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Pai do ano 
O Grupo de Regatas Gragoatá, con· 

forthe noticiei, vai fazer homenagem ao 
seu pai miiÇarlco do ano. Foi escolhido o 
professor Geraldo Bezerra de Mene~:es 
para receber a honraria. e a data da fes· 
tividad~. com um elegante coquetel, foi 
marcada para a próxima terça-feira, dia 
10. 

A saudação ao prof. Geraldo Bezerra 

de Menezes - que deverá comparecer 
com toda sua família (grande em número 
de pessoas e importante pela categoria e 
tradição), será feita pelo ilust ·e Dr. Pedro 
Steel. como o homenageado, tão ligado às 
raízes da agremiação. 

É um acontecimento muito importan· 
te no calendário social da cidade. 
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GERALDO BEZERRA DE MENEZES 
EMOCIONOU·SE 

Foi tocado por uma profunda emoção, o 
professor Geraldo Bezerra de Menezes, no 
Grupo de Regatas Gragoatâ, quando os muitos 
amigos lá estiveram para homenageá-lo com 
uma placa de prata que lhe dá o título de Pai 
M.-;arlco elo Ano. • 

Estava acompanhado de sua Odette e 
muitos filhos. Os familiares e amigos rodeavam 
o casal. 

Toda trajetória da vida do insigne mmem 
de letras foi traçada, num belo discurso, pelo 
Desembargador LuiZ Henrique Steel Filho. O 

Coral Pio XII, ovacionadissimo, apresentou 
belos números musicais, destaque para "Ave 
Maria". A poetisa (e declamadora) Rosane 
Oliveira e Silva brindou os presentes com dois 
poemas. 

O Presidente da Associação Fluminense 
de Magistrados foi muito cumprimentado e fez 
um agradecimento muito bonito, calcado na 
emoção que procurava conter. O Coral Pio XII 
teve nova e brilhante participação e Nédio 
Morcazel encerrou a cerimônia convidando os 
presentes a participarem de um coquetel. 

~o c~~4s-o~Jz_~o(A~az 



PAI MAÇARICO 

Ministro Bezerra de Menezes é h--
O Ministro do Tribunal Superior do 

Trabalho, Geraldo Montedônio Bezerra 
de Menezes, foi homenageado anteontem 
à noite pela diretoria do Grupo de Regatas 
Gragoatá, recebendo o titulo de "Pai Ma
çarico do Ano", pela passagem do Dia dos 
Pais. Mais de trezentas pessoas compare~ 
ceram à solenidade, presidida pelo médico 
Nédio Mocarzel. 

O vice-presidente do Grupo, Manoel 
Pereira Simas, definiu a solenidade "como 
uma homenagem ao ex-atleta do clube, 
campeão diversas vezes de natação, na dé
cada de 30 e pelos seus quinze ftlhos e 
trinta netos". O Ministro Geraldo Bezerra 
de Menezes foi saudado pelo Desembar
gador Luiz Henrique Steel Filho, que fez 
uma retrospectiva da vida do homena
geado, destacando sua participação na 
vida pública. 

HOMENAGEM 

Ao som da Ave Maria de Gounod, o 
coral Pio XII abriu a solenidade de home
nagem ao "Pai Maçarico do Ano", na 
sede social !fo Grupo de Regatas Gra
. goatá. O p~nte do Clube, Nédio Mo
carzel, convidou para fazer parte- da mesa 
principal, além do homenageado, o De
sembargador Luiz Henrique Steel Filho; o 
advogado Ramon Alonso Filho; o repre
sentante do Comandante da 2• Brigada, 
Tenente Lopes; o Juiz do Tribunal de AI-

çadas, Milton Braga; o presidente do Iate 
Club Fluminense, José Oscar Xavier 
França e o Presidente da Academia Flu
minense de Letras, Edmo Lutterbach. 

O vice-presidente do Grupo, Manoel 
Pereira Simas, explicou que o titulo de 
"Pai Maçarico" foi extraído do apelido do 
Grupo de Regatas Gragoatá, que no auge 
da sua existência era identificado como 
"Maçarico", devido a grande presença 
dos pássaros maçarico nas proximidades 
da sua sede. 

SIMPLICIDADE 

Campeão de natação diversas vezes, na 
década de 30, na modalidade de nado de 
costas e crown, o Ministro Geraldo Be
zerra de Menezes, falando de improviso, 
relembrou algumas passagens da sua vida 
no Grupo de Regatas, citando inclusive 
seu técnico Luiz Carlos Cardoso de 
Castro o Cacblmbal, já falecido, e seu 
colega Luiz Almeida Teixeira o 
La11quinha. Em seguida, agradeceu a ho
menagem chegando a emocionar os pre
sentes pelo toque de simplicidade das suas 
palavras . 

O Ministro recebeu das mãos de Nédio 
Mocarzel uma placa de prata enquanto 
sua esposa, D. Odete Bezerra de Menezes, 
recebeu flores da sra. Gislene Cardoso 
Mocarzel. 
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Proponho à Mesa Diretora da Assembléia Legis

lativa do Estado do Rio de Janeiro a inserção em Ata da 

presente Moção de Aplausos e congratulaçÕes com o Excele~ 

t!ssimo Senhor Ministro GERALDO MONTED0NIO BEZERRA DE ME

NEZES, pela sua escolha como "Pai Maçarico do Ano", cari

nho~a láurea concedida pelo Grupo de Regatas Gragoatá, do 

qual foi dos mais destacados atletas. Jurista e literato 

que tem-se engrandecido no cotidiano labor intelectual,c~ 

mo autor de numerosas obras jur!dicas e sociolÓgicas; me~ 

bro ilustre da Academia Fluminense de Letras; Professor 

emérito da Faculdade de Direito de Niterói e Ministro do 

Superior Tribunal do Trabalho, além de titular do Conse

lho Federal de Cultura, o professor Geraldo Bezerra de 

Menezes soma hoje ao t!tulos que com justiça conqu:'!Stou e.! 

te que lhe~ outorgado numa homenagem ao pai devotadoed~ 

cou no exemplo da sabedoria e do cristianismo seus quinze 

filhos, fazendo-se mais uma vez merecedor das homenagens 

desta C~sa, depositária dos sentimentos de todo o povo fl~ 

minense. 

Sala das Ses 1982. 
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PAI MAÇARICO DO 
ANO foi o dtulo que, me
recidrssimamente, recebeu 
o Ministro Geraldo Monte
dôneo Bezerra de Mene-

, zes, a quem Odete deu 15 
filhos. Aliás, já possuem 
30 netos. Destaque fica 
para o próximo domingo, 
mostrando a linda famma 
que Geraldo e Odete cons· 
truiram, focalizados na ho
menagem que o Gragoatá 
realizará terça-feira, dia 
10, às 20:30, em sua se
de. Vale recordar que o 
Pai Maçarico do Ano jã ga
nhou muitas medalhas pa· 
ra seu clube, como rema
dor. 

-«LJG'?"'- tY~1 8 v4.. ~ ~ -1~8Z 

PAIDOANO 

Ministro vai ser 
homenageado pelo 

Clube Gragoatá 
Terça-feira, às 20h30min, na sede do 

Grupo de Regatas Gragoatà, serão presta
das homenagens ao Ministro Geraldo 
Montedônio Bezerra de Menezes, indi
cado pela diretoria como o Pai Maçarico 
do Ano. 

Além de haver vivido por muitos anos 
naquele bairro e ser chefe de família e pai 
exemplar •• o homenageado foi atleta dos 
mait -~ ndmnveis, des~ 
se;· sotirétudo, pelos triunfos alcançados 
na natação, esporte em que conquistou 
multas medalhas de ouro, competindo 
por aquela agremiaçlo. 

~Of~;;;r . 
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REPORTAGEM 
PAI MAÇARICO DO ANO , 

Mais uma vez o G. R. Gragoatá reu
niu em sua sede social um grande número 
de associados e convidados. Foi para ho
menagear, como "Pai maçarico do ano", 
um de seus grandes atletas do passado, o 
Ministro Geraldo Montedonio Bezerra de 
Menezes, que deu muitas vitórias ao clu· 
be, como nadador. 

Geraldo foi saudado pelo também 
campeio maçarico, o Desembargador 
Luiz Henrique Steel Filho, que fez uma 
retrospectiva do tempo em que juntamen
te com Geraldo e outros, participava de 
competições de nataçl'o. 

Comandada brilhantemente pelo nos
so Presidente, o médico Nédio Mocarzel e 
com a presença do Juiz Milton de Carva
lho Braga (também campeio maçarico), 
do Tenente Lors, representando o Co
mandante da 2. Brigada, do Dr. Edmo 
Lutterbach, Presidente da Academia Flu
minense de Letras, do Sr. José Xavier 
França, Presidente do late Club Flunú· 
nense, do Dr. Ramon Alonso Filho, Pre
sidente do Conselho Consultivo e carnpe
fo maçarico, e do Sr. Manoel Simas, Vice
Presidente Administrativo e também cam
peio maçarico, foi dado o início da ho
menagem com a Ave Maria de Gounod pe· 
lo Coral Pio XX. 

No agradecimento Geraldo lembrou 
o grande treinador de nataçfo do Gragoa
tá na pessoa do inesquecível Caximbau. 
Contou passagens de sua vida, citou o 
poeta Lasquinha (campeio maçarico, co
mo remador) além de outros colegas do 
clube. 

Geraldo foi escolhido como ''Pai ma· 
çarico do' ano" por ser, além de carnpelo 
do passado, pai de 15 filhos e 35 netos. 
Uffl ... 

O Gragoatá ofertou ao Geraldo uma 
placa de prata alusiva ã homenagem e i 
sua esposa D. Odete Bezerra de Menezes, 
um lindo buquê de flores. 

Após a cerimônia foi servido excelen· 
te coquetel. 

O MAÇARICO também manda um 
abraço para vocé, Geraldo. Parabéns. 

0o0 i!ICIOihldo o ''PIII Mllferlco do ,.,... , O 
Mlnlslro Geraldo Baam • .,_ (11fllhol 
• •mpelo pelo clubel ............. ..... 
G.,.ct • R ..... G,....c6. AI 2CIII .... In lle 
dle 10. 
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Remetente: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO TRABALHO 
SECRETARIA EXECUTIVA 
AV. HYGINO MUZY FILHO, 629 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO 
CEP 17.600- MARILIA- EST. SÃO PAULO- BRASIL 
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MENSAGEM 

Estamos nos aproximando da data de reali.· 
zação do nosso "CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO 
DO TRABALHO". Já recebemos adesões de jus laboristas de 
vários estados. 

O número de participantes cresce dia a dia. 

Para que possamos colher resultados positi· 
vos ne;tê nosso. congresso. torna-se imprescindfvel a participação 
daqueles que estudam e militam no campo do Di r e i to do 
Tra-balho. 

Unamos nossos esforços. 

Contamos com sua presença. 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

PRESIDENTE 

_j(Ú~islt'" ./l'l":zaA CJ9icl",. (}(uss"ma.M 

COORDENAÇÃO GERAL 

5J,.4. q.ábi" CJ9dLa.ça. ({#uimat'ães 

COORDENAÇÃO DAS PLENÁRIAS 

5Jr4. OclárJi" tf6uen" j/[ agaM 

TAXA DE INSCRIÇÃO 

Para atender aos elevados encargos assumidos pela 
Comissão Organizadora. para a realização do Evento, serão co
bradas as seguintes taxas: 

BACHARtiS • 

EX-ALUNOS FEESR 

ACADtMICOS 

Cr$ 6.000.00 

Cr$ 4.000,00 

Cr$ 3.000.00 

A taxa deverá ser recolhida no Caixa da Fundação. 

PROGRAMA OFICIAL 

SESSÃO INAUGURAL - Dia 28/09 - 16.30 horas 
1 - Instalação Solene 

2 - Oradores: Prof. Fábio Villaça Guimarães 

Prof. Julio Cesar Moroski 

Prof. Antonio Monteiro Fernandes 

Prof. Octávio Bueno Magano 

TEMA I . - Dia 28/09 - 20 horas 

LIMITAÇÕES A DESPEDIDA ARBITRARIA. 
Antonio Monteiro Fernandes 

Cassio Mesquita Barros Junior 

TEMA 11 - Dia 29/09 - 15 horas 

PORTUGUAL 

BRASIL 

PAPEL DO SINDICATO NAS SOCIEDADES DEMOCRATICAS. 
Messias Pereira Donato 

Oscar Ermida Uriarte 

TEMA 111 - Dia 29/09 - 20 horas 

BRASIL 

URUGUAI 

INTERPRETAÇÃO DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE 
TRABALHO. 
Ricardo Nugent 

Mozart Victor Russomano 

TEMA IV - Dia 30/09 - 20 horas 

PERU 

BRASIL 

A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIARIO NOS CONFLITOS 
COLETIVOS DE TRABALHO. 
José V. Altamirano 

~ Geraldo Bezerra de Menezes 

TEMA V - Dia 01/10 - 15 horas 

AS MODALIDADES DOS CONTRATOS A PRAZO. 

PARAGUAI 

BRASIL 

Miguel Rodrigues Piiiero ESPANHA 

Sergio Ferraz BRASIL 
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0 8 1 FUNCIONARIOS E SERVIDORES PúBLICOS DO ESTADO DE SAO PAULO 
~ EFETIVO EXERCICIO 

_J co 
<! 6 -8. i De acordo com a resolução C C n.o 121/82, 
u l ...J publicada no Diário Oficial do Estado de 07/09/82, fica 
~ l <c ü; autorizado o afastamento de funcionários e servidores 

. . a: · ~ I ~ públicos estaduais para participação no Congresso Inter-
~ i i ~ ~ g m nacional de Direito do Trabalho. 
_J i i z ~ P, I 

.A : : - ::::l a: 

....... Q) • +-' o 
~ -g i O .~ ~, <! ~ I O Evento terá seu desenvolvimento nas de· 
a: ~ l ~ :2 .~ O ~ 1 

pendências da Fundação de Ensino "Eurípides Soares da 
I- l Q)1 ~ <! 5 CJ) 

0 
Rocha", mantenedora da Faculdade de Direito de Marilia 

8 § O 
0 

~=: w ~ e Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração 
u.. z . (!) 0: I d M '1' o Z ::S..-< I e an1a. 

o ~-1-- u Q) (1)0 <1: o . ::::l .s:1 CJ) 
~ •<! i ~ g af 0 

::_ 
1 Será conferido CERTIFICADO DE EXTENSÃO 

o u- i 
0 
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PAI MAÇARICO DO 
ANO foi o thulo que, me
recid(ssimamente, recebeu 
o Ministro Geraldo Monte
dôneo Bezerra de Mene
zes, a quem Odete deu 15 
filhos. Aliás, já possuem 
30 netos. Destaque fica 
para o próximo domingo, 
mostrando a linda famOia 
que Geraldo e Odete cons
truiram, focalizados na ho
menagem que o Gragoatá 
realizará terça-feira, dia 
10, às 20:30, em sua se-
de. Vale recordar que o 
Pai ~rico do Ano já ga
nhou muitas medalhas pa
ra seu clube, como rem• 
dor. 

OoO r.-lhldo o ''Pel M111rleo do Arro .. , o 
Mlnillro Genlde ....,. • - 111 fHhol 
................. , ......... IFJ111Jpele 
............ a. ............. . 
dla10. 

PAI DO ANO 

Ministro vai ser 
homenageado pelo 

Clube Gragoatá 
Terça-feira, às 20h30min, na sede do 

Grupo de Regatas Gragoatá, serão presta
das homenagens ao Ministro Geraldo 
Montedônio Bezerra de Menezes, indi
cado pela diretoria como o Pai Maçarico 
do 
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Mais uma vez o G. R. Gragoatá reu
niu em sua sede social um grande número 
de associados e convidados. F oi para ho
menagear, como "Pai maçarico do ano", 
um de seus grandes atletas do passado, o 
Ministro Geraldo Montedonio Bezerra de 
MeneieS, ciue ~ muitu vitóriu ao clu
be, cromo nadador. 

Geraldo foi iaudado pelo também 
campeio maçarico, o Desembargador 
Luiz Henrique Steel Filho, que fez uma 
retrospectiva do tempo em que juntamen
te com Geraldo e outros, participava de 
competiçõe~ de nataçfo. 

Comandada brilhantemente pelo nos
so Presidente, o m6dico N6dio Mocarzel e 
com a presença do Juiz Milton de Carva
lho Braga (também carnpelo maçarico), 
do Tenente Lors, representando o Co
mandante da 2. Brigada, do Dr. Edmo 
Lutterbach, Presidente da Academia Flu
minense de Letras, do Sr. Jos6 Xavier 
França, Presidente do Iate Club Flumi
nense, do Dr. Ramon Alonso Filho, Pre
sidente do Conselho Consultivo e campe
io maçarico, e do Sr. Manoel Simas, Vice
Presidente Administrativo e também caro
pelo maçarico, foi dado o início da ho
menagem com a Ave Maria de Çounod pe
lo Coral Pio XX. 

No agradecimento Geraldo lembrou 
o grande treinador de nataçlo do Gragoa
tá na pessoa do inesquecível Caximbau. 
Contou passagens de sua vida, citou o 
poeta Lasquinha (campefo maçarico, co
mo remador) al6m ·de outros colegas do 
clube. 

Geraldo foi escolhido como "Pai ma· 
çarico do· ano" por ser, além de campeã' o 
do passado, pa.i de 15 ftlhos e 35 netos. 
Uffl ... 

O Gragoatá ofertou ao Geraldo uma 
placa de prata alusiva â homenagem e â 
sua esposa D. Odete Bezerra de Menezes, 
um lindo buqu6 de flores. 

Após a cerimônia foi servido excelen-
te éoquetel. .-

0 MAÇARICO também manda um 
abraço para voc6, Geraldo. Parabéns. 



GERALDO BEZERRA DE MENEZES 
EMOCIONOU·SE 

Foi tocado por uma profunda emoção, o 
proiessor Geraldo Bezerra de Menezes, no 
Grupo de Regatas Gragoatá, quando os muitos 
amigos lá estiveram para homenageá-lo com 
uma placa de prata que lhe. dá o título de Pai 
Maçarico do Ano. 

Estava acompanhado de sua Odette e 
muitos filhos. Os familiares e amigos rodeavam 
o casaL 

Toda trajetória da vida do insigne remem 
de letras foi traçada, num belo discurso , pelo 
Desembargador Luiz Henrique Steel Filho. O 

Coral Pio XII , ovacionadissimo , apresentou 
belos números musicais, destaque para "Ave 
Maria". A poetisa (e declamadora) Rosane 
Oliveira e Silva brindou os presentes co~ dois 
poemas. 

O Presidente da Associação Fluminense 
de Magistrados foi muito cumprimentado e fez 
um agradecimento muito bonito, calcado na 
emoção que procurava conter. O Coral Pio XII 
teve nova e brilhante participação e Nédio 
Morcazel encerrou a cerimônia convidando os 
presentes a participarem de um ç_oquetel. 

"C!JF~-rr-~ ~ ~ o-{~J 
4-F~~~--~9~ 
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Domingo, 21/11182 

Colégl=-=--·o __ 
Martim Afonso . 

A casa doa Beaerra de Meneses, famflia ariltoerAtica e 
de prestlgio na administraçlo púbüca, é outro bem que a 
comunidade quer preservar. Fica na Praça Santos 
Dumont 23, no GraaoaU. Os telhadoa coloniais, as 
sacadas e oa portais de ferro resistem ao tempo. Depois 
doi Belerra de Keneaes, a maDJio tornou-se escola. Nos 
IUttmoa 1001, esU abandonada. 

NITEROI 

!creia de 
São Domin~os 

Alguns historiadores contam que o 
coraçlo do Patriarca José 
Bollifácio - ele nasceu, viveu e 
morreu em Slo Domingos - esteve 
muitos anos guardado na Capelinha 
de Slo Domingos. No século XVII, 
a capelinha deu lugar .a igreja. O 
monumento é tombado pelo Sphao 
e foi recuperado pelo municipio, há 
cerca de um ano. 

Mansão da 
Pres. Domiciano 

Quem passa ~a Rua Presidente 
Domiciano, no Ingá, nlo controla a 
curiosidade e tenta enxergar, em 
meio ao arvoredo, pelo menos os 
ladrilhos portugueses que recobrem 
a casa da famfiia de Olga Sowen, 
os Falwenbergue. E uma das mais 
belas construções da cidade. A 
manslo fica num sitio. Já foi 
providenciado o tombamento pelo 
Patrimônio Histórico e Artistico 
Nacional. Ela sediou o Clube 
Internacional e o Colégio du Irmls 
Dorotéias. 

OGLOBO e 

Estação da Cantareira 
E lamenUvel o abandono das 
ruinas da estaçlo da Cantareira, 
em Slo Domingos. Elas slo parte 
da historiografia fluminense. AU 
eram consertadas e mantidas as 
barcas da Travessia Rio-Niter6t. 
Na parte mais alta e central da 
parede externa, ainda se lê: 
"Officina Rodrigues Alves -
1808". Abaixo, outra inscriçlo: 
"Officinas e Estaleiros da 
Companhia Cantareira e Viaçlo 
Fluminense". O lixo toma conta 
de tudo. 
Disputada por muitos, a Area é 
utilizada pela Universidade de 
Samba Unidos da Mem de SA. A 
autorilaçlo partiu de um dos que 
se proclamam donos, Amadeu 
Derito, anti&o presidente do Clube 
de Relatas Graaoau. A1pns 
atribuem a propriedade llirma 

Yamagata, outros, l Prefeitura. 
HA uma placa da Companhia de 
Nave1açlo do Estado do Rio de 
Janeiro fi.uda no lqar. 
Apesar das cliscuu(les em tomo 
da posse, surgiram vArios 
proJetos para • aproveitamento 
da Area, sempre preservando as 
ruinas, mas logo foram 
esqueeidoa. Um deles, propunha 
transformar a fachada da 
Cantareira na entrada do 
restaurante do campus da 
Universidade Federal 
Fluminense, dona da maior parte 
das terras desocupadas do bairro, 
até a Boa Viagem. O ex-Prefeito 
Moreira Franco pensou em 
construir aU um centro 
recreativo, com teatro e outros 
equipamentos mu a idéia alo 
adiante. 



Colégl;;;;....=;....·o __ 

Martim Afonso . 
A casa doa Bezerra de Meneses, familla ariltocrática e 

de prestigio na adminiatraçlo pública, é outro bem que a 
comunidade quer preservar. Fica na Praça Santos 
Dumoat 23, no Gragoatá. Os telhados coloniais, as 
sacadas e 01 portais de ferro reaiatem ao tempo. Depois 
doa Baerra de llenesea, a manalo tornou-se escola. Nos 
6ltimoa anos, utá abandonada. 

_ ___...._.G ___ rag_o=-=a:..=.:.ta:._' __ 
O Forte do Gragoatá 
mantém suas muralhas 
em perfeito estado~ Nele 
está sediada a 2~ Brigada 
de Infantaria. Sua 
construçlo é anterior a 
1.660. Em 1. 762, no 
governo do Marquês de 
Lavradio, acredita-se 
tenha sofrido obras de 
ampliação. Até 1893, 

esteve semi-abandonado. 
Nessa época, houve a 
Revolta da Armada, 
contra o Presidente 
Floriano Peixoto. O forte 
foi rearmado e reparado 
para resistir aos navios 
que abriam fogo na baia. 
Por isso, os rebeldes não 
conseguiram desembarcar 
no Forte do Gragoatá. 

Alguns historiadores contam que o 
coraçlo do Patriarca José 
Bonifácio - ele nasceu, viveu e 
morreu em Slo Domingos - esteve 
muitos anos guardado na Capelinha 
de Slo Domingos. No século XVII, 
a capelinha deu lugar .a igreja. O 
monumento é tombado pelo Sphan 
e foi recuperado pelo municipio, há 
cerca de um ano. 

Mansão da 
Pres. Domiciano 

Quem passa pela Rua Presidente 
Domiciano, no Ingá, nlo controla a 
curiosidade e tenta enxergar, em 
meio ao arvoredo, pelo menos os 
ladrilhos portugueses que recobrem 
a casa da familla de Olga Sowen, 
os Falwenbergue. Jl: uma das mais 
belas construç6ea da cidade. A 
manslo fica num sitio. Já foi 
providenciado o tombamento pelo 
Patrimônio Histórico e Artistico 
Nacional. Ela sediou o Clube 
Internacional e o Colégio das lrmls 
Dorotéias. 

Esta~ão da Cantareira 
i 

E lamenthel o abandono das 
rufnaa da estaçlo da Cantareira, 
em Slo Domingos. Elas alo parte 
da historiografia numinenae. Ali 
eram consertadas e mantidas as 
barcas da Travessia Rio-Niterói. 
Na parte maia alta e central da 
parede externa, ainda se lê: 
"Officina Rodrigues Alves -
1808". Abaixo, outra inscriçlo: 
"Officinaa e Estaleiros da 
Companhia Cantareira e Viaçlo 
Fluminense". O lixo toma conta 
de tudo. 
Disputada por muitos, a área é 
utilizada pela Universidade de 
Samba Unidos da llem de Sá. A 
autorizaçlo partiu de um doa que 
se proclamam donos, Amadeu 
Derito, anUlo presidente do Clube 
de Regatas Crqoatá. AlluDI 
atribuem a propriedade A firma 

Yamagata, outros, à Prefeitura. 
Há uma placa da Companhia de 
Navegaçlo do Estado do Rio de 
Janeiro fixada no lugar. 
Apesar das diacu .. a em torno 
da posse, surgiram vários 
projetos para o aproveitamento 
da área, sempre preservando as 
rufnaa, mas logo foram 
esquecidos. Um deles, propunha 
transformar a fachada da 
Cantareira na entrada do 
restaurante do campus da 
Universidade Federal 
Fluminense, dona da maior parte 
das terras desocupadas elo bairro, 
até a Boa Viqem. O ex-Prefeito 
Moreira Franco peDJOu em 
construir ali um centro 
recreativo, com teatro e outros 
equipamentos mu a idéia alo foi 
adlaDte. 
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A POSSE DE CELESTINO 

O «<vli(IMJo C.l..rino tJ. Silve Júnior romou paa. ,. 
IJIW}dlnc'- de Aaocleçlo Flumlnen• de A~ Trebelhk
w, quendo pronwr.u pfWt.r .,lltlncle eo1 edvogedol do lnr.
rlor do E1r.do, etrMI delnlttleçlo de~,., cldedel 
qw j~ conttm com Junta do Trebelho. "AIIIm, .nau ~rto 
que trebelheremo1 fWIO eprlmon,.nto e efllrend«:l"*lto de 
JunJç. do Trebelho, um da. remo~ mell humena. de Junlçe". 

E,. fWt:leb~ o r»rpo de C.rl01 Artur Peulon e e cetlmb
n'- foi reeNZMie no uiSo nobre de C.. doi AdffOiedOI, em Nl· 
r.ról, p,_,tel o V~tt do Trlbunel Reg/oiMI do Tre
belho, SI""- BMbole; ktetM!o G.rel do lnlthuto dOI Ad'lo
f«/01 Bra/Wrol, Al'-'to TorfW, Mlnlltro Gere/do B..,.,. de 
,_,_, pfftklentel de OAB de Nlr.ról, Reine/do Belruth, e 
dl Aaocleçlo C.Hx:. de Adlf0(/edo1 TrebelhlltM, Jo. Fmre, 
entre • q,.. 300 ,_1 que com~rem. e me/orle }uf· 
ZN, edvog«/01 e rwpre•nttntw de 1lndlceto1 l»fronelle em
pnp/ol. 

O novo prel/dentt de AFAT foi •udlldo pelo Mlnlltro 
Gere/do Beurre de MeneZN • Jl. 29Secret~r/o de OABIRJ, Cei
IQ SoefW, qw '-lerem, rnpiH:tlv.mentt, em no,. dOI Julze~ 
do TRT e de OAB do Elr.do do Rio. 
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O GRA:\IDE REENCONTRO 
DA :\1AIO:l FAMfLIA 

.DESTE ESTADO 
, Como já foi noticiado na capa da última 

ediçlo deste jornal, nos dias 21, 22 e 23, a maior 
fam1lia deste Estado estará se encontrando na 
Fazenda Maravilha, alí no Goiaba!, em Macuco. 
Cerca de 3 mü parentes estado juntos, dando 
l#as a este clf, que abrange sete gerações. 

A história da fam1lia Bittencourt é extra· 
ordióaria e já foi contada num livro "O Vale do 
Ribeirio Dourado", de Sílvio Primo, um trabalho 
s6 comparável com a "Saga dos Forsyttes", uma 
obra que abrange 8 gerações de uma famllia 
inalesa. Também existe o livro "The Watter 
House", onde está contada a história de quatro 
gerações de uma outra família. 

Mas, lembrando o livro, volto a falar da 
fam1lia para dizer que passaram pelos bancos 
escolares dos Bittencourt o pintor mundial· 
mente conhecido Cícero Dias (há muito radi
cado em Paris). Também o Ministro Emani 
Galvêas, que estudou no Colégio Bittencourt de 
Itaperuna. Agora, acreditem 5 ex-prefeitos de 
Niterói estudaram no Colégio Bittencourt Silva, 
daqui de Niterói, a saber Ronaldo Fabrício, 
José Pitombo, Emílio Abunahman, Dalmo Ober
laender e S11vio Picanço. Também estudaram com 
os Bittencourt a escritora Lúcia Benedetti (mu· 
lher do acadêmico Raymundo Magalhfes Júnior), 
o escritor Antônio Calado, o sociólogo Artur 
Rios, ~ Ministro Geraldo Bezerra de Menez~ I t

, o-· escr1tor Marcos Almir Madeira (Presidente do 
Pen Clube), dois ex-governadores do Estado 

: ci>mo Celso Peçanha e Badger Silveira e mü 
outros. 

O fato é que vai ser bom estar em meio a 
• cerca de milhares de parentes na Fazenda Mara· 
: vilha, num espetáculo fantástico, incrível. Coisa 
rara hoje em dia de se ver, a reunião de tantos 

· 1lUentes que fazem questio de preservar a 
' grande união que realmente existe. Salve, pois, 

a União Maravilha. 

4'1- 6-8~ 

"PERSONA" - Nite:r-61, domingo, 17 de junho de 19~4 

... 
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• A OAB-RJ entrega, hoje, carteiras 
da Ordem a uma turma de advogados, 
que tomou como paraninfo o ex
Ministro Geraldo Bezerra de Meneses, 
fundador do Tribunal Superior do 
Trabalho. 

- ' ... -- ...L! - n,.... 
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PATRIMôNIO 
·1l . 

IAB pre~upado com a memória 
' 

da cid;ide pesquisa prédios 
A seção de Niterói do Instituto dos Ar

quitetos do Brasil está fazendo um levan· 
lamento dos prédios históricos da 
para incluir num trabalho amplo s 
bens culturais do município, informou-on· ,, 
tem, o presidente da seção, arauiteto 
Sampaio. A documentação 

cipação"' --· 'DIÓ""' ... ] .-. dores, programadores visuais e técni 
de outras áreas com interesse no assunto. 

- O objetivo do trabalho, intitul 
"Memória Niterói", é despertar a at 
da comunidade para a preserv• 
bens culturais, um testemunho 
história ·da evolução urbana 
Através do levantamento, montarem41 
uma exposição e faremos 
publicação, identificando e levantando 
bens históricos existentes ou 
tiram em Niterói - explicou o 

O trabalho será montado em 
• tes, com uma introdução situando 

ção histórica da cidade desde 
até o início do século pasaado; outra, 
completa,centrando no período que 
meados do século XIX até a metade 
século, e uma última parte, com 
das na situação atual, através de 
tudo comparativo entre as distintas 
do processo de evolução urbana de 
teróL 

- Com esse trabalho - ressaltou 

O. prédio• hlltórlco• e1tão abandonado•, como elte em São Dom1Dgo1 

Sampaio - queremos começar a passar de 
uma posição de correr atrás do problema 
para uma de anteci.pação a esse problema, 

r 

uma vez que o IAB só é chamado a ser 
ouvido em momentos em que já não há 
mais tempo de se fazer alguma coisa. 

~O rA~7'r_ F~ ato-~ c4 ~-o_; A?:-4 ~ ~ -1'1<82_ 



PAI MAÇARICO DO 
ANO foi o titulo que, me
recidfssimamente, recebeu 
o Ministro Geraldo Mont• 
dôneo Bezerra de ~n• 
zes, a quem Odete deu 15 
filhos. Aliás, j6 possuem 
30 netos. Destaque fica 
para o próximo domingo, 
mostrando a linda famma 
que Geraldo e Odete cons
truíram, focalizados na ho
menagem que o Gragoa1á 
realizará terça-feira, dia 
10, às 20:30, em suas. 
de. Vale recordar que o 
Pai Maçarico do Ano j6 ga
nhou muitas medalhas pa
ra seu dube, como rema
dor. 
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PAI DO ANO 

Ministro vai ser 
homena~eado pelo 

Clube Gragoatá 
Terça-feira, às 20h30min, na sede do 

Grupo de Regatas Gragoatà, serão presta
das homenagens ao Ministro Geraldo 
Montedônio Bezerra de Menezes, indi
cado pela diretoria como o Pai Maçarico 
do Ano. 

Além de haver vivido por muitos anos 
naquele bairro e ser chefe de família e pai 
exemplar, o bornloageado foi atleta dos 

11 yi~ •,~YJÍI• ~ando
se, ~tetUdo; pelos friUftftlis alê:mçados 
na natação, esporte em que conquistou 
muitas medalhas de ouro, competindo 
por aquela agremiaçlo. 

'or~..,...,.

~~~~~_; 
"f~~ ck .Af/8~ 



SERVIÇO PúBLICO FEDERAL 

Ilmo. Sr. Prof. 
Dr. GERALDO BEZERRA DE rlrENEZES 
Em 20/set/1 982 . 

Senhor Professor , 

Comunico a v.sa. que suas aulas de LEGIS 

LAÇÃO TRABALHISTA DO MENOR , para a turma do Curso de Especializ_ê: 

ção , a nÍvel de pÓs-graduação, elfl PROBLEMÁTICA SOCLo\L E JUR:fDI

CA DO tffiNOR , que está sendo ministrado nesta Faculdade, serão da 

das às terças-feiras, das 20h às 22h, no perÍodo compreendido en 

tre 28 de setembro Le 23 de novembro deste ano o 

Outrossim, solicito-lhe oooséquio de en 

viar-nos , com certa antecedência , cÓpia do programa a ser adota

do por v . sa. , bem como a bibliografia correspondente , a fim de 

serem distribuÍdas aos alunos . 

Por derradeiro , informo-lhe que v. Sa. , 

para efeito de avaliação da aprendizagem, poderá aplicar uma prQ 

va escrita ou um trabalho datilogr~ fado , pois que , em qualquer 

hipÓtesep deverá ficar arquivado nos registros da COPP • 

Renovo a V.Sao meus protestos de estima 

e elevada consideração. 

~ 
PAUL_<\. LOBO 

Coordenador do Curso . 
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como deve 
modernismos 

sempre fresquinhas que a 
vizinhança compra, sem 
examinar. E verdade, nas 
prateleiras há latarias e já 
não se fala em rapé. Desde 
que inventaram os super. 
mercados, o armazém per. 
deu um pouco do prestigio e 
Jofre não guarda mais o 
dia do aniversário de cada 
freguês, para presenteá-lo. 

Não falta o saudosismo. 
Assistindo à transforma
ção do Gragoatá, por trás 
do balcão, Jofre é forçado a 
admitir que o bairro teve 
dias melhores: 

- Quem acabou com tu. 
do, foi a Companhia Dani
Conceição, na época do 
Amaral Peixoto. Isso, nos 
idos de 1940. Acabou com a 
col6nia de pesca, com o 
cais, fez desapropriações, 
destruiu uma praça, derru
bou casas históricas. No 
Gragoatá reaidia a aristo
cracia niteroiense e D. Pe
dro D tlaba casa lá. Dizem 
qae a PriResa Isabel e o 
ÇQDde:.J)'Br dançaram 

Clube Ré· 
j)omiqOI 

NITEROI 

De latarias a verduras frescas, tudo 6 encontrado no armazém 

(ainda existe). Foi-se a tra. 
dição e não veio o progres
so. 

De trás do balcão, Jofre 
recorda: 

-:-Tinha a oficina da Can. 
tareira (hoje em ruínas). 
No lugar do aterro, as bar
cas atracavam para con
sertos. Derrubaram a pon. 
te velha. Do lado esquerdo 
e direito da Cantareira, fi. 
cavam as col6nicas de pes. 
ca Zll e Z12. As praias e as 
colônias acabaram. 

A área do Grasoa~ ·e Slo 
pomiqos, hoje, é servida 
IJeiW pela Unlla de Onibus 

47 e, precariamente, pelos 
ônibus velhos e morosos da 
Companhia de Transportes 
Concedidos (CTC). Na épo
ca do bonde, era diferente: 

-Uma linha descia pela 
Rua Alexandre Moura, 
contornava a Praça Leoni 
Ramos, entrava na José 
Bonifácio, Andrade Neves, 

Rinck e barcas. Havia os 
bondes circulares Gragoa
tá - Canto do Rio e Gra
goatá- Icara.i. 

A Praça Leoni Ramos, 
agora sem graça, também 
mudou, até de nome: 

- Chamava-se Jardim 
de São Domingos, diz. Ti
nha manga, sapoti, flores e 

um jardineiro que corria 
atrás da gente quando pisá
vamos na grama. Tinha 
realejo. 

O armazém de secos e 
molhados teve seus fregue-

. ses ilustres. Moravam llu,. 
familias do Ministro Bezet· 
ra de Menezes, do Desem. 

'barsador Luiz Still,L_ Sam. 
paio Pere1ra, dentre ou
tras. No quarteirão, em 
frente à Rua José Bonifá. 
cio, funciona a fábrica de 
vidros, até a década de 30: 

-Eram mais de 500 ope. 
rários e um movimento 
sem fim, conta. - Bom 
mesmo era passear no anti
go cais, de mãos dadas com 
a namorada. 

Jofre Abi-Ramia pede li
cença. O entra e sai de fre
gueses não o deixa conti
nuar. Já se foi o tempo de 
presentear a clientela com 
goiabada no dia do aniver
sário, mas ele ainda não 
dispensa o sorriso e a aten
ção especial para cada um. 
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ser. 

O 
s tempos muda
ram, mas o arma
zém de secos e 
molhados da 

família Abi-Ramia, na Rua 
José Bonifácio, em frente à 
Praça Leoni Ramos, no 
Gragoatá, continua o mes
mo. Desde 1922. O retrato 
do pai, Chicri Abi-Ramia, 
em moldura antiga na pa. 
rede; o cofre azul, com 
mais de 150 anos; d. Gan
dura, a mie, que ainda tra
balha na caixa, aos 94 anos 
deidade. 

Jofre Abi-Ramia é um 
dos três irmãos- a segun
da geração que cuida do ar
mazém. Seus filhos e os fi. 
lhos de José e Antônio tam
bém trabalham, atendendo 
ao público, carregando e 
descarregando. Chicri, os 
filhos· e os netos parecem 
ter sido feitos na mesma 
moldura: baixos, meio gor

. dos, olhoa claros. 

11\lita coisa mudou no 
Gra,Oati, menos a tradi
çlo do caderninbo de notas, 
o sorriso de Jofre para ca
da frepês e as verduras 

sempre fresquinhas que a 
vizinhança compra, sem 
examinar. E verdade, nas 
prateleiras há latarias e já 
não se fala em rapé. Desde 
que inventaram os super
mercados, o armazém per. 
deu um pouco do prestigio e 
Jofre não guarda mais o 
dia do aniversário de cada 
freguês, para presenteá-lo. 

Não falta o saudosismo. 
Assistindo à transforma
ção do Gragoatá, por trás 
do balcão, Jofre é forçado a 
admitir que o bairro teve 
dias melhores: 

- Quem acabou com tu
do, foi a Companhia Dani
Conceição, na época do 
Amaral Peixoto. Isso, nos 
idos de 1940. Acabou com a 
colônia de pesca, com o 
cais, fez desapropriações, 
destruiu uma praça, derru
bou casas históricas. No 
Gragoatá residia a aristo
cracia niteroiense e D. Pe
dro 11 tinha casa lá. Dizem 
que a Princesa Isabel e o 
Conde D'Eu dançaram 
muito nrau no Clube Re
creio de Slo Domin8os 

NITEROI 

De latarias a verduras frescas, tudo é encontrado no armazém 

(ainda existe). Foi-se a tra
dição e não veio o progres
so. 

De trás do balcão, Jofre 
recorda: 

-Tinha a oficina da Can
tareira (hoje em ruínas). 
No lugar do aterro, as bar
cas atracavam para con
sertos. Derrubaram a pon. 
te velha. Do lado esquerdo 
e direito da Cantareira, fi. 
cavam as colônicas de pes. 
ca Zll e Zl2. As praias e as 
colônias acabaram. 

A área do Gragoatá e São 
Domin8os, hoje, é servida 
apenas pela linha de ônibus 

47 e, precariamente, pelos 
ônibus velhos e morosos da 
Companhia de Transportes 
Concedidos ( CTC). Na épo. 
ca do bonde, era diferente: 

-Uma linha descia pela 
Rua Alexandre Moura, 
contornava a Praça Leoni 
Ramos, entrava na José 
Bonifácio, Andrade Neves, 

Rinck e barcas. Havia os 
bondes circulares Gragoa
tá - Canto do Rio e Gra. 
goatá- Icara.i. 

A Praça Leoni Ramos, 
agora sem graça, também 
mudou, até de nome: 

- Chamava-se Jardim 
de São Domingos, diz. Ti
nha manga, sapoti, flores e 
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um jardineiro que corria 
atrás da gente quando pisá· 
vamos na grama. Tinha 
realejo. 

-Eram mais de 500 ope. 
rários e um movimento 
sem fim, conta. - Bom 
mesmo era passear no anti
go cais, de mãos dadas com 
a namorada. 

Jofre Abi-Ramia pede li· 
cença. O entra e sai de fre. 
gueses não o deixa conti
nuar. Já se foi o tempo de 
presentear a clientela com 
goiabada no dia do aniver
sário, mas ele ainda nlo 
dispensa o sorriso e a aten
ção especial para cada um. 
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