 6o,oo 



J 

, 

-EM FRAN~S: 

Ceslas Spicq, THtoLOGIE MORALE DU NOUVEAU TESTAMENT 
(
.. # , Ceslas Spicq e o aaximo especialista 

em exegese e teologia blblica. Sua gra~ 
de obra TEOLOGIA MORAL DO NOVO TESTAKEN , . . -
TO e unica em seu genero, nela estudan-
do rigorosamente a doutrina moral da No , -
va Aliança" -- apud Eneiclopedia Aeta 
2000, Ed. Rialp, verbete 1.402), 927 págs. ••••• 1501 00 

ttudes Caraélitaines (vários autores), SATAN 
(Existence - Histoire - Répression -
Possessions - Exorcisme - Thérapeuti 
que - Satan de nos jours - Bibliogrã 
phie démoniaque), 666 págs •••••••• : •••••••••••• 100,00 

Albert Frank-Duquesne, COSMOS ET GLOIRE 
(Dans quelle mesure l'univers physique 
a-t-il part à la Chute, à la Redemption 

' ) 2 , et a la Gloire !inale? , 20 paga. •••••••••••••• 50,00 
P. R. Bernard, LE MYST~a:m; DE MARIE 

(Les or.i~nes et les grands actes de la 
maternite de grâce de la Sainte Vierge), 
344 págs • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6o,oo 

Auguste Saudreau, LA VIE D'UlUON À DIEU ET LES MOYENS D'Y 
ARRIVER, D' APREs LES GRAND.S MAITRES DE 
LA SPIRITUALITÉ, 392 págs. •••••••••••••••••••••• 70,00 

M.-J. Scheeben, LES MERVEILLES DE LA GRÂCE DIVINE 
("Le livre de .Scheeben contient une doe 
trine de la grâce comflete et bâtie or
ganiQuement. La synthese doctrinale re-
gne aans oet ouvrage"), 530 págs. ••••••••••••••• 80,00 

Jacques Maritain, LE DOCTEUR ANGtLIQUE: SAINT THOMAS D'AQUIN 
( . . 
"Cet ouvrage n est pas un expose de la 

doctrine thomiste, il essaie plutôt de 
mettre en lumiere certains aspects es
sentiels de la personalité et de l'ae
tion du Docteur Angélique, je dis de I 
son action présente et toujours ef!ica
ee autant et plus que de son action pas 
sée"), 284 págs. •••••••••••••••••••••: •••••••••• 50,00 

ttienne Gilson, LE THOMISME - INTRODUCTION À LA PHILOSOPHIE 
DE SAINT THOMAS D'AQUIN 
(Dieu - La nature: les anges, le monde, 

• ) , 8 1 homme -La morale , 552 pags. ••••••••••••••••• o,oo 
Jacques Leclereq, I~S GRANDES LIGNES DE LA PHILOSOPHIE MORALE 

(Le fait moral -- Positions rondamenta-
les des morales humaines: la négation I 
de la regle morale; les morales empiri
ques; les morales rationnelles; points 
d'accord des morales -- Les !ondements 
de la morale --La vie morale), 446 págs •••••••• 80,00 

Jacques Leclercq, LEÇONS DE DROIT NATUREL - 5 volumes 
(I - Le !ondement du Droit et de la So
eiété; II - L'ttat ou la politique; I 
III - La ramille; IV - Les droits et 
devoirs individuels: 1. Vie, disposi-
tion de soi; 2. Travail, propriété), 1.976pêgs •• 4oO,oo 

Henri de Lubac, LE DRAME DE L'HUMANISME ATlitE 
("La terre, qui sana Dieu ne pourrait I 
cesser d'être un chaos que pour devenir 
une prision, est en réalité le champ I 
magnifique et douloureux ou s•élabore 
notre être é ternel. Ainsi la foi en I 
D!eu, que rien n'arrachera du coeur de 
1 homme, est la seule flamme ou s'entre 
tient, humaine et divine, notre espéran 
oe"), ~14 págs. ••••••••••••••••••••••: •••••••••• 70,00 
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Grandes temas de HistÓria e de Ciências Sociais: 

RS 
- EM FRANC!s: 

Philippe Aries, L"HOMME DEVANT LA MORT 
( 
. , , . 

"C est une revelation: sous 1 his-
toire politique qui, dana notre sub 
conscient, rythme notre passé col: 
lectif, l~auteur nous révele l"évo
lution plus souterraine et sana dou 
te plus essentielle des relations 7 
que l"homme d"Occident a entrete-
nues et entretient avec la mort"), 642 págs. ••• 70,00 

Werner Sombart, LE BOURGEOIS 
(Contribution à l"histoire morale I 
et intellectuelle de l'homme écono-
mique moderne), 486 págs. •••••••••••••••••••••• 60 900 

Joseph Calmette, LE MONDE nODAL 
(Panorama complete dos acontecimen
tos na Europa, desde o in!cio das I 
invasões bárbaras, no século IV, a
té a definitiva perda da Terra San-
ta pelos cristãos, no século XIII), 542 págs ••• 65,00 

Henri Pirenne, Louis Halphen et a1ii, LA FIN DU MOYEN-ÂGE 
I - La désagr:gation du monde médi
éval (1285 - 1453) 
II - L"annonce des temps nouveaux I 
(1453 - 1492), 896 págs. ••••••••••••••••••••••• 90,00 

Pierre Gaxotte, LA RtVOLUTION FRANÇAISE 
("On en attendait un gouvernement I 
réglé et stable, de bonnes finan~ 
des lois sages, la paix au dehors I 
et la tranquillité au dedans. On a
vait eu l"anarchie, la guerre, le 
communisme, la Terreur, la failli
te, la famine et deux ou trois ban-
queroutes"), 502 págs. ••••••••••••••••••••••••• 50,00 

Leszek Kolakowski, HISTOIRE DU MABXISME 
I - Les fondateurs Marx, Engels et 
leurs ~rédécesseurs 
II -L âge d"or de Kautsky à Lenine 
("Des rêves révolutionnaires, il ne 
reste que de belles paroles"), 1.236 págs ••••• 120,00 

Jules Monnerot, SOCIOLOGIE DU COMMUNISME 
("Les prévisions fondées sur le dé
terminisme économique ne sont que I 
calcula d'un facteur isolé. Ce fac
teur arbitrairement isolé promet
trait à coup 6Ur des prévisions I 
fausses"), 510 págs. ••••••••••••••••••••••••••• 60,00 

Simon Deploige, LE CONFLIT DE LA MORALE ET DE LA SOCIOLOGIE 
("Un des mérites de cet livre est I 
de mettre en lumiere la position à 
la !ois originale et dominante de I 
la pensée thomiste par rapport à 1" 
individualisme de la fausse métaphz 
sique libérale et à l"amoralisme de 
la fausse scienee sooiologiste"), 408 págs ••••• 60,00 

Georges Gurvitch, DtTERMINISMES SOCIAUX ET LIBERTt HUMAINE 
(Vers l"étude sociologique des che-
minements de la liberté), 302 págs. •·•••••••••• 50,00 



EM ESPANHOL: 

Rafael Gambra, LA MONARQUIA SOCIAL Y REPRESENTATIVA 
D EL PENSAMIENTO TRADICIONAL 
(A doutrina e a prática da melhor I 
forma de defesa da sociedade peran
te o Estado na sociedade cristã, an 
tes da erupção do absolutismo), 25Õ págs •••••••••• 4o,OO 

Francisco Elias de Tejada, LAS DOCTRINAS POLÍTICAS 
EN LA CATALll1fA MEDIEVAL 
("Las opiniones en este libro reco~ 
tadas son el archivo espiritual de 
las mejores horas de Cataluna medie - - -va, que cosecho el anorado fruto de 
las liberdades pollticas autênti-
cas"), 2?2 págs. •••••••••••••••••••••••••••••••••• 60,00 

Rafael GÓmez Pérez, EL HUMANISMO MARXISTA 
("Es un estudio sobre el nacimiento 
del marxismo en la trayectoria int~ 
lectual de Marx. Estudia con profun 
didad cuestiones básicas para el o2 
nocimiento del pensamiento de Marx: 
hay una ruptura entre sus obras an
teriores y posteriores a 1845? se 
puede hablar de un humanismo marxi~ 
ta antes de 1845? cuales son sua I 
rasgos? El interés de estos temas 
ea actual, como lo demuestran las I 
recomposiciones del marxismo"), 326 págs. ••••••••· 4o,oo 

Gianfranco Morra, MARXISMO Y RELIGIÓN 
("SegÚn las teor!as neomarxistas, I 
el marxismo no excluye a la religi
ón, sino que la supera y la realiza 
historicamente. Ya no se trata de e 
legir entre marxismo y religiÓn, si 
no entre una religi6n 'estéril' y 
'abstracta' y una religiÓn 'abier
ta' y 'critica•. Se trata de simple 
táctica o de revisiÓn frofunda de 
preaupuestos?"), 322 paga. •••••••••••••••••••••••• 4o,oo 

Norberto Bobbio, LA TEORÍA DE LAS FORMAS DE GOBIERNO 
EN LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO POLÍTICO 
(Um passeio do renomado politicÓlo-
go sobre as concepçÕes de cé~ebres 
pensadores da Antiguidade e da Era 
Moderna: Platão, Aristót~les, Poll-

• I 

b1o, Maquiavel, Bodin, Hobb~s, Vi-
co, Montesquieu, Hegel e1Ma~ --no 

# ( -

tando-se, como soi acontecer com es 
se autor, a ignorância d Agosti~ 
nho, Tomás de Aquino e o tros gran-
des expoentes do catolici ), 194 págs. •••••••••• 35,00 

André Reszler, MITOS POÚTICOS MODERNOS 
("El mito domina el pensamiento mo
derno: mitos anarquistas, mitos del 
sentido de la historia, mito de la 
sociedad nueva, mito del hombre nue 
vo, héroes salvadores y jefes caris 

, t . ") 314 , - '·"' ma 1cos , pags. •••••••••••••••••••••••······· ~,oo 
Ugo Pipitone, LA SALIDA DEL ATRASO: UN ESTUDIO COMPARATIVO 

(nQué pueden aprender los pa:f.ses I 
que hoy intentan salir del atraso I 
de las experiencias historicas posi 
tivas de otros?"), 472 págs •••••• : •••••••••••••••• ?5,00 



COMISS0ES PERMANENTES 

Admissão de 56cios: 

Monsenhor Guilherme Schubert 
Claudio Moreira Bento 
Evarlsto de Moraes Filho 
Hélio Antônio Scarabôtolo 
Francisco Luiz Teixeira Vlnhosa 

Estatuto: 
Rui VIeira da Cunha 
José Gomes Bezerra Câmara 
Silvio Augusto de Bastos Meira 
Alberto Venâncio Filho 
Vlctorlno Coutinho Chermont de Miranda 

Fundado em 1838 

Patrimônio : ~ O Presidente do Instituto 

Lygla da Fonseca Fernandes da Cunha 
Antônio Pimentel Wlnz 
José Pedro Pinto Esposei 
Frleda Wolff 
Joaquim Vlctorlno Portella Ferreira Alves 

Arqueologia e Etnografia: 
Geraldo Eulállo do Nascimento Silva 
Affonso Celso Vlllela de Carvalho 
Aristides Pinto Coelho 
Paulo José Pardal 
Maria da Conceição de Moraes Coutinho Beltrão 

Geografia: 
Max Ju.sto Guedes 
lsa Adonlas 
Waldir da Cunha 
Luclnda Coutinho de Mello Coelho 
Sydney Martins Gomes dos Santos 

História: 
Herculano Gomes Mathias 
João Hermes Pereira de Araújo 
Gabriel Augusto de Mello Blttencourt 
Maria Cecília Ribas Carneiro 
Eduardo Silva 

Histórico e Geográfico Brasileiro tem o prazer 

de convidar V. Exa. e Exma. Família para 

a solenidade de posse da Diretoria. Conselho 

Fiscal e Comissões Permanentes para o biênio 

1996 / J 997. a realizar-se no dia 1 O de janeiro 

de 1996, às 17 horas. no Salão Nobre. 

Av. Augusto Severo, 8 - 11." andar 
Lapa - Rio de Janeiro - RJ 

Traje: Sócios - escuro, com Insígnia 
Convidados - passeio completo 
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PROGRAMA 

• Abertura da sessão 

• Leitura das Efemérides Brasileiras, 
do Barão do Rio Branco 

• Discurso do Presidente Vicente Tapajós 

• Posse da nova Diretoria, Conselho Fiscal 
e Comissões Permanentes 

• Discurso do Presidente Arno Wehling 

• Encerramento 

A Diretoria receberá cumprimentos 
na Sala Imperial, seguindo-se recepção 
na cobertura do edlffclo 

DIRETORIA 

Presidente 
Arno Wehllng 

1.0 Vice-Presidente 
Newton Lins Buarque Sucupira 

2.0 Vice-Presidente 
Mário Antonio Barata 

3. • Vice-Presidente 
João Hermes Pereira de Araújo 

1. • Secretário 
Cybelle Moreira de lpanema 

2. o Secretário 
Gabriel Augusto de Mello Blttencourt 

Orador 
Marcos Almir Madeira 

Tesoureiro 
Vlctorlno Coutinho Chermont de Miranda 

CONSELHO FIS.CAL 

Efetivos: 

Jonas de Morais Correia Neto 
Mlrcea Buescu 
Ollver Onody 

Suplentes: 

Augusto Carlos da Silva Telles 
Joaquim Vlctorlno Portella Ferreira Alves 
Elyslo Custódio Gonçalves de Oliveira Belchior 
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Cantaré eternamente 
las misericordias de/ Senor 

Bodas de Oro Sacerdotales 
de su Erninencia Reverendísirna 

Cardenal Antonio Qyarracino 

1945-22 de d 'tciernbre- 1995 



Carta de Su Santidad Juan Pablo li 

A nuestro Venerable Hermano Antonio de la Santa 
Iglesia Romana Cardenal Quarracino 
Arzobispo de Buenos Aires. 
Con la misma honda y grande confianza y estima 
con que hasta el presente, Venerable Hermano Nuestro, 
te hemos encomendado en tu patria ministerios pastorales 
de tanta responsabilidad, y asimismo con la misma 
amplia benevolencia con que hace algún tiempo 
decidimos incluirte en el número de los Padres Purpurados 
de la Iglesia de Dios, te entregamos hoy esta Carta, 
por así decirlo, en tus propias manos, para que, 
además de todas las otras pruebas y demostraciones 
de Nuestros sentimientos hacia ti, tengas este peculiar 
y elocuente testimonio de Nuestras más vivas congratulaciones. 
Nos resulta, en efecto, sumamente consolador y deleitable 
ir reseíiando, interiormente en la memoria y por medio 
de estas Nuestra palabras, tus innumerables méritos 
en el sagrado ministerio; ponderar tus múltiples iniciativas 
y recordar tus obras llenas de setialados frutos. 

Pero esta misma ocasión memorable y singular oportunidad, 
que hoy Nos incita vivamente a cumplir este deber 
de deferencia hacia ti, Nos causa íntima alegría 
y Nos hace prever la que igualmente experimentarán allí 
en esta ocasión tantos otros Obispos Hermanos tuyos 
y sacerdotes, fieles y miembros de la vida consagrada. 
Hablamos, evidentemente, Venerable Hermano Nuestro, 
dei aúreo júbilo de tu presbiterado, que por un beneficio 
muy grande del Pastor Divino, te será lícito conmemorar 
y celebrar en el presente ano. 

Muchos, en verdad, desearán encomiar como es debido 
tu plena dedicación durante cincuenta anos en todos los 
campos dei apostolado y en el ámbito de los estudios, 
y seíialarte a ti entre los pastores sobresalientes de la Ig/esia. 

Efectivamente, has actuado como presidente dei Consejo 
Episcopal para la América Latina (CELAM), y tu ceio 
sacerdotal y episcopal ha ayudado no a una sino 
a muchas porciones dei rebano dei Seflor y comunidades 
eclesiales, de Mercedes, Nueve de Julio, A vellaneda, 
La Plata y Buenos Aires. Dado que toda la Iglesia 
Católica Argentina experimenta los efectos saludables 
de tu ministerio, bien podemos por ello imaginar 
que asociamos Nuestra clara voz a un gran coro que canta 
con fervor y a/aba en ti a los sacerdotes de Cristo. 

Y esta (ratemal alabanza Nuestra alude también 
a tus largos anos de enseí'íanza en seminarios 
y en la Universidad Católica; se refiere a tu diligentísimo 
cuidado de la Acción Católica y de las otras asociaciones 
dei apostolado de los laicos; incluye tu atención, 
sumamente solícita, a la formación más sólida posible 
de los nuevos sacerdotes, y no olvida tu tan diligente 
promoción de la verdadera cultura y de la civilización 
cristiana, y hasta de la música coral que, 
como todos saben, te apasiona. 

En cada una de las funciones y modalidades 
dei sagrado ministerio has hecho brillar tus eximias 
virtudes sacerdotales y tus eua/idades, por las que darás 
las debidas gradas al Divino Dador; y por haberlas 
sabido aprovechar plenamente, te queremos felicitar, 
Venerable Hermano Nuestro, en esta faustísima ocasión. 

Ojalá que esta celebración jubilar traiga un profundo 
consuelo a tu alma y confirme tu fervor sacerdotal 
para los afios venideros y también sea para ti 
una divina recompensa ya en la tierra. 

Recibe Nuestra íntima salutación y la bendición 
apostólica que te impartimos de todo corazón, prueba 
de Nuestra estima y de tus merecimientos sacerdotales 
y prenda juntamente de los divinos auxilias 
para el porvenir, de suerte que la Comunidad Bonaerense 
y la misma Iglesia en la Argentina se congratulen siempre 
de tu presbiterado y episcopado. 

Del Palado Vaticano, el día ocho dei mes de setiembre 
dei ano 1995, deàmoséptimo de Nuestro Pontificado. 
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Viene el cortejo 
de Navidad, 
viene el cortejo, 
idejad pasar!, 
ángeles, reyes, 
pastores van. 

Viene el cortejo 
(No oís cantar?, 
viene el cortejo 
de Navidad: 
iA Dios la gloria 
y al hombre, paz! 

José se asoma 
por ver llegar 
al gran cortejo 
de Navidad. 
María, triste, 
cqué pensarj 

Viene el cortejo 
de Navidad 
cantando copias 
y un madrigal, 
ángeles, reyes, 
pastores van. 

Brazos Abiertos 

Y el Nino duerme, 
brazos abiertos, 
así lo esperan 
tres clavas negros. 

El Nino duerme, 
brazos abiertos, 
- !Ciérralos, Nino, 
que aún no es tiempo! 

El Nino duerme, 
brazos abiertos, 
- !Ciérralos, Hijo, 
que me das miedo! 

El Nino duerme, 
brazos abiertos, 
así lo esperan 
tres clavas negros. 

Pbro. Julio Arch 
1995 



EMÍLIO ROTHFUCHS NETO - OAB!RS 2.368 
MARCO ANTONIO A. DE LIMA - OAB!RS 11.820-B 
LUIZ GERMANO ROTHFUCHS NETO- OAB/RS 17.815 
PAULO ROBERTO C. DE CARVALHO- OAB/RS 17.940 
MAURO MOREIRA DE O. FREITAS - OAB!RS 32.525 
GIOVANE M. COSTA CURTA - OAB/RS 30.233 
ROGÉRIO DIOLVAN MALGARIN - OAB/RS 26.789 
MARCELO R. DE CASTRO BARBACHAN - OAB-RS 16.909 
DANIELLA BARBOSA BARRETTO - OAB/RS 35.788 

ADVOGADOS 

Porto Alegre, 02 de outubro de 1995 

Ilmo . Sr . 
Dr . Geraldo M. Bezerra de Menezes 
Niterói - RJ 

Como já 
novamente 
Trabalho . 

lhe comuniquei 
concorrendo à 

em correspondência 
Academia Nacional 

anterior , estou 
de Direito do 

Na condição de candidato, venho pleitear seu apoio no 
processo eleitoral que se desenrolará ao longo do corrente 
mês. 

Contando ser merecedor de seu voto, tomo a liberdade de 
encaminhar-lhe já preparada a cédula que, com sua assinatura , 
deverá ser remetida à Academia Nacional de Direito do 
T.r;abalho , aos cuidados de seu Presidente, o colega Arion 

.Sayão Romita, bem como o envelope para encaminhamento da 
mesma. 

Desde já grato por seu apoio e seu voto , subscrevo- me 

Atenciosamente 

:2-· 
Emilio Rotbfuchs Neto 

RUA COMENDADOR CAMINHA, 300 - 2° ANDAR - (PARQUE MOINHOS DE VE~TO) - CEP 90430-030 
FONE/FAX (051) 346 .3422 - PORTO ALEGRE - RS 

rt- 161 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

FUNDO ESTADUAL DO ENSINO PRIMARIO 

Ni ter6i, 4 de R" Ôsto de l 969 

..... r.Secretário, 

Cum ... rin o determinação de Vossa E celência no sentido 

e que esta Assessoria Contábil informe de como vem sendo a s -

criturada a Receita dêste Orgão, roveniente da arrecadação do 

I.N.P.S., bem como as desiesas autorizadas ~elo Colendo Conse

lho êste Fun o Estadual do Ensino Priml{rio , cwn""re-nos escla-

recer o se uinte : 

A artir de janeiro e 1968, data·e~ ~ue fomos admiti 

dos ao serviço dêste Fundo, o contrôle da receita realmente re 

cebida e , bem assim, dao des esas realizadas são escrituradas 

em livro Di4rio-Razão, em forma de .artidas obradas, com ex

tração e balancetes bi-semanais, conforme se verifica d ane-

XO l . 

AO EXCELENTISSIMO SR.DOU~OR GERALOO MC1NTE NIO BEZERRA DE !J:8NEZES 

M.D.SECRET IO DE EDUC.A ?'O E CULTURA DO EST I.DO DO RIO DE J NEL.O . 



•• ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

FUNDO ESTADUAL DO ENSINO PRIMARIO fls - 2-

Uita escrituraçÃo demonstra de modo inequívoco tôdas 

as o~erações, inclusive as contas do Banco do rasil S/A.,on-

de encontram-se de1 osita~o todos os valores transferidos pe

lo I.N.P.S . de acôrdo com a Lei Fe eral n2 4440 de 27 de outu 

bro de 1964 e anco do Estado do Rio de Janeiro S/ ., ara as 

contas de retenção de 5f (cinco or cent ) sôbre faturas e a 

... roveniente da Lei Estadual nº 5352 de 13 e a{)"Ôsto de 1964 ,-

referente à escolarização ~os em re ados das em ... rêsas que não 

mantêm em suas de endências o curso rimário fundamental co-

mum. 

O sistema de escrituração é realmente executado em 

livro de folhas soltas que, a nosso ver, é o maia conveniente 

e o r_:ue melhor se ada ta aos nossos servtços. 

Por determinação de Vosoa Excelência, a ,artir o 

exercício de 1969, tô·1as as fls. dêste livro estão devidamen-

te rubricadas. 

As restcçres de contas dêete Orgão s~o, ]Or fôrça -

Lei ;stadu~l, a~rePentadas ao E ré io Tribunal de Contas des

te Estado, ~os uind esta Assessoria livro ~r6~rio on e tam-

bem são escf'ituradas têdas as des Jesas com a execução das u-

nidades construidas e IJelo qual se Joderá ter a discrimina ~ão 

analítica dessas unidades, inclusive o seu preço de custo . 



•• ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

FUNDO ESTADUAL DO ENSINO PRIMARIO fls-3-

A cont .... corrente o :Banco do Brasil, a .... ~artir de ja

neir de 1968 e de acôrdo com os extratos fornecidos por 

aq_uêle estabelecimento ban~8rio encontra-se ri ·orosamen"'·e e-

xata sem diferença de um centavo se~uer. 

Alám do livro acima mencionado mantem a contabilida-

de mais os seguintes livros: de em enho de todos os roeessos 

de ~agamento e de fichas de em reiteiros, ~tinente · s obras 

executadas diretamente elo Fundo, e as que ~Ro feitas em con 

vênia com as Prefeituras. 

Nêstes dois exercícios - 196e e 1969 - t Ada a doeu -

mentrção acha-se devidamente empenhada ~or suas res ectivas 

verbas, em duas vias, sendo que a rirneira via do ano de 1968 

já foi encami~J1ada ao Egré~io Tribunal de Contas e as perti -

nentes ao exercício de 1969 encontram-se nos arquivos desta -

ssessoria, regularmente em~astadas aguardando o final do 

ex e. cício . 

Em referência entretanto aos exercícios de 1965,1966 

e 1967, .. o demos informar q_ue as res)ecti vas contas foram e -

penhP as e encaminhadas ao Colendo Tribunal de Contas. 

Aproveito ... ara r Gi terar a Vossa Excelêrcia os prote~ 

tos de elevada estima e consideração . 

Assessor Contábil 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

FUNDO ESTADUAL DO ENSINO PRIMARIO 

3110- 100-7 
3110- 200- 2 
3110- 200- 4 
3110- 210- 1 

3110- 210- 2 
3110- 210-3 
3120-200- 1 
3120- 200- 2 

3120-300 
3120- 400 
3120- 500 
3120- 1700 
3130- 200 
3130- 300 
3130- 600-1 
3130-700-1 
3130- 900 
3130- 1000 
3140- 400 
3140- 1300- 1 
3150 

3233 
3250 
4112-1 
4113-2 
4115-1 
4130 
4140- 300 
4210 

Banco do Brasil S/A. 
Caixa 
Salári o Educação 
Banco do };stado C/ 1 

:Q_I_A -----

Salário Educação- Lei n253. 52 
Banco do Estado C/ 2 
Conta Retenção 5% s/ faturas 
Saldo do Exercício de 1968 
Gratificação Jetons Conselho 
Diárias 
Gratificação Serv . Extraor • 

Salário de Contratados 
Salário de Professores 
Gratificação Serv . Téc . e Ad~ . 

Impressos e Art . de Ex}ediente 
Cadernos Esc . e Th~t . Ens . Geral 

Art.Hi giene e Conservação 
Combustí veis e Lubrificantes 

rfut . e Acces . Viat. 
Outros Mat . d.e Consumo 
Passagens e Transp . Pessôas e Ba~ . 

Assinaturas de Periodicos 
Re aros e Ad . Bens Móv.e Imóv . 
Divulgação Assunto Inter . Ens i no 
Taxes Postais e Telegráficas 
Locação Bens Móv . e I:oóveis 
Festividades Recep .Hosp .Homeng . 
Des~esas de Curso e Concursos 
Des~esas Exercícios Anteriores 
Salário Família 
Contrib.Previdência Social 
Const. ~ovas Unidades Escolares 
Prosseg. e Conclusão de Obras 
Construção da Séde F . E.E.P . 
Amt om veis Caminhões out . Veíc . 
Material F'ermanente 
Aq_ui siçã.o de Im veis 

ANEXO 

65. 500 ,76 

236. 461 , 52 

24 . 421 , 09 

18.975,00 
4. 782 , 00 

150,00 

14 .733 , 84 

13 . 392 , 00 
864 , 66 

171.744 , 00 

9 . 512 , 63 
4.639 , 68 

1.454 , 49 

142.993 , 20 
3 . 278 , 21 

2 . 831, 74 

5 . 400 , 00 

9 . 420,42 
677 ,52 

4 . 046,95 
792.811 , 25 

1 . 188 . 655,14 

575 . 768 , 20 
12.800 , 00 

3 . 305 . 314 , 30 

1 

3 . 044 . 352 , 37 

236 . 461 , 52 

24 . 421,09 

79 , 32 

3 . 305 . 314 , 30 



3110-100-7 
3110-200-2 
3110-200-4 
3110-210-1 
3110-210-2 
3110-210-3 
3120-200-1 
3120-200-2 
3120-300 -
3120-400 -
3120-500 -
3120-1700-
3130-200 -
3130-300 -
3130-600-1 
3130-700-1 
3130-900 -
3130-1000-
3140-400 -
3140-1300-1 
3150- - - -
3133-100- -
3250- -
4112-1-
4113-2- - -
4115-1- - -
4130- -
4140-300- -
4210- - - -

FUNDO ESTADUAL DO ENSINO PRIM!RIO - EXE C!CIO DE 1.969 

~ A L A !! C ! T E D O D I A - 10 i-6 / de 1. 969-. 

do Brasil s :A. I 

o EducaçãQ 
do Estado C/1 
o Educação - Lei n2 

Banco 
Caixa 
Sal á ri 
Banco 
Sal á ri 
Banco 
Conta 
Saldo 
Gratif 
Diárias 
Gratif 
Sal á ri 
Salári 
Gratif 
Im.pres 
Cadern 
Artigo 
Com.bua 
Ma.t.e 
Outros 
Passag 
Assina 
Reparo 
Divulga 
Taxas 
Locaçã 
Fest.r 
Despes 
Despes 
Sal á ri 

Contri 
Constru. 
Proas e 
Constru. 
Automó 
Mate ri 
Aquisi 

53.52 
do Estado C/2 
Retenção 5% a/faturas 
do Exercício de 1.968 
i cação Jetons Conselho 

i cação Serw.Extraord. 
.. 

o de Contratados 
o de Professôres 
icação SeriTéc.Adm. 
soa e art.expediente 
os Escolares Mat.ensino geral 
s higiene e conservação 
tiveis e lubrificantes 
acess.máq.viat.móveis 
materiais de consumo 

ens transp.desp.e bag. 
turase eriÓdicos 
s e adapt.bens móv.e imÓveis 

ção assunto inter. ensino 
postais e telegráficas 
p bens móveis e imÓveis 

.. 

ecep.hosp.homenagens 
as c/ cursos e concursos 
as de Exercícios anteriores 
o Família .. 
b.Previdência Social 

ção novas unidades escolares 
guimento e conclusão de obras 

ção da séde do F.E.E.P. 
veis,auto-caminhões,out.veic. 
al permanente 
ção de imóveis 

478~2~8.84 

- 2.693.505,24 
236 .461,52 

. 

236.461,52 

?1. 621. 7? 

23 .623,72 
79,32 

13.375,00 
1.602,00 

- -
10.260.00 

-
9.080,00 

442,96 

171.744,00 
- -

7.010,18 
4.639,68 

- -
705,49 
- -

128.093,20 
2.135,81 

- -
2.356,25 

-
5.400,00 
9.420,42 

440,64 
2.849,27 

504.451,75 
996.170,67 

- -

332.368,40 

12.800.00 



• x ·:x :1 R C 1 C I O DB 1968 

RES:r>ECT IVA. 

VIRBA oRÇ.~~~~, • .-p.l 'IGI 
VERBA. DISCRIMINAÇ!O StJPr.xr.mm:m 

1122/.l Pessoal Adminiot .Contratado ~3.320,00 11.259,49 2.060,51 
1122/2 Professôres Contratados 40o.ooo,oo 117.732,78 282.267,22 
1133 Grat.Serviços Extraordiná. 1.810,00 1.500,00 310,00 
1139/l Grat.Membros da Comissão 25.000,00 23.700,00 1.3vO,OO 
1139/2 Grat.P8ssoal Administrativo 24.000,00 20.200,00 3.800,00 
1141 Diárias 6.000,00 

I . 
2.688,00 3.312,00 

1142 Ajuda de Custo 10.000,00 1.500,00 8.500,00 

1200 Material de Consumo 405.000,00 300.024,71 104.975,19 

1310 Transportes 2.ooo,oo 381,00 1.619,00 

1320 Comunicaç-es 1.500,00 350,00 1.150,00 

1330/l Cons.rep.bena móveis 8 imÓT. 151.000,00 142.4 71,20 8.528,80 

1330/2 Cons.rep.de Tiaturas 19.000,00 14.900,0fl 4.099,93 

1340 SerTiçoe Téc.e Administrati . 1.500,00 747,06 752,94 

1350 Luz,Te1efone,~gua, etc. 1.)00,00 115,96 1.184,04 

1360 DiTUlg.Assu..'"lto Int. EnsL1o 24.000,00 14.554,81 9.445,19 

1370 Assinat.Periódicoo e Publi~ 1.ooo,oo 1.ooo,oo 

1380 Hospedagem e Alimentação 4.000,00 --- 4.000,00 

1390 Outros Serviços de Terceiros 1.ooo,oo 1.000,00 

1410 Alugueres e Arrendament os 17.500,00 14.714,88 2.785,12 

1430 Despesas Cursos e Concursos 55.000,00 54.998,00 2,00 

1440 Desp.Pagamento Seg.c/fogo 2.ooo,oo 2.000,00 

1450 Recepções,Excur.eHomenagene 7.000,00 6.312,78 687,22 

1490 Outros Encargos 3.000,00 616,51 2.383,49 

2500 Salár io FamÍlia 2.000,00 2.000,00 

2800 Cont. Previd3ncia Social 3.000,00 2.048,17 951,83 

3000 Aquisição ~édio do FBBP 1oo.ooo,oo 100.000,00 

3120 Const. NoT. Unid.Aa:t. Pred. Esc o. 2.650. 000,00 1.161.816,98 1.488.18),02 

3130 Proaseguim.e Conol.. Obras 489.000,00 1.88.019,49 300.940. 51 

3340 Autom.,auto,cam.outros Te!-
ouloa de tração mecân~ca 69.400,00 66.109,98 3.290,02 

3370 DiTera.Equipam.e Instala9ia 10.000,00 301,00 9.699,00 

3400 Material Permanente 200.610.00 ~22·18.22 1·21~.21 
5.000.000,00 2.6)9.856,96 2.)60.14 3,04 

Restos a Jagar 616.1 9 545.718,71 70.403,78 
3.185.575,67 2.430.546,82 

tft. 1 n 



v -1122/1 
v -1122/2 
v -1133 

. v -1139/1 
v -ll39/2 
v -1141 
v -ll42 
v -1200 
v -1310 
v -1320 
v -13.30/l 
v -1330/2 
v -1340 
y -1350 
v -1.360 
v -1410 
v -1430 
v -1450 
v -1490 
v -2800 
v -3120 
v -3130 
v -3340 
v -3370 
v -3400 
v -5000 

I 

B A L A N C B T B B M:- 31-12-1968 

Banco do Brasil S/A. 
Reat a Pagar . 
Caixa. 

Salário Educação. 
:Bane do Estado S/A C/1. 
Salário Educação Lei 5352/12-8-64. 
Banco do Estado S/A C/2. 
Centa Retenção - 5% sôbr faturas. 
Pes oal Administrativo Contratados. 
Profesaôres Contratados. 
Gratificação serYiço extraordiwáie. 
Gratificação da Comissão "Jeton•"• 
Gratificação do Pe~soa1. 
Diárias. 
Ajuda de Custo. 
Material de Consumo. 
Transportes. 
Comunicações. 
Cons.Rep.Bens •6Teia e ImÓTeis. 
ConaerY. e Rep. Viaturas. 
Serviço T,c. AdministratiTo. 
Luz, Telefone e !gua. 
DiTUlgação Assunto Int.Bnsino. 
Alugueres e Arrendamentos. 
Despesas Cursos e C 1curaos. 
Recepções, Exo~. e Homenagens. 
Outros Encargos . 
Contribuição Previd. Social. 
Const.Ampliação Prédios Escolares . 
Prossegu· ento e Conclusão Obras. 
Aquisição de Via~a. 
DiTers oe Equip. e Instalações. 
Material Permanente. 
Outras Receitas Diversas. 

873.645,33 
545.718,71 

79,32 

198.519,21 

8.564,69 

11.259,49 
ll7.731.78 

1.500,00 
23,700,00 
20.200,00 

2.688,00 
1.500,00 

300.024,71 
381,00 
350,00 

142.471!'20 
14.900,07 

747,06 
115,96 

14.554,81 
14.714,88 
54.998,00 
6.312,78 

616,51 
2.048,17 

1.161.816,98 
].88.059.49 

66.109,,98 
301,00 

498.754,09 

4.059.082, 34 

198.519,21 

217.98 

,22 4.266.384,22 
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B A N C O D O B R A S I L S, A, 

DEMOiiSTRACIO DO SALDO EM 3l l.2 - 1968 

DiBI!O 

Saldo em 2-1-1968 •••••••••••••••••••••••••••••• 

Dejósitos do I.N.P,S, no corrente exercício,,., 

Idem de "OUtras Receita• DiV.rsas" ••••••••••••• 

CR:iDI!O 

Valor dos cheques sacados por despesas do exer-

cicio ••••••• ~·································• 
Idem por "Restos a Pagar• ••••••••••••••••• ,,,,, 

Saldo em Caixa a ser recolhido ao Banco em ja-

neiro ••••••••••••••••••••• : •••••••••••••••••••• 

Saldo no Banco em 31-12-1968, •• ,,,,,,,,,,, •• ,,. 

1,024,98 

4.058.057,36 

217.98 

2.6)9.856,96 

545.n8,71 

79,32 

873.§1.5.33 

4 .059. 300, 32 




