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BEZ.~RRA de MENEZES, Geraldo Montedonio ·
Braz1lia!l professor ; b. 11 july 1916 ; tduc. Ginásio Bittcn:
court Stlva ; Faculdade de Direito de Niteroi · m 1941
Odete Machado P~reira; s. Lean~ro, Geraldo, 1\t~co: daus:
tngela, Ana. Mana, Rosa Mana, Verouica ; President
entro FlllJ1ll!lense de Estudos Jurídicos ; Professor oi
I~~~~~~ Hulistdordy anFdJ C~lture, Ginásio Bitt~ncourt Silva
, ac .a e • ummense de ComerCio! 1937-39 ·
Lecturcr on Soc•ology, Faculdade Fluminense de lltedeciná
}937-43 ; _PrC;Sident, Fifth Court of Conciliation and Justice
ede~~ D1strict 1939-40, Second Court 1941-44 · member'
~aZJliao _Genealo~cal Institute of San Paulo, His'torical and
ogr~pb.ical Inst1tute of Sergipe and otber Institutes and
SOCJelle;; ; Le~turer on Sociology and Labour Law, Escola
~e ~rv•ço SOCial do Estado do Rio de janeiro since 1945 ·
rest_den_t, Tribunal Superior do Trabalho since 1946'
P_ubi!C'lliOtiS : . Homens e Ideias a Luz da Fé · Poli ti~
Smdical . Brasileira ; Dissídio;; ~letivos do 'Trabalho.
Addr!ss. Ru~ Oswaldo Cruz 63, Ntteroi Estado do Rio de
Janerro, Braz1l.
'

Please /nitiol ............... ... ................. .
and return this complete form as soon as possible
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180 Fleet Street, Loodoo, E.C.4, England.
Please reserve .......... copy(ies) of the Fourth (1956) Edition ofTHE INTERNATIONAL
YBAR BOOK & STATBSMEN'S WHO'S WHO at the special pre-publication price
of J::6.6s.Od., U.S.A. $20.00. (Publication price J:;B.Ss.Od., U.S.A. $25.00.) I enclose
cheque or money order in settlement for my oopy to be sent to addrcas below, ali carriage
charies paid.
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CONCENTRAÇAO

CC. MM. ANIVEBSAJUANTES

O Setor Sancta Dei Genitrix fez realizar no domingo 12 de agôsto mais uma
concentração desta vez na Congregação
Mariana do Tanque.
·

Aniversariam no próximo mês de Setembro as seguintes Congregações:
Dia 7 - Fátima de Bento Ribeiro
Lourdes de Bento Ribeiro
10 - Pedra de Guaratiba
11 - Quintino
14 - Sepetiba
19 - La Salette
25 - Guadalupe
29 - São Geraldo de Olaria
A todas envia a Federação suas felicitações e votos de que aumentem sempre
seu trabalho em pról da maior glória da

Após a Missa de Comunhão Gerai às
8 horas foi servido café com doces e bolos sendo logo após realizada uma reunião
em que falaram entre outros o presidente do Setor Sebastião Baptista Afonso,
o sr. Vinicius Nelson Garcia de Souza
em nome da Federação do Rio, e o dedicado Pe. João Cordeiro diretor da C.M.
visitada.

Rainlla.

FEDERALIZAÇAO - Ur~mos na en&rera dos eariões de federa~. Se
a sua C . M. ainda não nos devolveu o eartáo preeare devolver-nos preeaebldo
e assinado pelo Diretor e Presidente o mais ràpldamen&e possivel.
Nt)MERO ESPECIAL DO JUBILEU - Esperamos no próximo mês de 18tembro Imprimir um Boletim especialmente dedieado ao Jubileu da Federaçio
do Rio, com 40 pá&inas contendo o bls&órico e dados esta&isUcos da Federaçio
e CC.MM. do Rio. Nt>ste número apresentaremos a lista de todos 011 que eoldrlbuiram financeiramente para o maior êxUo das festividades.

DIRETORII DI FEDERIÇIO OIS CC. MM. DO RIO
para o perlodo de 1956 ·1958 :

:

t

DffiETOR: Padre Paulo José de Souza, S.J.
VICE-DffiETORES: Frei Bernardo TheW'Ps, Ord. Carm. para a Região centroSul e Vice-Diretor Geral da Federação.
Padre Pancrácio Dutra, S.J. para a Região Norte- Leopoldlna.
Padre Noé Pereira, para a Região Norte - Central.
PRESIDENTE: Dr. Moacyr Velloso Cardoso de Oliveira .
ASSISTENTES: Agulnaldo Falcão: Região Norte-Leopoldina. Vive-Presidente
para substituição eventual.
Jair Garcia Esteves: Região Centro-Sul.
Djalma Brum: Região Norte-Central.
SECRETARIOS: 1.0 - Ranulfo Amaral
2.0 - Snrta. Théa Schmoll
TESOUREmos: 1.0 - Dr . Domingos Pinto da Rocha
2.0 - Snrta. Maria Teresa Lages ~
SEÇAO DE IMPRENSA E RADIO: Antonio Mala e Luiz Anesi.
ENCARREGADOS DO BOLETIM: Jair Garcia Esteves e Vinicius Nelson O. de
Souza.
ENCARREGADOS DA ESTRELA DO MAR: Geraldo Gomes da Silva, Dave Borges
e Waldomlro Balbino da Silva.
··cASA DO CONGREGADO": Dr. Jorge Frank.lin Sampaio, Dr. Pedro de Faria,
Dr. Estanislau Amarante, Dr. Domingos Pinto da Rocha, Renato Garbiglni.
CONSELHO ECLESIASTICO: RR. PP. Assistentes dos Setores.
CONSELHO DE PRESIDENTES: Presidentes dos Setores.
N .B. As diretorias dos Setores serão publicadas no "Salve Maria" do próx1mo mês.
~ ORADORES: D<. Odando B'asll, D[ , Geraldo Bezetta de Men.....D,. Burtp!des Cardoso de Menezes, Ifr. Cristovam Brelner, Vereaaor Anibal Esplt
nheira, Dr. José Burlamaqui, Prof. Alvaro Sllva, Prof. Gastão de Oliveira, João Bueno e Cícero Feltro de Ollvelra.

Suplemento da
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Concentração das Congregações
Marianas Masculinas e F ernininas
em Cachoeira de ltapemirim

DIA 20 DE MAIO
PROGRAMA
8,30

Missa celebrada por O . José Joaquim Gonçalves e explicada pelo Pe. Paulo de
Souza S.

JO

R~união

J.

das Diretorias
Almoço
Assembléia Geral
16- Desfile
12
14

A) - Já
1.
2.
3.
B) C) D) E) r) -

deram adesão a nossa Concentração:
D. José Joaquim GonçalYes - Bispo d•> Esp. Santo
Pe Paulo de Souza - Vtce-Diretor da C N. C. M.
Pe. Pancrácio Dutra- Vtce-Diretor dos Círculos Operários do Brasil

4. Pe. Geraldo Pompeu - Diretor da Federação
5. Dr. Geraldo Bezerra de Mc:nezes - Ministro do Supremo Tribunal do Trabalho e ?residente da CN.C.M.

Os programas da REUNIÃO DAS DIRETORIAS e da ASSEMBLÉIA GERAL já foram ~viados a esta Congregação.
Notamos mais uma vez que os congregados visitantes nada terão que gac;tar aquí em Cachoeira, a não ser as despesas<Je viagem
Todas as Congregações deverão trazer 5eus estandarte!> e bandeiras.
Devem tambem vir corn os seus distintivos. Lembramos que temos aquí dis:i:1tivos de ouro, ao preço de Cr$ 200,00.
Toda a correspondência: Prof. Pedro E. Herkenhoff - Caixa Postal, 30 - Cachoeira.
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I\.'11NISTÉRIO DO TRABALH
INDÚSTRIA E COMÉRCI
Cfl ~INETE DO MINISTRO
PO••TA!UA K. 0 49, D9 15 D9 MAIO'\
D9 1956

O Min ..•tro de EStad:> dos N'lgócics
• do J.'rabftlho. Indústim e Comt!orc!o,
r esolve Incluir na Portal1a n. o 38, de
13 úe ~b!'il de 1955. que institu iu uma
C omtf~ao p:ll'a elabor~r o anteprojeto do Códig;J do Trabnlho, os segulrrt s nomes. que passam a !nlt'grã -ln: o Corregedor da J ustiça do
Tri!lf:ll~

,

~'"O

Qey!llõó

Mont~t:

qõnlo Qezerrn de 1\ienezc:~; o JulZP:o
B .nt-alt:> Oltoul. P;es!Clente da 2.a
Juu~a ele Conciliação e JUI!amento de
NRcr": o blch:ll·el Nérlo BallendleTi. n•embro da Comissão Permanente
dt- Direito Soclal: " Pres!dt'ntf' -to
Sind roto ela Indú~Lria de Artefatos
de Pn.pcl, P!lpeiãc e Cortiça do RJo
de Janeiro, Alv-:tro F,•rretra da Costa
e o Prrsidt>nte ctn Federação Nacional
àõS Portuá:·l<'l', \Valter Menezes. P llT ffa,' Barroso.
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MINIST~RIO DO TRABALH O, INDúSTRIA E COMÉRCIO

A4-6- 56

Juiz de Fora, 11 de junho de 1956.

Exmo. Sr.

Minll!l t ro

GERALDO MONTF.DONI O BEZERRA DE MENEZES

Temos o prazer e a honra de comunicar a V . E~ que, no dia 23 do corrente mês,
às 14 horas e trinta minutos, na sala de audiências da Junta de Conciliação e Julgamento desta
cidade, à Av. Getúlio Vargas, 362, 49 andar, será fundado o INSTITUTO DE DIREITO DO
TRABALHO DE JUIZ DE FORA, associação civil que tem por objeto:
a) -promover o estudo e a divulgação do Direito do Trabalho, em todos os seus aspectos, inclusive nas relações que mantém com os demais ramos do conhecimento
humano;
b) -

colaborar com o Poder Público no aperfeiçoamento da Legislação do Trabalho e
no da legislação em geral, desde que com aquela se relacione.

Ser-nos-ia sumamente honroso poder contar com a valiosa colaboração de V. E~
nos trabalhos que temos em mira realizar e que sabemos ser do interêsse permanente do insigne
cultor do direito.
Permitimo-nos acentuar que serão considerados FUNDADORES os que estiverem presentes ao ato de fundação acima referido, e que o sócio correspondente fundador, quando presente às Reuniões e Assembléias, gozará de todos os direitos assegurados ao sócio efetivo, excluído unicamente o de ser votado, dada a impossibilidade que tem de exercer o mandato. Além
disso, ao sócio fundador (efetivo ou correspondente) serão deferidos certos direitos não assegurados aos posteriormente admitidos.
Por essas razões é que encarecemos a oportunidade da presença do douto convidado
à Assembléia de fundação .
Penhoradamente gratos e certos de que poderemos contar com a presença do ilustre
patrício, os membros da Comissão de Instalação do I.D.T.J.F. subscrevemo-nos,

·- ~~-~------~~~-----·· · · Frederico Simão Mo1sés

_ ____L~_c . . . ..!{ •. .,. . . . .! =::... . . . ..
MoTir Borges j';f:f;,os
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JOAO ABUD
pre<:adort·S <'
,.
J h.> s: d<'
Conforme h ::~vJamos o·omltido Jn curtza JU<.d.·. . l
11.ture ....
publicamos na inttgrâ a entre-I :conômica ·. O primeJl'IJ tem ,o·
vista ••ue nos concedeu o ad- · ·nlJcil!d., mtc·r•H· .a•· 1 u a • .-.
iogadÕ F cliciano Mathias Net- 1 dispositivos legais, regulamento
fc nosso compannetro e cau- "'u .:<..uvencao ;;oJe ,va; o segun"'-?as'"irabalhistas
um dos mais de, - dd,nido pvr Dorval Lapt-rfeitos conhecedores da maté- c· rc"a - visa "a formação de
ria no Estado do Rio.
t~ovas condi<'ões de trabalho" .
Eis a segwr a;.; perguntas e Um é declarativo; o outro consru: r espostas da esperàda entre- .t. .. utivo .
vista
r:uc terá
acreditamos
O poda nnrmat!vo é, portaogrande re))cr::ussão pela figura l u, uma decorrencia da faculdado entrevistado ;; conceitos que de f!Ue têm os Tribuna:s do Traemite torno das perguntas fei- balho de dirimirem os dissídios
tas.
C'>letivos dt> natureza econômi1) - Que diz do poder norma- ca, isto é, visando novas :onditivo da Justiça do Trabalho? ções de trabalho ou modiíican.,Sendo a Justiça do Trabalho do as exis•entes.
um ramo relativamente
novo
2) - A greve é um direito do
do Poder Judiciário, o t ema é trabalhador brasileiro?
realmente palpitante c tem susNão resta a menor dúvida que
citado inumcras controversias. Cl reconhecimento do direito de
Até bem pouco t empo entcn- gteve pela Carta Magna é mais
diam Que sómentc ao legislativo t•ma vitória do b~halhador bra{'Ompetia legisla,· em ma,~iéria sileiro.
trabalhista, mesmo quando se
Enquanto a Carta de 1937 contratasse da fixação de novas siderava-a um "recurso.. antitondições de trabalho .
r.ocial", a de 1946 acompanhando
Após incessante lutas. nas a tt•ndência de outros paises ::iquais se empenharam ' r' adciros vilizados, inseriu em texto a galuminares do dirdto. triu~fo_u rantia do direito à greve.
a opinião daquele, que atnbut-, Não houve no Brasil propriaam ~o Judici~~io . Trabal~is~a. a mente. progresso nes~e parti,funçao de dtrtmtr os dtsstdtos r ular oois nouanto em outras
coletivos de natureza econômi- 1 gisi~Çõe~ a rãse da ;>roibição
ca, visando a formação de no- foi an•erior à era tolerada, nós
va!> condições d~ trabalho. E ti\, mos o período de tolerância
hoje, graças á inteligencia e o
1937. ocasiões em ·1ue foi
espírito ~e _ l~ta dl' uns poucos, r~ nibida exr•·essam ~nte, para
a <?onst~tutçao Federal, ~ par 1 , !'teriormente ser reconhec'da
de mclwr a Just.ça espec1al no como uma Jidimo direito da
P oder Judiciãrio. definiu ~ua cla<:se obreira.
pos!ç~o n o campo das relaçoec;
Contudo "la discusion ace~-~
~-""l.lUA.lS ·
c::I dcl dere=ho de huelga conhAqui~o que, ~r<:s~n; nua abierto y no
t erminarã.,
tava stmples "ca~o de pOltcta volveremos a la idéia em tanto
()ls reivindicações operãrias) subsis•a la i njustiçi~ social",
como diz Geraldo Bezerra de confcrme asseverava o profcsMenezes
e m nossos dtas es!a 'nr Mario de la CuC'v a.
p1e~ts~õ . e_ regulado, a questan
3) _ Já oue se falou em gred os dtSSJdtos colet:vos tem cau~ w em vigor 0 decrrto-lei 9.070? 1
sado certa co~f~s~o quan_to _a
Est.atúe a Con!>tic u ic2o: "é
sua ?atureza JUrtdJca .. Dots sao a~>segurado 0 dir,·ito de greve
os ttpos desses conflttos entre cu 1 o ex• ·rcicio a lei regula rã" .
contida no art. 158
ni\o é auto-aplicavtl, logo carect- de regulament ~ ção.
Enquanto a lei urdinana não
regular o exerci=io da greve,
pl'l'maneccrã em plena vigência
o decreto-lei 9. 070 que faculto
u cessacão do trabalho mais ati
v;dades ecessórias de))ois de es
"utadns os meios suasórios pa
~::. a solução do dlssidio.
Com relacão a;; atividade
íundamentaís é mconsü1ucional o aludido diploma, por is
so oroibe expressamente o exer
cicio da greve, quando a Cart
Magna rcconhe=e como um direito da class~ truhalhador a_.
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MINISTRO GERALUO .BEZERRA DE MENEZES

o dia dt• unt3m fui de festa e regosijo para a magistratura e
para a :-.ocicdadt' fluminense. Fêz.anos o ministro Geraldo Montodô'- nio Bczt>rra dt· Alcuezes, Juiz do Superior Tribunal do Trabalho,
- membro da Academia Fluminense de Letras, reconhecida autorida·
de em Uircito Trabalhista, orador brilhante e presidente da Congregação dos Filhos de Maria.
O ilustre aniversariante, p~los seus atributos pessoais de caráter e coração, conquistou um enorme circulo de relações e aamiradores em todos os círculos desta Capital, dai a justiça das homenagens que lhe foram consagradas no transcurso do dia de
ontem.

~

~OF~,>

ti~ J

wl<

~ ~ ~ -19.s-6

•
Mtlllltnl Geralde Jlelleml . . lleOompleta, hoJe, mat. 11111
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Legião do Sagrado· Coração de Jesús
M ATRIZ DE SÃO LOURENÇO

•
Of. N.•

Niter6i, 14 Cie julho de 1956

Exmo. Sr.
Ministro Geraldo Bezerra de

Ne

~~nezes

s t a

•
SaÚde e paz em NOSSO SENHOR JESÚS CRISTO

•
A Legião do Sagrado Coração de JesÚs , ainda sob a resA

A

sonancia da magnifica Conferencia que V. Excia. proferiu na noite inesquecivel de 28 de junho p.passado e que tão belos e

pro-

fundos ensinamentos nos trouxe , e tamanho brilho veio dar as

no~

sas Festas Jubilares; vem trazer-lhe , por meu intermedio, as expressÕes do seu mais sincero reconhecimento .

De V. Kxcia.
Servo em C.ttiSTO

-Secretario-

1

1
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Tem novo catedrático a Faculdade de
Direi!!_J~~Ierói ~

. I

Obteve distinção em tôclas as provas o ministro
Gera/elo Bezerra ele Menezes
Em concurso que vem de ser rea- • tituida pelos professôres Ramon
lizado na Faculdade de Direito de Alonso e Benjamim de Oliveira, da
Niterói, o ministro Geraldo Bezerra Faculdade de Direito de Niterói; do
professor Edgard Sanches, das Faculdades de Direito da Bahia e do
Rio de Janeiro; do professor Rêgo
Monteiro, diretor da Faculdade de
Direito da Universidade Católica do
Rio de Janeiro; e do dr. Dorv:tl Lacerda, autor de obras de mérito sôbre Direito do Trabalho e um dos
elaboradores da Consolidação das
Leis do Trabalho.
O novo catedrático, que é niteróiense e figura das de maior projeção nos círculos sociais, intelectuais e católicos de nosso Estado,
~em recebido de seus amigos e co.egas as mais justas e merecidas
homenagens.

*op~.,..,
Ministro Geraldo Bezerra de
Menezes

Menezes, membro do Tribunal S.
do Trabalho, ex-aluno daquela Fa
·, cudade, de onde saira laureadc
como presidente do Centro Aca
dêmico "Evaristo da Veiga" e ora
dor oficial da turma dos bachare
landos de 1936, conquistou, con
marcante êxito, a cátedra de Direi to do Trabalho, vaga com a morte
do grande sociólogo brasileiro Oliveira Viana .
Em tôdas as fases do concurso,
alcançou o ministro Geraldo Bezerra de Menezes o maior destaque,
sendo de assinalar-se, não só o vigor
da tese por êle versada sôbre "O Direito do Trabalho na Constituição
Brasileira de 1946," como a maneira
por que a defendeu, o brilho da
prova escrita e a excelência da
aula que professou . E de tal sorte
se conduziu que a comissão examinadora, integrada por cinco eminente:. ~ttltores da ciência jurídica,
lhe premiou os esforços, atribuindo·
lhe distinção em tôdas as provas.
A comissão examinadora foi cons·

tV~.J õo&. ~
~
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Catedrátieo
de Direi to do Trabalho
MINISTRO GERALDO BEZERRA DE !\IENEZES

a aprovação de um ex-aluno,
o M'nistro Geraldo Bezerra
de Menezes, n o concurso para catedrático de Direito do
Trabalho, na vaga do saudoso
Oliveira Viana, legitima gU•rla
da cultura fluminense .
O candidato, autor ao pro1 jeto de lei, que deu á Just u;a
'- do Trabalho a ~u a estrutura._ ção atual, apresentou-se com
•1 a tesé "O DIREITO DO TRABALHO NA CONSTITUIÇAO
BRASILEIRA DE 1946, .
Em todas as provas, de t'tulo, escrita, defesa de te~e .
( Conclue na 4." pag.

..

r

catedrático ..

J

' didática ou de aula conferiulhe a banca examinadora dis1 tlnção. sem qualquer d ivergencla. Integraram a com issao
examinadora o s eminentes
professores Ramon Alonso c:
Dr . Geraldo B. de Menezes
da
A Faculdade de Direlto de Benjamin de Oliveira,
Niterói está de par~s, com Faculdade de Direito de Niteró i i Edgard Ribeiro Sanehc,,
da Faculdade de Direito da
Bahia e da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro; Lu12'
1 Augusto do
Rego Monteu0 ,
, Diretor da Faculdade de Dire:to da Universidade Católlca
do Rio de Janeiro, representante do Brasil nas Conferên1 cias Internacionais do TrabRlho de Genebra e Dr. Durvol
1Lacerda, conhecido publíclsta,
1autor de várias obras especial lizadas e um dos autores da
Consolidação das Leis do Trabalho .
I
R .t
eg1s ramos, prazeirQSameu- I
1
te, mais esta vitória do llus
tre intelectual fluminense .

I
i

•

tamtnte á vor.tade, cónhecenóo-a em todos 011 seus porme~
nures.
Sem duvida alguma, constitUiu
um doa espetaculo3 mais brl~
lhantes o transcurso "das provu.
F'ora!ll esta s. de resto, as ~
pressõos do presidente da banca,
prof . Ramon Aloa&o, ao encerrar ·o con~urso. apó~ a leitura
da provR escrita, sendo ap..aC:o o candidato com d!s~..;.•
Para os seus amigo.s e""ifli'ia
todos que Jirlam com o ~
do trabalho. no Brasil, nio
i dia constituir surpresa ~
sultado, de vez que o pro~
Bezerra de Meneses se d
ao assunto. no livro, em cOiiferencla.' e n os tribunais, como
juiz, há cerca de vinte anos.
A àefesa da tese fo1 feita com
desassombro P energia. dando o
tandlda.to mostras de granda
'ilodu dialético, forrado por sóllda c•tltura es:peciaUzada, como
. aliJUe::n que sabe o que quer e
como quer, segundo declarou i
report.urem. o professor Evarlsto de Morais Fllho.
J
Nomes do;: mais Ilustres CODa·
tltulram a banca. profes~s
Ramon Aloi'L!o, Benjamin de
Oliveira Pilho. Lutz Augustn do
Rego Monteiro. Edgard Sane~
e Dorval Lacerda. Ganha, as,.
sim, o enalno superior do ·Brasil, mais um tttlllar, que con•
utsta o cargo -por concurso, coando mereeidamentP os es•
forço., desenvolvidos neste stn•
tido, atravts de uma vtas de
estudos e de vttortas.
Estão de parabena . os estu .
dantes da tradicional Faculdade
de Niteroi e orgulhOSO& OJ fam!Harea. os am!roi e os colegas
do ministro Bezerra de Mene-

l

CONCURSO PARA CATEDR.' \·
TICO DE DIREITO DO ·J'Itt\BALHO NA FACULDADE DE
DIREITO DE NITEROI
Aprovado com dlstinçã{) o

, de Direito de Níleroi. F oi can·

didato o ministro Geraldo Montedonio Bezerr a de Menezes, que
vinha exercenuo interinamen te
a· cadeira desde há alguns anos.
Versou a te.sc sobre Direito
mlniatro Beurra de ~Ienezes
Encerrou-se, ante-ontem
c Constitucional do Trabalho, maeoncurso para catedratico de Di- teria de eleição. do ilustre mieito do Trabalho da Facu!dade nistro, que nela se sente absolu-
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CENTRO A~~MICO EVARISTO DA VEIGA
FACULDADE DE DIREITO DE NITERÓ~

CAJXA POSTAL, 69
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Niterói, 16 de agosto de 1956.
OFICIO NQ
AO ILMO. PROl. DR. G.K. B1DRBA. MBWM

DO C.A.E.V.

Prezado Professor,
Por nos ter sido dirigido convite no sentido
parmos das realizações da " VI Semana de Estudos Jurídicos" e " V
curso Nacional de Orat6ria", vimos comunicar que vosso nome
pecial indicação, por ocasião da instauração da comissão que opinar4 sôbre as teses inscritas para aquêle magno conclave .
Aproveitando o ensêjo que se nos faz, agradecemos antecipadamente vossa prestimosa colaboração .

Clayde M. Mendonça Junior
Diretor de Cultura do C. A. E.v.

'\
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........

O Mar.echel

rlt~jlÍn fo./4 o cc.léd'ttiÚtrl;
Ex-Presidente Se

- Assim é, jornalista. O ilustre ma·
reehal Eurico Oaspar...Dutra deve vir a Nl·
teról, ·no próximo dia 26 do corrente, a-fim
de battsar a Iir:da garotinha, Marta Clara,
. caç'uJa do distinto casal sr. e sra. deputado Vasconcelos Torres. Nlo sei, ainda,
se o em!r,ente Condestável do Estado No·
vo viré. pe!a manhA, almoçando em casa
dos Vaseor.ce!os To r r e s, na companhia,
também, de velhos amigos de 8. Exa. , como ~ o •~tro.· Oeral42...._Bezerra dL
o. 88D· ltaul de AlbUQuerque, o
coronel Rubena Rosado, o deputado Acúr·
do Torres e outros, ou se eetari, aqui,
~ à ·tarde, para a certm6nia rel!g'losa
do batlaado. De qualquer manell'e., porém,
o velho marech&l cruzará a Ouar:abara e
o Jlllilo fll'..-o c&DCU4ato ao Senado da Re·
~;: na Y&C& de Chico Tinoco, se wr~l.iibse dia, compadre do homem que,
em-.. ttpdo tldo ef6mera atu~o dlrdeo
r.& vJdÁ P,olttica do pala, é, hoJe, um novo
Ori.cu!o de Delpbos para boa parte do P.

llenI

1,..:0~

Tor•ar,,

A ~6 Dastc, CompaM .[)'ó, =0epatltlô~'Sõcí6f0io

SElá, !\IESMO, COMPADRE DE VASCONCELOS TOIUlES O EX-PUSIDBNTB DA
RfPiTBLICA -UM ALMOÇO, NA CASA DO DEPUTADO·SOCIOLOGO, A CUJA
MJO:SA DEVERAO SENTAR-SE, TAMUM,
MRiJSTIO GERALDO, O GENERAL
R.\UL ALBUQUERQUE, O CEL. ROSADO, O EX-LíDER ACVBCIO E OUT&OS JIE QUALQUER MANEIRA, O MARECHAL SERA COMPADRE DO DEPUTADO .FRIA A RECEPÇÃO A ROBERTO, EM SAO FIDELIIS, POR CAUSA DO cPRIDJ·
SIANISMO» INTRAPARTIDARIO DO TENENTE EMYGDIO ... EM PUREZA, A
COISA FOI MELHOR. TENDO O CBEn: PODIDO CONVERSAR, A VONTADE.
COM OS CORRELIGIONARIOS QUANDO UMA AJPIBliiATIVA DO VEREADOR
ULYSSES POE EM XEQUE O cPEDIGB&B» REVOLUCIONARIO DE EMYGDIO E
NELSON CHAVES- NA FESTA DO MA'VBITY, O CHEFE DE SEGURANÇA QtJIS
ACABAR, DE LOGO, COM O JOGO, DAS PALAVRAS, EVITANDO, ~SOl, Q1JE
OUTROS ORADORES FALASSEM - O GOVEB.NADOR ACABOU SENDO lioDNAGEADO, T.&MBUI - .& OIOSB.I.O DO NOME DE GEILU.DO REIS.

JJ

B. D., que o conaulta, amiude e • acata
como Inspirador em vé.rlaa ocaa16es dell·
cadas da PoUtlca.
-

Mas o deputado

era &mico do ma-

rechal?

- Certo que sim, repórter. E olhe lá,
quando o Vasconcelos foi, há dias, convi·
d'·lo para compadre, o u-presidente lhe

me tivesse convidado, para padrlrJao de um
filho, quando eu, alllda, me eaconvava aa
Presidência, lhe ~ a .etu.a;
sendo o convite feito, ~ ~
eu mala nlo sou o Presidente, ó ~:.
mento é maior porque vejo, nea.. convite!
a sinceridade e a dlstlnçio do meu presa-

·---~

...

•••
E que

por ISio JlideUs,

Catedrático?
-

A!guma eo:

rrante da Cara
ma vtacem ao Nor
Justamente, em 8.
te Harold LaiJcy
maJà fraca daa r~ ~
-

B por QUe

troa munlcfploe, a
- o mesJil4 ~

.
.
.
.
.
.
.
.
_
.
.
.
.
,
.
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do
o
está com tudo: com prestl'ilo, co Ingi, jun·
to ao M!g'uel; com boa ficha para nomear,
junto ao Maurltl e, ainda, em ·mu~ de rosas com o soldado tnsisne que é, ·lnestvel·
mente, um patrlm6nlo moral do Braall de
r:ouoa dias.
Sa*e fle, alm, meu aml.fo Joma·
llsta.

<coMMi

p.......

'
........ .........,..___--_......
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DISOUH;O ll8 SAUDAçlo DA ACADEMIA VALENO IANA :tlB LBTRA.S AO BX11> • SNR. JIINlBTBO DR. GEBALJ.X) liONTXDONIO JEZEBRA. DE liENEZBS, D ~ DE AGOSTO DE 1956.

ltlravilhoso e eatu;oendo oal.idoeco.Pio tem sido este nobre saJ.«o
.

I

desta AOA.DEMIA :para o eooantamento da ne.snitica as aistencia que se.opre
lhe &! o que. a heraldioa va1ença tem de maia a:purado, de mais escolhido
m sua f'idal. f!f1 Sociedade.
Estas salas teem visto, a unn volta dó
ver o Es:pirito, que é a AOAJ)BVIA,

suceder~se

SEll

magico instru.nsnto de

ás suas vistas tudo o

~ue

a beleza das Artes tem de nBis :precioso, de .aais oaro, de .aais &rBto '•
1nte1.1gencias e s ensibUidades.
Por aqui tem estado a orator:la, sacra e .Protaa:l, a Prosa, a P9881A,
a 14\lsioa, a :pe.l.avra da Cianoia, o Teatro, a or!tioa, o Jornalism, todas
as facetas dos dia.rre.ntea intelectuais.
Hoje correm-se as cortinas <lssta cena e o Direito e a Justiça se
do a:presentar e

rep~sentar,

mun homem do sentimento, num Jurista, mm

Juiz, mm L1.tmeto, num L1nguista, mm ex,Paente elevado da F6 Orist!.

em-

na-se Geraldo llontedonio l3ezerra de Menezes ; Jlinistro GeiSl do l3ezerre. de
venezes. Veste-se m tof.!'ll al. vissina do Magistrado e nela envolve a sua
ii®ressionante e bela 1"1fJll'El, fisioa, ooral. e intelectual.
Geraldo lllntedonio Bezerra de llenezes nasceu em 11 de Julho de

1915, an Niter61; é f'ilho do Doutor José Geraldo :Bezerra de :Menezes e de
Dona Imind.a llontedanio Bezerra de llenezes .

seus primeiros estudos se fizeram l.d mas.rm, na Oa:pital numineme,
os Pr~rios no Grupo Escolar Tonaz Gomes e os s eoundarios, m J~ tradicional Ginasio Bit tenowrt S1l va.
o curso juridioo, 1"ez ele
terói, lBcm.relando-se em 1936 1

J~

Di

S].oriosa

~ould.ade

08 Direito de Ni-

entllo destacado oom a honra de ter si-

do o orador de sua turnB.

Ge%9ldo :Bezerra de llenezea 4, l)6de-se dizer, pro:t'essor nato e aoostunou-se, lo€0 que se f'ormava, a passar a mestre das escolas em que se f'ol'~

.;

• a-

nava. Assim, .11! em 1935 era I>rotessor no G1nasio Rlttenorurt da Silva e,
loso :tornado baolarel, vai sendo, sucessivamente, .:proTÍdo na caited.ra na
Faculdade Fluminense ds Comroio, no curso Oorqplementar da Faculdade Flu-

minense de Jledioina 1 m Escola do serviço soe :tal do Estado

do Rio

de Janei-

ro, no Ourso de DiVUle;aç!o e Apar.t"eiçoe.me.nto de Direito do Tre.l1llho do Jlinisterio do ~balho, Indltstria e Com&roio, e, .:por :fim, Proressor regente
c1a Cadeira de Legislaç«o TtsbUhista da Faculdade nwninense de Direito,

onde ao ala de conquistar, num oonwrso brilbant1ss1JOO, oom distinç!o em
todas as t>rovas , para o encanto da .Pl'OPria banca examinadora, o oonroso
titulo de Professor oatedratioo.
JIMistrado tambam desdo 1D.lito mço, em 1939 1 com 3 anos de baolaa-

relado 1 jd .t Presidente de una das Juntas de Conciliaç&'o e J\ll gamento da
JustiQB do Tralalho do Distrito Fede%91; Procnrador do Conselho Nacional
do T1'8bal.ho, em 1945J Presidente Cio mesnx> , em 1946; memlro do Tribunal
s~erior

do Trabalho , em

se~da,

e, de!)ois, Presidente dêsse Esresio e
p

Oolendo Tri"bunal, dtaante .Dllitos anos e af,Ora ocuparxl.o a es.pinhosa misslo
de Corregedor daquela Justiça.
Distin~es

sociais, S!o tantas as que corres.Pondem ao ilustrissi.mo

fluminense que tems 1>resente 1 que a sua enumera<;'«o roa tonnria boa ])arte
desta noite, Q.uando anciais todos .POr oo.vir a sua prillX)rosa l6].avra. Dentre esS81>lliureas, oomtudo, una DBis de perto nos tocaa Geraldo Bezerra de

umezee é membro

da Aoadem1a Fluminense de Let111s, onde deu mtrada, .Pela

do de Iuiz Ia.mego, em 22 de Julho de

1~8.

Bsori tor .Prinx>roeo • Geral Cio Bezer19. de Menezes tem .Prodi&alizado
os frutos M sua :pena 8J)urada, mllad.a m sua

~laalida

oul ture., quer

através de pareceres e M reda.ç#Io de •aooroa.ns • que s4'o ;pont11'1.ca.do na

Jur1s:prudeno1a braeUeira do Trabalho; quer em jornais e revistas es:peo:talizadas; quer, a:tinal , em o bras de w1 to e 11vros,
M

M

Litera ture. em sare.l,

Sociologia ou, sobretudo 1 no Direito do TI9mlho. Seus livros são Jllli-

tos e d.i:f'icU ser1a destacar al.Slm dentre esses nuitos; entretanto, quero
notar aqui os "D1ssid1os coletivos do Trabalho•, obra de ooD8ul.ta para to-

doe os que necessitam

aa luz

nesse as:peto

reito do Tltlbalho na Oonst1tu1ç4'o

aa

~sUeira

Justiça Trabalhista, e
de 1946", tese

~ fHll

•o

recente
s~

e brilmnte concurso, livro que Já se destina l! estante dos olaseioos
bre a

Lesisla~o

Di-

Social. Essa l)Ortentosa obra do nosso gratiasiloo e 1lus-

tre visitante teve re.percustlo Wliversal., mereoendo llonrosae a;oreoiações
das autoridades biSsUeiras e extranseiras. Sito Oliveira Lina, Nereu Bt.mos,

Eduardo .KS.Pinola, L8V7 Oarneiro, ialdenar Ferreira , Hermes Lina e Oanoido
Vota Fllho , no Bre.sU , e J~n IU.vero, Geór&es Vadel, Alldré Bouast,

ça,

Le~

e Ventur1, na Ital.1a, Heralinz

lB~uaz,

ne.

!'rl!LQ

na Espanha, T1ssemlauu,

na .A.rsentina, I·' na.res e Tronooso, no Ohile, Leon 7 Leon, no Pe.rú, acordes
em e:r.a1 tar · o valor <1o livro brasileiro de Bezerlft de Menezes. Honra J.'IEU'a
os Fluminenses, nesse 1'lum1nense.

Intensa tem sido 1plmente a atuaçl.to de Bezerra de Menezes no
meio oatolioo bras :Ueiro; Presidente e manitro de as sooia.<;ees rel1Siosas ,

oon1'erenc1sta, orador em oonc.reseos e sesst5ee solenes nas,ras, delesado .mcional no Bxtrange1ro, ex.poente da aJ.na religiosa do Brasil . Esse tS o homem
de t4 que vems aqui.

o Senhor ll1nistro

Geraldo Bezerra de Menezes tem sido Juiz e

é mes-

tre entre os mestres num raro do Direito em que encontro eu as nais belas
crea.çt5es do li:s.Pir1 to mderno:

o Direito do Trabalho, SQ.uel.e Direito ome

se procura., na :f'rase lallidar de Alexandre llareondes Filho , •sob a luz de

um pensamento ].'Úblioo de bem oonum, a tórnuJ.a. da oonposiçf!o harmnica das

:r&rças do Oa:pital e do Trabalho•.
E essa

•ooJilPOS~o

harmnioa .. tem sido o labor do msso grande vi-

sitante de mje; a J'ur1s:prudeno1a tral:s.lhista. braslleira esti{ :pontilblda
dos frutos da 1nte1.1e:eno:ta privilesiada do Uin1atro Bezerra. de Menezes . Por
isso convoquei e pedi a presença aqui dos Tra bal.hadores de J&arquês de va~

lança, :para que viessem ccnheoer esse que tem sido um dos naiores .uoã.eladores doa seus direitos e das suas
Menezes,

~s

alwra.s da sua

to~

r~ias

sociais . Geraldo Bezerra de

imaculada, 4 credor do res,Peito e da est1-

ua dos que, no :Brasil, trabalham tranquilos sob as fT&Dluias e as sarantias

..
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IA&islaçlo que nos deu a Revoluçtto de 1930.

ela

Nesta :resta, Senhores , home.rageamos e obretudo um ilustre Jurista,
um devotado

cultor do Direito.

Nós, neste Bt6sll idolatrado, que somos Insos ;por determl.naç!'o racial e Hebreua :por mtss!o espiritual, somos Bonanos l.>Or cultura e :por civ11.1zaçl'o, so.l!X)s Bonanos l)elo Direito, .POr essa oreac;«o huaBna em que a

:roi quasi divina, ];)Or essa :ticçtro mental que se naterializou na

Oriatu~

IA1 ];)elo genio inspirado do Homem.
Que seja

perdoada

a fraqueza do vosso 1nt6r.Prete, meus caros can-

:trades, do vosso inttir.orete que, temo senpre v1VÍdo nos ultima desraus
do altar em que se oultúa o Djreito, em constante encanto diante do •Jus
ro.uanorum•, do velho •Jus quiritium•, onl se
Mo

digno do

J.Btriciado

o:ruapa,

em :rrente a um o1da-

~s nar~ens do Tibre.

Pelas virtudes <1o nosso caro visitante, esta :resta academ1ca tem
que ser una exaJ.taçâ'o ao Direito e d Justiça. e .Por isso, certamente, o nos•
so

d1~ss1m

Presidente nandou inelutavelmente que viesse a esta honra

insigne, evidentemente lSra oontraste can o brUho do homenageado, o mais
h1milde, o menos autorizado, o

.memr dos baclare1s, entrewtros. tso dis-

tintos, que or.mm os quadros e as classes desta Uustre OoJ!IPB,nhia.
:ra~100s

Ellt!'o cooo pensado e ontamdo e exaltems

oe.PÇI!o do Homem em sociedade, que

~uela

•IAtinm• • que tf a Patria

tenas ãe :rertllidade es.Piritual, onde nas-

ceu a verdadeira Oivilizac;«o e onde enraizariA,
nan1za~o

11'8%irr8 oon-

d o Direito.

vaoos llleoar ms nBr€ens do Tibre,
do nosso Pensamento, naquélas

est!'

c~letando

essa ve%6 lu·

da Criatura, o Oristianism oonf'or~r, vanos 14 buscar o Di•

reito e a sua origem, esse Direito cuJo re;presentante tema hoJe entre n6s
e que •civis romarue

en• •

.Antes de Bona tao Mvia Direi to 1 .POis antes de Rana Dto laTia bomeJlB livres, se.ato aradações "taseadas m

:rerça.

In&ressan&> na EVoluça'o da Human~dade• rtnbatn os Folanos trazer li
H1st6ria o :primeiro contingente de wn :povo que trazia com des"ino um obJetivo extemo, o ideal de realizar o bem da Ooletividad.e .

•
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A..ates de Bona, o Homem vinha considerando

s~rem

bem a satis:ra-

rp.o de objetivos internos, desde o estado de bem-aventurança n1rvan1ca at&
a llB ter1Alizaçlfo da Id41a na Arte

eram, traziam

:xara

sresa.

Os Bonanos, .POvo utilitario CJ.Ue

a ooooe.Pç!o do Homem o oriterio da utilidade e da. ati-

oaoia. Com os Bonanoa, as Virtudes se transtor.aavam em olrii&ç&s e as

OQJ®eD.Sações ideais se transf'ornavam em Direitoe. O lbmem, em Rona, concretizava em prinoi:pios nornativos da sua vida an oi&Lde tudo quanto ItXIJSs,

Bs:l:Pcios 1 Hebreue e Gresos idealizaram em aatisfafjl'o an1m1oa, em oooc8.Pç!o
oientítica, em ralisiosidade ou em arte.

o Direito nascia

como dl.tina rea-

ll.Zaçrto lllnana e abria def'initivamente os cam1 nhos &> Homem ]Qra a Oiv111-

zaç&'o.

o

ltl18tr1a :potestaslt. o

11

DBJ11S lt t

o ".Potestaa daninioa•. o

"nanus

oo-

pere•, o .. &>minium• e tantas outras oreações do senio Juridioo romano, e16m a:penas a definitiva or1sta11zaçtro dos :t.rutos da Filosofia, da 01em1a,

aa

:Relisi«o e da Arte, daqueles velhos };)OVos antecessores; eram as oonclu-

s6es a que

ohe~va

o Homem sofredor l8I'a

<;D18

:pudea se viver

em sociedade;

eram a oonsubstanciaç!'o da UoraJ., da Arte e da Ciamia. Piedade, obedien-

oia, reverhia, modest:La, varonilidade, oanstanoia, bravura, coragem, .PUdor, fidelidade 1 amr ao :proxil.oo 1 deixavam de ser »Uras virtudes, catal.o&adas entre os :prim.tPios da Moral, entre as oonolustses tilosof'ioas, entre

os meios de a.Proxinacjto com o Divino 1 para f'mdamantarem direitos e para
gerarem obrit,açtses, oom :prooesso de viver em Nafjl'o 1 em cidadania.

Se Deus dera a lB1 ao Honsm, ms ulos de lfo1s4s, ao alto do Sim1,
f'oi em

~na,

m 1n:telisem1a doS primeiros ãeisladores 1 que o

concedeu esse .maximo bem, que

~

do Direito.

~enhor

nos

.

S1m1 Senhores, »orque o Direito & de ori&em divina e por isso sa-

cerdotal tem que ser sua eJ.llica'}to. Jif. o srande Iherins, em cUJo genio havia certamente revelação soqperior, nos

disses •A.Pezar de toda a arbitra-

riedade doS homens 1 o Direito tem a sua história e a n«o de Deus o soverna,
com a di:terença de que ato U'o v1s1vel OOIJX) a da Natureza. Ensinam-nos a
conhecer a Deus .r:a f'lor e na drvore; mostram-nos as eetr4kas, para obesar,
em sua imemuravel 1ll1l.tit14'o e ma leis êlo seu IJX)Vimento, a e na1s sublime

EaeliiPlo àD. onipoterK31.a de -D eus; .POrém, d medida que o es:pirito se eleva
sóbre a nateria, a ordem e a masestade do mmdo intelectual se alçam _por

cir.n ão Ill11ldo i'isioos o curso das idéias mrais, no tell\Po, é, sem dÚvida,
maia naravilhoso do que o novimento dos oor.POs celestes no es.p&.ço• .

A melida que , em Bo.na, o Direito

a1r~a da Yoral e da

Eél.igjSo ,

humanizava-se, ~ certo, sem que, comtudo , ae _posSl eximir ~uel.a origem
divina . Do ".IIDres 1' ~ •consuetudine• e desta ao •jus• , caminhou a noç«o Juridica _para a nome. legal. A insti tuiç«o do •Pater familias*, a sua alll>li-

aç!o consequente e a sua restr1t}lo JX>sterior, mostram, cono exeDPlifioante, que as noções jurJ.dioas se movimentam d maneira dos turbilhtSes na ordem da Fisioa, da Ueoanioa ou da Astronomia.
Isvou o Homem o telliPO n.eoes nario de seu aperreiçoamento e através
do seu sofrimento, .:pare. trnauzir em :p~tica, na •Lei <las D&e Taluas•, a

Lei que Deus lhe dera

~

revela rpo mosaica do Sinai .

Dto :Parmi. tiu o Senhor que a Oriatuxa :fosse l! ;per.t"etibilidade s•
pena e deu-lhe , couo s!Ml de seu
lado r

aa

~der,

o Sotrimento; o Go:f'rimento, mode-

..Ul'lll; o So:frimatto , civilizador dos Povos .

K é no culto desEa creac;«o, entre divina e
Direito • é m :proruxn

aa.

mmana , é no

serviço dO

Justiça, que vivanns , n6s, os juristas , nós,

a:~

advogados.
S~re

a

orea~o

rouana, erisiu-se o maior dos monumentos eSPiritu-

ais da blntua criatura. e a! ter.oos a história juridioa e judiciaria da Hu•

nanidade, narcada de saorif'icios e mesno de DBrtirioa • insorustaaa tambem
de vit6riaa , de S].or.i.a a de honrarias; ex1 bindo os seus herois, os seus

pnioo e tambem os

aEllS

saorif'ioados.

E quantas vezes vai ao sublime o saor11"1oio d&ses saorifioados 'f
Que de exenplos sisni:ficantes se enche a história da nossa .Profisdo atra-

vés dos seoulostl Quantos servidores

do

Direito ·se teem imolado em sUAn-

c 1o , ti beirá dos oamlnhos da Lei, nos d.eS'BUS dos al taras da Justiça t
Sim, .Porque tanto sa s eJ:Ve a Justiça ma lnm1 nos idades das deci.S~es
dos altos trib.lrnia, Q.uanto na banca de trabalho da llllis mdesta vila do

-., -

•

Interior. Como diase au, Iar1pu41es -li ~o b>nito descascar be.~tas :pelo
amr de Deus, quanto alific&r ca'edrais •.
Nesta antisa .Prov1no1A atlantioa e .Plr&lbaoa, que diVide a sua his-

t&ria, as suas

tradiç~es

e o seu destino eoono.rnlco entre esse &rande ocea-

no e este srande llio, nesta terra de alcantlladas serras, a;pontadaa .Pelo
Dedo de DEllS,

,P88saram-se m.ütos dos primeiros atos juridioos da nossa na-

cionalidade e o Direito braslleiro é aqui velho de .nais de quatro seoUl.os.
Tema t.radiç!o juridioa. E que belos nomes re.:pontam entre os juristas t'lum1nemses s .A.zarelo Coutinho, S.llva Jardim, J'Ul.io Oesar de }A)raes oameiro
(o Bldre J'ulio Jllria) , .Alberto Torres , Inoio de llenc1.onça, J'r6es t1A Oruz,

luis Vtlt9t, Isoni Blms, Nilo Peçe.nl'a, Domicio da GaDB, Oliveira Viana,
Abel de Jllp.lMes e tantos ·cntros ••• j entre tais que venos o vosso nomes

llin1s'tro Geraldo Kontedon1o Bezerra de Kenezes . Grande é a honra que oon-

oedeis a esta ..AOA.llEKIA e 1memo o :prazer que pro»orcionais aos que oemroa-

oo ocw'n•m no amor ao Direito e m :r45 48 .l'tJniga. Vindas a estas tterras

com a capacidade de

conoen'tra~o

que exerce a vossa pessoa s6bre a noaaa
~

classe e aqui nos tendes, .Palidamente re;preeentadA a nosEB al.esria na palavra .PObre que ouv!s. Podeis, como o Casar ronano, :t'eita a oooqu1sta que

de nós n.zeetes, anunciar aos que .:persontricais oom tanta :propriedades

•veni, vidi, v1o1• &
Pudesaemos nós re.petir o OaufSes e dizer-nos, em meio ao nosso con\entamento s
•oa:pitao valeroso, que cortado
tens de Netuno o reino e salsa na,
o rei, que 1lBllda esta ilha, alvoroçado

tta, tem tanta ale&ria,
que d!o deseja .trais CJ18 asasal.tar-te,
v8!'-te, e do neoeosario re:tat"n8r-te•.
dA "finda

.

: .
a.
-.
.
.
v.,
.....
.,. . _. • "'* •-e.ta c

lllrguls~.,

ttâd••.!JO ctiá ,lJ llo. cor.rea",
mln!lt.-o Gerãtao · · Kon t..,a1
~ta.. •
que .fo
a-•· Netr.
•elllllo t.~

":.190 . . .~encla

de>

aoad~mlco
Pranllltn
3llva
Araujo. o visitante &bordou.
em .seu discurso. G tema "Be..
rum Novarum." os principio!!
que rlefende e sua. tnnuencla
nno Direito do Trabalho.

•

ln

O sr. Bezerra de Menefalou de sua visita a

14ario

Be21~rra

de Menezea

M arquez de Valenc,;a. onde
assistiu á p11sse de seu jrmão
Geral do Hezerra de 'Mene&e:s n a A'adem:a Valenc.aJla de Letras .

•

•

-

CO RPUS CRISTl
~ev~nte

homena,em do autor, às Congregar:ões l\lartanas do

BraaU, na pe!!Ma do llf'll lllllltre Presidente e admlr:hel Apc»toiD

.Lelro -

Ministro Gerald9 Bf'ZI![Ça de Menma

\Deus I que vlndes às ruas neste audor
Corpua Crl.ôii ! Sangrante - permanente
D1u-nos paz duradoura - meu Senhor 1
Ne~ota Argélia abrasada em fl)go ardt>nle.
O teu sangue exemplar figura -

dor
Jesus llóstia ! lição. e a mais patente
Em função eterna! vinda em fluxor
Em roteiro que· sigo humildt>mente.

Jesus calcinado - meu senhor 1
Protegei-nos do vírus nuclf'ar
que s'estende por todos os cantões.
Oh !

Deus ! que rlndes às ruas neste andor
Todo em messes nos vlndes abrli.sar
Para glória. - de t6das as Nações ! ...
.lOAO DE DEUS DOS

S.\...~TOS

'
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.......

FF

~I~ISTRO &~R~ LDO

·----

BFZERRA DE
-r!

:!t

Receb i do

~

't ,q

De

61

I
-0
\

07

às

~

-s:>

G~

por

PREAMBUL.O·

~

56

HAB IT U E ·SE A
O

R E C EBER.

~ 9

fl'-

Bl RIO 'lH

INDICAR
COM

NO

RECIBO

ESSA

O

DEPA R T A MENTO

EMB~O
-~ . -~- ~-..___

--- --

NA

CONSELHO DELLBERAJIVO

----·-- - - ~-~-#I'Jr-......;.:._~

--[I~IARTE

TRIBUIAL

--

- ---

SECReTARIO

•

AMENTO DA IMPRENSA COMUNI
UPTURA COM .OS .PAÍSIS SATÉLITES
Exigências Dos Católicos ao Presidente do República Aprovados Pelo Confederação Católico Arquidiocesano -Aplaudiu o Cardeal
Câmara o lniciot1vo - Solidariedade à Hungria e Demais Polses Subjugados - Novos Camareiros Secretos Designados Pelo Papa
REUNIAO d• ontem d• Confeder1çio Clt611ca Arquidioceun1,
A
n• Escol, N1cion11 de Música, foi um• •flrm•çio veemente de
sollduiedade 101 húnguos e • todos
p1lses sob a tir1nl1 ver·

sôbr• 11 1tivid1du d1 Conf•d•rtçio. E, d•pols, 1ludlu elogloumente
duu inici1tivu de O GLOBO. A prlmeir1 s6bre 1 Jtultllc•cle tle
••rie de report1gens 1cirn du mistifinções dos terreiros. Ac,...
01
'
centou
então que ubi1 que o seu •utor, o nosso comp•nhelro 8ermelh1, bem como de repulsa ao comunismo sob tôdu 11 formu
1 r11rdino C1rv1lho, por CIUSI du revel1çõ•s que fb, foi 1t' •m..ç•clo
por que se ._,resente, no estrangetro e no Brnll.
de morte. Pllheri1ndo, comentou Mons•nhor Bubo11:
Monsenhor Em1nuel Dorneles Bubou deu In ício 1os tr1b1lhos,
- Por pouco nio se desencunou o lo rnllist• ...
presididos por D. J1ime de Barros Cim1r1, lendo extenso rel1tório

l

•

1

A Recitação do Têrço

E m se~: u ida, pediu qu e todbs
se associem na recitação d o têrço, às 21 h oras do próximo dia
1.0 de dezembro, conforme a
Idéia lançada pelo O GLOBO e
RÁDIO GLOBO, para que Deus
liberte a Hungria d o jugo moscovita, dando ainda mais fôrça
ao povC' hungaro para resistir e
lutar contra os impios in vasores.
MoDiellhor Barbosa revelou que
D . Jaime de Barros Câmara lançará no Advento uma Pastoral
intitulada "O Homem Deus", di7Cndo, t ambém, que na passagem
do Ano Novo, a imagem de Nos·
sa Senh ora de Copacabana atrav ess a r á processionalmcnte a
praia desde o L~me até a Igrejinha de Copacabana.

Mindszenty, agora m assacrada,
q ue está sob o regim e de p ros·
crição e. violência cqnt ra a fé incorruptJVel do seu povo. Também na Iugoslávia d o Card eal
Stepin;~c, na P olônia, na Croácia,
na Ucrània, estoura a mesm a
onda brutal de perseguição e sangue. Por isso, Pio XII lembrou,
em recente alocução sôbre tais
atrocidades, a pergunta de Deus
ao primeiro assassino bíblico:
"Caim, 0 sangue do seu irm ao
grita da terra para 0 céu . •
A nos~a pátria compreend e esta
Juta desigual contra a violência
e f latelo dos exércitos m oscovltas, motivo pelo qual aqui estamos para pedir a Deus p ela conversão dos perseguidores c protestar energicamente contra as
violaçõe:. dos sagrados direitos
da Hungria e do seu povo, márUr glorioso.

foguelru, qutl slnlst r• tntevlsio
do Inferno".

Govêrno de Bnndidos

•
I nflamando-se, sempre aplau·
dido pelo Cardeal e pela assis·
tência que, m uitas vêzes, se colocava de pé para ovacion a-lo, o
parlamentar declarou: "Quem
sabe como procedem ~ soviéticos, que fazem dos tratados e
,alvo-condutos farrapos de papel, como pode, tal como acontece na ONU, sentar-se ao lado
d os rtpresentantes diplomáticos
d êsses monstros? P or causa d e
in terêsses comerciais, sofrem as
maiores humilhações dessa Govêrno de bandidos, como elassificou o Episcopado norte-am ericano. Quem não se lembra das
atrocidades que praticaram, cnt re nós, em novembro de 1935?
s, 0
E não estamos longe de sofr er
Meneses. Profllgou 0 ._;.;.;...:.:;;.;.;.;=;.;..-------.....,-~ o castigo que talvez mereça noscltnuoiilimo e, rena"ando sua raA Cena d o Mf.l r d a
dlul lncompatlbllidtde com o crissa indiferença e infidelidade a
Galiléia
Deus.
tianlsmo, disse :
- a um• filosofia que não adml·
Depois que todos, do pf, unt•·
Mensagem do Brasil a
te qye • crlaturt se curve diante r•r11 o "Queremos Deus", em lnten·
• M• d
do Cri1dor e, ptrt mtlor vergonht
In Sz:en t y
e esdrnlo, colou um homem aos çl o dt Hungrlt, 0 Deputado lurl·
Revelou, enfio, que, por Inter·
pfs do próprio homem. Lenine nio pldts Cardoso de Mentsts comeceu mtdlo da embaludl amerlclna,
permitia que nenhum cor religlo- a sut oraçlo sob demorada salvl ser6 entregue brevemente uma
n6rio entrasse num• lgrej t e outro de ptlmu porque, 10 mesmo tem- mensagem d1 Confedertçio Clt6assecla, num• declt ração que nos po, os reprtsenttntes húngtrot la· llce Arquidiocesana •o Cardetl
t nche de horror, cluslficou o pró- deartm-no empunhtndo dois PIVI· Mlnduenty.
lhoes de su• pitrlt. Disse, de lnl"10 Deus comou m " repugnante elo, que ptreci• se repetir 1 cena
Dedetiz:ação do Brasil
u pectro que uusou tio diabólicos do mtr dt Gtlll6ia. A temptsttde
E I
·
d
~•nos i Humtnidt de Inteira".
xc amou, ma1s lar c, que é
a;oltando tudo e o Mestre dormin· preciso faze r alguma coisa de
Peste Destruidora
do. Mu, no momento critico - concreto "para afirmar nossa fé
Acrescentou que a Igreja, atra- • crescentou - erguer-se-6 • Voz e patriot ismo e, tam bém, nossa
v és d os P apas, sempre recom en- Onipotente Plrt mostrtr que 11 ' varonilidade". E afir mou: "A redou que to(Os fiquem atentos e esU sempre conosco e n• o nos m essa d e tropas para Suez é siem guarda contra as investidas, abandontr' •t6 1 consumaçio do~ n al de q ue não há m ais comporinsultos e atrocidades do comu- sfculos. Lembrou, • seguir, que fo i tim entos estanques nas relações
nismo, apontando-o Leão X1ll co- ttmbf m n• Hungrl• que a Europ• internacionais. Se podemos armo "a peste destruidora que, in· deteve • lnvu i o dos muçulmanos. riscar a vida pela intcrnacionafeccionando a medula da socie- "Abtteu-se 0 l6btro dt meia-lua e lização do Canal, exijamos que
dade humana, a levaria à rui na" venceu • Cru r de Cristo qulndo s e ouça nossa voz''. Frisou mais
os húngaros, un idos em t6rno de alto: " Se somos a maior nação
O Pranto do Seminarista Si o Joi o Caplstrtno, resistiram católica do mundo, 5 e re m 0 s
Relttou o ortdor dois episódios confiando ti o s6 l)o Senhor dos igualm ente a maior vitima do
comun ism o. No momento oporque assistiu, em 1951, nt Cldt de Exfrc ltos."
Eterna : um pusou-se na u pela
A Sorte do Mun~o em tuno un ir-sc-ão tõdas as m ascaonde sempre oravt Si o Luis Gonras verm elhas do Velho Mundo,
u gt, no qut l deptrou com um seJôgo
não só para joaar futebol com
mlnuista chlnh ortndo em prtnContinuou o deputado: "Tama- a cabeça de um bispo como fitos. Acercou-se dele e soube que nha ~iinihcação teve para 0 uram na Espanha, mas também
as or1çoes ertm n• lntençio dos mundo a vitória hún~tata u.e 0 Pl ra liqüidar de vez com os
colegas que havltm sido trucida· Papa mandou que se tocaS!fe 0 \lltimos baluartes da dignidade
dos, com horrlplltnte selvagerit, "Angf'lus", doravante, ao bater h um ana, dinamitando o Vaticapelos vern.elhos, O outro foi em do meio-dia em ação d e graças. no e massacrando os cristãos" .
pleno Congresso do Apostolado Lei- Por i;~so, ha 182 500 dias, badalam O rem édio que indicou, ovaciogo. Um cldtdio húngt ro quebrou os sm-os n aquele instante ceie- nado por Dom Jaime de Barros
o protocolo e, da t ribuna, mostrou brando a fé c o sacrifício dos Câmara e por todo o pú blico
as ttrocldtdes • que estavam sub- cristãos da Hungria e a miser icór- foi a "d cdctlzação do Brasil". '
metidos, I' enfio, seus compatrio- dia de Deus. Aprouve Deus ago- F h
tas, excltmando que "tais e tantos ~a permitir que novamente se
ec amen t O Oas Cél UIas
ertm os sofrimentos, que ' HunComunistas
grlt ptsstrt • duvidar dt ctridtde ~~~~~~ .. na Hungria a sorte do
crista dos povos ocldenttis, 1~ que
· d 1f
Advertiu o Sr. lurlpedes Cardo·
A
t
presencitvtm lmpu slvels • sua trtn eVISaO 0 n erno
so de Menezes:
pública e notogédla".
Descrev~u, adlinte, o quadro de
rlt 1 lnfiltrtçlo comun ista em toGtrocldades qt1o1 o mundo prtsen- dos os setores: nu dtedras, n•
A Pergunta a Caim
ela na Hungrlt : "do os fuzll•men - imprenst, nos qutrt61s, nos slndlctNa pa rte fina l, o Ministro Be· tos em musa, os filhinhos arrtn· tos, nos altos conselhos dos conzerra de Meneses, com firmeza, cedos dos ptls e mtndtdos como troladoru du modn femininn,
afirmou:
ltdo ptrt • Rússit, os ptls dtspt · nu aglncits telegr,flcas e nu re- Não é só a Hungria, mártir chtdos em cargueiros part • Slb6- partições".
gloriosa, a Hungria do Cardeal rlt . Enfim, • o 6dlo creplttndo em
Depois, com firmeza, classificou

"*

como lnacredithel o funcienlmetl•
to, ls esdnctru, d• .., ...,....
Popu ltr" e dos dem1ls lornlll ver•
malhos, que "Impunemente, ...,..
cupim, solapam os 111cerces R Mo
cionllldtde". Foi m1ls lnciiM
tdlante: "O Govlrno preciN ..,.
mtls cortgem de fech1r 11 emllll·
xadas e legtçoes dos sat611tes u
Rússia, que niiO passam de .....
clu de propaganda e financia.,...
to do l'artldo, curo chefe, o expitio Prestes, disse que fiCirll ae
lado da Russla em uso de •uerr•
com o ll rasll".
Com seguranç1 o deput1do ICrllcentou que, to mesmo telftpo ••
que, por medida de - conolftll, cemo lhe d isse o emb1lxldor lllul
Fernlndes, fo i fech•d• • reprftlfl•
ttçl o n• ut61ica lrl1nd1, tStlbtlecenm-se relaç6es com Motcou
atrav6s de seus govlrnos· flntechts espalhados pela ~ropt.

Ruptura Das Relações
Por fim, com a assistência de
pé em aplausos ininterruptos, o
Deputado E urlpedes Cardoso de
Menezes concitou: "Todos nós
devemos fazer uma verdadoaa
parada
ao~
te d a
mas exigindo o
disto da ímpren..
•
a ruptura de relaçlel com oapUscs satélites. Urge peuar, aeatir c agir disciplinadamente. obe~
dicnte a \'oz do Pastor. 401 é.
para nós, a Voz do p róprio lhua.
E ocasião de recu perar o tempo
malbaratado. De expulsar a l .e
coluna soviética De erguer uma
barreira intran sponlvel contra u
hordas do a nti- Cristo, pois o Bra•
s il generoso permaneceri liYre,
soberano c cnstão.
E as palmas ecoaram no redil
to com ma1or vibr ação no IDatante em que o orador se llproximou das '6andeiras h ún1aru
para beijã-Jas.

O Têrço no Brasil Inteiro
D. Jaime de Barros Clm1r1 encerrou • solenldlde dizendo: " Nes" Arquldlocese estl plenamente
solld6rla com 1 Hungrit. A" "' de
tf r ço que rezaremos no dia 1.e de
dezembro, espero que, acomptntw.
dos pelo llrasll Inteiro, celebrlremos tmanhi, segundt·felra, ls 11
horts, misst na Cttedrtl pel• Pll
cristl, que não f uma ptz de mu.
u~rtdos e sublugtdos. All,s, Àvemos acrescentar que, em tudll
isso, nl o podemos esquecer dUII
ret lidt des que concorrem ptre e
dtsflbrtmento dos nossos pttrlclos:
• Imprensa pornogr6flu I um• del.
lu. bepols, se nl o houver unldede
religiosa no l'tls, nlo serl 1 llftgut nem o territõrlo que nos f.,.~
um povo só. l stio procur1ndo desunir-nos ptra nos enfrtquecer".
I , concluindo, dfsse que 1 lant1
Si ••r•clou com o titulo de um•relros secretos os padres Alvare
Negromonte, Artmls Serpt e Romeu Prudente.

•

Solidariedade Aos Mártires da 'Cortina de ferro'
A Grandioaa e Vibrante Au embléia de Ontem da
Confederação Ca tólica Ar quidiocesana
Proposto o Fechamento de E mbaixadas
A Confrdt'!raçlo Católica Ar--j Ucrlnla reverenciavam ali n~ u -

l

reuni<la ontem, a•
16 hnra,, con!ormr noticiamo&.
na E~<:ola Nacional dt Músk•,
ao? a pre,id ~ncia do Cardul O.
Ja1mr de Barro~ C6mara, pre~tou,
rm trandiosa r vibrante a~nm
bléia, axprt>~Riva bomt'!nagt'!m •
Hungrf• • à.l dema i1 ucõu da
"Cortina de P'trro~, oprimidas
pelo comunismo.
Repleto o salio "Leopoldo Miguez" dt numtro~as rt>pre~rnla
çõe~ dos andallciol' conftdcrados.
de vãria~ de!t•gaçõrl do<; paí~es
opl'irnidos prlo impt>rialismo soviético. inclusiYe a Urúnia, com
Sl'U asshlrnlt espiritual no Brasil. padrt Jo!'é Skulsky, foi ranlado o "Credo''. A'\ rep•·csentAÇÕ!'S da Hung1·ia. Croácia,
e om
sua~ bandt'ira~. da Polônia,
da
quicl~tlctsa na,

Ct'!rdolrs

l pelo.!!

católicos martirizado~
notadarntnle os
Mindlnnty r Stepinac.

t

.~oviético&,

~rde•i•

}'ech amen to de Embaixadas

lilto!l da

Rú!~ia

bolchevista.
palco a1 drdo! pabu
oprimidos, as quais for~m calorn~amrnle aplaudidas. Encc•·rou
• ascto!mbleia o Cardeal D. Jaime
dt' Barro~ Càmara, ladeado por
Monunhor ..Emanuel 0....-aalld
Barbo,l\, mmistru GHaldo Bezl'r·
ra df' Mrnrzcs, drputado p rofewsor Eurlpedu Cardoso de llleae7.U, profe6Mr Moacyr VellOIO
CardMo de Oliveira e maia dirlgenlu da Confederação. Sua
Eminência a•radeccu as rrfe~n
ciu de Monacnhor Barbou e secundou os ~dores, na exaltaçin
à Hungria e aos outros pa[SC>J
marl iri7.ados pelo comunismo, diztndo que cr.lrb1·aria hojt, à! 11
hora~. na Catedral, missa pela
Hungl'in. Comunicou, !inalml'nle.
que a Santa Sé havia agraciado
ao~ padres Arnmis Serpa, Romeu
Bl'ighcnli r Alvaro Ncgrnmonlr
com os títulos de camueiros seComJ)flrr~ram ao
h•gaçõrs pre~rnlts

Lida • ala, pelo aecretário, seBhor SeJUndo 8hiavaJatto, r
a p rovada, monsrnhor J!:manUI'l
Domellu Barbosa, asslstenll' da
Confl'dera~ão, )t'U o ll'U relatório
do himestre findo, deu u boas
vindas ao Cardeal Arcebispo,
Anunciando a próxima pastoral
"O Homt'm-D,·u'", de D . Jaime:
rrfcl'indo às benemérita~ iniciativas da imprcu~a e emissoras, à
campanha do Natal I' à ju~tic:a d'\
homrnagem ora prestada i Hunll'ia e aos dt>mais palscs católicos da "Cortina de erro". !:m St'·
guida, o ministro Geraldo Beurra
dr Menezes fêt doqucnte saud:l- CI'do~.
çio l Hungria t às nações calólicas, oprimidas pelos soviéticos,
anali<ando os erros do marxismo
• do bolchcvi~mo, doutrinas natrl"ialistas a anti-cristãs. A 61'!·
JUir. o deputado proft'!S~or Eurlpcdts Cardoso de Menezes, prtsidenle da Conlederaçlo, comunicou a Festa Maria~. em deumbro próximo a ~nalteceu a Hungría utólica f! parte~ mát•Lires',
propondo o ftchamtALi> das cé,lulas, impt·ensa e l'mbaixadâs <:nmun!~tas, est11s dos P~J -.a!f.;...

-

BIOGRAPHICAL SECTION
ABBREVIATIONS
b.
m.

s.

educ.
born
nó
naddo
1•boren
verheirne:r
marrlod
m~ri6
casado
dau.
son(s)
fils
hijos
Sohne

oducadon
dauchter(s)

oduadón

Bildunc•c•••

Rll01

Tôchter

BEZ.~RRA de MENEZES, Geraldo Montedonio ;
Braztha?- profes~or; b. 11 july 1915 ; educ. Ginásio Bittencourt Silva ; l• aculdadc de Direito de Niteroi · "' 1941
Odete Machado P~rcira; s. Lcan~ro, Geraldo, !lt~rco: daus:
Angcla, Ana. Mana, Rosa :'\tana, Veronica · President
Centro FIUJru.nense de Estudos J uridicos ; 'Professor oi
Portuguese Htstory and Culture, Ginásio Bittencourt Silva
1936-39, Facul~ade Fluminense de Comercio! 1937-39 ;
Lccturer. on S<?Ctolo~n:•. Faculdade Flum!nensc de Medecina
1937-43 , Prestdeot, Flftb Court of Conctliation and justice
Federal District 1939-40, Sccond Court 1941-44 · member'
Braziüan .Geoealo~cal Insti.tute of San Paulo, His'torical and
<?eogr~pbtcal Instttute of SerJriDc and otber I nstitutes and
Societte;; ; Lec:turer o!l Sociofogy .and Labour Law, Escola
de ~rv1ço ~?C.tal do Estado. do R to de J anl'iro since 1945 ;
Prest.dent, lnbunal Supenor do Trabalho since IH6.
P!'bl~tsou : Homens e ldcias a Luz ela Fé · Pol!tica
Smdical Brasileira ; Dissídios Coletivos do 'Trabalho.
AJ fl4Tf$s :.., R~ Osw..._~ :flt,Jiilldul, EWI'I!o dtl 100 8& )
anerro, nraztl.

Please inítíal .. ...... .. .... ...... ... ...... ..... .
and return thls form oJ soon as possible

ORDER FORM 1957 EDITION
'The Publlshera, T he I.Y.B.,"
Mercury House, IQ9-II9 Waterloo Road, London, S.E.I. England.
Please reserve
copy(ies) of the Fifth (1957) Ediúon of THE INTERNATIONAL
YEAR BOOK & STATESMEN'S WHO' S WHO at the special pre-publicaúon price
of C6.6s.Od., U.S.A. $20.00. (Publicaúon price cs.ss.Od., U.S.A. $25.00.) I enclose
cheque or money order in acttlement for my oopy to be sent to address below, ali carriage
charges paid.
Name .... - ..........- . • .......- ...................................... _

.._ .....- ..................__ ..___ - , -.......-·----- .. -

Addreas .._ ·--·-........................- ....·-··--·-----·------..............................____......... .................____ _

--· ..--·--- -- - ····-..·····-····-----·---······--··············-·· .....

,

_____

.............---···-·-·-

,,

,..•

o
>-

-

' -/'J I

~ ·

I

· ~,...~
~~ -

' '

t

-'1

~

7/J

-4

,/.·~ -

k

f-r-

L~

Jt......r

~

(L.

~

~·h-I;~

(r., 7·. .

-'?ê.A..

•

~

.)

~· .....1..__.,

V-L"'--L

~r

>

~ ....

C;: ~

.l__n

e-..} ~

r~

j

.20- 6- -19S6

O. M. S. M. P.

..

CONCENTRAÇÃO
~as Conoreoa~ões Marianas

Masculinas efemininas
em
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

••••••••

20 de rTlaio de 1956
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Gloriiicaberis ttb Ea, cum Eam iueris nmple"'
xatus. ... Prov. IV, fJ ... Serás glorificado por Maria,
, quando abraçares a sua Devoção.
.
,

.
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omsmp

Concentração Mariana em Cachoeiro ~e lta~emirim

REUNI

20 DE MAIO DE 1956

ASSUNTl

Programa pormenorizado de. todos os atos da Concentração

A SELEÇÃO E

8,30 HS . -

MISSA NA MATRIZ DE SÃO PEDRO
Celebrada por D . José Joaquim Gonçalves. D. D . bispo do
Espírito Santo e expl icada pelo Pe. P a ulo de Souza S . J .,
Vice-D tretor do C. N . C . M.

9, 15 HS . -

CAFÉ
Congregados tomarão café no c Bar Alasca • à P raça Jerônimo
M onteiro, 65.
Congregadas, no «Bar El ite» à rua 25 de Março, 41

10,00 HS. -

I I.

I

A

CO~GREGA

Governo da
temporal e r
Atribuições c

111.

A UN IÃO DA:
Atividades p
Col11boração

REUNIÃO DAS D IRETO RIA~
P a ra esta reunião só devem ir as divt-rsas D iretorias present es ou então seus Representan tes. - Esta reunião terá lugar
no Jardi m de Infância, à Rua Ru y Barbosa.

AS~

12.00 HS. - ALMOÇO
Todos os congregados e congregadas dt:vem se dirigi r às 11,30
hs. para o C o 1é g i o São Pedro, e fica r na ~ala indtcada no
cartão que recebeu ao chegar. Nesta Sala encont ra rá o ORIENTADOR do mesmo número, que levará os visitantes para as res id~ncias onde irão almoça r.

14,00 HS. - ASSE MBLÉIA GERAL
Será no «Caçadores» à Rua Costa Pt:reira.

16,00 HS . -

DESFILE
T odos os Congregados devem se reunir n a Rua Costa Pereira
em frente à Matriz de São Pedro. O percurso será : Costa
Pereira, Dona Joana, 25 de Março, P taça Jerônimo Monteiro e Costa Pereira - T t·rminará cem a Bênção do Santíssimo e REKOVAÇÃO D A CONSAGRAÇÃO à Santí ssima
Virgem.

~

1. Hino N acional
2. Apresentação sat
dente da C. M.
3. H omenagem mU!
4. Palavra do Pe.
5. Pê!lavra do Pe. I
diretrizes.
6. t' lova homenagcr
7. Palavra do Dr.
d eração Nacional
8. Número de acon
9 Palavra do Pe. F
10. Palavra do Viceli. Pdlavra de D. J
12. Hino Oficial das

:10- 5'"- 49S6

omsmp

lta~emirim

REUNIÃO DAS DIRETORIAS
AS 10 HORAS
ASSUNTOS A SEREM ESTUDADOS ·

:oncentração

A SELEÇÃO E FORMAÇÃO DOS CO~GREGADOS
Seleção problema de admisslio
Seleção problema de exclusão

PE DRO
I

lves. O. D. bispo do
lo de Souza S J .,

IJ.

a• à Praça Jerônimo

A COi\GREGAÇÃO MARIAt-;A:
Governo da C. M. - Extensão da autoridade do Pe. Diretor no
temporal e no espiritual.
Atnbuições da Diretoria

I li. A UNIÃO DAS CONG. MARIANAS COM A FEDERAÇÃO
Atividade!: próprias da Federação
Col11boração das 01retoria5 cias C. C. Marian11s

\e Março, 41

~

is Diretorias presenreunião terá lugar
sa.

ASSEMBLÉIA GERAL
ÀS 14 HORAS

PROGRAMA

se dirigir às 11,30
a Sala ind1cada no
encontrará o ORIrá os visitantes pa-

l. Hino Nacional

:a.

Rua Costa Pereira
er.::urso será: Costa
Jerônimo Monceiênção do Santís3ià Santíssima

I•

2. Apresentação sâudação aos visitantes - Dr. Da!ton Penedo, Presidente da C. M. local
3. Homenagem musical de acordeon~ .
4. Palavra do Pe Diretor local
5. Palavra do Pe. Diretor da Federaçso de Vitória: agradecimentos e
diretrizes .
6. i' lava homenag~m mu~ical · número de piano
7. Palavra do Dr. Geraldo Bezerra de Meneses, Presidente da Confe·
deração ~acionai das CC. M\!1. - Esptnto MiUtallte das CC. MM.
8. l:\:úmero de acordeon
9 Pa!avra do Pe. Pancrácio Dutra - ResponsabiLidade da Fita Azul.
10. Palavra do Vice-Dir~tor da C. 0!. C . M Diretrizes e Perspectivas.
11. Pdlavra de O. José Joaquim Gonçalves- a benção do Pastor.
12. Hino Oficial das Congr'::gações Marianas.

(9

•
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ASSEMBLEIA NACIONAL
DE DIRIGENTES MARIANOS
DIAS, 19, 20 e 21 -Quinta, Sexta-feira e Sábado
Programa geral - De manhã, na cCasa N. S. da Paz•: 7,30 hs. Missa e Comunhão geral dos Congressistas, seguindo-se o café e as sessões em
equipes com intervalo para o lanche e a se ssão plenária; à3 13 hs. alm6ço.
Tarde livre, encontros de CC. MM. especializadas, redação das Conclusões e passeios coletivos .
As 20 hs. na Escola Nacional de Música - Sessões Solenes presididas
por S. Emcia. D. Jaime de Barros Câmara, DD Card eal Arcebispo do
Rio de Janeiro e Díretor da C. N. C . M.
Programa esp ecial para cada dia Dia 19 - Missa do Dívino Esplrito Santo celebrada por D. Otbon Motta.
DD. Bispo Auxiliar.
Tema de estudo O CONGREGADO MARIANO.
Dia 20 - Missa celebrada por D. Carlos Gouvea Coelho, DD. Bispo de
Niterói
Tema de estudo· A CONGREGAÇAO MARIANA.
Dia 21 - Missa celebrada por D. José Vicente Távora. DD. Bispo Auxiliar.
Tema de estudo· A VIDA FEDERATIVA DAS CC. MM.

DIA 21 PARA 22- Sábado para Domingo
A meia noite, diante da Igreja da Candelária - Missa Campal celebrada
por S. Emcia. D. Jaime de Barros Câmara - Comunhão dos congregados
e homens em geral.
Nota: Precedendo a Missa haverá um desfile dos congregados desde o
Largo da Lapa até a Igreja da Candelária. A •Tocha Eucarúltica• será
conduzida por atletas desde a estátua de Cristo Redentor até o local da
Missa em homenagem ao 36• Congresso Eucarlstico Internacional .

DIA 22 -

Domingo

Solene Ses são de Encerramento - às 20 hs. na Escola Nacional de Música.
Presidência de D. Jaime de Barros Câmara - Presentes Cl8 Exmos. SB.
Bispos - Homenagem aos Dirigentes de Federações Diocesanos Entrega das taças da Il Olimplada Mariana - Palavras do Ministro
Dr. Geraldo Bezerra de Menezes - Encerramento pelo Emo. Sr. Cardeal
Arcebsipo

i*************•••••••****•••• • •• ***************~

~
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HOMENAGEM AO (' CENT. DA MORTE DE STO. IMACIO DE LOYOLA
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JUBILEU DE PRATA DA
FEDERAÇÃO DAS CC. MM. DO RIO DE JANEIRO

DIREÇÃO GERAL
PRESIDENTE:

...

S. E. Revd.ma. 'í:l. Jaime de Barros
Cc!'nnara, DD. Cardeal Arcebispo
do Rio de Janeiro e Diretor da
C.N.C.M.

* * *
SECRETARIOS GERAIS:
P. Paulo J. de Souza, S . ).
Vice-Diretor da Confederação
Nacional das CC. MM.
Mínisiro Dr. Geraldo Bezerro
de Menezes - Presidente da
C . N. C . M.

* * *
COMISSAO EXECUTIVA
Mona. Emanuel Dornelles Barbosa, DD. Assistente da Confederação Católica Arquidiocesana.
P. Fr. Bernardo Thewes, O . Cann.
P. João Carlos Colombo. C .RS.P.
P. Fr. Leovigildo Balescieri, OFM.
P. Pancrácio Dutra, S. J.
Dr. Orlando Brasil, Presidente da
Federação do Rio
Antonio Maia, Secr. da C .N.C.M.
Dr. Fernando Porto
José Carlos Genschow
Luiz Duncan
Vinicius Nelson G . Souza
Aguinaldo Falcão
Sebastião Batista Afonso
Rubens Santos
Herval de OliYeíra
Djalma Brum
Geraldo Gomes
José G . Tarlé
Lilia Saldanha da Gama
Maria Teresa L"c.gea
Théa Schmoll

DIA 15 -

Domingo

Abertura Solene na Igreja Matriz de Sant'Ana (Templo Nacional da Adoração Perpétua) - às 8 hs. Missa celebrada por D. Helder Câmara, DD.
Arcebispo Auxiliar do Rio e dirigida pelo P. Paulo J. de Souza, S. J.. Diretor da Federação das CC. MM. do Rio - Cânticos pelo Córo da Federação . A trans missão da Missa será feita pela Radio Vera Cruz . Presentes tôdas as CC. MM. masculinas e femininas com s uas bandeiras. Comunhão geral. Será cantado o •Hino do Jubileu de Pra ta da Federação
daa CC. MM. do Rio•. Música do Maestro José Maria Rocha Ferreira e
letra do Prof. Euclides Carneiro da Silva

DIA 16 -

por

Rio

•

Terça-feira

Sessão Solene às 20 bs., na Escola Nacional de Música . Falará o Dr. Orlando
Brasil, Presidente da Federação Mariana, sôbre o tema: •Histórico da
Federação das CC. MM. do Rio de Janeiro•. Homenagem aos PP. Diretores das CC. MM. da Zona Norte. Atos variados de canto e orquestra.
Organização a cargo dos Setores Mater Castissima e Mater Amabilis.

A meia
por

e h

DIA 18 -

Quarta-feira

Not

Sessão Solene às 20 bs, na Escola Nacional de Música . Falará o Dr. Cristovam Breiner, Conselheiro da Federação Mariana, sóbre o tema: • O Congregado mariano carioca •. Homenagem aoa PP. Diretores de CC. MM
das Zonas Centro e Sul. Atos variados de canto e orquestra . Organização a cargo dos Setores Saneia Maria o Sancta Dei Genitrix.

DIA 18 (Durant e todo o dia)
Chegam os Dirigentes das Federações Marianas Diocesanos - Hospedagem
na cCasa N. S. da Paz • (lpanema), gentilmente cedida pelos RR. PP.
Franciscanos

~**************************************************
~

* * *

As

Segunda-feira

Sessão Solene às 20 hs., no Colégio Sto. Inácio (rua S. Clemente, 226). Homenagem das CC. MM. à Sto. Inácio de Loyola, fundador da Companhia
de Jesus, no -t• Centenário de sua morte. Conferência do Dr. Carlos •
Alberto de Sá Moreira, sôbre o tema: .o eap!rito de Sto. Inácio nas
CC. MM.•. Organização a cargo do Setor Sancta Virgo Virginum .

DIA 17 -

sõe

**

!~

HOMENAGEM AO 1' ANIVERSARIO DO 36' CONGRESSO EUCABIS- :

~

TICO INTERNACIONAL REALIZADO DE 17 A 24 DE JULHO DE 1955
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JUBILEU DE PRATA
DA FEDERA~ÃO DAS CC. MM. DO RIO
1931 - 1956

A

Fundada a 7 de junho de 1931, por O. Sebastião Leme
da Silveira Cintra, Cardeai-Arcebi; po do Rio de Janeiro.

e

Conta atualmente 141 Congregações Marianas, sendo
18 Femininas.

e

São 14 os Setores, abrangendo tôda a cidade e divididos
conforme os bairros e meios de condução.

e

e

r/Jf

Militam cêrca de 6 000 congregados marianos, tendo
as mais variadas profissões e condições sociais: médicos,
engenheiros, estudantes, professores, operários, penitenciários, doentes, intelectuais etc.
Realiza um apreciável número de obras religiosas e sociais: visitas a hospitais e cárceres, doação de sangue,
programa de rádio, aulas de religião, excursões, retiros
fechados, etc.

e

Colabora estreitamente com a Confederação Cat6lica
Arquidiocesana e com tôdas as Associações pias e apost6licas

e

Já ofereceu à Igreja consolador número de vocações
sacerdotais e religiosas

e

.t

E espera desta Semana Mariana a renovação, seleção e
formação ÍRculcadas por Pio XII e exigidas por O. Jaime
de Barros Câmara e por todos os Padres Diretores.

··········•****************************************r~

•

~

G

*

OFERTA DO SINDICATO DOS LOnSTAS DO mo DE JANEffiO :

••
**
r~~·~•••••..••••..~..~·••••••••••··~~·~

M

o

s c
E I

•

e

s

N
A

·B
L

~E'

.
•

J

I
A

N.
A
L

~

D
I
R

M
A

I

R

E

s

G I
E A
N N
T o

s

r

- .,:

r~
__é ""'.· )_

........

~.G

~---

..

lã a 22 de Julho de 1956

•

ASSEM RLEIA NACIONAL
DE OifUGENTES MARIANOS

•
DIAS, 19, 20 e 21 -

Quinta, Se,.ra-fei ra e Sábado

Programa geral - Do manhã. na •Casa N. S. da Paz•: 7,30 hs. Missa e Comunhão geral dos Congressistas, seguindo-se o café e as sessões em
equipes com intervalo para o lanche e a ncssão plenária; às 13 hs. almôço.
Tarde livre, encontros de CC. MM. especializadas, redação das Conclusões e passeios coletivos
As 20 hs. na Escola Nacional de Música - Sessões Solenes presididas
por S. Emcia. D. Jaime de Barros Câmara, DD. Cardeal Arcebispo do
Rio de Janeuo e Diretor da C. N. C. M.
Proqrama especial para cada dia Dia 19- Missa do Divino Esplrlto Santo celebrada por D Olhon Motta.
DO. Bispo Auxiliar
Tema de estudo. O CONGREGADO MARIANO
Dia 20 - Missa celebrada por D. Carlos Gouvea Coelho, DD. Bispo de
Niterói
Tema de estudo· A CONGREGAÇAO MARIANA .
Dia 21 - Missa celebrada por D. José Vicente Távora, DD. Bispo Auxilíar.
Tema de estudo· A VIDA FEDERATIVA DAS CC.MM

DIA 21 PARA 22 -

Sá bado para Domi ngo

A meia noite, diante da Igreja da Candelária - Missa Campal celebrada
por S. Emcia. D. Jaimo de Barros Câma ra - Comunhão dos congregados
e homens em geral
Nota: Precedendo a Missa haverá um desfile dos congregados desde o
Largo da Lapa ai6 a Igreja da Candelária A •Tocha Eucarútica• será
conduzida por atletas desde a estátua de Cristo Redentor a té o loco! da
Missa om homenagem ao 36" Congresso Eucarlstlco Internacional

DIA 22 -

Domingo

Solene Sessão de Encerramento - às 20 hs. na Escola Nacional de Música.
Presidência de D. Jaime de Barros Câmara - Presentes Cl8 Exmos. Sra.
Bispos - Homenagem aos Dirige n tes de Federações Diocesanos Entrega das laças da II Olimplada Mariana - Pa lavras do Ministro
Dr. Geraldo Bezerra de Menezes - Encerramento pelo Emo. Sr. Cardea l
Arcebsipo .

••. .~*************************************************'~**
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Recepção do VisHante
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Em
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Estado do Rio
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18-8 - 19S6

PROGRAMA
Primeira parte
S«ssão solene no salão nobre da Academia,
às 20,30 horas :
a) Abertura pelo Presidente Acadêmico Antonio
Augusto àe Siqueira ;
b) Saudação, em nome da Academia, pelo Aca~
dêmico Franklin Silva Araujo;
c) Discurso do visitante, Ministro Geraldo Be~
zerra de Menezes, no qual abordará o tema :
" A Rerum Novarum . Os princípios que defende e sua influência no Direito do Trabalho."

A ACADEMIA VALENCIANA DE LETRAS
sentir~se~á

honrada com a P1'esença de V. Excia.
e Exma. família na solenidade de recepção do
ilustre visitanti Ministro Or. Geraldo Montedonio Bezerra de Menezes, du "Tribunal Su perior do Trabalho", que se realizará às 20,30
lzoras do dia 18 do corrente mês, no salão
ttabre do ''Lar José Fonseca '•, uesta cidade.
~; à;~;;::-~

~~~~·

Segunda parte

11

Hora de arte com a participação da Menina
Gloria Maria, em números de declamação e
audição especial do Côro Masculino da Ca~
tedral, sob a regência do Acadêmico José Ge~
raldo Lamarca.

