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Fazenda Santa Luiza 
CACHOEIRAS DE MACACÚ 

(TEL. - P. S. 1) 
ESTADO DO RIO 

• 

Fui ...;~ear •• -•• arqwiYoe a fotoarafla da faalla Bezerra de MeHIIel, ..... 
multo slmpádca. O velho JDatre, a apoea e se• llhos, u realllio bollha q•e faz o belo 
exemplo. Para registro. A ,... n --;::-n-1 (.) N 4 " 

" VfflJ>APJ:;I_r..4 70~ ,, 



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 
Av. Alberto Bins, 467 - 90000 - Porto Alegre - RS - Brasil - Fone : 24-0496 ' 02 de abril 1e 1981 

Exmo. S~. 

Hin, Gel"'aldo Bezerra de Henezes 
Rua H.eroti des de Oliveira , 13 - Icaraf 
2.400 1-rr·rERÓI - RJ 

Prezado Sr. Ministro: 

:o.:n a habi tua1 satisfa·:; ão recebernos 
seus ' inéditos ' de sti'lados a p· blicação em nossa revista 
CUL'~U' ,A E É. Alegra- nos saber , entre~anto , T.le o -S r . 

não se sentirá melindrada se retivermos so )ara nós a 
hGnra do contato com sua origi"1al produ.-:; ão poética. -sta 
revista tem preferido o •Sinal de 9eu~ ' em textos de pr 
sa, como o Sr ., co~ invejável aautela , registra em sua 
admirável carta . 

Somos muito gratos por sua extraordi
nária simpatia para co~ nossa modesta publicação cu:tu
ral. 

Ssge:ranos contar com sua presen·~a e"!l. 
nossas páginas a~ravés daqueles ' retratos ' de persona1 i

dades de se1.1 convívio pesso:1 ou cultural e 1ue tanto 
contribuem pa-r·a qJe CTJL·_L.T ... A E FÉ dê um como me:-guLh.o na 

Alma Nacional . 
Pedimos :::..icença , par ~ ~izer que care-"'S! 

r.-os de autoridade para proibi-lo d0 assi..nar C'C'T/'?'T~;;, .. ~} 

mas o Sr. como col?.borad O'l- es e a pl~i:neira hora t0"~' sens 
e cern~;la ':'e s asseg,lr;:d os ndepender!te!nente de as s ir;atura , 
a TJal só tern sido recebida como apo o também finance i ro 
à publicação . 

Excusan~o-nos por , nesta rnanifesta·~3.o, 
na o estar ate11dido se:.1 pedido de ' rigoroso e:{a'lle ' das pá
ginas metidas , re · te::-a·t:os n_, sso--prof'J_nda admir::1ç:ão 11elo 

seu !mnansável labor cultural. 

Ce~tos do apoi 9também de suas orações , 
suhsc 'revemo-nos , 

F ...A C Secretário 



~~~de~~ 
6~dJ,~~~ 
~.m~k.9~ 

Oficio nQ o- 699/81 

Assunto: "CONVITE", 

ExmQ Sr. 

Em 22 de maio de 1981 

Jã hã algum tempo a Câmara Municipal de Volta Redonda, 
no intuito de homenagear V.Exa. pelos relevantes serviços prestados ã comunidade, 
aprovou,em Plenãrio, a outorgada cidadania voltarredondense, pergaminho que se • 
encontra a sua disposição em nossa secretaria. 

Conhecedores que somos do elevado espir.ito comunitãrio 
de que ê dotado e do interesse sempre demonstrado em conviver com o nosso povo , 
gostariamos de merecer a sua atenção, confirmando as possibilidades de compare-• 
cer a Volta Redonda, para receber a homenagem tão justamente lembrada, no prõxi
mo 17 de Julho, aniversãrio do Municipio. 

Desnecessãrio afirmar que a ilustre presença de V.Exa. 
em Volta Redonda deixarão nosso povo elevadamente honrado e agradecido. 

Com o exposto, aguardando um pronunciamento no mais 
curto prazo, apresentamos. 

Cordiais 

ExmQ Sr. 
Min.Geraldo Bezerra de Menezes 
Rua Erotides de Oliveira , 13- Icarai 
NITEROI-RJ 
24.230 

Ale/. .,. 
"' "' C> 



Prol. Bezerra Menezes 

"RERUM NOVARUM" 

Encíclica é 
ainda espelho 
da realidade 

O Professot Geraldo Beterra de 
Menezes foi aplaudido de pé'. ontem. por 
cerca de 500 alunos. no salão nobre da 
Universidade Católica de Petrópolis . ao 
proferir palestra- sobre os ''90 A nos da 
Rerum Novamm". encíclica do Papa 
Leão XIII. O professor teceu comen
t<!_rios, fet considerações de 'á rios pontos 
da encíclica e comparou alguma~ si
tuações vividas na época em •que foi es
crita com os problemas atuais. 

Da mesa que dirigiu ~~ trahalh<~ 
participaram o Reitor Dom José Fernan
aes Veloso. da Universidade Católica de 
Petrópolis. o Coronel Salvador Tavares. 
representante do Comandante da I 
Brigada de Infantaria Motorizada. o 
Tenente Coronel Carlos Costa e Silva, do 
Estado Maior da I Brigada de Infantaria. 
Dr. G ilbert Vieira Peixoto. Juiz do 
Trabalho e professor da Universidade 
Federal Fluminense. o Dr. Jésus Mende5 
Costa. presidente da Associação Comer
cial e Industrial de Petrópolis, Dr. Ivan 
Contijo, Diretor da Faculdade de Direito 
da UCP e Professor Nicolau V. Nunes. 
Diretor da Faculdade de Ciências 
Econômicas. Contábeis e Administra
tivas da UCP. 

MOVIMENTO PRECURSOR 
Para situar a grande platéia. o 

Professor Geraldo Bezerra de Mene1es 
c·omeçou sua palestra esclarecendo que a 
Rerum Novarum ;urgiu em época na qual 
a questão social era preocupação cons
tante de figuras destacadas e . fiéis ao 
preceito da Igreja. Entre as quais, 9.. 
próprio !lapa 'qloiMMie ainda · 
de Perusa. ao fa1.er graves denúncias 
sohre a situação em duas pastorais. a de 
IX77 e a de 1878. Diversos bispos, cô
negos. monsenhores de diversas partes 
do mundo - mas mais especificamente 
da Europa - colocaram suas posições e 
apoiaram os escritos e pregações em tor
no da solução cristã para o prohlema. 

"A violência da~ revoluções políticas 
di' idiu o corpo social em duas classes: 
ca,ou entre elas imenso ahismo. De um 
lado a onipotência na opulência. uma 
faq·ão. senhora absoluta da indústria e 
do comércio. torce o curso da riqueza e' 
faz correr para o seu lado todos os 
mananciais. facção. que tem em suas 
mãos. mais de um motor da adminis· 
tração pública. Do outro. a !raque1.a na 
indigência. uma multidão com alma ui· 
cerada. sempre pronta para a desordem". 
A s'>im - acentou o Professor Bezerra de 
Menet.es- o Papa Leão X 111 fixou. com 
lucidet .. o quadro entristecedor do mun· 
do de então: assim ele pintou-o em cores 
\ivas. Nessas pala \Tas. ou mdhor . ne-.sa 
denúncia histórica. delineia-se a fisio· 
no mia de uma época. 

As teses. diretrites. os apelos. as 
condenações. os alvitres. tudo que o 
Papa focaliwu na Rerum No,·arum foi 
minuciosamente rdatado - com ri
queta de detalhes e comentários- pelo 
professor. Nestes pontos estão englo
hados os pareceres da Igreja em relação 
ao problema da propriedade indi' idual. 
para a qual Leão XIII observou: a so· 
lução não está em destruí-la. mas em dis· 
,eminá·la. em multiplicar o número dos 
pequenos proprietários. Nem retirar a 
todos esse direito. como sustenta o 
comunismo. com a \olução coleti,io.,ta: 
nem imp<~sihilitá-la ao'> t rahalhadores. 
como resultou do capitalismo liheral. O 
que importa é torná-lo aceo.,.,hel. 

Be7.e rra de Menezes também des
tacou estas pala\Tas que o Papa Pio XII 
proferiu aos trabalhadores espanhóis~ 
durante discurso em março de 1951: "O 
principal fator da maior difusão da 
propriedade será sempre o juo.,to o.,alúrio". 
Após .citar o trecho. o profe.,sor comen
tou: o tema é atualíssimo. Em seguida fet. 
cita~;ões de Gaston Morin e Renê Thiery. 
que rejeitam a sol'ialitação da pro
priedade. para logo depois observar: 

- "Pensem nisso empregadores res· 
ponsáveis pela coisa pública. e favore
çam os meios de acesso à propriedade 
com .o apoio no trabalho. para que se 
transmude o nosso quadro S\)cial. tão im
pressionante ainda o número de brasi
leiro' chefes de família. trabalhadores in
cano.,áveis. destituídos de moradias 
próprias e ,i,endo :_ o número e alarman
te- em condiçiles primitiHI'-o ,. in.,aluhre'> . 
Volte-se o BNH · I Banco Na,·ional da 
Hahitaçào). precipuamente . ao aten
dimento das categorias profissionais de 
niveis remuneratórios em que se en
quadra a imensa maioria dos trabalha
do r e o., h r a si I e iros. 

O Professor Betcrra. apó' muitas 
nutras colocações. consideraçÕe'>. '>Ohre 
a Rerum finalitou ditando: f P'"'"hd 
atualit.ar e ampliar os ensinamentos 
s<ll'iais de Leão XIII. sem pretender que 
a Igreja se despregue do passado. es· 
queça as promessas de Cristo e se trans· 
mude no rochedo \ubmerso . depojando · 
se do patrimônio sagrado que o Filho 
únic-o lhe confiou, sem exigir que ela se 
incline para o materialismo. apoiando
lhe as teses. fazendo-lhe•. caríc-ias. sem 
prest·rever que se de"ac·ralite. rejeite 
, ·erdades eternas. altert• a ,·onc·,·pç;io.·c-ri'>· 
tü dn homem e do mundo. 



• 
Prol. Bezerra Menezes 

"RERUM NOVARUM" 

Encíclica é 
ainda espelho . 
da realidade 

O Professo( Geraldo Ben~rra de 
Menezes foi aplaudido de pé'. ontem. por 
cerca de 500 alunos. no salão nobre da 
Universidade Católica de Petrópoli\, ao 
pro ferir palestras sobre os ''90 A nos da 
Rerum Novan•m", encíclica do Papa 
Leão XIII. O professor teceu comen
tários, fez considerações de vários pontos 
da encíclica e comparou algumas si
tuações vividas na época em que foi es
nita com os problemas atuais. 

Da mesa que dirigiu ,.,., trabalh<.,., 
participaram o Reitor Dom José Feman· 
des Veloso. da Universidade Católica de 
Petrópolis. o Coronel Salvador Tavares. 
representante do Comandante da, I 
Brigada de Infantaria Motorizada, o 
Tenente Coronel Carlos Costa e Silva, do 
Estado Maior da I Brigada de Infantaria, 
Dr. Gilbert Vieira Peixoto. Juiz do 
Trabalho e professor da Universidade 
Federal Fluminens·e. o Dr. Jésus Mendes 
Costa. presidente da Associação Comer
cial e Industrial de Petrópolis. Dr. Ivan 
Contijo. Diretor da Faculdade de Direito 
da UCP e Professor Nicolau V. Nunes. 
Diretor da Faculdade de Ciências 
Econômicas. Contábeis e Administra
ti,·as da UCP. 

d.: J>er ao fazer grav UIIC!' as, 
sobre a situação em duas pastorais, a de 
IX77 e a de 1878. Dh·ersos bispos, cô
negos. monsenhores de diversas partes 
do mundo - mas mais especificamente 
da Europa - colocaram suas posições e 
apoiaram os escritos e pregações em tor
no da solução cristã para o problema. 

"A violência das revoluções políticas 
dr•idiu o corpo social em duas classes; 
ca\ou entre elas imenso abismo. De um 
lado a onipotência na opulência. uma 

· facção. senhora absoluta da indústria e 
do c·omércio. torce o curso da riqueza e· 
fa7. correr para o wu lado tod<-,., ,.,., 
mananciais. facção. que tem em suas 
mãos. mais de um motor da adminis
tra,·ào pública. Do outro, a fraqueza na 
indigência. uma multidão com alma ul
cerada. semprt! pronta para a desordem". 
Assim- acentou o Professor Bezerra de 
Menet.es- o Papa Leão XIII fixou. com 
lucidet. o quadro entristecedor do mun
do de então: assim ele pintou·o em cores 
\Í\'as. Nessas pala\Tas. ou mdhor. nt!Ssa 
denúm:ia histórica. delineia·se a fisio· 
no mia de uma época. 

As teses. diretrizes. os apelos. as 
condenações. os alvitres. tudo que o 
Papa focaliwu na Rerum Novarum foi 
minuciosamente relatado - com ri
queta de detalhes e comentários- pelo 
professor. Nestes pontos estão englo
bados os pareceres da Igreja em relação 
ao problema da propriedade individual. 
para a qual Leão XIII observou: a so
lução não está em destruí-la. mas em dis· 
st!miná·la. em m\iltiplicar o número dos 
pequenos proprietários. Nem retirar a 
todos esse direito. como sustenta o 
comunismo. com a solução coleti,isla: 
nem impossibilitá-la aos trabalhadores. 
como resultou do capitalismo liberal. o 
que importa é torná-lo act!sshel. 

Bezerra de Menezes também des· 
tacou estas pala\Tas que o Papa Pi<l XII 
proferiu aos trabalhadores espanhóis: 
durante discur~o em março de 1951: "O 
principal fator da maior difusão da 
propriedade será sempre o justo salário". 
Após citar o trecho. o profL..,sor comen
tou: o tema é atualíssimo. Em seguida fet 
cita,·ões de Gaston Morin e Renê Thiery. 
que rejeitam a sociali1açfto da pro
priedade. para logo depois observar: 

- "Pensem nisso empregadores res· 
ponsáveis pela coisa pública. e favore· 
çam os meios de acesso à propriedade 
com .o apoio no trabalho. para que se 
transmude o nosso quadro social. tão im
prt!ssionanle ainda o número de brasi· 
leiros chefes de família, trabalhadores in· 
c·ansáveis. destituídos de moradias 
próprias e ,;,endo :.._ o nlmtero é alarman
te- em condiçi~s primiti"" t' insalubres . 
Volte-se o BNH !Banco N;\cional da 
Habita~· ão). precipuamente. ao aten· 
dimento das c·ategorias profissionais de 
níveis remuneratórios em que se en· 
quadra a imensa maioria dos trabalha
dores brasileiros. 

O Professor Be1erra. após muitas 
outras c·olocações. considera,·ões. sobre 
a Rerum finalinn1 ditando: F p<-,.,sÍ\l'l 
atualitar e ampliar os ensinamentos 
sociais de Leão XIII. sem pretender que 
a Igreja se despregue do passado. es· 
queça as promessas de Cristo e se trans
mude no roc·hedo submerso . depoja1ldo
se do patrimônio sagrado que o Filho 
únic·o lhe confiou. sem exigir que ela se 
im-line para o materialismo. apoiando· 
lhe as leses. fazendo·lhe ·. carícias. sem 
prescrever que se dessanalite. rejeite 
\erdades eternas. altere a conc·cpç;io.cris
là do homem e do mundo. 



Prol. Dezena Menezes 

"RERUM NOVARUM" 

Encíclica é 
ainda espelho 
da realidade 

O Proft!l.Mlt G~raldo B~t~rra d~ 
Menezes foi aplaudido de pé'. ontem. por 
.:erca de 500 alunos. no salão nobre da 
Universidade Católica de Petrópolis. ao 
pro f e rir palestras sobre os "90 A nos da 
Rerum Novarum", encíclka do Papa 
Leão X Ill. O professor teceu comen· 
tários. fez considerações de vários pontos 
da encíclica e comparou alj!uma'. \i· 
tuações vividas na época em que fot es· 
ai ta com os problemas atuais. 

Da mesa que dirigiu os trahalh<,., 
participaram o Reitor Dom José Feman· 
des Veloso. da Universidade Católica de 
Petrópolis. o Coronel Salvador Tavares, 
representante do Comandante da I 
Brigada de Infantaria .Motorizada. o 
Tenente Coronel Carlos Costa e Silva, do 
Estado Maior da I Brigada de Infantaria, 
Dr. Gilbert Vieira Peixoto. Juiz do 
Trabalho e professor da Universidade 
Federal Fluminense. o Dr. Jésus Mende5 
Costa. presidente da Associação Comer· 
.:ial e Industrial de Petrópolis. Dr. Ivan 
Conti)o. Diretor da Faculdade de Direito 
da ÜCP e Professor Nicolau V. Nunes. 
Diretor da Faculdade de Ciências 
E.:onômicas. Contábeis e Administra· 
tivas da UCP. 

MOVIMENTO PRECURSOR 
Para situar a grande platéia, o 

Profes.sor Geraldo Bezerra de Meneze!õ 
.:omeçou sua palestra esclarecendo que a 
Rerum NoYarum Sllrgiu em época na qual 
a questão social era preocupaçã~ ~ons· 
taete figuras e ftéiS ao 

da 

~ ~~~~mn'r~~ .. , 
sobre a situação em duas a 
JH77 e a de 1878. Diversos bispos 
negos. monsenhores de diversas 
do mundo - mas mais especificamen" 
da Europa - colocaram suàs posições e 
apoiaram os escritos e pregações em tor· 
no da solução cristã para o pwhlema. 

"A violência das revoluções politic;Js 
di\'idiu o corpo social em duas classes; 
ca\oU entre elas imenso abismo. Dtt um 
lado a onipotência na opulência, uma 
fa,·ção. senhora absoluta da indústria e 
do comércio. torce o curso da riqueza e' 
fa7 correr para o seu lado todos os 
mananciais. facção, que tem em suas 
mão\. mais de um motor da adminis· 
tração pública. Do outro. a fraque1.a na 
indigência. uma multidão com alma ui· 
cerada. sempr~ pronta para a d~"rrdem" . 
As.,im- acentou o Professor Bezerra de 
Me netes - o Papa Leão X 111 fixou. com 
lu,· idt'l. o quadro entristecedor do mun· 
do de então: as\im ele pintou-o em cores 
,; , a~. N~ssas pala \Tas. ou mdhor. n~~a 
denúncia histórica. delineia-se a fisio
nomia de uma época. 

A\ te\e\. diretrizes. os apelos. as 
.:ondcnaçõe\. os a h itres. tudo que o 
Papa focalitou na Rerum Novarum foi 
minuciosament~ rdatado - com ri· 
queta de detalhes e comentários- pelo 
profe'i\Or. Nestes pontos estão englo
bados os pareceres da Igreja em relação 
ao problema da propriedade individual. 
para a qual Leão Xll l observou: a so· 
ltu;ào não e'itá em destruí- la. mas em dis· 
-..eminá·la. em multiplicar o número dos 
pequenos proprietários. Nem reti rar a 
todo-.. e'i\e direito. como sustenta o 
comunismo. com a -..oluçào t•oleti\i\ta: 
nem impossibilitá-la a<,., trabalhadore'. 
como rt!l.ultou do capitali\mo liberal. O 
que importa é torná-lo at'e\\Í\t'( . 

Beterra de Mene7.es também des· 
tacou esta~ pa(a ,Ta\ que o Papa Pio Xll 
proferiu aos trabalhadores espanhóis~ 
durante discurso em março de 1951: ''O 
principal fator da maior difusão da 
propriedade seni 'empre o ju,to \alá rio". 
Após citar o trecho. o prok\\or t~lllll'n· 

tou: o tema é atualíssimo. Em seguida fez 
.:itaçõe~ de Gaston Morin e René Thiery . 
que rejeitam a socialitação da pro
priedade. para logo depois observar: 

- "Pensem ni~so empregadores res· 
ponsá•ets pela l'Oisa pública. e favore
\' am os meios de acesso à propriedade 
.:om o apoio no trabalho . para que se 
tran\mude o nosso quadro social. tão im· 
pres~ionante ainda o número de brasi
leiros chefes de família . trabalhadores in· 
.:an.,ávei\. destituídos de moradias 
próprias e ,;,endo :.._ o nllml'ro ~ alarman· 
te- em condiçi'lt'\ primiti'a' <' in\aluhre\. 
Volte-se o BNH !Banl'O Nacional da 
Habitação). precipuamente. ao ate n· 
dimen to das categorias profissionais de 
nil't:i' remuneratório\ em que se en-· 
quadra a imensa · maioria dos trabalha· 
dore., brasileiros. 

O Professor Betcrra. após muita\ 
outra' colocações. considera\·Ões. sobre 
a Rerum finalitou dintndo: F P'"''iwl 
alualitar e ampliar O\ ensinamentO\ 
\Ol'iais de Leão Xlll. sem pretender que 
a Igreja \C despregue do passado. es· 
queça a\ (Home\\as de Cristo e se trans· 
mude no rochedo \ubmer\o, depojando
'e do patrimônio sagrado que o Filho 
únil'n lhe confiou. \em exigir que ela se 
im:line para o materialismo. apoiando
lhe a\ teses. loitendo·lhe · carídas. ~em 
prescrever que \C dcssacralite. rejeite 
\·erdades eterna\. allere a l'onn·pç;io. l'ri\· 
li do homem e do mundo. 



Prol. Bezerra Menezes 

· "RERUM NOVARUM" 

Encíclica é 

ainda espelho 

da realidade 
O Profes~ot Geraldo Belerra de 

Meneí.es !oi aplaudido de pé'. ontem, por 
~erca de 500 alunos. no salão nobre da 
Universidade Católica de Petrópolis. ao 
pro ferir palestras sobre os ''90 Anos da 
Rerum Novamm", encíclica do Papa 
Leão XIII. O prole~so r teceu comen
tários, fez considerações de vários pontos 
da encíclica e comparou alguma~ ~i
tuações vividas na época em que !oi es
.:rita com os problemas atuais. 

Da mesa que dirigiu O\ trahalh<" 
participaram o Reitor Dom José Fernan
des Veloso. da Universidade Católica de 
Petrópolis. o Coronel Salvador Tavares. 
representante do Comandante da I 
Brigada de Infantaria _Mqtorizada. o 
Tenente Coronel Carlos Costa e Silva, do 
Estado Maior da I Brigada de Infantaria, 
Dr. Gilbert Vieira Peixoto, Juiz do 
Trabalho e pro fessor da Universidade 
Federal Fluminense. o Dr. Jésus Mende s 
Costa . presidente da Associação Comer
..:ial e Industrial de Petrópolis. Dr. Ivan 
Contijo, Direto r da Faculdade de Direito 
da UCP e Pro fessor Nicolau V. Nunes. 
Diretor da Faculdade de Ciências 
E..:onômicas, Contábe is e Administra
ti•·as da UCP. 

MOVIMENTO PRECURSOR 
Para situar a grande platéia. o 

Professor Geraldo Be1.erra de Menezes 
,·omeçou sua palestra esclarecendo que a 
Rerum Novarum surgiu em época na qual 
a questão social era preocupação cons
tapte de figuras destacadas e fiéis 
~eioto dll ~a. E • ,.,,. • .,..,~ 
~jo Pape ·~ ~n4a ~R:--

/tOr~-,> 
E..vf:-~ ck R<_o o{~ 
.27 ~ ~~ ~98--7' 

de P a, ao r s nu 
sobre a situação ~m duas pastorais. a de 
(X77 e a de 1878. Diversos .bispos, cô
negos. monsenhores de diversas partes 
do mundo - mas mais especificamente 
da Europa - colocaram suas posições e 
apoiaram os escritos e pregações em tor-
no da solução cristã para o problema . 

"A violência das revoluções políticas 
dividiu o corpo social em duas classes: 
ca,ou entre elas imen.,o ahi.,mo. De um 
lado a onipotência na opulência. uma 
!a..:o;ào. senhora absoluta da indústria e . 
do ..:omén:io. torce o curso da riqueza e· 
faz correr para o ~eu lado todo' '"' 
manan~iais. facção. que tem em suas 
mãos. mais de um motor da adminis
trao;ào pública. Do outro, a fraqueza na 
indigência . uma multidão com alma l~!
cerada. sempre pronta para a dt><,ordem . 
Assim - acentou o Professor Bezerra de 
Me~et.es- o Papa Leão XIII lixou. com 
lu..:idet.. o quadro entristecedor do mun
do de então: assim ele pintou-o em cores 
vivas. Nessa~ pala\Tas. ou melhor. ne-;;a 
denúncia histórica. delineia-se a fisio
nomia de uma época. 

As teses. diretrizes. os apelos. as 
..:ondenações. os alvitres. tudo que o 
Papa !ocaliwu na Rerum Novarum !oi 
minuciosamente relatado - com ri 
queta de detalhes e comentários- pelo 
professor. Nestes pontos estão englo
bados os pareceres da Igreja em relação 
ao problema da propriedade individual. 
para a qual Leão X 111 observou: a so
luo;ào não está em destruí-la. mas em dts
'eminá-la. em multiplicar o número dos 
pequenos proprietários. Nem retirar a 
todos esse direito. como sustenta o 
comunismo. com a solução coleti•i,ta: 
nem impossibilitá-la ao\ trahalhadore\ . 
como resultou do capitali\mo liht>ral. O 
que importa é torná-lo <ll'e<>\íwl . 

Bet.erra de Menezes também des
tacou estas pala\Tas 4ue o Papa Pio XI! 
proferiu aos trabalhadores espanhóis. 
durante discurso em mar~·o de 1951: "O 
principal !ator da maior difusão da 
propriedade será sempre o justo \alá rio" . 
Após citar o trecho. o prolo:\\or comen
tou: o tema é atualíssimo . Em seguida le7. 
..:itao;ões de Gaston Morin e René Thiery. 
que rejeitam a sol'ialitao;ão da pro
priedade. para logo depoi~ observar: 

- "Pensem ni~~o empregadores res
ponsaveis pela coisa pública. e lavore
o;am os meios de acesso à propriedade 
,·om o apoio no trabalho. para que se 
trunsmude o nosso quadro social , tão im
pre~sionante ainda o número de brasi
leiros chefes de família . trabalhadores in
..:ansáveis . destituídos de moradias 
próprias e ,;,endo :..._ o nt'tmero é alarman
te- em condiçi">es primitÍ\a\ t' in,aluhre, . 
Volte-se o BNH !Ban,·o Nacional da 
Hahitao;ào) . prel'ipuamente. ao aten
dimento das ~alegorias profissionais de 
nivo:i~ remuneratórios em que se en
quadra a imensa maioria dos trabalha
dore\ brasileiros. 

O Professor. Be?erra. após muitas 
outras colocao;ões. c·onsidera~· ões . spbre 
a Rerum finali1ou ditando: F P"''í'd 
atualit.ar e ampliar o~ ensinamentos 
""·iais de Leão XIII. sem pretender que 
a Igreja se despregue do passado. es
quco;a as prome\\aS de Cristo e ..e trans
mudc no rochedo \Ubmer\O, depojando
sc do patrimônio sagrado que o Filho 
úni,·o lhe ~onfiou . \em exigir que ela se 
inl'line para o materialismo. apoiando
lhe as teses. la7.endo-lhe ·. caril'ias. sem 
prcs,·rever que se dessacralite . r~jeitc 
verdades eternas . allert• a c·o•ll'epo;;io ni'· 
tà do homem e do mundo. 



Prol. Bezerra Menezes 

"RERUM NOVARUM" 

Encíclica é 
ainda espelho 
da realidade 

O Professoc Geraldo Be?t~rra de 
Menezes foi aplaudido de pé'. ontem. por 
cerca de 500 alunos. no salão nobre da 
Universidade Católica de Petrópolis. ao 
proferir palestras sobre os ''90 A nos da 
Rerum Novamm". encíclica do Papa 
Leão XIII. O professor teceu comen
tários. fez considerações de vários pontos 
da encíclica e comparou algumas si
tuações vividas na época em que foi es
crita com os problemas atuais. 

Da mesa que dirigiu os trahalho., 
participaram o Reitor Dom José Fernan
des Veloso, da Universidade Católica de 
Petrópolis. o Corone l Salvador Tavares. 
representante do Comandante da I 
Brigada de Infantaria Motorizada, o 
Tenente Coronel Carlos Costa e Silva, do 
Estado Maior da I Brigada de Infantaria, 
Dr. Gilbert Vieira Peixoto, Juiz do 
Trabalho e professor da Universidade 
Federal Fluminens·e. o Dr. Jésus Mende~ 
Costa. presidente da Associação Comer
cial e Industrial de Petrópolis, Dr. Ivan 
Contijo, Diretor da Faculdade de Direito 
da UCP e Professor Nicolau V. Nunes. 
Diretor da Faculdade de Ciências 
honômicas. Contábeis e Administra
tivas da UCP. 

MOVIMENTO PRECURSOR 
Para situar a grande platéia, o 

Professor Geraldo Bezerra de Menezes 
..:omeçiN sua palestra esclarecendo que a 
Rerum urum >urgiu em época na qual 
a que..tlo social era preocupação cons
tante de figuras destacadas e fiéis ao 
preceito da Igreja. Entre as qu~. P:t 
própri<il a, 'quando aib4il Atce..,·.,...~~ 



Prol. Bezerra Menezes 

"RERUM NOVARUM" 

Encíclica é 
ainda espelho 
da realidade 

O Prolessoc Gt>raldo Bett>rra de 
Menezes loi ·aplaudido de pé', ontem. por 
cerca de 500 alunos, no salão nobre da 
Universidade Católica de Petrópolis. ao 
prole rir palestras sobre os "90 A nos da 
Re~um Novamm". endclica do Papa 
L.eao X IIJ. O prolessor teceu comen · 
tários, lez considerações de vários pontos 
da ~cícl!c~ e comparou algumas si· 
tuaçoes v1ndas na época em que foi es· 
l' nta com os problemas atuais. 

Da mesa Que dirigiu O\ trahalh<l'> 
participaram o Reitor Dom José Fernan· 
des Veloso. da Universidade Católica de 
Petrópolis. o Coronel Salvador Tavares, 
representante do Comandante da 1 
Brigada de lnlantaria Motori 7.ada. 0 
Tenente Coronel Carlo~ Costa e Silva, do 
Estado Maior da I Brigada de Infantaria 
Dr. Gilbert Vieira Peixoto. Juiz d~ 
Trabalho e professor da Universidade 
Federal Fluminense. o Dr. Jésus Mende~ 
Costa. presid4nte da Associação Comer· 
l'lal e Industrial de Petrópolis. Dr. Ivan 
Contijo. Diretor da Faculdade de Direito 
da UCP e Prolessor Nicolau V. Nunes, 
D1r.:tor da Faculdade de Ciências 
Econômicas. Contábeis e Administra· 
ti• as da UCP. 

MOVIMENTO PRECURSOR 
Para situar a grande platéia, o 

Professor Geraldo Bezerra ~e 

do mundo - mu mais especif aa 
da Europa - colocaraM uas pq,~.-.~, 
apoiaram os escritos e pregações em 
no da soluçã4t cristã para o prohl~a. 

''A violência das revoluções politicas 
di•·idiu o corpo social em duas classes: 
ca\oU entre elas imenso abismo. De um 
lado a onipotência na opulência. uma 
laq:ão. senhora absoluta da indústria e 
do comércio. torce o curso da riqueza e' 
laz correr para o seu lado todos '"' 
mananciais. lacçào. que tem em suas 
mãos. mais de um motor da adminis· 
tra~· ào pública. Do outro. a fraquez.a na 
indigência. uma multidão com alma ui· 
cerada. sempre pronta para a desonl~" . 

Assim- acentou o Professor Bezerra de 
Menves- o Papa Leão X 111 fixou. com 
lucide1. o quadro entristecedor do mun· 
do de então: assim ele pintou-o em cores 
vhas. Nessas pala\Tas. ou melhor. nessa 
denúntia histórica. delineia·se a fisio· 
nomia de uma épol·a. 

As teses. diretrizes. os apelos. as 
condenações. os alvitres. tudo que o 
Papa foca lit.ou na Rerum Novarum !oi 
minuciosamente relatado - com ri· 
queta de detalhes e comentários- pelo 
prolessor. Nestes pontos estão englo· 
hados os pareceres da Igreja em relação 
ao problema da propriedade individual. 
para a qual Leão XIII observou: a so· 
luçüo não está em destruí· la. mas em dis· 
seminá·la. em multiplicar o número dos 
pequenos proprietários. Nem retirar a 
todos esse direito. como sustenta o 
comunismo. com a solução coleti\ista : 
nem imp<~sibilitá·la a<l'> trabalhadores. 
como resultou do capitalismo liheral. Q 
que importa t.' torná-lo <ll'essi\d . 

Be1.erra de Menezes também des· 
tacou estas pala\Tas qut• o Papa Pio XII 
proleriu aos trabalhadores espanhóis~ 
durante discurso em março de 1951: "O 
prindpal !ator da maior difusão da 
propriedade será sempre o justo sahirio" . 
Após citar o, trecho. o prokssor comt·n· 
tou: o tema é atualíssimo. Em seguida fe1 
~ilações de Gaston Morin e René Thiery. 
que rejeitam a socialitaçào da pro· 
priedade . para logo depois observar: 

- "Pensem nisso empregadores res· 
ponsáveis pela coisa pública. e lavore· 
çam os meios de acesso à propriedade 
..:om o apoio no trabalho. para que se 
transmude o no\So quadro social. tão im· 
pressionante ainda o número de brasi· 
kiros cheles de lamilia. trabalhadores in· 
,·ansá•·eis. destituídos de moradias 
próprias e \hendo :_ o nümt>rot.' alarman· 
te- em nmdiçilt!s primiti\as ,. insaluhrt>S. 
Volte-se o BNH I Banco Nal·ional da 
Habitação). precipuamente. ao aten· 
dimento das categorias prolissionais de 
nin:is remuneratórios em que se en· 
<juadra a imensa maioria dos trabalha· 
dores brasileiros. 

O Prolessor Beterra . após muitas 
nutras l'Oiocações . considerações. sobre 
a Rerum linalitou ditando: F )'l<MÍ\d 

atuali1ar e ampliar os ensinamentos 
sul·iais de Leão XIII. sem pretender que 
a Igreja se despregue do passado. es· 
que~· a as promessas de Cristo e se trans· 
mude no rochedo submerso. depojando · 
'.: do patrimônio sagrado <jue o Filho 
llnit'u lhe conlinu. sem exigir 4ue ela se 
in..:line para o materialismo. apoiando· 
lho: a' teses. lat.endn·lhe ·. l'aríl'ias. sem 
pr~"·re•· er 4ue se d~ssacralite. rejeite 
'erdades t>terna'. altert• a t'Oill'epç;io·,·ri\· 
lá du homem e do mundo. 



CDDPH 

Sob a presidência do Ministro da 
Justiça, Ibrahim Abi·Ackel, o Conselho 
de Defesa dos Direitos da Pessoa Hu
mana. em sessão realizada ontem, co
memorou o JJO aniversário da "Declara
çlo Universal dos Direitos do Homem". 
Diversos conselheiros falaram sobre o 
significado da data, entre eles Senador 
Nilo Coelho , ~nistro Geraldo Bezerra 
de MenlliJ , presidente da ABI, Bãrbõsa 
Lima Sobrinho; presidente da OAB, Ber
nardo Cabral, e acadêmico Pedro Cal· 
mon, entre outros. 
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Presidido por Abi-Ackel, ConMlho reunlu·M por mala de duas horas 

Conselho de Direitos não 
reabre caso Rubem Paiva 

BRASlLIA (O GLOBO)- Com criticas 
do conselheiro Benjamin Albagli- que o 
definiu como "inoperante" - o Conselho 
de Defesa dos Direitos da Pessoa Huma. 
na reuniu-se ontem por mais de duas ho
ras, nlo indo além de decisões a respeito 
de seu próprio esquema de funcionamen
to. 

A tentativa de reabrir o caso do desapa
recimento do ex-deputado Rubem Paiva, 
feita pelo presidente da Ordem dos Advo
gados do Brasil, Eduardo Seabra Fagun
des, caiu ante decislo do presidente do 
Conselho, ministro Ibrahim Abi-Ackel, de 
determinar uma pesquisa nas atas do 
CDDPH para saber qual o destino dado ao 
processo. 
PAUTA 

Aos 36 casos de suposta violaçlo dos di
reitos humanos em tramitação no Conse
lho somou-se mais um: o conselheiro Ben
jamin Albagll denunciou falhas no inqué
rito aberto para apurar as responsabili
dades pela morte de Francisco do Rosário 
Barbosa, atribulda a violências policiais. 
(Outraalnformaçõea na piglnall). 

O plenário nlo pôde examinar cinco ca
sos incluídos na pauta porque os relatores 
nlo apresentaram seus pareceres. E os 
lideres do PMDB no Congresso, senador 
Marcos Freire e deputado Odacir Klein, 
nlo compareceram, sob a alegaçlo de 
que, com a manutenção do caráter sigilo
so das reuniões e a constituiçlio do órglo 
dando maioria ao Governo, o Conselho 
perde sua força. 
RUBEIIPAIVA 

_ O conselheiro Seabra Fagundes havia 
levado para a reunllo do Conselho uma 
longa declaraçlio a respeito do caso Ru
bem Paiva, concluindo por pedir a rea
bertura das investigações. Depois de ci
tar depoimentos prestados pela mulher 
do ex-deputado, Eunice Palva, argumen
ta o presidente da OAB: "Os elementos de 
prova existentes justificam a instauraçlio 
de inquérito, para o cabal esclarecimento 
dos fatos relacionados com o desapareci
mento de Rubem Palva, até hoje envolto 
em mistério e suspeitaa, principalmente 
face à precariedade da slndicincla reali-

zada na época". Ainda segundo Seabra 
Fagundes, a verslio de tentativa de fuga 
do ex-deputado quando em poder de ele
mentos do esquema de segurança -uma 
das que foram apresentadas à época do 
desaparecimento - "é inaceitável". O 
documento de Seabra Fagundes lembra 
que Palva havia sofrido uma fratura no 
calcanhar, meses antes de ser detido, e 
que, "sendo pessoa corpuienta, ser-lhe-la 
praticamente imposslvel sair do banco 
traseiro de um Volkswagen, em melo a 
um tiroteio, e dele afastar-se sem ser 
atingido por uma das balas". 

A pretenslio de Seabra Fagundes de 
reabrir o caso fez com que vários conse
lheiros manifestassem dúvidas a respeito 
do destino dado ao processo: alguns acha
vam· que tinha ocorrido arquivamento; 
outros acreditavam que o processo nlio fo
ra desativado, mas estava à espera de fa
tos novos para uma eventual reabertura. 
Diante disso, o ministro da Justiça, Ibra
hlm Abi-Ackel, determinou a pesquisa 
nas atas do CDDPH. 
ANISTIA 

O conselheiro Barbosa Lima Sobrinho, 
representante da Associaçlio Brasileira 
de Imprensa, apresentou documento des
tinado a provar que a aplicaçlio da Lei da 
Anistia está sendo entravada por funcio
nários do segundo escalAo da admlnistra
çlo federal. Segundo levantamento da 
ABI, disse, foram afastados da Marinha, 
Exército, Aeronáutica, Corpo de Fuzilei
ros Navais e Policias Militares 6.639 pes
soas, para um total de 1.060 reformas e 
apenas 34 reintegrações. 

As decisões quanto ao funcionamento 
do Conselho tomadas ontem foram estas: 
manutenção do caráter secreto das reu
niões; publlcaçlo antécipada da pauta, 
para que os conselheiros tomem conheci
mento dos assuntos que irlo discutir nas 
reuniões; e rejeiçlo de proposta do De
partamento de Pessoal do Ministério da 
Justiça, no sentido de que os Cr1 3700 de 
jeton pagos a cada conselheiro sejam de
positados no Banco do Estado do Rio de 
Janeiro, em vez de serem entresuea ao fi. 
nalde cada reunilo. 



~~o{~ 
. .l 

. . = ~ol~) 25""-;3 - 4981 

BRASíLIA - Em mais de duas horas de reunião, ontem, o Con· 
se-lho dos Direitos da fgsoa Humana tomou efetivamente apeiiãs 

"" três decisões: ainda desta v~ a reunião seria secreta, como faculta o 
regimento Interno; o pagamento do jeton de Cr$ 3.700,00 continuará 
sendo feito a cada conselheiro em cheque nominal, pessoalmente, a 
cada reunião; e a pauta das reuniões serão distribuídas com ante
e;edência para que os conselheiros possam saber o que vão examl· 
nar à cada sessão. 

A demmcla da. Sociedade Pa
raense de Defesa dos Direitos Hu
manos, apontando violências, inclu
sive policiais, relacionadas à luta pe
la posse da terra em áreas urbanas 
e rurais do Estado do Pará, maiS 
uma vez também foi adiada. Seu re
lator, João Batista Itapary, repre• 
sentante do Ministério Público no 
c.>nselbo, alegou que seu parecer ain· 
da estava sendo datilografado, em· 
bora garantisse que também tinha 
estudado o caso e até escrito suas 
conclusões. Faltou passar a limpo. 

O professor de Direito Constitu
cional que tem vaga no Conselho,. 
Pedro Calmon, nomeado pelo Gover
no, também pediu adiamento do 
exame do processo do qual era re· 
lator. Desculpou-se dizendo que não 
tinha. em mãos o proceSSo pelo quaJ 
a Sociedade Maranhense de Direi
tos Humanos apela em favor da-pro
motora Helena Heluy, que estaria so-

l frendo ameaças e pressões por par-. 
te de autoridades. 

O caso do militar Giliate Cardo
So Cot!lho, do Rio de Janelro, que 
foi absolvido por unanimidade pela 
Justiça Militar, mas não conseguiu 
sustar a. punição que lhe havia sido 
Jmposta, considerando-se, portanto. 
"sob efeito de pena por crime que 
não cometcll", deveria ser relatado. 
pelo 'representante da OAB, Eduardo 
ae·abra Fagundes, que alegou não te: 
concluido seus estudos sobre o caso. 

Das 37 denúncias de violação de 
Direitos Humanos em t-odo país re
cebidas pela CDDPH, apenas cinco 
foram inchúdas na pauta e todas ela.; 
adiadas para uma das próximas cinco 
reuniões previstas em lel para este. 
ano. E, mais uma vez, a liderança 
da Oposição no Congresso negou-se 
a participar, alegando mudat1ças na 
composição do Conselho que deu 
maioria. absoluta a. representantes 
oficiais do Governo e tornaram se
cretas as reuniões do órg§.o. O líder 
do PMDB no Senado, Marcos Fretre, 
oficiou ao Conselho a. decisão da. 
Oposição. 

A primeira den'Úllcia da pauta, 
feita pela Comissão de Justiça e Paz 
de Nova Iguaçu, detxou de ser rela
tada porque o presidente da Asso
ciação Brasileira de , Educação, Se&:· 
jamin Albagli, alegou não ter o pro
cesso em mãos, embOra se dlspuse&Se 
a falar alguma colsa sobre o assun-. 
to, valendo-se apenas da memória. 
A denúncia da Comissão de Justiça e 
Paz refere-se a problemas humanos 
e sociais na Baixada Fluminense, 
pichações de Igrejas, invasão de casa 
de operários ilegais por policicls e 
seqüestro de Marcelo de Oliveira. • 

O assassinato presumido do de
tento Francisco Leite Miranda por 
policiais de Dourados, Mato Grosso, 
processo para ,o qual foi designado 
relator o representante do Conselho. 
Federal de CUltura Ger Ido Bezarra 
de Menezes tamb m ficou e n • 
o. O Conselho ec u que nada de· 

verta fazer. uma vez que o caso est_a 
l)endo apurado pela Justiça estaduaJ. 
Agir de outra forma. segundo EUcU
des Mendonça, secretárto do Come
lho e chefe de gabinete do Ministro 
da Justiça, significaria a. interven-. 
ção indevida na Just.iça e formação 
de um processo paralelo. 

Proposta defendida pela OAB e 
ABli para reabertura das investiga
ções sobre o desaparecimento do ex
deputado Rubens Palva, depoill de 
preso por militares no Rio de Janet
ro, foi adiada por lnterferêncta do 
presidente nato do Cor.selho, o Mi
nistro da Justiça. Ibrahim Abi-Ackel,. 
diante da dúvida levantada. por con
selheiros sobre se o procesSo fora 
efetivamente arquivado ou apenas 
esquecido à espera de fntos novos". 
Abi-.Ackel determinou que se fizes
se uma pesquisa nas atas do CDDPH, 
porque ninguém sabia exatamente 
que fim tivera o processo. 

Seabra Fagundes conseguiu inse
rir nos assuntos a. serem discutidos,. 
desde que aprovado por unanimida· 
de, o caso da tortura e prisão em 
cárcere privado por motivos poliU· 
cos do- Ines ruennê" 'Romeú. .. . .. 



OF.GP. 313/81 Em 24 de março de 1981 

Senhor Ministro 

Tenho a honra de comunicar ao eminente cole 

ga que este Tribunal, entre as comemorações do 409 aniversário' 

da nossa Instituição, realizará, em Brasília,DF, de 28 de abril 

a 19 de maio, um "Congresso sobre Justiça do Trabalho", do qual 

lhe dará notíci~ circunstanciada o programa_anexo. 

Ao fazer-lhe esta comunicação, tendo em vis 

ta os relevantes serviços que Vossa Excelência prestou a este ' 

Tribunal, como seu Presidente, e, de modo mais amplo, à Justiça 

do Trabalho Brasileira, convido Vossa Excelência a participar 

daquele conclave, na qualidade de convidado especial. 

A presença de Vossa Excelência seria alta -

mente desvanecedora para mim, pessoalmente, bem como para todos 

os integrantes desta Corte, que sempre contou com sua meritória 

colaboração. 

A Sua Excelência o Senhor 

Ministro GERALDO MONTEDÔNIO BEZERRA DE MENEZES 

/wnb 



• 

Muito agradeceria se o ~lustre colega me co~ 

firmasse, com a maior antecedência possível, seu comparecimento, 

bem como os dias de permanência em Brasília, a fim de que seja 

possível à Coordenação do Congresso determinar providências qua~ 

to ao fornecimento de passagem e reserva de hotel. 
Aproveito o ensejo para reiterar-lhe eleva

dos protestos de alto apreço e de constante admiração. 

RAYJ~L~ 
Ministro Presidente 

/wnb 



A Comissão Nacional de Moral e Civismo 
do Ministério da Educação e Cultura 

tem a honra de convidar 
' 

para a Sessão Solene de abertura do 
V Encontro Nacional de Educação Moral e Cívica, 

a realizar-se no dia 16 de novembro de 1981, 
às )/horas. 

-11 

~ 
Local: Centro de Treinamento da TELEBRÁS 
SAN - Via L-4 Norte- Quadra 6- Lote 4 

Brasília-O F 
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Promoção: Comissão Nacional de Moral e Civismo 
Sede: Palácio da Cultura 

Rua da Imprensa nP 16 - 6P andar -sala 602 
(MEC) 
Cidade do Rio de Janeiro- Est. RJ 
CEP: 20.030 
Telefones: 2204040-262-8733 

• 

A EDUCAÇÃO CONSISTE EM DAR AO CORPO E À ALMA 
TODA A PERFEIÇÃO DE QUE SÃO CAPAZES. 

PLATÃO 



MINISTtRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
COMISSÃO NACIONAL DE MORAL E CIVISMO 

CONSELHEIROS 

ADOLPHO JOÃO DE PAULA COUTO -Presidente 
FRANCISCO DE SOUZA BRAS I L- Vice-Presidente 
EDI'LIA COELHO GARCIA 
RUY VIEIRA DA CUNHA 
FRANCISCO LEME LOPES 
MARTINHO CÂNDIDO DOS SANTOS 
GUMERCINDO ROCHA DOREA 
JOSt BARRETTO FILHO . 
CARLOS AUTO DE ANDRADE 

COLABORADORES: 

SECRETARIA DE ENSINO DE 1P e 2P GRAUS do MEC 
(SEPS) 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO, representada pelas professoras Maria 
Aparecida Seixas de Oliveira e Marly Del PantaCastello Bran
co. 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO DIS
TRITO FEDERAL- COMOCI/DF 
CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTO DA TELE
BRÁS, em Brasília 

• 

+ 
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NOTICIA 

O V Encontro Nacional de Educação Moral e C(vi
ca, em continuação dos anteriores, realizados em diversos 
Estados, é promovido agora pela COMISSÃO NACIONAL 
DE MORAL E CIVISMO, com o apoio do MINISTtRIO 
DA EDUCAÇÃO E CULTURA. 

Seus objetivos, traçados nas Instruções anexas, 
fundamentam-se no Decreto-lei nP 869, de 12.9.69 e seu 
Regulamento, o Decreto nP 68.065, de 14.1.71. De acor
do, em geral, com essas normas, a política nacional de edu
cação, no campo da educação moral e da educação cívica, 
obedece a uma filosofia fundada em valores espirituais, éJi
cos e democráticos, com vistas ao caráter e à cidadania dos 
brasileiros, mormente à formação da juventude, que n11s 
eiolas se habilita à futura liderança do País. t agente desse 
processo educativo, na alta administração, o Ministério da 
Educação e Cultura, por intermédio da Comissão Nacional 
de Moral e Civismo, cujos órgãos de apoio se distribuem 
pelos Estados e Territórios sob a forma de Representações 
da CNMC, Coordenações de Educação Moral e Cívica (CO
MOCis). Coordenadorias de Estudo de Problemas Brasilei
ros, nas Universidades e demais estabelecimentos de ensino 
superior, disciplinas de Educação Moral e Cívica e Organi
zação Social e Política do Brasil, além de Centros Cívicos 
Escolares, nos estabelecimentos de ensino de 1P e 2P 
graus. 

Ao lado desse aspecto formal e sistemático, a ativi
dade se amplia aos~ assistemáticos, com a colaboração 
da imprensa, rádio e televisão, contando igualmente com a 
cooperação das instituições comunitárias. 

Como resultado, conseguiu-se até agora rom er a 

I 
barreira de indiferença, em alguns casos de antagonismo, a 
essa ação educativa, instituindo o sistema na grande .maioria 
das Universidades, Faculdades e Escolas de 1 P e 2P graus, 
movimentando os Centros Cívicos e criando, enfim, uma 
mentalidade receptiva ao desenvolvimento da missão pro-
posta por aquela legislação. -- -
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Persistem, no entanto, obstruções, decorrentes da 
desinformação e do confronto com ideologias malsãs. O 
ambiente moral padece da subversão atual de valores. Além 
disso, alguns problemas, como os de formação didática ~ 
pedagógica, metodologia e instrumentação do ensino e, em 
alguns casos, competição negativa dos meios de comunica-
ção de massa, desafiam soluções na própria funcionalidade 
do sistema. 



Programa-se, assim, este novo Encontro Nacional 
com o · objetivo de enfrentar tais óbices, em busca da am
bientação ética, social e cfvica, sem a qual nenhuma nação 
realmente prospera, nenhum povo de fato evolui, segundo a 
sábia e irretorqu fvel lição da História. 

INSTRUÇÕES 

1 - Local: Brasília, DF. Centro Nacional de Treinamento da 
TELE BRÁS. 

Endereço:SAI/N- Via L/4 Norte- Ouadra 6- Lote 4 
-DF. 

2- Período: 16 a 20 de novembro de 1981 

~-Temática principal: Campanha Nacional de Preservação 
dos Valores Morais. 
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4- Temática suplementar: Formação de Recursos Huma
nos para o ensino de EMC/OSPB/EPB; Metodologia des-
sas disciplinas e problema dos textos didáticos. 

5 - Objetivos específicos do Encontro: 
a) chegar a conclusões sobre a realização de uma Cam

panha Nacional de Preservação dos Valores Morais; 

b) colher elementos para essa Campanha, através da 
troca de opiniões dos diversos setores de pensamen
to representados no Encontro, de maneira a atin-

1 

gir-se um denominador comum quanto às causas da 
subversão de valores que se alastra na sociedade e 
possíveis soluções para o problema; 

c) definir o papel que cabe às di · · EMC/OSPB/ 
EPB e atividades correspon entes, previstas no De
creto-lei nP 869/69, bem como aos professores, co
ordenadores e orientadores dessas disci linas e ativi
dades, no processo educativo de formação do cará
ter nac1onal; 

d) traçar as responsabilidades dos diferentes setores da 
comunicaçao e da opinião pública, mormente dos 
me1os de comunicação de massa, em relação à terT)á
~o; -

oferecer subsídios para uma política nacional que per
mita a mais construtiva aplicação dos princípios axio
lóaicos do Decreto-lei nP .--

6 - Participação: 
6.1 -Participantes: 

Representação do MEC 
Comissão Nacional de Moral e Civismo 
Representação do CFE 
Representação do CFC 
Representação do CENAFOR 
Representação das COMOCis 
Representantes da CNMC nas UF 
Coordenadores de EPB nas Universidades 
Grupo selecionado de Orientadores de CCE 
Grupo selecionado de Professores de 
E MC/OSPB/E PB 

6.2- Convidados 
Representantes do Congresso (Senado e Câmara) 
Representantes do Supremo Tribunal Federal 
Representantes do Superior Tribunal Militar 
Representantes do Ministério Público 
Representante do Ministério da Justiça 
Conselho de Reitores das Universidades Brasilei
ras 
Representações da ESG e da ADESG 
Forum de Ciência e Cultura da UFRJ 
Imprensa, TV e Radiodifusão 

7 - Organização do Encontro 
7.1 -Atividades do Encontro: 

7.1.1 -Sessão Solene de abertura - Presidida pelo 
Presidente da República ou seu Representan
te. 

7.1.2 -Sessões Plenárias, sob a presidência do Presi
dente da CNMC, do Presidente ou Represen
tante do CFC e do CFE e de membros do 

~
. Colegiado da CNMC, alternadamente. O Pre

sidente designará, dentre os presentes, o Se
cretário e o Coordenador de debates da Ses
são. 

7.1.3 -Grupos de Trabalho -Serão constitu f dos se
te (7) Grupos de Trabalho, aos quais caberá 
desenvolver os temas do Encontro. Abaixo a 
relação desses Grupos, de acordo com os te
mas que especificamente lhes competirão : 

Grupo 1 - Tema: Problemática da situação 
moral da sociedade em nosso tempo . 
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Grupo 2 - Tema: O papel da educação e, 
particularmente , das disciplinas EMC/OSPB/ 
EPB, na preservação dos valores morais e cívi
cos da nacionalidade. 

Grupo 3 -Tema: Os meios de comunicação 
de massa e a educação assistemática. 

Grupo 4 -Tema: Subsídios para uma políti
ca nacional, operativa da educação moral e 
social na atual conjuntura. 

Grupo 5- Tema: Campanha Nacional de Pre
servação dos Valores Morais . Fundamentação 
éOperacionalização. -

Grupo 6 -Tema: Formação de Recursos Hu
manos para o ensino de EMC/OSPB/EPB. 

Grupo 7 -Tema: A metodologia das discipli
nas EMC/OSPB/EPB e o problema dos textos 
didáticos. 

Além desses Grupos, formar-se-á mais um, o 
Grupo 8, constituído dos Relatores de cada 
um dos outros Grupos, sob a presidência do 
Relator-Geral, destinando-se à elaboração das 
conclusões finais do Encontro, para serem 
submetidas à Sessão Solene de Encerramento. 

7 .1.4 -Sessão Solene de Encerramento, sob a presi
dência do Ministro da Educação e Cultura ou 
seu Representante. 

7.2 -Mecânica do Encontro 
7.2.1 -Sessão Solene d~ Abertura 

Iniciar-se-á com a execução do Hino Nacio
nal. Nesta Sessão falará o Presidente da Co
missão Nacional de Moral e Civismo, dizendo 
das finalidades do Encontro e fazendo uma 
síntese dos problemas que nele serão estuda
dos e discutidos e relacionados ao tema prin
cipal, aos temas suplementares e aos objetivos 
específicos do Encontro. 

7.2.2- Sessões Plenárias 
As Sessões Plenárias serão dedicadas à realiza
ção e debate de conferências e à apresenta
ção, discussão e votação dos Relatórios dos 
Grupos de Trabalho. 

7.2.3 -Grupos de Trabalho 
Destinam-se os Grupos de Trabalho ao estudo 
e debate dos temas estabelecidos pela Comis
são Nacional de Moral e Civismo para o En
contro, dentro de sua temática principal ou 
suplementar, de modo a serem fixadas as res
pectivas conclusões, que deverão ser submeti
das às Sessões Plenárias. Cada Grupo de Tra
balho escolherá um Coordenador e um Rela
tor, cabendo a este apresentar o respectivo 
Relatório conclusivo às Sessões Plenárias. A 
apresentação do Relatório deverá ser feita na 
sessão seguinte à de realização da conferência 
relativa ao tema a que diga respeito. Os Gru
pos se reunirão à hora designada, sem preju r
zo da participação de seus membros nas Ses
sões Plenárias. Facultativamente, além de seu 
tema especffico, os Grupos poderão dedicar
se ao estudo dos demais temas, corno prepa
ração ao respectivo debate em Plenário. 

7 .2.4 - Sessão Solene de Encerramento 
A Sessão Solene de Encerramento, que será 
realizada à tarde do último dia do Encontro 
terá por finalidade principal tornar conheci: 
menta, para a devida apreciação, das Conclu
sões Finais do Encontro e das Diretrizes do 
Plano da Campanha Nacional de Preservação 
dos Valores Morais. 
As Conclusões Finais do Encontro serão apre
sentadas pelo Relator Geral, após consulta, 
no Grupo 8, aos Relatores parciais dos outros 
Grupos, estudo de seus respectivos relatórios 
e· observância das conclusões aprovadas nas 
Sessões Plenárias. 
As Diretrizes do Plano da Campanha de Pre
servação dos Valores Morais serão apresenta
das pelo Relator do respectivo Grupo 5, com 
observância das conclusões aprovadas em Ses
são Plenária e após consulta ao Relator Geral 
e aos Relatores parciais na reunião do Grupo 

8. 
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do Enc<2._ntro. Antes do final da Sessão, desig· 
nar-se-á a Comissão incumbida dos Anais do 
Encontro, marcando-se data e local do VI En
contro. Caberá o encerramento ao Ministro 
da Educação e Cultura ou seu representante, 
executando-se por fim o Hino Nacional. 

7 3 --Organização Administrativa - Serão órgãos adm i· 
nistrativos do Encontro: 

7 .3.1 -Coordenação Geral do Encontro 
Caberá a esse órgão coordenar em geral as 
atividades do Encontro, orientando a realiza
ção das Sessões de Abertura e Encerramento 
e .das Sessões Plenárias, bem como a organiza
ção e atuação dos Grupos de Trabalho, de 
modo a entrosar o seu funcionamento com o 
das Sessões Plenárias, para o fim essencial de 
apresentação dos Relatórios, sua discussão e 
votação em Plenário. Caber-lhe-á igualmente 
orientar a consulta entre o Relator Geral e os 
Relatores de ·Grupos de Trabalho, para o fim 
de elaboração das Conclusões Finais do En
contro e das Diretrizes do Plano da Campa· 
nha, a serem submetidas à Sessão Solene de 
Encerramento. Em entendimento com a Se
cretaria-Executiva, a Coordenação Geral do 
Encontro programará a coordenação das vá
rias atividades e atenderá a todos os proble
mas surgidos durante o Encontro. Ds mem· 
bras da Coordenação e o Coordenador Geral 
serão designados pela Presidência da CNMC. 

7.3.2- Secretaria-Executiva 
À Secretaria-Executiva, dirigida por um Se
cretário-Executivo, incumbe assessorar admi· 
nistrativamente as atividades do Encontro, 
atendendo aos participantes e convidados, 
prestando as informações necessárias, forne
cendo o material indispensável e realizando as 
tarefas que lhe forem ditadas pela Coordena· 
ção Geral ou pelo Presidente da CNMC, mor· 
mente as de mecanografia e de taquigrafia, e 
as de trânsito e encaminhamento de papéis. 
Haverá na Secretaria-Executiva serviços de re· 
gistro dos participantes e dos interessados nas 
diferentes atividades do Encontro. 

8 - Disposições Gerais 
8.1 - O Relator Geral do Encontro, incumbido de 

apresentar à Sessão Solene de Encerramento as 
Conclusões Finais, será designado pelo Presidente 
da Comissão Nacional de Moral e Civismo. 

8.2- As votações nos Grupos de Trabalho serão sem
pre nominais; nas Sessões Plenárias e de Encerra· 
menta serão simbólicas. 

8.3 -Os Grupos de Trabalho e as Sessões do Encontro 
deliberarão por maioria simples. 

8.4 ~Não será permitida no Encontro a discussão de 
matéria de caráter ideológico, pol ftico, religioso 
ou étnico estrito. 

8.5 -Para a realização das conferências, serão os se
guintes os temas do Encontro: 

1 P ) Problemática da situação moral da sociedade 
em nosso tem o. 

2P ) O papel da educação e, particularmente,Jlas 

)? ~finas MC OSPB/EPB, na 

3P ) Os meios de comuni:_açã~ ~~ massa e a edu-
cação assistemat1ca. 

4P ) Subsídios para urna oi ítica nacional, opera· 
tiva dãeduc~i; morªÍ e social na atual con
juntura. -

- Coordenador Geral do Encontro 
Prof. M. Gl RÃO Barroso 

-Secretária-Executiva do Encontro 
Prof!l Elzy Lobo Costa 



A Comissão Nacional de Moral e Civismo 
do Ministério da Educação e Cultura 

tem a honra de convidar 

para a Sessão Solene de abertura do 
V Encontro Nacional de Educação Moral e Cívica, 

a realizar-se no dia 16 de novembro de 1981, 
às )/(horas. 

-1-i 

~ 
Local: Centro de Treinamento da TELEBRÁS 
SAN- Via L-4 Norte- Quadra 6- Lote 4 

Brasília-O F 
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Inform2~os que o sald~ da refrr~tc{~d~~esta 
da te é de :·rtl. 008, 5C:) , 00 (Hum milhão e ~~~to"' \c~iy1 a e 
que a mesma podéra ser movimentada co!Il ~s a'~frie., ll.f~j' do'\1, 
h ores: Custodio Joaquim ~eixo to de Azev~~o Biouçs.~?--tSs\valdo ' 
·de Souza Valle, J..da hyl _Lourenço Diae e J3r'\nn de Aj:l~ade ,por
se tratar de conta conJunta E. B _., . /C t ~· · · rauesco as e o Jo 

· f'JOS CONFIAMOS EM DE S" 

ACADEMIA INTERNACIONAL DE JURISPRUDt:NCIA 
E DIREITO COMPARADO 

CAMPANHA PRO SEDE PROPRIA 

Observação: A cota de Cr$ 50.000,00 estabelecida para cada acadêmico, em sessão 
extraordiná ria do di<:~ 5 de fevereiro de 1981, será mantida , somente para os que já 
inic:aram as ::ontribuições, e para os que as iniciarem até 31 de dezembro de 1981. 
Após essa data , é evidente que não poderá a mesma permanecer, porquanto, se assim 
fosse, haveri a uma defasage m gri tante, entre os que primeiro colaboraram e os que 
irão iniciar as suas contribuições a partir de janeiro de 1982. Para estes, a cota estabe· 
tecida em 5 de fevere iro, de CrS 50.000,00, bem como as parcelas dos que se torna· 
rem inadimplentes, sofrerão correção monetária, após 31 de dezembro de 1981. 
Fiesumindo : Os que inic iarem as. suas contribuições até 31 de dezembro não sofrerão 
correção monetária, se não faltarem, mensalmente, com suas contribuições. 

O "M .. nc.:u .... i rn .luríc4ir.o" oublicar~ . semore. um balancete das contribuições efetua·. 

I. 

dils pelos Membros da Academia Internacional de Juriswudência c Direito Compar<~c 
Totais receb idos, até 20 de outubro· de 1981, dos Senhores Acadêmicos: 

José Eduardo do Prado Kelly 
Brenno de Andrade 
Custódio de Aze.,..edo Bouças 
Dulcydides de Toledo Piza 
José da Cunha Filho 
Albino Lima 
Laércio da Costa Pellegrino 
João Garci'a 
Theophilo de P.-zeredo Santos 
Cássio de Mesquita Barros Jun ior 
Roberto Davis 
Paulino Jacques 
Dante Pacini 
Luiz Gastão de Carvalho Cunha 
Jés Elias Carvalho de Paiva 
José Guilherme Ferreira de Souza 

--:f> Geraldo Bezerra de Menezes 
Adahyl Lourenço Dias 
Arthur Machado Paupério 

Alfredo Buzaid 
Anton io Paiv<l Melo 
Milton Menezes da Costa 
Luiz de Pinho Pedreira da Silva 
Edison Soares 
Geraldo Machado Carneiro 
Edmo Lima de Marca 
Oswaldo de Souza Valle 

(completa) 
(completa) 
(completa) 
(completa) 
(completa) 
(completa) 

Moacyr Velloso Cardoso de Oliveira 
Ana Lucia de Lyra Tavares 
Orlando Gomes 
Jorge Alberto Romeiro 
Aloysio Maria Teixeira 
Ernesto Queiroz Junior 
Altamiro Baptista 
F rancis Castro Rebelo 
Sebastião Rodrigues Lima 
Ru bens Cione 
Sebastião de Almeida Alves 
Carlos Xavier P(!CS Barreto Brandão 
Hélio Lima Mc:scarenhas 
Paulo Cesar Pereira da Silva 
Jaime do Nascimento Bastos 
Georgette Nacarato Nazo 

., 

Cr$ 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
40.C 
40.C 
40.( 
35.( 
35.( 
35.( 
35.( 
35. ( 
30.( 
30 c 
30.( 

3o] 
30.( 
20.( 
20.( 
20 .1 
20.1 
20.1 
20.\ 
15.1 
15 .1 
15.1 
15.1 
15. 
15. 
10. 

.I 10. 
10. 
10 . 
1 o. 
5. 
5. 
5. 
5. 

~ j 
sj 

·1.040-j 
_ I -- -~- -1- -.C.-:"""., ~ 
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tADEMJA INTERNACIONAL DE JURJSPRUD~NCIA 
E DIREITO COMPARADO 

CAMPANHA PRO SEDE PROPRIA 

1\ cota de CrS 50.000,00 estabelecida para cada acadêmico, em sessão 
l do din 5 de fevereiro de 1981, será mantida, somente para os que já 
:ontribuições, e para os que as iniciarem até 31 de dezembro de 1981. 
:a, é evidente que não poderá a mesma permanecer, porquanto, se assim 

uma defasagem gritante, entre os que primeiro colaboraram e os que 
suas contribuições a partir de janeiro de 1982. Para estes, a cota estabe· 

!e fevereiro, de CrS 50.000,00, bem como as parcelas dos que se torna· 
mtes, sofrerão correção monetária, após 31 de dezembro de 1981. 
)s que iniciarem as. suas contribuições até 31 de dezembro não sofrerão 
etária, se não faltarem, mensalmente, cor:n suas contribuicões. 

o Jurícico" publicará, sempre, um balancete das contribuições efetua·: 

das pelos Membros da Academia Internacional de Jurisprudência c Direito Comparado. 
Totais recebidos, até 20 de outubro· de 1981, dos Senhores Acadêmicos: 

José Eduardo do Prado Kelly 
Brenno de Andrade 
Custódio de Aze ... edo Bouças 
Dulcydides de Toledo Piza 
José da Cunha Filho 
Albino Lima 
Laércio da Costa Pellegrino 
João Garcia 
Theophilo de J.\zeredo Santos 
Cássio de Mesquita Barros Junior 
Roberto Davis 
Paulino Jacques 
Dante Pacini 
Luiz Gastão de Carvalho Cunha 
Jés Elias Carvalho de Paiva 
José Guilherme Ferreira de Souza 

--;!>- Geraldo Bezerra de Menezes 
Adahyl Lourenço Dias 
Arthur Machado Paupério 

Alfredo Buzaid 
Anton io Paiva Melo 
Milton Menezes da Costa 
Luiz de Pinho Pedreira da Silva 
Edison Soares 
Geraldo Machado Carneiro 
Edmo Lima de Marca 
Oswaldo de Souza Valle 

(completa) 
(completa) 
(completa) 
(completa) 
(completa) 
(completa) 

Moacyr Velloso Cardoso de Oliveira 
Ana Lucia de Lyra Tavares 
Orlando Gomes 
Jorge Alberto Romeiro 
Aloysio Maria Teixeira 
Ernesto Queiroz Junior 
Altamiro Baptista 
Francis Castro Rebelo 
Sebastião Rodrigues Lima 
Rubens Cione 
Sebastião de Almeida Alves 
Carlos Xavier P~cs Barreto Brandão 
Hélio Lima Mascarenhns 
Paulo Cesar Pereira da Silva 
Jaime do Nascimento Bastos 
Georgette Nacarato Nazo 

~ 

CrS 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
35.00Q, CY.J 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
30.000 ,00 
30.000 .00 
30.000,00 
30.000.00 
30.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
10.000,00 
10.000.00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 

5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 

·1 .040.000,00 
Os juros e co'rreção monetária, até 30.9.81 es~o inclu(dos na declaração da página ao lado. 




