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Associação dos Empregados no Comércio de Niterói 
Séde próprio = Ruo de Sõ o Joõo n.o Ql, sob. 

Convite 

Temos a súbida honra em cor..•vidar a V . Ex. e Exma. famílir.L 
pa"a assistir as solenidades comemorativas do DIA DO EMPREGA
DO NO COMÉRCIO e do 10.• aniversário da instituição da SEMANA 
INGL:ESA, inclusive uma palestra sôbre a. Legislação Social Brasi.
le·;ra, pelo Dr. Geraldo Bezerra de Meneses, digníssimo Ministro do 
Superior Tribunal do Trabalho, cfue se realizarão no domingo 30 do 
corrente, conforme programa anexo. 

Niterói, 20 de outubro de 1955 

fulião José Cardoso 
PRESIDENTE 

Ptog-t.ama 

1.a PARTE 
As 10 horas - Audição musical de acordeão e violinos, em homenagem 

à Associação dos Empregados no Comércio, pelos alunos do Instituto Flu
minense de Música, sob a direção do Maestro Denário Gregory, com 14 
esplendidos números indiviôuais e de conjunto. 

2.a PARTE 
As 21 horas - Sessão solene comemorativa do DIA DO EMPREGADO 

NO COMÉRCIO e do 10.0 aniversário da mstituição da SEMANA INGLÉSA. 
usando da palavr~ para uma palestra sôbre a Legislação SOcial Trabalh!i.Sta 
o as solenidades do dia, o Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, DD. Ministro do 
Tribunal Superior do Trabalho. 

3.a PARTE 
Inauguração dos retratos dos seguintes Srs. : 
Jullão José Cardoso, atual Presidente da A.E .C.N. , falando sôbre o 

ato o Dr. Palmir Silva. 
Balthazar Machado de Mendonça, ex-Presidente por v:irias vezes da 

mesma entidade, falanao na ocasião o Dr. Carlos de Sousa Lima. 
Antonio TeHes Martins, saudoso ex-Presidente daquela Associação. 

falando no momento, o Sr. Balthazar Machado de Mendonça. 
4.a PARTE 

Recepção às autoridades, imprensa, convidados, sócios e suas famílias, 
com uma lauta mesa de doces e bebidas finas . 
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FUNDADA EM 15 DE ABRIL DE 1920 --------

PATROCINADORA DA REGULAMENTAÇAO DAS HORAS DE TRABALHO E 'DA DIFUSAO 
DO ENSINO - DEFENSORA DOS INTERESSES GERAIS DOS ASSOCIADOS 

De Utilidade Pública pela lei n. 1957 de 6 
de Novembro de 1925, do Govêmo do Eslado 
do Rio de Janeiro e pela Deliberação Municipal 

SEDE PRÓPRIA: - RUA DE SÃO JOÃO, _91 TELEFONE 2-1271 

n. 521, de ~ de levereiro de 1922 

or. nQ 1359/55 

* 
MANTÉM 

SEÇAO DE QUALDnCAÇAO 
Quallf1caçã.o civil e eleitoral 
dos empregados no comércio 

E.x • . Dr. · r:::. 

• .. ini tr cl 

• 

rn,;t,rói, d, r o d, 195 b 

B z r~ d- n w 

\J. rior Tr11un~1 do Tr· lho 

H em geral T nh ,.. ~~ tn.. s ... ti~rn !"lo d :p r orcL m do r.· _ 

* 
DEPARTAMENTO 

CULTURAL 

c r.. ni 

Escola Primária NotU'rna, V eM CÍ .- • 
Cursos Práticos de especia-
lização e aperfeiçoamento I lJ ~ 

Biblioteca 

* 
c c" ti v 

Diretori dest~ ~ oci 

m v t 

f'undomcnt- ;. t cs c J)r · cn t s, J!l,.; ,.. 

DEPARTAMENTO ESPORTI- C r ·S C C :p 1 
. , . 

!!! rlTIGl "l 
VO E RECREATIVO 

Esportes bailes, dominguei
ras, excursões, etc. d·mon ~ir~r c m conhecimento d· 

' 
v. c 

* 
DEPARTAMENTO DE 

ASSI.e'NlNCIA SOCIAL 

ServiÇOS médicos, dentários 
e judiciários. 

A uxillos pecuniários de be
neficência, natalidade 

e funeral 

* 

• 

·.ntc 

cct!'.c o('! Drs. E~rist do ~.lv 
, 

.. .l. ~u. 

r, satr .... c1 ' r. urício ele l'cdciros' 

:c ]].~cerd: . , d q c lu ép c ) trnt s tr 

scn r.., r motiv ~rn nch r o cn rmo 

sede c~~ Vi~ on · c Ur ~1 521. V riric:::.mos ~ort~nt_, 

o1 ctr:. d V.Bxci" ., exi t o " • ... 1 ~tonel· 

r .... aorcs q a. i ~m rl o d· int 
.... 

res~c G n ... ·- o cu G 

c m .Pr.:l ~.vr ... S ClG rct'ric·- c"'r-.t ·r lÍtic 

1:..pr Vfiit ,. CJ.)ortunid.'"'d '"r rl,.;it ru:r ... v. 
-nocsoc pr tc"t s de "1 t'"' cstian c nsi ~,.;l'[~ ' A '-..... 
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BIOGRAPHICAL SECTION 
ABBREVIATIONS 

born né nacido geboren educ. education educaci6n 

married mar i' casado verheiratet 

son(s) fils hijos SOhne dau. dauchter(s) filies 

BEZERRA de MENEZES, Geraldo Montedonio ; 
Brazilian professor ; b. 11 July 1915 ; ed1tc. Ginásio Bitten
court Silva ; Faculdade de Direito de Niteroi ; m. 1941, 
Odete Machado Pereira; s. Leandro, Geraldo, Marco, daus. 
Angela, Ana Maria, Rosa Maria, Veronica ; President, 
Centro Fluminense de Estudos Jurídicos ; Professor of 
Portuguese History and Culture, Ginásio Bittencourt Silva 
1936-39, Faculdade Fluminense de Comercio] 1937-39; 
Lecturer on Sociology, Faculdade Fluminense de Medecina 
1937-43 ; President, Fiftb Court of Conciliation and Justice, 
Federal District 1939-40, Second Court 1941-44 ; member, 
Brazilian Genealogical Institute of San Paulo, Historical and 
GeograpbicaJ Instítute of Sergipe and otber Institutes and 
Socielies ; Lecturer ou Sociology and Labour Law, Escola 
de Serviço Social do Estado do Rio de Janeiro sínce 1945 ; 
President, Tribunal Superior do Trabalho sínce 1946. 
Pub/ications : Homens e Ideías a Luz da Fé ; Politíca 
Sindical Brasileira ; Dissídios Coletivos do Trabalho. 
Address: Rua Oswaldo Cruz 63, Niteroí, Estado do Rio de T aneiro, Brazil. 

ORDER FORM 1955 fDITION 

Bilduncscanc 

hijas TOe h ter 

"The Publishers, The l.Y.B.,'' 
180 Fleec Street, London, E.C.4, England. 

Please reserve copy(ies) of the Third (1955) Edition of THE INTERNATIONAL ').... 
YEAR BOOK & STATESMEN'S WHO'S WHO at the special pre-publication price 
of L;6.6s.Od., U.S .A. $20.00. (Publication price L;8.8s.Od., U.S.A. $25.00.) I enclose 
cheque or money order in settlement for my copy to be sent to address below, ali carriage 
charge5 paid. 

N3me ..... 

Address 
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@onc1uinte, da. 4· a Sét,ie. 

ªina.~ia1 ~en~e.m-~e f-1-on-
• t-a.do~ em tez:- pz.e~entot~ 6)). 

S. e &xma.. ~a.mHia. 

~o{enidade~ de ~ua. 

' ().:,) 

'foz.-
ma.t1ta..r-a., a. ~e t:.e.a.1 ~z.,a. t-€.111- no dia. 11 

de 

o 

de.~emCt.-o de 1955, 2e a.cÔz..do CJ ·111-

inctu~o 

:fl'Vojl' 'h a 11~a 

1G ~o~CI"- ml.i~oa, ~lotiva e111 élçôo Ce ~Lc1Ç •1-' 

ce fe.f,taca ·peCo @te'\.> mo. ~'tio-oa.cet2ote 

Pe. Daniel Biuoli. 

,,, 
~.~ 

1(' -flo~Cl" -~'to s,,fão Cl ato.) Co ~,,féqio .)C 'lll

feita a, en.tu-3a .3,,.) ~<~tificaoo.,. 

~!!. .. ,, 
$a~a»i»fC111.CO, ciocu~~atá o ~X1110. Sn~. 

Dr. Geraldo Bezerra de .Meneze.r. 

~~~'~- nome êoo ~.,ndui»te" 2-itá. 

-pa-{a 1.>ta- êe êe" peêica o a f-uno : 

J o.Jé Eduardo. 

a. 

I 

• 

~~~~ 

él @tefi<J'iâo é o a-row1a. 9ue impeêe 

a. ciência êe "e co~tom pe~ - J3acon. 

~~lfW 

• 
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~c-Cuinte., de~, 4· a Sét-ie 

11-a~ia-C ~e.nte.m-~e. -f.,on

~~' e-111- te-z:, pte,ent.?.~ 6)), 

e. &xn1-a. ct: ' P· 
Q} e~, llt V"' ~a ' a' 

re.nidade' de. ~ua foz.-
I t.e.a. C ~:,a t.C.111· no dia 11 

1955, 2e acÔz:.do C.Jm 

Ocf?'a/Jla 

~<:>t\ ·oa em élção ?e §~,,,,-,,:> 

oa pefo MtetH»o. ~)(:.éo-"acetcote 

aniel Biuoli. 

,,, 
'?i"' 

,,fã,, ~i- ato.) do ~,,fé<;JÍO -'C 'l l.l 

entte~a C0.) ~anficaco.). 

~!~ 
"l' 

noo, ci"CI-It"atá o &xn10. Snt. 

eraldo Bezerra de Meneze.r. 

e co" ~_,.~ct·wi»te" 2üá. 

a. ce c e" peci2a o a C·u no : 

Eduardo. 

a. 

• 

• 
IIO.'•\ENAGEJ\1 DE HONRA 

§). ({io.~Lo~ ~ oUA?oo ~.Jto 
~':3). .$i"po '3>i,,ce.:>cl 110 

• 
HOMENAGEM ESPECIAL 

0e. éJfntoruo de é-l.fk.e~do. éJfta 
S) tutot 

§J)t. LJLtc~S>o.t de Jf~ne~do. ~o.it<~l:o. 0et«L\-o. 
~H" ~,c t,,t ~~2ew C 

PARANINFO 

fít. rc)el!.EHo. ~enel!.E~ e'to.íJo 
, 
de 

S)S). 15'\lt.ini.>tto ~O ~Úf,~IH•1t s~~pet-Í~~ ~O g)'tCI.{,afrto 

GRATIDÃO 

~lof. ~.Jn•ot J0. ~~ ... , 

-f!i-

HOME NAGENS 

PE. RAIMUNDO T EIXEIRA 

PE. JosÉ TEIXEIRA 

PE. Lurz AMADEU MoRENO 

PRoF. JosÉ VrEIRA DE SouzA 

PROF. WENCESLAU ADREJASIC 

PRoF. FRANCisco PoRTUGAL NEVES 

PRoF. J osÉ JARDIM DE ARAUJO 

PROF. RAUL STEIN DE ALMEIDA 

PRoF. JoÃo STAVOLA PoRTO 

PRoF. AFoNso GoNÇALVES REIS 

CL. OsvALDO RosALEN 

CL. RENATO RIBEIRO Dul'tONT 

CL. JosÉ CABRAL DE MELLO 

• • 

• • 

-'lit:l / . 
~G! onctu~n/e() 
'f'' 

Adilson Francisco Saldanh;~ 
Alberto Am,ynthas de Amo•·im Garcia 
Alcides de Andrade V!tsconcellos Filho 

• 

Antonio Bernardino do Nascimento Britto Passos 
Antonio José Frnncisco Júnior 
Antonio Pinto de Rezende 
Antonio Roberto Panicali 
Arcilio de Moura Estevão Netto 
Caio Luiz de Souza Faria 
Carlos Antonio Gregório Neto 
Carlos Cintra de Moura Carvalho 
Carlos Roberto Keim 
Celso Ca ,·akanti Monteiro 
Celso Cerqueira Dias 
Cláudio de C,tn·alho Gouvêa 
Edgar Carrilho da Fonseca e Silva Filho 
Eduardo Eunápio da Conceição 
Enio Soares Siqueira 
Frederico César Vieira de Castro 
Garil•aldi Cardoso de Aguiar 
Gentil Bati•, ta Pereira Neto 
Gilson Soares 
Glauco Carvalho Sampaio 
Jair Leal Brandão 
J ai,·o Antonio da Silva 
José Augusto Soares Pantaleão 
José Carlos Mattar 
José Carlos Pereira Filho 
José Eduardo 
José Francisco Gouvêa de Barros 
José Maria da Silva 
José Raymundo Martins Romeo 
Júlio Abelardo Teixeira Neto 
Le:mhard Peter Baselau 
Luiz Carlos Cambraia Palhas 
Luiz Rocha Neto 
Luiz Wakigawa 
Mauro Diniz Moreira 
Nestor Libelton Peixoto Boechat 
Nlzio Edmundo Tostes Ribeiro 
Paulo Cesar Chiarelli Fonseca 
Pedro Gomes de Paiva 

• 

Raul de Oliveira Rodrigues Filho 
Raymundo Belem do Nascimento Britto Passos Pinheiro 
Renato Luiz Francalacci 
Renée Antonio de Aguiar 
Reynaldo Dógelo de Miranda Filho 
Ronald Machado Conti 
Ronaldo André Bogado de Almeida 
Roque de Mello 
Santos de Araújo Fagundes 
Sergio Abramo Pies 
Sergio Gomes 
Sergio Porto da Costa Mattos 
Sergio Salles Bezerra de Menezes 
Thales Rosa França da Silva 
Ubirajara de Carvalho Maia 
Wilson Machado Corrêa Neto 
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Cor-regadoria da Justrça do 
' Trabalhe 

DESPACHOS DO CORREGEDOR 

PRQC. T5T - • 2 _713-55 - CORREGEO::JRa 
N .0 174 

R:clamr.nte: Banco do Brasil S. A.; 
reclamado: Juiz Presidente do Tri• 
bun:1l R egiopal do Traba!ho da Pri
meira Região. 

Da plPno acôt·do com o di :;n!~r,imo 
;,"! 'EidPnt{> r)o Tribunal Regional dO 

Trabalho: -o alo do J Uiz que dlr il?;e 
a in_strução da causa, contlderando 
impertinent~s determi~ados que.sit•JS, 
não atm~a contra a ordem proces
sual. E' tVidente que o Cor:reg:;dor 
não pode 6Ubstituir o Juiz na .inst~U·· 
ão do feito. 

o Cô:Ugo de Processo Civil, apl!ca
lio subsirliàrlamente, determina, no ar 
tl!!O 254, parágrafo único, .que "o Ju!z 
não admitirá quesitos imp-ertinedes e 
formulará os que .entender necessã
ri~". 

PJr outro. lado, ..se houver cerccu
rnento de defesa, a ccrn.i,:têncla. pa~a 
apr<ciá-Jo é do Tribunal, de ncõrd'l 
com o que estabclfce o art. 893 da. 
C. L. T. . . , 

Julgo, · po~. 1rn.procedent"c a I-ecu
mação. 

P. R. I. 
Rw, 23 de maio d~ 1955. - G· . 'L~ 

cn Mo11te.donio Bezerr.a ile Jf~<· 
b oruge<Wr. 

TST - 3.11!355 -:- CORREGED·O!llA :N.0 173 

Reclamante: Tibyriçá No g u e 1 r a 
Reys; recla!J)adc: Juiz. PreEidente .do 
Tribu: al RZiion9.l C:? Trabalho df\ P 
Re~Pão. -

r:e pleno aeõrdo com o dignís,slmo 
Pr ·sidente do TrlbüDal R~·gional do 
Trabalho: o ato élo Juiz que dirige . R 
instm-;lio da cau~a. ccnsídfràr:do im· 
'I:Y'rt:nente d·ete:-mlnados qHesJtos, não 
_atenta contra a ordem p.rx:u.sual E' 
evjdente q~e o Corregedor r.ão pode 
substituir o Juiz na in.$_trução do fei
to. 

o Cód!go d:e Prccesro Civil, :t1lllca
õo sub~idiàriatnente, det-enaina, no ar
ti~:o 254, parágrafo único, qu? "o 'Juiz 
não. admitirá quesitos imp<?rtineltes " 
formulará os que ente::1de1· necessá
rios~. 

Por outro lado, se houver cercen · 
mento de defesa, a co:np:têl:cia para 
apreciá-lo é do Tribunai , de acôr .. i.o 
com o que estabelece o a!·t. 893 da 
C . L. T. 

Julgo, pois, Jmproc.:dentc a rt>~Ja 
tnação. 

P . R . I . 

Rio, 23 d~ maio de 1955 . - _Ger al· 
do .~-ranteàon io Be;;erru. de 
Ccrre>;!eclor. 

I 
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EDITAL de concurso para provimento 

d~ cadeira vaga de DffiEITO INDUSTRIAL 
~~~LHO . --....----.._._ __ .• 

eÕ - ·mí"Dr . Abel Sauerbronn de 
Azevedo Magalhães, Diretor da Faculdade 
de Direito de Niterói, faço público para 
conhecimento dos Interessados que, na se-

. · cretaria aa Faculdade, se acha aberta pelo 
prazo de (6) seis meses, em todos os dias 
úteis, das 17 às 19 horas, a contar de 20 de 
junho e a terminar às 19 horas do dia 20 ·' 
de dezembro de 1955, a inscrição para eon
curso de provas e títulos, para o provimen
to da cadeira "laga de DffiEITO INDUS
TRIAL E DO TRABALHO. 

Pàra ser admitido à inscrição o candi- · 
da.to creve apresentar, até a hora do en- . 
cerramento da inscrição: 

I) - Prova de ser brasileiro; Il) -
Atestado de sanidade e de idoneidade mo-

.,. ral ; III) - Prova de estar em dia com as ' 
obrigações mil!tares; IV) -Diploma de ba
charel em direito, expedido por instituto de 
ensino, oficiaJmente reconhecido, cro pais ou 
por instituto estrangeiro, neste caso, devi
damente revalitiado ; V) - Documentação 
da atividade profissional ou ciêntifica que 
tenha exercido e que se relacione com a 
di!ciplina em concurso; VI) - Diploma de 
doutor ou de professor em direito ou pro
va de haver concluído o curso .prof:ssional 
pelo menos _!eis anos antes, no caso ele não 

ser o can;;.:..:ato croeente livre. catedrático, 
adjunto de fac:lldactes oficiais ou reconhe
cidas; VII) - 50 (cinquenta) exemplares 
impressos da tése . 

O concurso de títulos constará de apre
ciação dos seguintes element.os comproba
tórios do <rito do candidato; 1) - diplo
ma e quaisquer outras dignidades univer
sitárias e acaaêmicas; li) - exemplares 
de trabalhos ciêntificos, de obras sôbre di
reito ou de estudos e pareceres especial- ~ 
mente daqueles que assinalem contribuição . 
original ou revelem conceitos doutrinários 
pessoais de real valor.; rrn - documenta
ção relativa a atividade didáticas exercidas; 
IV) - realisações práticas de natureza téc
nica ou profissional particularm .nte de in
teresse coletivo . O simples desempenho de 
funções públicas, a apresentaçi.o de tra
balhos, cuja autoria ~xclusiva não possa 
ser autenticacra, e a exibição de atestados 
graciosos não constituem títulos idoneos. 

o concurso de provas destinadc- a xeri
ficar a erudição e o tirocínio do candida
to, bem como rc ~> -US predicados didáticos, 
constará de : I) - prova escrita; Il} - de
fesa de tése ; lU) - prova 1idática .. 

A tése a ser crefendida constará de uma 
disserb.çá<' sôbre assunto de livre escolha 
iro--ciniUtâii"cõ, ]ie~râ~mêii}.l.iilâ -etk 
cadeira em concurso. 

Fica sem efeito o edital para o concur
so publicado no "Diário Oficial" do Estado, 
em 24 de janeiro dêste ano, por ter havido 
irre!(ularldade na publicação . . 

Secretaria da Faculdade de Drreito -
Niterói 14 de jU4'1ho de 1955 . - (a, .) Ca
millo Guerreiro - Secretário. 
(Conh . 46 .970 - Cr$ 760,00) - Prot. D598 

ft:x:o---
.1:' 
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I MENOR APRE:SDIZ E 
l S.U.\.RIO-MINIMO [ 

Durante dois dias publlcamos 
I um parecer do procurador Dor-
1 vnl Laeerda interpretando .:. 

ClUI{lOBto no art. 80, s 1.", da 

r 

c . L. T. Ressaltamos que a 
opmiii.o do ilustre jurista dis
corda da jurisprudencia do TST, 
tie que e modelo o seguinw 
t<t:ó:dão do ministro geraldo 
Bezerrtt. d~ Meftiiiíes. op. m as:
~,...ID>Ltí consolidada a ju
i'Ispi\iã'éncia do TST no sen
tido de que apenas 5e permitç j' 
a reduçil(l do salario minimu 1 

para o trabalho do menor 
!Wl'f:müZJ sujeito á formaçoo 

. metódica do oficio em que exer-

1 
;.~ o seu .trabalho, tal come ex
pre:s.sanlente prescreve o art. 80, 

. ~ 1.0 • da cousolidaçã.o das Lei.! 
.·do Trabalho. Atente-se neste 

I ro;<;órdâo da lll.Vl'R do eminente 
nii:nish·o .IAstolfo Serra mencio-

1 }lado mu\razõei de recurso: "0 
I empregado menor nã.o sujeU.o á ,. 
formação profissional, exercen
do função de emprega-da adu l
to tem direito ao mesmo sala
tio. E o art. 80 da Consolida
tio d1sUngue• ''perfeitamente ··. 
o menor que "está. sujeitou l\ 
formação profissional e o que 
•não está." . Basta que se jul· 
gue e.ste dispositivo com o seu 1 

:pRragraio unico, para se infe
rir que & questã~ da idade não 
é suficiente para que se decla
l'e ser o menor um aprendiz ·• 
C"Rev. Trib. S11perior do Tra
balho, ano XXIII - set. e out . 
de 1948, :n.• 5, fls. 83 ">. 

Esse acórdão é da seg·und& l 
Tur ma. e foi ditado contra o 
voto do repl·eb<:ntante dos em-i Pl'egadore.. (proc. 5. 615-53>. ~ 

-· 
~:r~* 

~ ) ~t:t/6/-ffS~ 
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TRIBUNAL SUPERIOR 
DO TRABALHO 

Triblmal Pleno 

RESUMO DA ATA DA l9.a SESSAO 
PLENA ÓRDINARIA . .ZEAI TZ!\DA 

NO DIA 13 DE c'UL:IO DE 1955 

Prt:~idente - Mi11istro Delfim Mo
rci~a Jrínio1· - Procurador - Dou
tor Evaristo ele Morais Filho - Se
cretário - Sr .. Agnelo Bergamznt 
de Abreu. 

As 13 horas ab!·iu-se a· ~cs~ão nre 
.ntes os Sr~. Ministro Godói Jlh~ 

Edgard Sanch es, Valdemv ai.arque 

Antônio Carvalhal, Júlio B:;rat:l. As 
t< lfo Sena, Rômulo C:l!·jim, O,,car 
Sh.raiva, Téllo da Cesta Monte:ro 
T<.stes Malta, . Jônas ~felo de Carva 
lho, Uélio Altuquerque l\[aranhfn 
substituindo o Sr. Ministro Valde 
mar Pedrosa. licmclado, e C:tnalho 
Júnior, ~·Jbstituindo o Sr. Mini~trn 
Oliveira Lima, em li~enca Deixou d~ 
comparecer. por achar~s • em féria~ 
o Sr ~1inistro Caldeira 1~eto. 

Lida d ata d:J. reuuiãc anli::rior 
e posta em d:scus.;;ão, foi aprondo 
sem re.~tri;fi.o. 

No e';pedlente. o Sr. M"n:stro Go · 
dói Ilha -.ropõs se C<Jnsign;;sse em 



• 

• 

·- -- ~ 

1\'linistro Bezerra de Menezes I 
do. ôntem, o Ministro Geraldo 1 
Montedônio Bezerra de Menezes, 
figura proeminente da Justiça 
do Trabalho e integrante ilus. 
tre da Academia Fluminense de 
Letras. Ao decurso do feliz acon
tecimento social foram-lhe tri
butadas diversas provas de esti. 
ma e aprêço, c.omemorltndo-se 
expressivamente, a grata efemé

ride. 

«. 11 p~>"' 

~' ~-2- ~- ~~.s-r 

• 
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INSTITOTO DE DIREITO DO TRABALHO DO RIO GRANDE DO SOL 

Fund1do em 26 de Outubro de 1953 

Of. n° 32/55. 
PÔrto Alegre, 19 de julho de 1955. 

Exm0 • Sr. 

Dr. Geraldo M. Bezerra de Menezes. 

Rio de Janeiro. 

Prezado amigo. 

O INSTITUTO DE DIREITO DO TRABALHO DO RIO GRANDE 
DO SUL, que temos a honra de dirigir, programou para os dias 15 a 20 

A , , 

de agosto proximo, uma SEMANA DE ESTUDOS que conta, tambem, com o ! 
A # -paio da Pontificia Universidade Catolica e com a participaçao de ~ 

versos outros eminentes juristas entre os quais os Drs. A.F. Casar! 
no Junior e Hector Hugo Barbagelata. 

Os nossos consÓcios, com muita felicidade, indi-
, 

carrum o nome do prezado amigo para constituir o grupo de emeritos j~ 
ristas que virão proferir confe~ências sôbre o Direito do Trabalho, 

A # em temas de livre escolha. O objetivo, pois, do presente Oficio, e 
? tornar efetivo o convite dêste INSTITUTO para maior brilhantismo , 
da S~~ANA DE ESTUDOS ja referida. 

Ainda agora,com a presença de nosso distinto ~ 
go, }tlnistro Delfim Moreira Jr., dele indagamos da possibilidade de 
sua vinda, de vez que, como Corregedor da Justiça do Trabalho, ser-

, A 
lhe-ia relativamente facil dispor de uns dias para vir a nossa Cida 
de e participar de uma conferência em nossa S~·1ANA DE ESTUDOS. A su 
gestão em combinar o distinto amigo a correição com ~ula menciona: 
da, é, paPa o INSTITUTO, uma feliz providência, de vez que nossa en 
tidade não dispõe de verbas para viagem. 

Desejamos frizar que o convite não está sendo fei 
to em virtude da circunstância apontada, mas, porque 
pma honra muito especial e o INSTITUTO orgulha-se de 
vite e conta com a participação do eminente mestre. 

, 
sua presença e 
insistir no con 

Com nossos antecipados agradecimentos, e aguard~ 
do uma respo ta para breve, aproveitamos a oportunidade para cumpri-
menta-lo atenciosamente. 

C.A.Barata Silva -Diretor exe 
cutivo. Secretaria. 



INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SERGIPE 

R U A ITA B AIANINHA, 41 - ARACAJ U 

~racaju,2 de setembro de 1955 

,.. PreZ;il.do amigo Ministro Geraldo Wcan-
tedonio Bezerra de· Menezes. 

Meu afetuoso saudar, almejando a todos de sua 
nobre familia constante bem estar. 

· }J"o açodamento dos meus trabalhos de hoje,aqui 
no Instituto, deixei de assinar a carta em que lhe 
convid~mos para um novo passeio a terra s~rgipQa que 
deu ~ remecid~ ~colhida ao seu ilustre avo . 

carta~que foi redigida por mim ficou aguar
dando, sobre a mesa 1 o aparecimento do nosso presiden
te , o desembargador Enoch Santiago, um dos ~eus admi
radores .Quando el~ assinou o expediente~ara isso 
lhe apresentei nao lembrei-me de que havia no 
expediente uma carta que fugia ao ritmo geral,levan
do duas assinaturas em vez de uma so . 

o voltar do correio lembrei-me de que tinha 
me esquecido de apor a assinatuta da carta. . 

r·'azendo-lhe esta comunicaçao,peço-lhe conside
rar a carta como firmada tambem por mim. 

guardamaos com prazer a sua vinda e a da ~xma. 
esposa.O seu ilustre p'Rente , governador Leandro .Ma
ciel , disse-me que ia telegrafar-lhe oferecendo-lhe 
as passagens e hospedagem condigna,ao nobre casal 
ami go . . 

Minha respeitosa visi ta a nobre esposa, a quem 
minha fi lha Iracema envia abraços,extensivos ao pre
zado ami go . 

Por ultimo mando-lhe tambem ~~ grande a
braço, prenuncio de outro que lhedarei aqui em ou
tubro . 

Com muita estima: 
Velho amigo e;rato: ~ J};~ 

~ 
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1 JUSTIÇA DO TRABALHO 

\DEFENDE O MINISTRO OSCAR 
SARAIVA O TST 

]. Anl•ro de Carv lho 

7' o lugu Jui unutwíado o verl'ttll.:lo du 7'ribitt1Ul Supfl <OI' du 
1'rubaltw produmundo illCOicSI ,&ucionu/ u kt rt. 2 .5lU. <JUé re11u 
a Jusli ,a do Trabalho inserir, nos ai.·~tdto~ colc:tu'o', clau ula 
de assiduidade ou frequencia no s~rll!c:O, o jalecido senador Lu
cio Bittencoart. que desctparecen tão tragicamente para pre1ut
w do Dil"eilo. co11cedeu uma entrevista a 1l11! respertmn tor-
11lUlando comentarias a tal respeito. 

Respondendo às declarações do saudo;o ex-repre.~entantP ae 
Minas na Cmnara Alta, assim se e.rpres.ou o uwcislro Oscar 
Saraiva na sessão plenaria de anteontem: "Logo apos a divul
gação do pronunciamento deste E. Tribunal, proclamando a in
constitucionalidade da Lei n. 2.510, de !!O de junllo ae 1955, 
concedett o ilustre senador Lucio Bittene;ourl entrevista a U1!L 
ve;pertino desta Capital. em que me im)Ju/apa contraàicão por 
lia-ver votado por essa inconstitucionalidade, 1w1a vez qzte. do 
projeto elaborado pelo Execulito e de~tinaua a regular o dl
rei/o de greve. do qual jôra eu ,·elator. cDil ·tal'u preceito 1den
tico àquele inquinado de inconstllucionut. Rtconl!ecendo digna 
de observancia a regra que preJ oren•. Uu$ J · 
blicas, agua1·dtí a primeira Teumão de,tl' Egregio plenanó, onae, 
a meu ver, seria cabível a respo.~ta. como sati fação âevidrt a 
v.v. excias., e com a qual contava ut11l/a convencer o 1lustre I 
arguinte de que a pressa de sua. declari(:ao - pois certamente 
não lhe jôra dado ler meu voto - o teria inàuzido a um e1·-
roneo conceito sobre minha atitude. Mas, a frag i lidade das 1 

coisas humanas tez com que o acaso de uma aec!são plenaria 
não realiutda basta.sse para que, ao meu dever de responàer, se 
antepusesse outro mais imperioso, qual seja o de Zcunentar o 
tragico passame1tto do ilustre senaaor, cu;.a merecida ascensão 
de self made man e de valoro o jurista acompanhei de perto , 

com a melhor co1·dialidade. Deixo pois, consignado o meu pe
sar pessoal pelo infausto acontecimento, untes da explicacão a 
que me julgava obrigado e que é a seguinte: Em anlepí·ojeto 
~obre a regulação 'do direito de gre-ve, de wu:iativa do então 
ministro da Justiça, o ilustre dl". 'l'ancreclo Neves, e ie cujo 
as1nmto fui 1·elalor, ,·esol~>ezt a Comissno 7"cdat ora incltt1r uma 
parte liminar sobre o roces. amento dos d "ssi i · 
te1•e como rela or o emmen m ms ro ..JJ.QS Zgj/JJ coZeua 

ra O e P- " !lQ!Iào 'í'Otarnos, pe/11 prtmet· 
e:. 1'11! •as 'l.I.O mn e 11gasto findo, a qnestáo da incons

litttcioJtal•tladP da Lei n. 2.510. náo tml!a eu em meios o pro
'i~to em causa. 1lOis cedera 11t i nlla uopía ao primeiro dos juns
tas mencionados. Mantive-me, entretcmto, fiel e coerente com 
o que então fOra deliberado, ao afirmar, em meu voto: 1) meu 
repudio ci clausula de assiduidade; 2J mmlla convicção sobre 
a competencia do Legislatvo para estatUi1· sobre o assunto, "em 
texto de lei que, de maneira geral e in abstracto dispusesse so
bre os efeitos positivos ou negativos da jrequencia ou de sua 
falta", conjonne as proprius palavras desse voto; :n minha ade- ' 
são à tese da inconstitucionalidade da lei, tendo em vista pre
cipuamente sua forma. manifestamente transgressora da nor
ma da harmonia das Podere.s prescrita pelo art. 36 da Con"li
tuieão. Ti-ve en ·ejo. posteriormente, de verificar a redacão ado
tada para a materiu 11elo projeto aludtdo, e que foi a- seguin
te: "A deci. ão que fixar novos salarzas ncio poderá condicio
nar seu pagamento à assidUJdade ao emprega·ao ou ,·etegar à 
e:recuç-ão a verificação da capacidado economica e /l?ULJLceira 
da empre.~a. Se já a esta altura, udvertido pelas controvero<llS 
trarada.s neste plenario sobre 11, materta, e e!!clarec1do pelo tu
mino os t·otos aqui proferidos, entenda queslionavez até mesmo 
essa ?·ec/af'ão, como não mal~· aceftanu sua segunda parte. CI!Jct 
we.cequibilidade tive enseJo de verlttear no tutuamento de d1 -
·ídio coletíl'Os, o certo é que, prima tacie poderia a mesma ser 
aceita, Lanto mais quanto atendia 1t rn<nlta cont•lcc;ão !obre o 
descabimento da condição de assiàwdu·ae nas melhorias de sa
larios. E não há. como é óbVIO, identidade de textos, porque 
no projeto não se refletem o defeitos ele forma que de ma
nifesta 11õem a lei em choque com a C.:onstiluic;/lo. Es a a ex
plicação que me JUlgava obrigado a dar a este E. Tribunal. em
bora entemla que não é apenas a1reuo e prerroga tiva do ma
gistrado variar de opinião, mas de seu !'estrito dever assim ja
zer, &empre que do contrario do que antes entendia VIer a •e 
convencer, nu dijicíl e não raro angusllosa busca daqutto que 
Françols Gorphe, em obra recente, denommou os pontos cer
tos e lummosos na cadeia fi'agmentana da verdade_ 

Era o que me cumpria dizer ne te momenlo, observando 
que. ante a majestade da Morte. ó nos resta cun:armo-nos 
ante a Providencia Divina e reco1111eCe1 que somente a esta e 
que compete proclamar Eu sou a Verdade. Que ela tenlza em 
sua santa pa;;. o ilustre finado. 

- • I ---
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PARoauiA oE São Jorge auiNTINo 

RUA CLARIMUNDO DE MELO N.• 769 

Fundação da Gongregação Mariana 

Salve Maria 

Dia 11 de Setembro de 1955. 

Festa de Nossa Senhora do Brasil 

1.• - TRIDUO PREPARATORIO : 

8, 9 e 10 de setembro, constando de: 

Ladainha solene com terço e Pregação. Para 
êste Tríduo que se realizará às 20 horas na 
Matriz, estão convidados todos os paroqui
anos. 

A Devoção de N. Sra. de Fátima conside
rar-se-á honrada com o Patrocínio dêste 
Triduo em honra da N. Senhora de Fátima, 
Padroeira da C. M. desta Paróquia. 

ATE N Ç Ã 0 : 

Falarão aos Congregados e a todos os paro
quianos, eminentes Congregados Marianos. 

,14- 'j- 5' ~ 



8 de setembro 

NATIVIDADE DE N. SRA. - Conferencista: 

Ex-Diretor da Federação Mariana Paulista. 

Revm. Pe. Boaventura Cantarelli S. D. S. 

Tema: O Congregado, perfeito Cristão. 

9 de setembro _ Conferencista: 

Exmo. Snr. Dr. Orlando Brasil 

Presidente da Federação Mariana - Rio 

Tema: O Congregado, Cristão Mariano 

10 de setembro 

Exmo. Snr. Dr. Cristovão Breiner 

Jui.z de Direito, ex-presidente da F. M. 

Tema: O Congregado Apóstolo de Maria 

11 de setembro 

FUNDAÇÃO DA CONGREGAÇÃO 

As 7,30 hrs. Concentração Mariana 

Local: Praça de Quintino (Est~ção) 

Desfile pela Rua da República para o Auditório 
do I. P. Q. N., onde será celebrada «Santa Missa 
às 8 horas» dialogada, com Comunhão de todos 
os Congregados presentes. 

Após a santa missa, será servido café aos 
Congregados. 

Na matriz, não haverà' missa das 8 horas. 
Os paroquianos devem assisti-la no auditoria do 
Instituto Profissional 15 de Novembro. 

Em seguida terá lugar sessão solene no Audi
toria. 

Conferêncistas: 
Revmo. Pe. J. de Souza- DD. Diretor da F.M .. 
Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, DD. 

(:!residente da Ação Católica . 

CCf'-1M-~~ 

Convidados de Honra: 

Revmo. Pe. J. de Souza, IYD. Diretor da Fede
ração Metropolitana. 

Exmo. Sr. Dr. Orlando Brasil, DD. Presidente 
da F. M. 

Exmo. Sr. José Maia, 1YD. Secretário Geral 
da F. M. 

Exmo. Sr. Dr. R. Fuchs, 1YD. Diretor do I.F.Q.N .. 
Encerrada a sessão solene, haverá desfile para 
a matriz onde será dada a benção Eucarística. 



APÓS A MISSA VESPERTINA REALIZAR-SE-A 
CERIMONIA DA RECEPÇÃO dos primeiros con
gregados fundadores da C. M. desta paróquia. A 
cerimônia terminará com benção do SS. Sacramento. 

Agradecimento: 

Ao Exmo. Sr. Dr. R. Fuchs, DD. Diretor do I.P. Q.N. 

em ceder-nos o auditório, a banda de música e o 

café aos Congregados. contribuindo assim para maior 

brilhantismo da festa. 

SALVE MARIA 

Grâflca Mar-San, Rua Cap. Couto Menezes, 65 - Camplnho 
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL 

DAS 
CONGREGAÇÕES MARIANAS 

CAIXA POSTAL N.• 1561 
Rio de Janeiro - Brasil 

1'!53'" - ---

P RO 

l - compo.,s iç.ão d 

2 - Hino Oficial das cc.nu . do 11; 

1) entação - Dr. Orlando Brasil,. Pres 1 dente d 
C. llU . do Rlo ' de Janeiro; 

deração d 

- Homenage 

5 - •Ave d 

6 - confe 

7 -

8 - Cbarua da d 

9 - Palavu 

lO)- .Aolamaçõe 

(S.Bxcla.Revdma. D. José Ga•l1na, Diretor da ~deração 
undial das CC . t;ll. 

)Revdmo. Pe. L. Paulussen, Vice Diretor da Federação 
.un d1 al das CC .UM. 

(Sxmo.nr. Ignaclo ,Lasaga, Presidente da Federaçao I~un-
dial das cc. ~ll . 

(ofer eo1mento da fita azul) 

cida• (cantado ROr todos); 

vdmo .Pe . L . ·Pauluaaen, s.J' . 

cc.r.w., por li!stadQ8 -.Antonio 
riano das .... CC'~I34 . do Brasil; 

ia, s ecretário da Co!l 

CC . L,q:; . , po·r a - • lgnac1 o Lasaga; 

' xc1a. Revd D· José Gawli • 
• Paulo J. de Souza , V1 oe-Direto r da Confederação 
ri ana das CC . !31 do Brasil; 

11- Hino do c.E .l. 
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COMEMORAN-DO O DIA M-U-- . 
DO_ CONGREGADO MARIA:N 

Aspecto da mesa, quando fala Ya frei Boaventva, O. F. M. 
Efetuou-se, no aud;tórlo do do Era 11 o era!· Dr 

Instituto La-Fayette, cedido pr.- 1.• se~!>_i_e 
los diretores Srs. La-FaJette Moacir enezes, . 2.•. 
Cortes e Mendes Cortes, a a;;- secretãrio. Passou· a ler, depÕis, 
sembl_éla m~na comemorativ:J. 011 nomes dos presldentea e · se
do ~1a Mundial do Congregado cretãrios dos setores, tendo, en
Marlan~. _ tão tomado posse todos os men-

A bnlhante sessao foi presidi- cionados dirigentes marlanoa. O 
da pela mesa constltulda tios • . 
Sre. padre Afonso Rodrigues, s. estudante Serg1o Henr.lque Na
.r. ; padre Francisco Leme y,0 • buco. de Cast_ro leu a msplrada 
pes, S . .r . ; e juiz Crlstovam Bre!- poesia de Mur1lo Ar~ujo- «Nas
ner, diretor, vice-diretor e pre- cimento do Poeta», - o padre 
sidente, respectivamente. da Fc- Vasconcel?s fez u~ apelo pró-re
deração das Congregações Ma- vista mar1ana cEs.rela do :Mau 
rianas do Rio de .raneiro pro- e congregados marianos execu
motora do certame; se'nador taram números de canto, tendo 
Apolônio Sales e ministro Geral- sido calorosamente aplaudidos os 
do Bezerra de Menezes, presiden- artistas, como os ot·adores. E, 
~ 1.• assistente, respectiva- t.s 18 horv.s, terminou a grandlo
meiíle, da Confederação Nacio- sa ascembléia, com o canto uni
na! das Congregações Marianas; fHH###########~##H## 
vereador profcs~or Anlbal Espi- --
nheira, padre Caetano "de Va~ 
cancelos Junior; S . .r.; frei Boa
ventu1'a Kloppenburg, O. F. M.; 
trel V enânc!o de S. Luis Gonz:t
ga, O. C. D.; Irmão Moisés, ma
,rlsta; Dr. Orlando Brasil e se
nhorita Edelnlra de Paiva Na~ 
ser, propagadora asunclonist.a. 
Ao lado, a lcagem de Noss:t Se
nhora de Lourdes. ornada de flo
res; e, ao fundo do palco, as bar.
delrns do Vat;cano, do Brasil e 
das Congregaçõe3 Maria.!las. 

Entoando o canto do Credo, o 
padre Rodrigues abriu a sessão, 

;l justificando-a sobretudo como 
uma glotl!icação ao dogma d:\ 
Al!sunção de Nossa Senhora, 

1 cuja exaltação seria feita por 
frei Bo:tventura. A seguir, o di-

j retor da Federação deu a pala-
vra ao juiz Cristovam Breiner, 
que fez a çau~ção of;clal ao 1 

' 

Papa. Falou após e senador Apo
lônio Sales, qul apresentou fun- 1 1 

damentado relatório das benemé
ritas real!zações da ConfederA- 1 ' 
ção e da Federaç::.o Marianas, fo
cal!sando o apostolado e o dina
mismo do padre Rodrigues. Em I ' 
seguida, frei Boaventura Klol'-
penburg, O. F . M., leu magnífica. 

• t •• onografia, filosófica e teológi-
ca~ de sua autoria, dan'do as ra-

1
1 zões do dogma da Assunção de 

Nossa Senhora O Sr. Antônio 
l Mala. coordenador ....J!os setore11, 
1 tez a leitura dã nom!nata da 

I diretoria da Confederacâo. cu1os 1 • 
com nentes " r . senador 

I po on o esidente· m- 11 
s ro Geraldo Bezerra e .,.. 

• nezes, 1.• assistente; Dr. Orlan.: 
lj H#H###~#U#,##H,._.'I,•• 

eono do Hino du CoftgrtiPOCMI 
Marianas. 

A imagem peregrina de 
Nossa Senhora do Carmo 

O diretor da Federa.çlo convi
dou os congregados e o mu4o 
católico, em geral, para a re
cepção à Imagem peregrina de 
Nossa Sefthora do Carmo. sibado 
próximo, u 18 h oru, no Aero· 
porto Santoe DnmODt . Deseja R. 
Rvmo.. o comparecimento em 
mass:t à meslll3. 80lenidade e à 
imponente procissão que deved 
sair domingo. 21 do corrente, lu! 
111 horas, da Central Metropolita
na para a Igreja do Carmo c!n 
Lapa, levando a imagem da K.'ie 
c!e Deus. 
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PONTIFiCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 

Rua São Clemente, 240- Rio do Janeiro 

CENTRO ACADBMICO EDUARDO lUSTOSA 

Rio de Janeiro, 20 de aril de 1~55 

Exmo. Sr. Min. Geraldo Bezerra de Meneses 
R. Osvaldo Cruz 63 Niterói 

Exmo. Sr. Ministro . 

Desde muito apreciadora da brilhante atuação intelectual que em 

tantos setores vem exercendo V. Excia.,a Diretoria do Centro Acadêmico 

Eduardo Lustosa ansiava por oferecer uma ocasião de ouvi-lo aos alu

nos de qualquer série de nossa Faculdade de Direito. Uma excepcional 

oportunidade pareceu-nos cnegada quando planejamos organizar, soo o 

titulo geral " Curso de Pol.!tica Cristã ", um ciclo de conrerências 

reunindo alguns dos mais destacados representantes da inteligência 

católica brasileira. Com efeito, poucas personal idades encontraria-

mos como V. Excia t ão indicadas para que se dignassem tomar a car6o 

alguma daquelas conferências. Ainda mais,sendo o nosso principal ob

jetivo dar uma conformação mais perfeitamente cristã h cultura dos 

nossos colegas, sabiamos ir esta significação de verdadeiro aposto-
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PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 

Rua São Clemente, 240 - Rio de Janeiro 

CENTRO ACAD~MICC EDUARDO LUSTOSA 

lado achar imediata Dessonância em V.Excia. 

As conferências que devem constitui~ tal Curso, e que seriam re

alizadas na pr6pria Faculdade, ordenam-se, segundo os temas, da se

guinte maneira: 

A POLITICA EM SANTO TOMAS bE AQUIN~ 

A CIDADE CRISTA MEDIEVAL 

A POI,ITICA CRIST;l Et-1 FACE DO PlURALISMO RELIGIOSO 

O CRISTIANISMO E A MISTICA IGUAIITARIA 

O MARXISMO E O PENSAMENTO CRISTAO 

AS ENCICI,ICAS E O CORPORATIVISMO 

A T~CNICA DOS CORPORATIVISMOS 

O CRISTIANISMO DIANTE~O PROBLEMA SINDICAL 

A POLITICA CRISTA E O MUNDO LUSO-BRASilEIRO 

Pelos motivos que já acima expuzemos, animamo-nos a conviàar v. 
Excia. para que tome a seu cargo a conferência sôbre o tema O CRIS

TIANISMO DIANTE DO PROBLEMA SINDICAL; para cuja realiza~&o previmos 

qualquer data entre 6 e 11 de junho proximo. 

Esperamos ainda que destacados intelectuais como Alexandre Cor~ 

rêa, Dayl de Almeida, J. de Azeredo Santos, Adolfo lindenber6, Jos~ 

Pedro Galvão de Souza, Plinio Corrêa de Oliveira, Carlos de Sá Mo

reira, Jerzy Zbrozek, aos quais também nos dirigimos, consintam em 

vir ao encontro do proposito que alimentamos de contribuir para a 

recristianização da prática e ãà teoria politica em nossa Pátria. 

Agradecendo antecipadamente, e apresentando a V.Excia os pro

testos da maior estima e considera~ão, 
() 
'. 

/ 
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Serviço Social como instru· 
mento de correÇão para as desi· 

gualdades sociais 
Visitando a ]~rscola dt' 1\iterói, o noYo titular tia 
Diocese apreciou o Lrahalho da ns:ústente sodal na 
(·omunidatlc- Orieut:H;5o para o~ leigo;~ qut' atuam 
no campo a!!>..,Í!-olt'llt'ial - R<·c01·dando o '".\mai·\<OS 

uns aos oulr·o~" ------- (T<'Xlo na 3.a página) 

fl Serviço Social como instru 
~enlo de correçao para a 

tlesigualdades sociaL 
Viãili.Uldo a Escola de ~itc•·óí, o no' o titnhw da Uioce;,e 

Apreciou o trabalho da nsi;i;~tente .-ociul na comunidad<" 

,...,.... Orienta~ão para os Jcigo.,; CJUC atuam no t•antpo a<~!!i,... 

tencial -Recordando o '•.\mai·\ os lUis aos outr 

D. Carlos Coelho, que re
centemente assumiu a Dlo
cese de Niterói, visjtou, na 
manhã de ontem, a Esco:a 
cte Serviço Social. Receb:. 
ilo pela diretora, profl'sso 
res e alunas, foi, em nome 
uestas, .>Uutlado pela sra. 
LOurd~, Sara mago ?inhe!I .:, 
qui:' kmbrou a ne;!essldal:c:: 
de ser praticada a ctoul~;na 
cr;sta, resumindo-a nn 

··Am!:i-VO-> uns :~os outros". 
Pc;Jo corp0 docente, usou 

cia palttvra o profrssor .J:..I:.
u'clo BezerF:• de .Mtncze~. 
que recordou a,; figur~s àos 
~:...udo~(·s D. J ose Pereira 
Alves e D. João da Math••· • 
5eus antecessores na cTirc
~1\ct da Djoce~e. um e ou i/) 
cr:md E's incentivadores ôa 
l~seola cll' Serviço Socl:1l 
Adiante. afjrmou que · toti" 
c. c·;forç'l e de~envolvicl'l :~~ 
no sentido de ::v:sociar a tee
nicu do Servto Soda! :'\ pr:,. 
tle:l da caridade cristã". 
O PAPEL DO SERVIÇO 

m seguida fa.!ou D . Car
h~ Coelho, clecLtrando que, 
dentro do arcabouc:o ela sn
rledade, a Escol:J de S~rvl-
·~0 Soc1al úpresenta um· 

de melhor com 
o humana, Depois 

de lembrar o=> perigos da :n. 
diferença: dos melhor aQUi
nhoados pela sorte dos 
desprotegido~, frisou que se 
torua nec:>ssário pensar, se
riamente em instrumentos 
p •n·a que a caminhada aqui 
na terra ' ~e torne meno•,; 
am:1rga para todos. Não a. 
utopia de fel1c'daàe pa_ra 
lodo:; acentuou ~ exc1a. 
revma. - mas um esforço, 
orientado pe'as normns do 
Serviço s r.ci al, n 0 sçnt;oo 
ele t ornar menos g1itante a: 
ne~l.gunldade qn:> ger.. :J re
volta e ct·ia abi~ffi05 

Apàs, percorreu a autori
c'a\ie ecle?.iástica as deprn
à!'nciàs da Escola, uprecian-
o sua biblioteca e·;pec!ali

z:lda que já con:a '6.000 
vJ!nmes. ·Ali, recebeu da 
diretora, sra. Violeta Cnm
Jl''S or;to Saldanha da Ga-
ma. um cad'!stro das obras 
;;" r.iais flumin~u~:>s. 
Dcmo~ou-se depo's D. 

Carlos Cor.lho ('n1 pale~tra 
com a d,retor~. o• profesc;o
re~ p monitoras d!l E~coJ:-~. 

tr"C'and0 idéi:lS n,o srnt!do 
ele 11n111 cor prrar;flo mais r~
treita Pntre o e•tabe'ecj
mrnto e :... obras sociais 
di~esan::~s. 

-f-0
- Jt-A95s-
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 

·ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL 

Circulnr 337/55 

Senhor Professor, 

31J-3-A95s-

NiterÓi,30/3/55 

Pola pro santo, tonos c honr2. do cotmni c ::-1~ ;: V~ c 
qLw o Corpo Doconto C::ostc Escolc;, G.':i rouniro do 29 do co:L~ronte. 

elogeu os professoras I":ARii. PER:SIR.P. D.;IS 1-:J;VES, Vf.\S CO DZ FR2i. 

TJ1S B.A.C:C:..::;LQS o GEli.LDO E_,ZEl~H.A DE =~ITEZ.bS, pL:ro seus ropresen

tc;ntes junto co CONSElliO TÉC1HCO .P.m1IEIST:1!TIVO, no corrente 

ano. 

So:o.."vino-nos de oportunid2do p2r~ c~rosontrr PJ:Q 

tostes de astinc a consi~arrg~o ~ 

ViolotL: 



A posse do novo bispo de Niterói 
Constltulram acontcc'mentos grandementf' sign!fi~ti

vos para a vida da capital flttminen•e. a recepção e ,poss• 
qe Do~ Qarlos C~t~ho. novo bl•pq . dloçesann d_g, ,N~~ro 
vad:Js -a: efeito domi~o .-ª- tarde. - - • 

A chegada do novo titular da diocese niteroiense, en
contravam-se no cais da Cantareira, na praça Martim A!on-

o, figuras de representarão do mundo o!jc;a( de tôdaa a.& 

classes. Notav;e-se a. presença dos ~rs. capllii.o Eudoríco 
Carneiro, ajudante de ordens do Governador Miguel Cout., 
Filho, representando o Chefe do Govêmo Ftumtuense· co. 
ronel \Valter Zulmiro Pereira de Castro, represe:tta~ao o 
prefeito Alberto Fortes; desembargadores AJv:iro Ferreira 
Pinto, presidente do Tribuna] Reglonul Eleitoral e Toled.o 
p ;za, ' ·epresentando o Tribunal de Justiça do E•tado; depu
tados Da:l de Almeida, Alberto .Torres Inác!g Bezerra .!J.~ 
Menezes e Sihão Mansur; m:nistro 'Oeraldo Bezerra de 

1\tênezes, e bem asSim o bl5po DOJn Peêlro Massa:, que re
preseiittlu o cardeal Dom Jaime Câmara. Arcebt:Sp() do Rio 
de Janeiro. 

Dom Carlos Coelho, que viajara do Rio em Jancha e~ 
pecial, ;1companhado pelo Bispo Auxiliar de Niterói Dotn 
José de ,Almeida. Batista Pereira e pelo Monse0 nor Barros 
Uchõa, teve festiva recepção popular ao assoma~· a praç~:~. 
Martim Afon.;o, onde se -encontrava uma companhia dE> 
gue.tlr'a da: Policia Militar que, sob o comando do capll"o 
Manoel da Silva Teixeil'a, prestou-lhe as honras do estilo. 

Formada a comitiva dirigiu-se em automóvei:J, para a 
igreja: de Nossa Sen!10ra da conceição, sendo Dum Carloz. 
Coelho vivamente aplaudido, durante todo o percurso ptolo 
povo e peJos .componentes das diversas 1rmandades re]jgil)· 
sas es escolares, fotmadas em alas na rua da concetçrto. 

· Na igreja rea}izou-se, então com a presença de nume
l'Osos sacerdotes, a cerimônia da tomada dos paramentoa 

sagrados, seguindo-Se o saimento, em procis •ão, para a Ca
tedral 'rob o pálio tran~portado pelas :mtoridadcs presentes. 

Igualmente calorosamente saudado pelo povo, que •e 
ag:omerava nas calçadas para assistir à sua p .. ssagem cn.
gou o novo Bispo de Niterói à catedr·al que se nchava r~
pjeta de fiéis . Tomando assento no trono, ocupadas as ca
dl'iras junto ao altar Pela3 autor.dades c elementos repre
sentativos çle várias classes, !oi Dom Carlos Coelho sauda
d'> pelo Bisp0 Auxiliar, Dom Jo"é de Almeida Batista Pe
reira: ao mesmo tempo que dava ingresso no temp}o o ao . 
\'2 :nrdor Miguel Couto Filho vindo especialmente de P~ · 
t rópolis para ossistir à cerimôn!a de posse . 

Falou, então, o. novn BisPo Diocesano Dis~e que, send, 
o ;:exto bi~po de Niterói. c!ll);a-lh(' rlir i ~ir e8pir1tualment~ 

a GJO mil fiéis, em quantos se con~tituem os da Dloce.se em. 
seu 63 ." ann de tunaação, e que bem conheciã de :Suas res
ponsn_ bilidadc~ na hora que passa . Caracterizou.! com adml~ 
rável clttreza as personalidade" do homem e uo ::acerdote, 
do cristão e 'do bispo, para acentuar que a autoridade é um 

serviço e o bispo um servidor, e finalmente, encerrando J- • 
cerimônia, lançou Dom Carlos Coelho a sua primeira ~n
rào pontificai a todos os presentes. 
· Depois de Per Dom Car}os Coelho cumprimentado pel 
o governador :Miguel Couto Filho, encerrou-se e cerlmôni 

com a assinatura da nta. pelas autoridades eclesiásticas pe
lo governador Miguel Couto Filho e demab f 1guras de rt· 

, presentaçiio polit.lca e soel!tl 

• 

• 

~E~ ~y _ ~~ ~~ ~ ~ "'-lfs5' 
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• Exmo. Sr. Dr. 
Geraldo Bezerra de Menezes 

Salve Maria I •••• • 

Tendo recebido# por ocasião dos festejos inaugurativ~ 

de nossa Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira, o seu tão 

significativo telegrama, em nome da Confederação Nacional das Congre

gações Marianas, de felicitações por tão auspicioso acontecimento, vi

mos, agora, trazer-lhe a v. Excia., cano também à mesma Confederação 

Nacional, os nossos maia sinceros agradecimentos. 

~ue a Virgem Sant!ssima Medianeira guarde v. Exc1a. e 

as Congregações. 

1 ~)t-L_ V,~ - ~iJí ------ ., 
· Pe. 

Nova F.r1burgo, 8 de março de 1955• 




