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Ministro Geraldo Bezerra
de Menezes
Loova~~ a Editora Cromos,
.que tem sede em Niterói, por
seus numerosos e bons lançamentos. Entre os bons títulos
está "A Alma do Homem", do-Ministro Geraldo Bezerra de
Menezes, ilustre colaborador de
.UNIDADE Assíduo e da primeira hora.
·
c
O professor e acadêmico
Ângelo Longo declara, na apresentação, que o a~Jtor p<?SSUi a
magia do lirismo. E têm motivos,
para o elogio consagrad6r.
· Antes do mais, devemos ressaltar a felicidade do título - A
Alma do Homem, extraído do livro de Machado de Assis - Americanas. Em verdade, 6 Ministro, que estréia na área poética, ·
desvenda-se nestas páginas, de
vida e reminiscências, inclusive
através de al~mas produções
dos tempos de estudante; longínquos, por sinal.
Em todas as fases e momentos de sua existência, fartas de
árduas lutas e vitórias, dêsco-'
bre, sem nenhum respeito humano, a presença divina·e a exalta com profundo espírito ciis~
tão. Há, no volume, páginas edi- ·
ficantes sobre Deus, uno e trino,
a Santíssima Virgem, os santos
,e a Mater et Magistra.
Aq!Ji estão exemplos, limitados
pela exigüidade do tempo, para
revelarmos a· ternura dos seus
versos:
Vigiai, ó Deus, uno e· trino,
meus passos de peregrino.
A devoção Mariana do bene. mérito presidente da federação
das Congregações Marianas de
Niterói e da Confeder~o Nacional reflete-se, entre outras, I
nestas rimas:
Dizei, Senhora do Carmo,
celeste Mãe deste lar,
se tantas bênçãos nos destes,
'que havemos nós de vos dar?
Ao confessar a fé inábalável, o
festejado articulista e representante do Brasil em diversos congressos. 1intemacionais 6J apostolado leigo, não foge ao testemunho do verdadeiro cristão:
· Avida toda persisto.
ém declarar-me, onde esteja,
humilde servo de Cristo
e filho humilde da Igreja.
Já formado em Direito, as8im
se exprimi' - m 1937, no soneto
Tentações.
.
Cnsol de heróis ou charco de
pecados,
ficamos entre odiá-las e temêlas·
•
'
nem ódio, nem temor derrota·'
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Paulo Emílio

firmeza, sim, no empenho de
vencê-las.
Chefe de numerosa família,
consagra capítulo inteiro do livro
ao Lar Cristão. A esposa, D.
Odette, dedica versos desde o
primeiro encontro, em 1935.
Dois anos após, ela aparece
nesta quadra, na qual o vate se
perde em devaneios e nem do
verbo se utiliza. Veja-se:
Odette - o remanso das águas
o lírio branco, a meiga flor,
a pai, o coração sem mágoas
a vida, ·a luz, a voz do amor.
Não poderia esquecer dos filhOs, .nestas páginas emotivas.
Colhemos uma prova, na expansão de 18 de fevereiro de

ridos
e nem por isso a vida nos
abate
Foi bom lutar por filhos tão
queridos, · ·
São quinze filhos do melhor
quilate.
l uita coisa bonita e construtiva teríamos a acrescentar na
apociação das páginas poéticas
de Geraldo Bezerra. Mas, a conclusão se impõe.
Afinal, limitamo-nos. a associar
o lançamento da· A Alma do
Homem, de afirmações definidas
e altos sentimentos, à publica- ·
ção, . da encíclica famosa,
VERITATIS APLENDOR, dos~
berano Pontífice João Paulo 11,
1981:
em prol da família e dos valores
. Ao todo, dois vintênios decor- cristãos .. ·
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n ·omenagem a
Geraldo Bezerra de Menezes
Palavras do Juiz e
Acadêmico
PIZARRO
DRUMMOND
Um fato cultural de relevo
e de alto interesse para a Justiça do Trabalho ainda não repercutiu aqui, neste Tribtmal
Regional do Trabalho, neste
Pleno, ao menos; e é por isto
que peço vênia a- V. Exa, Sr.
Presidente, e a r.neus eminentes pares para agora referi-lo.
Quero aludir à moção
endereçada ao mui eminente
Ministro Geraldo Montedônio
Bezerra de Menezes pelos
Senhores Conselheiros do
Conselho Federal de Cultura,
no momento em que Sua Ex- ·
celência deixava a Vice-Presidência e a Presidência a que,
Ele presidiu o antigo Con-como tal, vinha exercendo.
Os Senhores Conselheiros selho Nacional do Trabalho,
que assinam esse documento órgão que se transformou no
têm expressão nacional. vale Tribunal Superior do Trabalho.
·a pena mencionar os seus no-: Ele foi, aqui, nesta Primeira
mes: Geraldo Melo Mourão, Região, Juiz-Presidente da SeJosé Cândido de Carvalho, gunda Junta de Conciliação e
Newton Rodrigues, Hélio Sil- Julgamento -lá está o seu reva, Abgar Renault, Raymundo trato na parede da Sala <llis
Moniz de Aragão, Hélcio Sessões-, como o encontrei e
Uchôa Saraiva, Marcus conservei com carinho e honAccioly, Francisco Iglesias, ra durante o longo tempo em
Cesar Leal , Vasco Mariz, que lá estive, na respectiva
Evariste de Morais Filho, José titularidade.
De lá da Segunda Junta de
Ferreira Guilar, Mario Chamie,
Conciliação
e Julgamento alAntonio Callado, Carlos Chaçou-se
o
Ministro
ao Tribunal
gas Filho e Vamireh Chacon.
O documentÓ faz referên- Superior do Trabalho, de que
cia à sollcitude e às realizações foi o primeiro Presidente o
do insige Ministro Geraldo instalador e organizador.
A ele deve a Justiça do
Montedônio Bezerra de
Menezes quando à frente do Trabalho os seus passos iniciConselho Federal de Cultura. ais de integração no Poder
· Ajude aos «incontàveis pa- Judiciárío e -por que não dizêreceres e pronunciamentos, lo - o êxito inicial e sólido que
invariavelmente aprovados e então obteve.
O Ministro . Geraldo
aplaudidos, já que marcados
pelo senso de equilíbrio e ele. vação de conceitos"; refere,
mesmo, o que qualifica de "notável contribuição aos estudos
e à colaboração sem conta de
cunho" histórico e literário".
Diz textualmente que o _
Conselheiro Geraldo Bezerra
de Menezes: "Ein verdade,
realizou trabalho sólido na
Vice-:Presidência do Conselho,
dando-lhe novo impulso".
Ora, sr. Presidente, nós todos, da Justiça do Trabalho,
bem sabemos das altas qualidades morais, intelectuais e
dos incensuráveis valores do
nosso - muito nosso - Ministro
IJeraldo Bezerra de Mehezés .
....:...._
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Montedônio Bezerra de
Menezes é, sem dúvida, expoente da cultura brasileira e
bem merece este destaque que
lhe foi dado pelo Conselho
Federal de Cultura.
O documento a que ora me
refiro faz referência às obras
jurídicas e ao magistério universitàrio do Ministro e Pro.fessor, à direção da Faculdade de Direito da Universidade
Federal Fluminense, à sua presidência da Academia
Fluminense de Letras ao exercício do cargo de Secretário
de Educação e Cultura do Estado do Rio de Janeiro.
Uma vida-inteira dedicada
aos bons serviços'; à Justiça,
ao Ensino e à Cultura, em uma
palavra, ao País .
Sr. Presidente peça que se
consigue em ata um voto de
louvor ao Ministro Geraldo
Montedbnio Bezerra de
Menezes.
.,. ___
,_

~-~

-

-----

J l s-o~

o

Ângela Galindo e os P.ais, Odete e o ministro
Geralao Bezerra de Menezes

o

Justiça sem culpa
O ministro Geraldo Bezerra
de Menezes, criador e primeiro presidente do Tribunal Superior do Trabalho, acusa o
Congresso de demagogia ao
pretender imputar à Justiça
do Trabalho os excessos que
cometeu. A criação indiscriminada de tribunais serviu
para empregar protegidos
dos politicos que hoje querem acabar com o TST. E lembra: o Juizado Especial, com
seus conciliadores, foi .inspirado na Justiça do Trabalho.
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Acontribuição de Bezerra de
Menezes àJustiça do Trabalho
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Dr. Manoel Martins ·Advogado do SAAE'RJ
Após a criação do Ministério do Trabalho,
quando da Revolução de 1930, é que surgiu,
realmente, a fase legislativa social no Brasil.
Algumas leis esparsas, anteriores
tentaram regulamentar as questões
trabalhistas como a lei 1229 de novembro
de 1911, legislando sobre o patronato
agrícola, Decreto n° 2215 de maio de 1912,
instituindo ação sumarissima para cobrança
de dívidas decorrentes de contratos e
obrigações constantes da caderneta agrícola
e, surge em novembro de 1922 a lei 1869
de 19 de novembro de 1922, criando uma
justiça rural constituída de representação
classista. A referida lei era paulista e previa
tnbunais rurais compostos por um juiz de
direito e dois membros Oocador e locatário)
para competência de execução de contratos
de locação com colonos estrangeiros. Os
resultados foram pouco produtivos, mas
inaugurava uma época de uma justiça
participativa envolvendo de maneira direta
os agentes no trabalho agrícola, ou melhor,
as duas classes.
Em 25 de novembro de 1932 foram
criadas as Juntas de Concialiação e
Julgamento,~soludonaroonffitos

individuais do traba1ho e também em 1932,

através do Decreto n° 21.396 de 12 de maio,
foram criadas as Comissões Mistas de
Conciliação para decidir sobre os conflitos
coletivos. Tais órgãos não tinham
autonomia, eram vinculados ao Ministério
do Trabalho e a execução de suas decisões
era resolvida na justiça comum.
Posteriormente foram criados 8 ConseJh.os
Regionais do Trabalho e Conselho Nacional
do Trabalho, com sede na capital da
República, e dessa forma em 1 de maio de
1941, foi finalmente ajustada a composição
da Justiça do Trabalho. Ainda aí sua
composição não se apresenta com as
titularidades adequadas à independência do
poder de julgar, era um órgão ligado ao Ministério do Trabalho, embora suas instâncias
de decisão já estivessem delimitadas, não
fazia parte do Poder Judiciário. Nem mesmo
durante a vigência da Carta de 1937, ela foi
incluída entre os órgãos do Poder Judiciário,
não tinha autonomia.
Só com a Constituição de 1946, a Justiça
do Trabalho passou a ter autonomia e
integrou o Poder Judiciário com seus
tnbunais e juízes trabalhistas.
A lei 9797 de 6 de setembro de 1946,
transformou os Conselhos em Tnbunais e
deu aos presidentes de Junta e aos seus vogais
a titularidade de juízes do Trabalho e juízes
representantes classistas, definiu o número
de integrantes dos tnbunais.

O avanço de qualidade foi imenso pois
as Constituições de 1934 e 193 7 não
reconheciam a função judiciária exercida
pelos órgãos trabalhistas.
Aqui entra o papel do homem nesta
história. Aparece a figura de abnegado
lutador, de defensor daquela posição
consagrada pela organização Internacional
do Trabalho, que aponta.
"Para haver Justiça é necessário que as
causas trabalhistas sejam julgadas pelosjuízes
do trabalho, com igual número de
representantes dos empregados e dos
empregadores, vez que bem conhecem as
condições em que o trabalho é prestado.
Além disso, o mais qualifirodo juiz não será,
necessariamente, o mais indicado para
apreciar determinadas questões defato a que
se subordinei; a justa solução do dissfdi.o
trabalhista". E Geraldo Bezerra de Menezes,
empunhando o fevor da sua personalidade
e prestígio de cultor do direito do Trabalho
que se empenha com denodo junto aos
constituintes de 1946 e crava no texto
constitucional a Justiça do Trabalho como
integrante do Poder Judiciário. Dá
autonomia, qualidade, respeito e valor ao
juiz trabalhista, traz ao Poder Judiciário
Brasileiro um juiz habilitado a viver e inter-

pretar o momento social na hora de decidir.
Isto porque, como afirma o Mestre
Evaristo de Moraes Filho
"O Direito do Trabalho registra na
intimidade do seu contexto as transformações agressivas ou sutis que se
proressamna sociedade, ou me1hor, no meio
social. Apreende-as e mesmo com sacrifício
da expressão literal afronta o henneneuta
tradicional concretizando-as em comando
jurisprudencial irreversível".
Geraldo Bezerra de Menezes, ao conquistar a inclusão da Justiça do Trabalho
como órgão do Poder Judiciário, na defesa
do Direito do Trabalho afrontou o
henneneuta tradicional.
Obrigado Geraldo Bezerra de Menezes,
vivemos um tempo em que o horror
econômico e o horror político se aliam para
jogar na lata de lixo dos exploradores esse
patrimônio social legado pelas conquistas
dos trabalhadores brasileiros e por vossa
valçrosa contnbuição.
Eomomentodetodosnós, seguindo~
exemplo, vencermos o nosso imobilismo na
defesa da Legislação Trabalhista Brasileira e
da integridade do JudiciárioTrabalhista,
aprimorando-os.
Obrigado mestre

1

Título merecido
Por unanimidade, o ministro Geraldo Bezemt de Menezes recebeu o tftulo de
professor emérito da UFF.
Ele se formou em 1936, na
antiga Faculdade de Dirdto,
onde lecionou direito do
trabalho durante 35 Qos,
foi diretor duas vezes
u.;;.
tor da reforma que a transformou em escola federal.
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Justiça cobra
A Justiça Eleitoral não está
de brincadeira: o juiz Carlos
Roboredo, da 142! Zona,
deu prazo de 24 horas para
que o Vital Brazn cedesse
um funcionário para trabalhar na eleiç.ão, sob pena de
prisão do presidente do ins.__ tituto. Resolveu na hora.
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Homenagem a jurista
Recebeu o título de Professor Emérito
da Universidade Federal Auminense
(UFF) o jurista Geraldo Bezerra de
Menezes, 83 anos, criador do Tribunal
Superior do Trabalho e um dos fonnuladores da legislação trabalhista do
país. Autor de vários livros sobre Direito do Trabalho, sociologia e religião,
Bezerra de Menezes foi professor da
UFF por 30 anos~ tendo dirigido por
dois períodos a Faculdade de Direito,
onde era catedrático em Direito do
Trabalho. Nascido em Niterói, pai de
15 filhos, foi Secretário de Educação
do antigo estado do Rio de Janeiro.
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A SERVIÇO DA CULTURA
Ano I- N° 1 -Niterói, dezembro de 1997

~~

Nesta edição de lançamento, prestamos
nossa homenagem a estas valiosas
figuras humanas, que dedicaram parte
de suas vidas, a arte de escrever e neste
oficio, expressaram seus pensamentos
deforma tão digna, que o Grupo Mônaco
de Cultura, ·tomou a iniciativa de
eternizar suas almas com o Prêmio
"Intelectual do Ano". Razão pela qual,
tornou-se imprescindível fazer esta
retrospectiva dos homenageados. E, a
partir do próximo número, o jornalista
Luís Antônio Pimentel estará
historiàndo, a cada mês, uma dessas
personalidades, como registro para a
história do nosso jornal, que nasce com
o brilho das luzes deste ano de boas
novas. Benvindo 1998!
Leia tudo sobre a entrega do Prêmio na pág. 2

Uma personalidade de escol
Luiz Cesar Bittencourt Silva(*)
omenagear o professor e
m1mstro Geraldo Montedônio
Bezerra de Menezes é, sem dúvida,
parabenizar a cultura flwninense.
Emérito professor, que desde sua
juventude faria da cátedra o seu
altar, lecionou em vários cursos
secundários de Niterói até atingir
a cátedra de Direito do Trabalho,
na Faculdade de Direito da
Universidade Federal Fluminense,
chegando também à sua direção.
Eraoex-alunoque se transformava
em mestre.
Magistrado de escol,
recebeu o conceito consagrador
do ínclito jurista Júlio Barata:
"Geraldo é wnjuiz paradigma dos
juizes".
Sua especialidade, nova
quando a abraçou, se adequava à
sua personalidade preocupada
sempre com os problemas sociais,
e seus ensinamentos foram de
grande valia para a formação de
princípios que norteiam ainda hoje
a justiça qo Trabalho.
E de sua inspiração o
projeto convertido no Dec. Lei n2

9797, de 9 de setembro de 1946,
que imprimiu à Justiçado Trabalho
a sua organização básica. Sua
decisiva atuação também propiciou
a incorporação da Justiça do
Trabalho ao Poder Judiciário,
instituindo uma verdadeira
magistratura trabalhista no Brasil
com a extinção dos antigos
conselhos e a criação do Tribunal

ressaltando a opinião do eminente
sociólogo Oliveira Vianna. Os
seguintes, dentre outros "Política
Sindical Brasileira", "Doutrina
Social e Direito do Trabalho",
"Direito do Trabalho e a
Seguridade Social" são obras que
o qualificam como um dos
expoentes nesta área,
ultrap~ssando as fronteiras
nacionais e recebendo honrosa
SuperioredosTribunaisRe~onais
do Trabalho, além da formação de · citação do Prof. Ricardo Richard,
quadros de magistrados da Universidade de Pavia.
Hoje, o nosso
especializados.
Importante
homenageado aproveita a vida
contribuição deu à le~slação sobre
as greves e dissídios coletivos do
entre Niterói e o bucolismo de seu
país.
sítio em Várzeadas Moças cercado
Defensor intransigente da do carinho de D. Odete e de toda
Doutrina Social Católica, suas sua família e r:elembrando, com
idéias, consubstanciadas nos
certeza, de sua meninice na
inúmeros livros que publicou,
Travessa Wisland e no Largo de
São Domingos.
demonstram wna personalidade
autêntica e correta, deixando-nos
(*) O Prof Luiz Cesar Aguiar
obras de grande valor literário e
Bittencourt é Conselheiro da
científico.
"Homens e Idéias à Luz Associação dos Professores
da Fé", o primeiro de wna série, Inativos da Universidade Federal
recebeu encômios da elite da Fluminense (ASPJ-UFF)
intelectualidade brasileira,

'.
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"torial~
Caros Amigos,
Tenho o imenso prazer em lhes apresentar a primeira edição do
Jornal "CIIlçlld/lo ldelll", resultado de um trabalho realizado com esforço
e muito carinho.
Nesta oportunidade, desejo deixar como registro meu agradecimen_to
e homenagem pessoal ao amigo-quase-irmão de longas datas, Carlos
Mônaco, que apoiou incondicionalmente este projeto.
Ao falar de Carlos Mônaco torna-se indispensável referir-me ao apreço
e admiração por este homem íntegro e apaixonado pela vida.
Neste momento Carlos Mônaco personifica mais um motivo de
engrandecimento, mostrando sabiamente que a família deve estar sempre
em primeiro lugar. E soube delicadamente como conduzir o cancelamento
do almoço de Fim de Ano, da Livraria Ideal, em sina/.de respeito a sua
''Fiel Escudeira", Léa Mônaco. Esposa que sempre o acompanhou e
apoiou nos eventos. - Léa, tenha a certeza que os amigos do Carlos
Mônaco, também são teus amigos e todos torcem por vê-la em breve fora
da cama e recuperada deste lamentável acidente, em que, graças a Deus
escaparam com vida, você, Carlos Mônaco e Luís Mônaco. Estefato deve
ser considerado positivo. E agora mais unidos ainda, Deus os abençoará
neste tempo do advento, com uma vida nova e feliz, neste Ano Novo e em
muitos outros que virão. ·
A princípio minha idéia quanto ao projeto deste jornal, era apenas
fazer uma edição 'especial em homenagem ao Grupo Mônaco e seu
escolhido como "Intelectual do Ano", o professor e ministro Geraldo
Montedônio Beze"a de Menezes. Mas, senti que há um espaço a ser

ocupado por este veículo, cujo ideal vem de encontro ao interesse sempre
presente neste amigo de todos que é Carlos Mônaco, em divulgar cada vez
mais os trabalhos que lhe chegam as mãos todos os meses.
O objetivo primordial é criar um espaço digno para acolher estes
valorosos nomes das letras e das artes que desejam divulgar suas obras.
O mais importante é frisar que este jornal pretende ter um espírito de
fraternidade e entretenimento, envolvendo a expectativa maior de ser um
polo difusor dos nossos expoentes, sejam eles célebres ou novos talentos.
Esta edição, portanto, é a de número 1 e contou com a boa
receptividade porparte das personalidades que dignificaram estas páginas
com suas colaborações literárias e artísticas.
.
Bem caros leitores, eis aípara deleite dos que apreciam este gênero
de publicação, um veículo que está a serviço da cultura.
Com certeza é impossível agradar a todos. Mas, aos que aprovaram
esta iniciativa, quero agradecer muitíssimo pelo incentivo e oferecer aos
escritores, poetas e artistas este espaço.
Atenclo: O material para a edição de janeiro já está sendo
selecionado. Ojornal não será temático, porém, haverá um tema principal
para a capa e página central. Nesta próxima edição será "Brasil, que País
é Este?". Os melhores trabalhos apresentados serão publicados, naforma
de crônicas, letras de música, cartoons, poesias ·e fotos. As crônicas
deverão ter no máximo uma lauda. O prazo de fechamento para a entrega
de material termina em 19 de dezembro (Sexta-feira). Estaremos recebendo
através da Livraria ldelll ale: Carlos Mônaco, Rua Visconde de Itaboraí,
222 Loja 3 ou naEdiçõesMuiraquitã, Rua José Clemente, 73/505 ou pelo
telefax (021) 620-6357.
Em tempo de festas quero oferecer a todos meu carinho e gratidão
e desejar um Ano Novo abençoado e farto em realizações.
Um grande abraço
Labouré Lima

Carlos M6naco e o Prof. Geraldo Monted6nio Bezerra de Menezes
A Placa de Prata foi
entregue ao professor e ministro
Geraldo Montedônio Bezerra de
Menezes pelas mlos do ilustre
livreiro Carlos Mônaco, em
cerimônia informal, na residência
do homenageado.
O presidente da
Academia Flwninense de Letras,
Edmo Lutterbach, fez a saudação
de homenagem no momento
da entrega, destacando a
importância do ex-ministro.
Foi organizada uma
comissão de personalidades, que
contou com as ilustres presenças:
Luis Antônio Pimentel- presidente
do Grupo Mônaco de Cultura,
escritor Alaor Eduardo Scisinio,
Roberto Santos, Sandro Rebel,
Aciréa Rodrigues - jornalistas,
Marcia · Pacheco Pessanha professora da UFF e escritora,
Neide Barros Rego - diretora do

Espaço Cultural Maria Sabina,
Marilena Gomes Ribeiro presidenta da Associaçlo
Niteroiense de Escritores, Jorge
Picanço de Siqueira - presidente
da Academia Brasileira de
Literatura, representando
também, a Academia
Niteroiense de Letras,
desembargador Abeylard
Pereira Gomes, Francisco
Tomasco de Albuquerque presidente do Instituto
Histórico de Niieroi, Nemécio
Calazans- presidente do Cenáculo
Fluminense de História e Letras,
Carlos Tortelly Costa e familiares
do homenageado, incluindo o neto,
vereador Joio Geraldo Bezerra de
Menezes Galindo. O "Intelectual
do Ano" agradeceu o titulo,

visivelmente emocionado e lembrou
em sua fala, do amigo Angelo
Longo, recentemente fulecido.
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surge Luís Antonio Pimentel como
encarnação sempiterna do Hermes
grego ( etimologicamcnte de
hermaion = monte de P.edra),
adorado, sempre, em p1lhas e
pilares de pedras-palavras, com
muitos idiomas que unem homens.
De repente, com muito
repente, como que saído de
salomônico templo, mantendo
bíblicas tradições, aparece Alaôr
Eduardo Scisínio, a simbolizar
Moisés, expressão viva de
sabedoria, erguendo fontes de
versos numa pedra que é êxodo
para maiores conhecimentos.
Como símbolos de
eternidade, verdadeiras pedras de
amor tornam no Calçadão a
expressão de rostos, ~estos e ditos
jamais esquecidos: - Imperecíveis
mostram-se então Angelo Lon~o,
Almanir Grego, Raul de Oliveira
Rodrigues e Maria Jacintha. Em
tomo deles, essências unidas ano a
ano, segundo a segundo, como
admiráveis intelectuais, as pedras
do sumo saber: Alberto torres,
Luís Antônio Pimentel, .Lou
Pacheco, Horácio Pacheco, Lyad
de Almeida, Alaôr Eduardo
Scisínio e Geraldo Bezerra de
Menezes . .
Aos sábados, mal
amanhece o dia, o Calçadão da
Cultura revigora um texto de
Hugues de Saint- Victor e
reenfatiza a propriedade tri pia das
pedras: elas representam fiéis
sinceros, firmes pela estabilidade
da fé e cultores da fidelidade. Com
a sinceridade de buscar nas letras a
fé maior da compreensão do
mundo, fiéis aos seus ideais de

humana fraternidade, pedras e
pedras vão despontando com seus
molvidáveis nomes: Wanderlino
Teixeira Leite Netto, Sandro
Pereira Reb,e l, Wanderley
Francisconi. Ercules Lamego,
Milton Nunes Loureiro, Jorge
Picanço Siqueira, Manita, Labouré
Lima, Mariná de Moraes
Sarmento, Horácio Pacheco ,
Carlos Tortelly, Latour Aroueira,
João Rodrigues de Oliveira,
Branca Eloysa, Beatriz Chacon,
Yara Vida! Foriseca,CyanaLeahy,
Paulo Roberto Cecchetti, Celso
Furtado de Mendonça, Nemécio
Calazans, Gilberto Emílio
Chaudon, Edmo Rodrigues
Lutterbach, Marco Lucchesi,
Miguel Coelho, Miguel Freitas
Pereira, Francisco Tomasco de
Albuquerque, Júlio Vanni,
Fernando Elviro Costa, Alberto
Valle e muitos, muitos, muitos
mais, numa construção sem-fim.
Passantes
ou
eventuais
freqüentadores daquele trecho da
rua Visconde de ltaboraí
costumam afirmar. - naquele
Calçadão só tem gente "pedra
noventa".
Dando
harmonia
arquitetônica ao dito e ao escrito,
emprestando coesão às pedrassímbolos, urna ali vive humilde e
grandiosamente como "pedra da
cumeeira", verdadeira chave da
abóbada: Carlos Mônaco,
transubstanciação de um novo
Pedro, base para esse magnífico e
sensível edificio. Muitos pensam
que ele é livreiro. Ledo engano.
Além, muito além disso, Carlos
Mônaco é um arnalivros. E, como
todo amalivros, sabe que as
palavras são pedras da sabedoria
eterna, consolidadas em páginas
impressas.
Um Calçadão Só Pedras,
também conhecido como Calçadão
da Cultura, ou Universidade do
Calçadão, consol idade- natural e
imperecivelmente - o que muita
iniciativa oficial não consegue: a
ampla comunhão dos saberes.

século, proporcionando aos
estudiosos preciosa fonte de
esclarecimento e fiel interpretação
do que de verdade aconteceu.
Fatos desenrolados ao
arrepio~da vontade dos dirigentes
dos povos-àépocilem que vieram
à torna - eis que estadistas,
sacerdotes, filósofos, artistas,
militares, ditadores e homens de
governo distinguiram-se apenas
por terem surgido na crista da
onda do maremoto das disputas e
problemas político-ideológicos,
frutos - sem dúvida- dos anseios
e ambições das populações locais,
da vaidade de alguns, patriotismo
exacerbado de múitos, cobiças
comerciais, busca de mercado,
tudo isso tendo como pano de
fundo intrigas, rixas, tratados feitos
às pressas, frustrações, desemprego em massa, etc.
Todos esses componentes combinaram-se quando surgiu
a Revolução Bolchevista de 1917,
com suas diretrizes de exportar
para a Europa e J>OSteriorynente
para a América, Africa e Asia, a
ditadura Comunista, até que a
Glasnost e a queda do muro de

Berlim modificaram de certa forma os vindouros, sejam Estadistas,
o panorama.
Militares, Altos Dignitários
A autora, em análise · Religiosos, Parlamentares, Sincartesiana, após expor os fatos
dicatos, Empresários, e habiliacontecidos vai à profundidade das
tando-os a melhor entenderem os
raízes, pinçando seus verdadeiros
fatos que forem surgindo com o
motivos, evidenciando assim
fluir do tempo, prevenindo-os a
arguto espírito de pesquisa e que, em futuras decisões a que
observação, escoimando dos
forem compelidos a comparecer,
eventos tudo o que a propaganda estejam com o quadro claro, e com
do momento ventilava para isso possam tomar decisões
mascarat os fatos ao saber dos corretas, em que o valor humano
interesses 'da cada facção,
esteja sempre em primeiro plano,
camuflando os verdadeiros evitando o martírio de milhões de
motivos que deram azo a que entes inocentes como o que
ocorressem.
aconteceu, e que foi tão bem
A obra expõe com muito descrito pela nobre autora.
propriedade o encadeamento dos
A obra enfoca ainda o
fatos, percebendo-se mesmo que, diabólico uso da tortura - em sua
ao invés de apreciar cada elo de apaixonada conotação política,
per si correlaciona-os aos ideológica ou racial - como a
adjacentes, de modo a apresentar inconcebível perseguição aos
uma cadeia lógica e coerente, povos de Israel, que até hoje ainda
credenciando-se como historiaimpregna certas comunidades ditas
dora de escol.
religiosas.
Destaque-se que um dos
Uma monstruosa tirania
méritos da magnífica obra está em como jamais houve outra no
patentear registro na História, da lamentável catálogo dos crimes
verdade acontecida na Grande contra a humanidade ...
Ópera apresentada no Palco
Dr. Paulo da Silva Freitas é cardiologista
~undial do século XX, alertando

er para Viver
Fernando de Aviz

U111 Calçadão só pedras

Léa e Carlos Mônaco

o meio do Calçadão há
muitas Pedras. Não posso me
esquecer desse acontecimento.
Minhas retinas ~amais fatigadas
identificam muitas Pedras. As
drummondianas e tantas outras. A
começar por Pedras Filosofais,
convertidas no Calçadão em seres
humanos de grande elevação
espiritual, purificados de modo
alquímico, verdadeiras sinteses do
ouro inteligente. O Calçadão da
Cultura, em pleno centro de
Niterói, é só pedras. E que pedras!
Durante a semana, em
tomo da Livraria Ideal, reaviva-se
a lenda grega: pedras atiradas em
Deucalião e Pirra ali reconstroemse e geram figuras humanas
iluminadas, com mãos mágicas na
busca de desejados livros. E ali, no
meio de frases de muito bom-tom,
por vezes em forma de haicais,

Delírios &
Destinos
Autora: Julia Carâp;
Edições Muiraquitli
460 páginas -R$ 35,00
Obra alicerçada em
excelente bibliografia e em
personagens altamente credenciados, versando sobre fatos
ocorridos desde séculos passados
até os nossos dias, enfoca
principalmente os episódios
causadores de duas Grandes
Guerras de caráter Mundial,
precipitadas por vetores de um
determinismo histórico-geográfico, em cataclismos antes
imprevisíveis e cujo epicentro foi e
tem sido o espaço teutônico
encravado na legendária HeartLand, ou seja, o coração da Terra
de que nos fala a Geo-Política.
A autora, distilando
grande sensibilidade para os feitos
sociais, condensa magistralmente
e de forma simples e lógica os
principais fatos ocorridos neste

~ Sandro Per0•
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Verdes e Maduros. Sandro
Pereira
Rebe/.
Edições
Muiraquitã. 172 páginas. R$
18,00.

,ordefiniçãoc/ás'ica, um
conto é obra de tamanho mínimo,
só dizendo o que o escritor pretende dizer, através de controlada
economia de recursosfrasais. Disso sabia, e como! Machado de
Assis, com primores do estilo, da
linguagem e do enredo, em contos
que são obras mestras da literatura brasileira.
Basta ler qualquer conto
· de Sandro Pereira Rebel para, de
pronto, sentir-se a fonte machadiana, cultuado e praticada com
mestria. Escrever conto é, para
ele, uma forma de interrogar o
antes e depois, relembrando soneto em que Miguel de Unamuno
fala do Tempo, cuja fonte está no
fUturo, mas cujas águas correm
no passado.
Neste tempo de 1997,
dois livros de Sandro Rebel comprovam essa inquietação diante
das ampulhetas nietzcheanas com
sangue existencial: Verdes e Maduros e Contos de Outros Tempos. A sensibilidade crítica do

:~
I

Contos de Outros Tempos.
Sandro Pereira RebeL Clube de
Literatura Cromos. 120 páginas.
RS 15,00.
saudoso Angelo Longo viu conexões entre esses dois volumes,
asseverando que "retratam idos e
vividos em quadras que não são
de agora ". E essa ligação de
textos ocorre aí, na linha do ensinado por Edgar Alan Poe: o conto
corresponde a uma unidade ética,
ao passo que o romance costuma
ser uma simples acumulação. Verdes e Maduros e Contos de Outros
Tempos não são racontos acumulados, mas convergência ética do
viver.
Naapresentaçãode Verdes e Maduros, o autor lbgo explica os primeiros como frutos da
mocidade, marcados pela "esperança e pelo otimismo". E, nas
últimos a colheita "mais conduzida pela emoção do que pela
razão". E, ao confrontá-los, confessa: '"continuo escrevendo quase do mesmo jeito que antes". E
dai o não saber "se isto deve ser
motivo de satisfação ou insatisfação". Com humildade, então, extrai desse fato dupla .nterpretação: ou não melhorou no exercício do oficio de escrever ou há de
reconhecer que jamais foi moço
na vida. E a resposta a esses
questionamentos está visivelmente na sua escritura: lúcida e de
muito bam-tom. Tão boa que persiste a mesma, fiel àqueles signos
que fizeram de Tchelchov um forte
influenciador na arte do conto:
não confundir o enredo com a
atmosfera do contado. E mais: tal
como nos contos de Alfredo Mesquita, os de Sandro Rebel sabem
manter o leitor magnetizado ao
que lê, suspenso e curioso ante o
que vai sendo relatado.
.
Em Contos de Outros
Tempos, com destaque para
"Equação Com Uma Incógnita",
há imprevisível e insólito final,
mantido sob o crivo da busca do
leitor. Impossfvel é não se enternecer diante da rebeldia dos contos de Sandro Rebel - aquela rebeldia que insiste em contar a
vida como nossa maior ventura.
P.S.- O titulo da colunafoi tomado a Gustave Flaubert.
Autores que queiram aqui divulgar seus livros, por favor deverão
remetê-los para:
Rua José Clemente, 73/505 Telefax (021) 620-6357- Niterói
RJ- CEP 24020-101.
...- ...... .. .
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ttrine dos Poetas

A Pedra Filosofai
Menandro
Com essa pedra
Não transformarás
Em ouro metais pobres
Nem serás jamais
Um alquimista ...
De intenções nobres
Viverás sempre em conflito
Porque afinal mostrou
A pedra ser enfim
Apenas filosofai
Um velho e desgastado Mito!

Praia Vermelha
Do Antologia"Água Escondida"

Geraldo Bezerra de Menezes
Vencido ao fogo dos canhões
contrários,
.
Aos gritos de pavor fora afundado
Um navio fantasma de corsários,
Com ouro e pedrarias carregado

Vem

Perdemos os tesouros desejados,
Praia, 6 praia, rogamos nos
escondas!
·
Penar de sanguinários derrotados,
Clamor de feras no tropel das ondas

Mariomar
Atende ao meu chamado, vem a

mim
Quem se.afasta de Deus e cai no
materialismo,
Afasta-se da perene fonte do sem
fim!
A evolução mostra-nos a luz.
A vida é o eterno.
Quem vive no externo não vê Deus!
Deus é a vida da profundidade
Deus é o seu fim
Atende ao meu chamado,
Vem a mim.

Calai, funestos monstros, vossas
mágoas,

De dor e luto enchestes tantos lares.
Manchastes de vermelho nossas

águas,
Levastes mil gemidos pelos
mares.
Sangue de náufragos no chão se
espelha,
Rebentam vagas, sacudindo
encostas!
Refeita do terror daquelas teias,
A criança perde o medo de te
olhar,
Sentindo a paz no rubro das areias,
Em tuas vagas volta a mergulhar.
Sangue de náufragos no chão se
espelha,
R~bentam vagas, sacudindo
encostas...
Eu tinha horror de ti, Praia
Vermelha,
Agora te revejo de mãos postas.

"0 Namoro da
Ciência e da
Poesia"
I fnlgmento)
(dolivroOCorpodaPoesia.)
úna Jesus Ponte*
Potes de ouro além do arco-íris

só encontra aquele que procura.
Da água pura só bebe quem
percebe
a pureza da fonte e agradece
e reza a prece mais sincera pela
vida,
pelo momento bonito que
acontece.

* Escritora e Dinamitadora da
"Ojicilfp da Palavra Luiz. Simões
Ih Jesus"

Temor
Mariná de Moraes Sarmento

Sessão
da
meia-noite
Antonieta Accioly (Treta)
moço
me passa o fogo:
do jeito do humphrey bogart
meu coração casablanca
vadia pela sala.
de noite
penhoir negro
solto os cabelos
sou jennifer jones
aquela meia-boca
forma corações em fumaça.
algum dia fui assim:
dancei rock
mastiguei chicletes
à maneirajames dean
hoje sou mais sensual
tipo laureen bacall.
vê essa cicatriz
esses cachos
essas rugas de anti-sardina?
foi 'o tempo que fez.
moço
dá um trago:
assim como quem sai do cinema
de madrugada
sem ninguém-o-que-fazerem casa.

(Do livro "eu me vendo"
Editora Cromos

Vou fugir de meu passado,
Vou fugir de meu presente,
Tenho medo do futuro,
E sabes por que?!
Não quero o passado, porque sinto
Saudades de ti,
Não quero o presente, porque sei
Que se acaba.
E tenho medo do futuro,
Com medo de perder-te!

Do P.E.N. Clube do Brasil
(Do livro Verão em Flor, Mariná
de Moraes Sarmento, Editora
Irmãos Pongetti, 1959)

:;::o'!!;aNatal
Yara Vida/ Fonseca

Sociedade dos'
Poetas Jovens

I

Cicatrizes ao
Vento

Niterói é toda festa!!

É Natal que vem chegando,
são poetas congraçando,
Antologia Poética.
Cintilam luzes lá fora.
cá no Central, outros brilhos,
doura Água Escondida,
nos rostos dos escolhidos.
Subiram clamor e glória
da saborosa vitória
desses vates reunidos.
Confusos ficaram os anjos
Com o fraternal escarcéu 1
Anteciparam o Natal,
Cantaram em coro no céu:

Leonardo Petronilha

- Glória a Deus nas alturas
e Paz na Terra aos Homens
de Boa Vontade!!
Yara Vida/ Fonseca
Do livro "Eu Can.tarei"

Trovas
Sandro Pereira Rebel

Leonardo Petronilha 241091

Natal é tempo de luz,
De luz na Terra e no Céu,
E de saudar-se em Jesus
O melhor Papai Noel.

97
É poeta, tem 17 anos e está
produzindo seu primeiro livro
que leva o titulo "Degraus".

Um casal e um menino,
Numa simples manjedoura:
Só isto fez o destino
De uma fé imorredoura.

O que dizer

agora?

É importante acreditar-se
No que o fim de ano anuncia:
Pode a vida transformar-se
Com a passagem de um só dia.
Que no Ano Novo, tomara,
Tudo mesmo recomece:
Que o ódio seja coisa rara
E que toda guerra cesse.

Jamil Mansur
17 anos

O que dizer a ti que é
minha vida?
O que posso dizer para acabar
com a sua tristeza?
Se me olhas com uma lágrima
caida
Perco a minha força e a minha
firmeza.

ASSUNTO DE INTERESSE
PARA ESCRITORES
INDEPENDENTES

E o consolo que te quero dar.
Por mais que tento cativar o teu
sorriso.
Saiba que eu só quero te ajudar.
E não te desanimes por isso.

Anuncie no Próximo Número,
na Seção
11

Refletindo sobre a vida
Andava pelas ruas ·
Estradas, veredas
Nas dunas encontrei as
respostas
Percebi que atrás
Haviam pegadas na areia
Olhei para trás e pensei:
Minhas pegadas podem
machucar a areia
Mas tenho certeza
Que sempre terá um pingo de
vento
Queiráfazercomqueessaferida
se cicatrize
Agora, vento!
~ei que você
E o grande médico da natureza
Antes olhei para trás
E vi as feridas
Que fiz com meus pés na areia
E agora vejo
Que você cicatrizou todas elas...

Mas ergue a cabeça e olhe para
frente.
Vendo toda dificuldade que te
aguarda.
E sente as palavras que te digo.

Livros Classificados 11

Seu livro, com foto de capa, resumo,
preço de venda e seu telefone

Nunca te deixarei por nada.
Pois como serei teu amigo.
Se neste momento estiveres
ausente?

Por apenas R$ ·3o,oo

ATENÇÃO ESCRITOR:
Você não precisa pagar mais caro para ter o melhor.
Venha publicar seu livro na Edições Muiraquitã
• Entrega Rápida
IQ'~1J s·~o-6357
1
• Melhor Preço do Momento
I' ~
~
Rua .José Clemente, 73 sala 505 ·Centro· Niteroi • Rd • CEP 24.020·101
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Cavaleiro do

lo.

Colaboração do artista Miguel Coelho

Sonho
Neide Barros Rêgo
Vai, poeta,
arreia o corcel do vento,
cavalga no arco-íris,
galopa•m teu pensamento,
mergulha no território
mais secreto da emoção,
Vai sem temor,
acende um facho na noite,
conversa com as estrelas,
invoca o Espírito Santo,
constrói o teu novo cante,
deixa pegadas no tempo.
Vai, poeta,
ajunta os cacos, compõe.
das idéias que acorrentas,
arranca imagens, inventa,
provoca revolução.
Vai, sonhador,
vai sem olhar para trás,
prossegue na fantasia ...
E, quando te libertares,
diluído em Poesia,
serás parte do Universo.
Em teus versos viverás!

Para o Naltll de 97
A 2.000 não
chegarás!

Fonte: AgendaANE-97, da
Associação Niteroiense de
E1critores _
Neide Barros Rêgo é
membro da Academia
Fluminense de Letras)

Fernando E/viro

Dual

Anja
Franci M. Darigo

Emoções laçadas por
corações envelados ...
correndo passos
por tábuas corridas ...
carrilhão acordando
do desejo o amor
no svfá atrevido
Biblioteca lida
caixas com música
piano sem pauta
botas ao chão
uma porta fechada ...
nossa casa dupla
Uma pressa qualquer
virá indefesa
em socorro de ti ...
olhos nos olhos
tal qual vez primeira...
nossa casa dupla.

De Bernadete Soares
Ao fazer a caridade,
Não propale-a como um
louco••.
Não importa a quantidade,
Dá o que tens, mesmo
pouco!

u'!' sonho descalço

O Ritmo do
Coração

Beatriz Escorcio Chacon

rechonchudo e leve
me tocou tão breve
e segurei Suzana num nada
eu senti a maior festa
a Poesia-Criança
esvoaçando em mim.
Dedicado a U/y Riber e arlistasCorações-caras de anjo habitantes do Calçadão

Desilusão
Aciréa Rodrigues de Abreu

Fostes,
-voltastes.
fostes outra vez,
voltastes.
fostes
novamente.
agora, prefiro
que não voltes nunca mais,
pois não suportaria o
desgosto
de ver-te partir outra vez ...

Os negros vivem na lulll

Com seus mitos e
tradições,
Trazendo suas raízes
Para embelezar cordões.
O atabaque que bate
Bem dentro do coração,
Estremecendo nas veias,
Fazendo o negro irmão.
Os berimbaus soam na
vida da gente,
Nos colocam em sintonia
Com o nosso Olorum.
A negritude é semente
Em todo lugar,
Semeada em outras raças,
Fazendo-se frutificar.

Diz, assim, a profeciat
Mas será isso veraz
E, enfim, aconteceria?
Por que, Deus, destruirás
Tua obra de ousadia,
De beleza tão vivaz
De primor, de fantasia?

9 que temos a fazer
E rezarmos com prazer,
Com sinceridade e amor,
Crendo eni nossa
ETERNIDADE,
Não praticando maldade,
Dando graças ao
SENHOR!.

ANUNCIE AQUI (021) _
6 20·6357

O melhor livro sobre

Pixinguinlla.
O único que ele leu e
autorizou em documento.

R$25,00
(CAPA DURAJ
Pedidos:

(021 J 620-6357

Conferência dos
Religiosos do Brasil
.tJ. .":J. -~P
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Lenda da ltapuca U111 Grande Banquete
Foto: A/miro Baraúna

"A linda índia
Jurema, de olhos grandes e
pele tostada pelo sol das praias, estava prometida ao mais
· forte dos bravos de seu sangue, quando se deparou um
dia com Caubi, de nação estranha.

Desde então, nas noites de lua, Jurema cantava e
Caubi a ouvia, até que o
roma!Jce foi descoberto e
veio a vingança.
Surpreendidos, foram os dois amantes atacados e Caubi, temeroso, .fu-

giu. Curada dos ferimentos,
Jurema nunca mais cantou.
Muda 6 triste, deixou-se ficar na praia, todas as noites,
chorando as saudades de
Caubi, até que, seis meses
passados, chegava a hora de
seu casamento.
. Na véspera, Jurema
uma vez mais se dirigiu à
praia, e começou a cantar.
Foi quando, saindo inesperadamente das águas, Caubi
abraçou-a e os dois se deixaram ficar protegidos pela
lua, até que os guerreiros da
. tribo de novo o cercaram,
armados e enfurecidos. A
luta seria desigual e os amantes pagariam, ineyitavelmen- Marcia Pacheco Pessanha
te, com a vida. E nesse momento que Tupã, a pedido de
O simbolismo do Ano
Jaci, a Lua, abençoando o Novo associa-se ao eterno
amor de Caubi e Jurema, · recomeçar da vida. Ele
transporta-os por um mila- representa o término de um
gre ao interior da pedra, ciclo temporal e o início de um
onde se uniram para sem- outro com perspectivas de
melhores percursos. Daí o
pre."
ÁIWiriiS de 0/iveinl
(Colllboraçlo de Lllfs ÂfttiJftio
Pimefttel)

O Mapa do Labirinto
Icaraí, muito próximo
do terceiro milênio.
- Neste an.l de 1997, os
intelectuais da Praia Grande
estão representados (e muito
bem!)porGeraldoMontedônio
Bezerra de Menezes, autor de
Intérpretes do Brasil, lançado
recentemente pelo Clube de
Literatura Cromos. Nele, o
autor analisa a : efetiva
contribuição de sete compatriotas para um melhor
entendimento dos "inúmeros
brasis, que desafiam os olhos
de todos nós~', conforme
destacou o estimado Angelo
Longo na orelha da mencionada
publicaçlo.
A Joaquim Nabuco,
Euclides da Cunha, Alberto
Torres, Oliveira Vianna,
Gilberto Freyre, Mogso Arinos
e Viana Moog pode-se unir
Geraldo Bezerra de Menezes,
ele próprio um intérprete do
Pafs por suas efetivas
contribuições nas áreas da
Justiça, da Educação e dos
Direitos Humanos.
Em conseqüências dos
cargos ocupados, das funções
exercidas no decorrer de sua
vida profissional, Geraldo
Bezerra de Menezes inter-

sentido das purificações rituais
do fmal de ano: livrar-se dos
males, das doenças, dos
pecados, dos maus espíritos e
entrar "purificado", de alma

ÓdeCasa!

WaftderUfto Teixeira Leite Netto

Meftaftdrus

pretou, sem dúvida, muitos dos
contornos da Terra de Santa
Cruz. Também o fez como autor
de inúmeros livros publicados.
Afinal, todo escritor é
intérprete: de sonhos, de
percepções, de fatos, de lugares,
de épocas ... No mais das vezes;
vê-se obrigado a percorrer
labirintos. Editar, divulgar,
distribuir - um minotauro em
cada esquina...
Em tempo de mensagens, permito-me a seguinte:
assim como o homenageado,
Geraldo Bezerra de Menezes,
exemplo de intelectual, todo
escritor, na árdua tarefa de
buscar saídas, deve dispor-se a
agir feito Thseu- ao percorrer
o emaranhado de salas e
corredores do palácio construído por Dédalo, além de
matar o monstro o jovem
ateniense foi capaz de sair do
Labirinto. Não sendo dessa
forma, quem se propõe ao oficio
de escritor sucumbirá, feito os
sete rapazes e as sete moças
·entregues por Minos, periodicamente, à voracidade do
Minotauro.

ó de casa, disse um dia
um rico ao chegar às portas do
Céu. São Pedro, pachorrento, com
um molho de chaves tilitante na
mão, veio atender à alma que ali
chegara.
Perc~beu logo a arrogância do potentado e o jeito de
mandão do onipotente ...
- Quem é? Per~tou...
-Aora logo este albergue
que queroédonnir... Estou co'uma
fome danada!
São Pedro olhou o bicho
mal educado e reparou logo nos
cascos redondos e nas orelhas
grandes que o penitente mostrava.
Disse então:
- Vá bater noutra porta
que essa ~ui não é de estrebaria!
O rico ficou furioso com
a decisão do velho e respondeu em
cima das buchas:
- chefe você não tem
competê~cia, peioJ~e vejo, J>8!ll
ser ~rterro de n
.. Nem do
cem1tério donde vim... Lá me
disseram qu'eu estava morto e, o
procurasse, mas estou vendo que
o defunto é você mesmo! Pobre
d'espírito ... Porteiro do Céu,
hein? ... Pois bem, fique sabendo
que vim mesmo foi para morar
aqui nesta favela!
- Não ~ueira, moço,
perturbar a ordem e desmoralizar
ininha autoridade! Vai ver que isto
é coisa de Satanás! E' aqw não é
lugar para você: "Vá de retro filho
duma égua ...
- Oxente, Santo L ..
dizendo esse nome feio, Que só
assenta bem na minha boca?!
Nesta altura, São Pedro
· puxou a corda do sino e o atrevido

Escritor e Dinamiz.ador da
OfiCina da Palavra "Luiz. Simões
de Jesus"

iluminada no Novo Templum
da roda do tempo.
A renovação
implica um novo nascimento,
uma tentativa de restauração da
época primordial. Por isso, são
repetidos momentos míticos da
passagem do Caos
à
Cosmogonia.
A salvação
periódica do homem primitivo
também encontrava um
correspondente imediato, na
garantia de boas colheitas para
o ano seguinte. A alimentação
tinha de fato o seu significado
ritual em todas as sociedades
arcaicas; os valores para o
homem primitivo a vida era
uma realidade absoluta, logo
sagrada, por isso o ato de se
alimentar não era uma simples
operação fisiológica, Dias uma
cerimônia ritualística que
renovava uma comunhão .•
Assim, brindamos o
Ano Novo com champagne,
ceia, estourar de fogos, enfim
Um granpe banquete.
E para comemorar a
consagração da colheita do ano
vindouro com otimismo, fé e
esperança ofereço-lhes o
poema-alimentQ.

despencou no vazio, indo direto
cair no plenário da Câmara dos
Deputados.
Era ali dia de sessão
agitada. Sopapos e berros pra
todos os lados! Havia uma
deputada dando rasteiras nos
adversários e, em seguida, procurava proteção junto a colegas
idosos, que aproveitavam o ensejo
para passar a mão por lugares
proib1dos, naquela hora, pelo
âecôro parlamentar...
O "manda-chuva" viu
tudo e gostou muito do ambiente
aferventado com o tempero de
mulheres. Disse, então, monoJogando; "é ~ui qu'eu vou ficar,
quero lá saber mais de Céus,
Purgatórios ou Infernos!"
Como a freqüência ali era
baixa todos os dias, sempre sobrava
uma cadeirinha para ele sentar. E
ia acompanhando com interesse
os debates, doido para intervir
diretamente, pela ordem... Não
podendo conter aquela ânsia de
falar, incorporou-senumamedium
eleita pelas correntes espiritistas.
Sem que ninguém percebesse que
se tratava de manifestação
mefistofélica, ele ia proferindo
belíssimos discursos, bem
fundamentados, cuja importância
era creditada à atuação da medi umdeputada, e não a ele que não
gostava muito daquela dicotomia.
Só favorecia a parlamentar
esquerdista, inconsciente, cuja
agremiação, a qual era filiada, ficou
maravilhada com o seu comportamento partidário.
Será que é assim que
aparecem certas lideranças
competentes? Não se sabe ...
Alguém lá das galerias,
pensou!
·
"Quando eu morrer quero
é ir pro Inferno!"

MárciaPachecoPessanha

Banquete
Não quero a vida esfacelada
triturada
pelas dores da
amargura
na moenda do tempo
servida sem fartura
sem requinte
numa refeição fugaz
Não quero os fragmentos que
sobram
As migalhas de pão
Os goles de vinho
Que não servem mais .
Quero sentar-me à mesa do
banquete
Como uma convidada
escolhida
E orgulhosa dizer: :.. Quero
minha porção inteira
De vida.
Márcia Maria de Jesus Pessanha

Professora da Faculdade de
Educação - UFF
Autora de "Borboletrando"
Ed. Muiraquitã

Mas, o endiabrado captou
o teor da mensagem e gritou: "Pois
fique mesmo onde está... Não
precisa morrer, isto aqui é a
verdadeira fornalha de Lúcifer!
(Menandro, escritor cordelista,
poda e artista plástico)

Rosa do Rosa
Joio Guimarles
Rosa, escritor, médico e
diplomata mineiro, morreu há
30 anos. Seu corpo mortal se
foi, mas sua obra permanece.
Guimarães Rosa soube, como
poucos, descrever em seus
romances e contos a alma, os
gostos e a sabedoria do povo
do nosso grande sertão. Tudo
através de uma linguagem
surpreendente, poética e
"novidadeira". Para ele,
"somente renovando o idioma
se pode renovar o mundo".
Nascido em Cordisburgo, o
burgo do coração, Rosa abriu a
rosa cordial da sensibilidade
para perpetuar em seus escritos
a simplicidade e a valentia dos
vaqueiros, dos roceiros, das
mulheres e homens que
constroem, quotidianamente,
esse país. Guimarães Rosa, em
resumo, pregou o amor:
"qualquer forma de amor já é
um pouquinho de saúde, um
descanso na loucura"
Chico Alencar, autor de Brasil
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"Por favO~ salvent a

Três Niteroienses na professorinha"
Música Brasileira •••

Dos três niteroienses que foi morar quando criança, era a
menciono acima, so-mente um figura principal nas rodas de
morava na cidade: Carlos · samba. Foi descoberto aos 18
Monteiro de Souza. Os outros anos já no Estácio pelo grande
dois, Bide e Ismael Silva FranciscoAlvesquelhedeuas
optaram pelo Rio pois lhes primeiraschancesparaaparecer
facilitava o convívio com o como autor.
autênticosamba.
Com Bide, Nilton
Bastos, Mano Rubens Barcelos
Quem eventualmente (irmlo de Bide) e Osvaldo Boi
ler estas notas deve lembrar da Papoula e Brancura, Ismael
desses nomes, ou pelo menos Silva lançou a primeira Escola
dewnaobradeumde1es. Foram de Samba, a Estácio de Sá.
todos musicistas, dois compo- ·
Alguns de Ismael:
"Amor de malandro", "Ando
sitores e um orquestrador.
cismado", "Liberdade", "Para
BIDE (Aicebiades me livrar domai" ... são muitas
Barcelos) é wil dos grandes da e boas.
música popular. Nasceu aqui,
em Niterói, àRuadaConceiçlo,
CARLOS MONem 1902. Fez samba e música TEIRO DE SOUZA
até o fim da vida em 1975:
Em Times .Square,
"Agora é Cinza", "Silêncio", Nova Iork, no mais agitado da
"Prece à Lua", "Louca pela tarde, alguém ao lado de um
Bohemia", "Adeus, Estácio", brasileiro perguntava:
"Imperatriz", "A Malandra- Gostando? O bragem" ... São muitos os sucessos . sileiro, admirado dê tudo, etc.
que deixou à posteridade.
E tal, parecia saudoso. É disse
ao perguntador:
ISMAEL SILVA
- Gostando estou, mas
Era niteroiense, de gosto mais de Niterói. E já estou
Jurujuba. Ali nasceu Ismael em com saudade de lá e vou
1905. No Catumbi paia onde embora.

Este já famoso
..· . Para o evento, soCarlinhos Monteiro de bordão é, na verdade, uma licitou-se ao MigUel Fal(lSouza assim falava, como . homenagem a professora bella, uma crônica sobre o
niteroiense de boa fibra. Um Terezinha Oliveira Macha- tema: "A professorinha". Ao
homem sem veleidades, do, presidenta da UPPEque, que ele, inteligentemente,
simples e bem humoradõ. Ele em outubro de 1997, realizou transformou em bordão no
que foi um dos melhores uma . exposição no Pl(flia Progrll}!jll "Sai de Baixo",
arranjadores
brasileiros Shopping, com a parti- da Rede Globo, para apoiar
ombreando com Radamés
Gnattali e Lyrio Panicali, pelo cipação de Artur da Távola a causa.
E, "Por favor,
bom gosto, técnica e com- e dos cartunistas Yxenga,
Pamé,
Aroeira,
/que,
Erthal,
slllve"'
a professorinha ".
petência.
Alex
Lima,
entre
outros.
- Para sermos breves
citemos apenas algumas
orquestrações de Carlos
ANUNCIE AQUI (021) 820-8357
Monteiro de Souza sobre a obra
do saudoso Lamartine Babo
--~ 12Z
entre as antigas, e, entre as
modernas as que fez sobre o
também saudoso Tom Jobim e
Chico Buarque de Holanda.
Carlinhos, como sempre era chamado pelos amigos,
Peça Jé o seu.
na mocidade fora um dos
Quadro Diabos, conjunto que
Apenas R$ 18,00
reunia o violonista Garoto, Luiz
(021) 820-8357
Carneiro e Nelson· Souto,
pianista, herdeiro do autor de
"Despertar da Montanha".

YES • O livro do
ano do rock
progressivo é
de Niteroi. ·

i
jomllllsta~~pose11111do do Di4rlos
Associtulos e autor do liVro "o ·
Úlldário PixülgiiÜIItll,
.;, &btlsti/Jo Br11g11, 73

entos Culturais '-----·-· ~·_.
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"A política não é a arle do possível, é.
a arte de fazer -possível o que é
,
"
necessarw
Ja~gues Chirac

.

Dos usos pacíficos
de um tanque de guerra
Eduardo

Projeto Terças Mosaicas
Niterói, tem sido Espaço Cultural Mosaico,
Este Projeto está
apontada como uma cidade vem oferecer uma proposta aberto, não só, para divulqu~ tem crescido no âmbito
alternativa à noite nite- . gação dos trabalhos de novos
·roiense, pretendemos nesse artistas, mas também para
cultural, social e político.
Esta, que não é mais dia apresentar programações apresentar os que já estão na
a capital do Estado, foi variadas dentro dos diversos área e conquistaram seus
considerada pelo IBGE 41 ramos culturais, ou seja, espaços.
cidade em qualidade de vida lançamentos de livros, shows
O Espaço Cultural
musicais, apresentações Mosaico, fica na Rua
no Brasil.
O Projeto Terças teatrais, debates, etc.
Alexandre Moura, 13-São
Domingos- TeL: 622-2795, .
Mosaicas, que acontecerá no
e o Projeto Terças Mosaicas
começa às 19:00.

1S a 19/12/97 das 14 às 18 horas.
Av. Rio Brancp, 179- 62 andar - Rio

Arco-/ris do Desejo
Direção de Augusto Boal
Informações: TeL: (021) 220-7940
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Programação
• Di1116/12- Mulheres que cantam
Beatles
• Di112J/12- Natal Gospel com o
Grupo Santuário
• Di1129/12- Jurandir e a· Velha

Guardada Mangueira

~}.~-.;11 -.

enda Cultural
Retrospectiva dos principais
acontecimentos ano de 1997
DESTAQUE DO ANO
O ano de 1997 foi muito
rico em produção cultural,
principalmente na área da
literatura, onde o destaque do ano
foi, sem dúvida, o livro .Picionário
da Escravidão, de Alaôr Eduardo
Scisínio, sobre o qual importantes
personalidades da cultura nacional
já se manifestaram entusiasticamente.
Antes do Dicionário da
Escravidão, com 330 páginas e
cerca de 2:000 verbetes, lançado
pela Leo Christiano Editora, Alaôr
Scisínio já havia publicado, no
mesmo gênero, A escravidão e a
saga de Manoel Congo, uma
pesquisa de fôlego sobre os dois
maiores quilombo.s do Estado do
Rio: Manoel Congo, próximo a
Pati do Alferes e Curacango-Rei,
junto a Macaé, além de Marand~ra Piraquara, um livro de
contos bem humorados, se~do
Luiz Antônio Pimentel.
O próprio autor, na sua
habitual modéstia, declarou que:
-Só com este dicipnário,
não se poderá saber tudo sobre a
escravidão negra no Brasil, mas
ele será útil para quem queira
saber tudo sobre ela
ELEIÇÕES _ _ _ __
ASSOCIAÇÃO
NITEROIENSE DE
ESCRITORES

.

li

ELOS CLUBE DE NITERÓI

Acirea Rodrigues

ALIANÇA FRANCESA

participações do Grupo Vocal
Aurélio Silveira e do Grupo
Nuance.
DIA DA POESIA
Comemorando o Dia da
Poesia, em 8 de dezembro,
transcrevemos abaixo um poema
de Wanderlino Teixeira Leite, bem
apropriado para asinalar tão
importante data:

As professoras Maria de Fátima
M. M. Xavier e A/da Mendes
Moreira

A Aliança Francesa de
Niterói vem mantendo uma intensa
programação cultural em nossa
cidade. Este ano que se encerra,
foi marcado por uma série de
eventos de alto nível, como
palestras, exposições, leitura de
livros, apresentação do Coral de
Natal, Festival do Jovem.Cinema
Francês e outros mais. Deve ser
destacada a parceria feita
recentemente, com o Espaço
Cultural Maria Jacintha, que
deverá resultar em atividades
culturais alternadas, beneficiando
ambas as entidades.
A Aliança em Niterói é ·
dirigida por Thierry Coste, tem na
presidência do Conselho o prof.
Rivo Gianini e como secretáriageral e diretora de divulgação, a
prof. Maria de Fátima M.M.
Xavier.

(DES)APEGO
Quisera estar liberto de carícias e
carências,
quisera ignorar o longe
perto das ausências,
quisera até não ter quimera!
Porém, se fosse assim,
a vida de vazios tão repleta,
então, pobre de mim,
jamais conseguiria ser poeta!

JOGOS FLORAIS

Maada
Ligia Amadio, Maria Alice.Aguiar,
Franci Darigo - Personalidades
femininas homenaueadas pelo
Elos Club de Niterói

A diretoria do Elos Clube
de Niterói para o biênio 97/98, é
composta pelas seguintes
"companheiras e companheiros
elistas": presidenta: Franci M.
Darigo (reeleita), 1o vice: Nelson
Lamy, 2° vice: Horácio Pacheco,
secretários: Gentil M. de Souza e
Antonio D. dos Reis Chin,
tesoureiros: Lúcio F. de Azevedo
e Carlos José Martins, cultural:
MariadaConceiçãoPiresdeMello,
relações públicas: Aciréa
Rodrigues de Abreu, social:
Marilena Gomes Ribeiro e
protocolo: Francisco José da Silva

Mannita, orgulhosa com o seu
troféu de vencedora. Em segundo
plano, mesa solene composta do
presidente da UBT, Milton Nunes
Loureiro, o secretário de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro, Dr.
Jorge Loretti e o general Gilberto
Cezar Barbosa

Com o sucesso habitual,
foram realizados nos dias 29 e 30
de novembro, os XXVII Jogos
Florais de Niterói, promovidos pela
seção local da l).B.T.- União
Brasileira de Trovadores, presidida
pelo trovador Milton Nunes
Loureiro.
U.B.T.
A abertura, em sessão
A diretoria da U.B. T - solene, realizada no dia 29, teve
União Brasileira de Trovadores - lugar no Salão Nobre da
Seção Niterói para o próximo Associação Atlética Banco de
biênio, ficou assim constituída: Brasil. Em seguida, houve uma
presidente: Milton Nunes palestra do trovador de Nova
Loureiro, vice de administração: Friburgo, Octávio Venturelli,
MariadaConceiçãoPiresdeMello, sobre o tema: A eternidade da
vice de cultura: Aciréa Rodrigues trova. A festa continuou com a
de Abreu., vice de relações públicas: entrega de prêmios aos trovadores
Leda Mendes Jorge e vice de vencedores do ano e, logo depois,
finanças: Esther Soares. Conselho uma hora de arte com a cantora
Municipal: Carlos Mônaco, Hilda Maria de Carvalho, acompanhada
INSTITUTO IDSTÓRICO
da Silva e Neide Barros Rêgo. pelo violonista Spindola. A sessão.
O IHN•- Instituto Secretárias: Maria Emília L. de abertura foi encerrada com um
Histórico de . Niterói também Mattos, Adelir Machado, Benearle coquetel dançante. No dia 30,
elegeu a sua diretoria parao biênio França da Conceição e Lecy houve na matriz de N .S. das Dores
do Ingá, a já tradicional missa em
97/98, que ficou assim composta: Marinho Soares.
presidente: prof. Francisco
trovas, celebrada pelo monsenhor
TomascodeAlbuquerque, 1°vice: NATAL DO POETA ·
Elidio Ro~ com a participação
Miguel Freitas Pereira, 2° vico~
do coral da matriz.
O grande destaque dos
Como vem acontecendo
Salvador Mata e Silva, 1°
secretário' Sulamita Castro há quatro anos, foi realizado no Jogos Florais deste ano, foi a
Azevedo e Silva, 2° secretário: últimodia3,nasededaAssociação mensagemenviadapeloPapaJoão
Julio Cesar Vanni, 1° tesoureiro: Médica Fluminense, o Natal dos Paulo 11 à União Brasileira-de
Jorge Picanço Siqueira, 2° Poetas. Produzido por Mila Trovadores,nosseguintestermos:
tesoureiro: Ulianov Pedrosa, Barbosa, com o apoio cultural da Sua Santidade João Paulo 1/
bibliotecário: Evadyr Molina e Associação Niteroiense de concedecomtodoocoração, uma
ot11dor oficial: Edmo Rodrigues Escritores,oeventoteveumahora especial Benção Apostólica aos
~~h..
_d~..•&.~~ . 9~.~- . ~~~!o~ . com !lS •• •trl!~r:esflp.IJr..ll:fi(edefl!'J!Iç,a!.

No dia 28 de junho
passado, a ANE - Associação
Niteroiense de Escritores elegeu a
sua nova diretoria para o biênio
97/98, formada pelos seguintes
associados: presidenta: Marilena
Gomes Ribeiro (reeleita), vice:
Melanie de Souza Barbosa,
secretário: Sália Vera T. Cavalcanti, diretor cultural: Milton
Nunes Loureiro, relações públicas:
Elly Regal, patrimônio: Abrahim
Clovis e tesoureiro: Araken da
SilvaRêgo.
Parabéns, ANE pelo seu
15 o aniversário de fuJldação e pelo
lançamento da Agenda Poética de
1998.

I·'

Commissão de História:
Franci M. Darigo, Cibelle de
lpanema e José Inaldo Alves
Alonso. Comissão de Estatutos e
Admissão de Sócios: Élio
Monnerat Sollon de Pontes,
Horácio Pacheco e Alódio Moledo
S. dos Santos. Comissão de
Publicações: Luiz Antonio
Pimentel, Celso Furtado de
Mendonça e Carlos Wehrs e,
finalmente, na Comissão de
Contas: Gilberto Emílio Chaudon,
Eimaldo Alves Vieira e Nilson
Liguori de Sant' Anna.

eventos.

Resumindo
• A poetisa Mariná de
Moraes Sarmento, comemorou
a data do seu aniversário, no
dia 15 de novembro, em sua
cidade natal, Santa Maria
Madalena, quando foi agraciada
pelo prefeito local com um
cartão de prata. Mariná na
oportunidade, tomou providências para melhorar o nível
de aproveitamento da sala que
leva o seu nome, na Casa de
Cultura de Madalena.
• O conceituado
médico de nossa cidade, Dr.
Silvio Lago, foi homenageado
pela Câmara Municipal de
Niterói com a concessão da
Medalha Vital Brasil, por
proposição do vereador Fernando de Oliveira Rodrigues.
• O professor e
acadêmico Horácio Pacheco,
presidente da Academia
Niteroiense de Letras, estará
aniversariando no dia 14 de
dezembro, ocasião em que,
certamente, deverá receber
manifestações de apreço por
parte da legião de amigos que
soube conquistar.
• O Instituto Santa
Cecília, dirigido pela con-
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• A professora e poetisa
Alda Mendes Moreira, que
sempre se destaca nos
concursos de poesia a que
concorre, foi a única participante do Estado do Rio a
receber Medalha de Ouro, no
concurso realizado · recentemente pela Revista Brasília.
Tristeza, é o título do soneto
com que foi premiada.
• A Acad~mia Fluminense de Letras, presidida
por Edmo Lutterbach, comemorou o seu 80° aniversário de
fundação com uma expressiva
festa realizada na Câmara
Municipal de Niterói, na qual
constou uma hora de arte,
coordenada por Neide Barros
Rêgo, quando declamadores
homenagearam poetas acadêmicos dessa tradicional
agremiação cultural.
• O acadêmico Latour
Aroeira, recebeu da Faculdade
de Medicina de Campos, o título
de Professor Emérito Honoris
Causa, por haver, como jornalista, se destacado na luta pela
sua fundação, tornando-se
assim, o único detentor deste
título que não é médico.

. • É com profundo pesar
que registramos o desaparecimento de dois grandes
qmigos: Almanir Grego e
Angelo Longo.
O bom Almanir, que
marcava com a sua presença
alegre todos os acontecimentos
culturais da cidade, era A
Personalidade do Ano em
1997, escolhida pelo grupo
Mônaco de Cultura. Seresteiro
tradicional, fundou há cerca de
14 anos o Templo da Seresta,
onde nunca faltava a uma
reunião. Na última a que
compareceu, já bastante
adoentado, cantou as mais belas
canções da noite, como estivesse a se despedir daquela
casa.
Nosso querido Ângelo
Longo deixa muita tristeza entre
todos que o conheceram, além de
uma enorme lacuna que,
dificilmente poderá ser preenchida.
Ser humano de
grandesensibilidadeedeexcelente
caráter, era muito admirado pelos
inúmeros amigos que conquistou.
Deverá ser sempre lembrado por
todos com muito carinho e
admiração.
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Intelectual do Ano • 1997

Carlos M6naco e o Prof. Geraldo MontedtJnlo Bezerra de Menezes

Espaço Cultural Maria SabiDa,
Marilena Gomes Ribeiro ...
Geraldo Moated6nio Bezerra ele presidenta da Associaçlo
Menezes pelas mlos dõ ilustre Niteroiense ele Escritóres, Jorge
livreiro Carlos Mônaco, em PicaDÇO de Siqueira- presidente
cerim6niaiDformal,naresidencia . da . Academia Brasileira de
do hoJnenaaeado.
Literatura, representando
O presidente da ta m b é m , a A c ·a d e m i a
Academia Fl.minense de Letras, Niteroiense de Letras,
EdmoLutterttach, fezasaudaçlo desembargador Abeylard
de homenagem no momento Pereira Gomes, Francisco
da entrega, destacando a Tomasco de Albuquerque impordnciadoex-ministro.
presidente do Instituto
Foi organizada uma Histórico de Niieroi, Nemécio
comisslo de personalidades, que Calazans- presidente do Cenáculo
contou com as ilustres presenças: Fluminense de História e Letras,
A Placa de Prata foi

entregue ao professor e ministro

Luis Antônio Pimentel- presidente

Carlos Tortelly Costa e familiares

. do Grupo Mônaco de Cultura,
escritor Alaor Eduardo Scisfnio,
Roberto Santos, Sandro Rebel,
Aciréa Rodrigues - jornalistas,
Marcia · Pacheco Pessanha professora da UFF e escritora,
Neide Barros Rego - diretora do

do homenageado, incluindo o neto,
vereador Joio Geraldo Bezerra de
Menezes Galindo. O "Intelectual
do Ano" agradeceu o tftulo,
visivelmente emocionado e lembrou
em sua fàla, do amigo Angelo
Longo, recentemente fidecido.

==================----------.AJSc.J6
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Porta-Voz

• Foi escolhido pelo Grupo Mônaco o intelectual do ano de 1997.
Dia 13 de dezembro, no Clube Central, acontecerá o grandioso evento,
· que reúne todas as camadas sociais e culturais. Tudo acontecerá em
tomo do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, um homem que é um
marco na história do Brasil, orgulho e exemplo para t~os nós. No mês
de outubro, exatamente dia 29, o Ministro Bezerra de Menezes ·recebeu
por aclamação o Título Professor Emérito da UFF, outorgado pelo Conselho Universitário.
·
----~----------~~--~----~--

ROBERTO SANTOS

m homem ímpar~
em crença e crea.O
TESTEMi.JNO, MAGISTÉRIO E JUSTIÇA SOCIAL
- A Vida e a Obra do Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes. Geraldo Bezerra de Menezes. Quinta Cor
Editores e Distribuidores. 425
páginas. R$20,00.
Os caminhos existenciais
do Dr. Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes têm muitos
pontos de convergência com a
trilha do fecundo viver do nosso saudoso Alceu Amoroso Li-·
ma. Em ambos, acendrada devoção ao catolicismo, incomparável vigor intelectual e - sobretudo - a mesma espiritual carga de amor e respeito ao próximo.
O livro aborda vida e obra
de um pensador preeminente
que conseguiu um raro feito:
seu currículo de vida é sua própria obra, densa e incomparável.
Homem público, com múltiplas
funções no magistério, na política e na magistratura, Geraldo
Bezerra de Menezes é iluminado vexilário das nossas melhores idéias sociais. Opondo-se tenazmente a materialismos obscurantistas, soube unir a ciência e
a fé num plasma humano que
consolida insólito plano de humanitude, daquela mesma humanitude apontada por Leopold
Senghor.
·
Várias personalidades aparecem com seus registros e daí
surge um texto de prazer, no ler
e no repensar, sobre fatos e ocorrências que fizeram história nos
últimos cinqüenta anos.
Na abertura do livro, à guisa de "justificação", Geraldo
Bezerra de Menezes Filho assim
define o perfil do seu pai: "Dinâmico e perseverante, é, acima
de tudo, homem de fé, defensor
dos valores cristãos, norte de

sua vida. Bandeira que tomou
no berço do pai, meu avô José
Geraldo; que a recebeu no berço do pai, meu bisavô Leandro
Bezerra. Os três, nomes representativos de gerações.
Ao longo do texto, homenagens e comentários críticos sobre seus livros. Por ocasião da
inauguração do Fórum Ministro
Geraldo Bezerra de Menezes,
eis um excerto do pronunciamento do Dr. José Maria de Mello
Porto no tocante à personalidade do homenageado: "Vossa Excelência, senhor ministro, foi
brilhante, operoso e probo servidor de primeira hora desta Justiça, que tanto lhe deve". Em cada página fica uma certeza: Geraldo Bezerra de Menezes é primus inter pares. Com sabedoria
em versos, Arídio Torres assim

o "fotografou": "Desejava também, de mim-l ter perto/ o que
junto a vocE vejo pousado:/
um bando de aves raras que,
desperto, prazeres e alegrias lhe
tem dado"

""~} ~·-s)
1• Quinzena de Outubro de 1997

- Quem é o Intelectual do Ano O Ministro Armando de Brito, do TST, já definiu Geraldo
Montedônio Bezerra de Menezes "um homem-legenda, marco da História do Brasil". Bastaria dizer que o l~telectual do Ano, nascido em
Niterói, é o verdadeiro autor e construtor do Decreto-Lei que
estruturou a Justiça do Trabalho, integrando-o ao Poder Judiciário.
Daí, o Fórum Trabalhista de Niterói ostentar o seu nome. Professor
do Colégio Bittencourt Silva, onde estudara, assumiu mais tarde a
cadeira de Direito do Trabalho na PUC do Rio de Janeiro e a cátedra
da mesma matéria da Universidade Federal Fluminense. Exerceu com
brilho invulgar cargo de Secretário de Educaç~Q e Cultura do antigo
Estado do Rio de Janeiro. Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, p~esidiu-o de 1946 a 1951. Membro do Instituto Brasileiro do
Trabalho é da Sociedade Internacional de Direito Social, faz parte
de vinte organizações especializadas em Direito, no Brasil e no exterior. Possui várias .c omendas, inclusive do Vaticano. Líder católico, exerceu a presidência da Confederação Nacional das Congregações Marianas. Escreve~ numeyosos livro~ e opúsculos, alguns da
mais alta importância juridica. E sócio efetivo de várias Academias
-

-

de Letras e correspondente de numerosas .outras. Destacou-se como
notável ora,d or e demonstrou sua capacidade administrativa ao dirigir,
por duas vezes, a Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. É considerado exemplar-: de Família, tendo dado à Pátria
. , . numerosa prole que honra dignifica a cidade de ,'iiterói e o Estado
do Rio de Janeiro.
·
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O Brasil na .visão de sete sociólogos
De Nabuco a Freyre, um estudo traça perfil de pensadores que ajudaram a compreender o país
,..J

- ·

•
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INTÉRPRETES DO BRASIL

ORJVALDO PERIN

A história social do Brasil tem sete autores cujllil obras se entrelaçam, por vezes se chocam e na

maioria das vezes se complementam. A descoberta
é do escritor e jurista Geraldo Bezerra de Menezes,
ex-membro do Conselho Federal de Cultura e, ele
próprio, um misto de historiador, jurista e sociólogo tido como üm dos principais autores do Direito
do Trabalho no país e profundo conhecedor das
arestas entre capital e trabalho ao longo da história,
além de fundador e primeiro presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Em seu Intérpretes do Brasil, Bezerra de Menezes, flurnill(nse de Niterói, traça um retrato biográfico de Joaquim Nabuco, Euclides da Cunha, Alberto Torres, Oliveira Vianna, Gilberto Freyre,
Afonso Arinos e Vianna Moog que muito pode ajudar a entender o país. autor, que até então era l~i
tura obrigatória de magistrados, advogados e estudantes de Direito - com obras como O direito do

o

trabalho e a seguridade social, Doutrina social e
direito do trabalho e Política si11dical brasileira,

Bezerra de Menezes .integrou o Conselho Federal de Cultura, ao lado ~e Arinos

.

É em Oliveira Vianna, aliás, que Bezerra de Menezes mais se detém, numa tentativa de resgatar a óbra
entre outras - toma-se agora, no vigor intelectual
do sociólogo fluminense (nascido em Niterói) para
de seus 82 anos, font~ de consulta de todos os que
estudam História sob a lente da Sociologia.
.o campo de interesse das gerações atuais. O próprio·
Gilberto Freyre, luminar da sociologia nacional, diCom 299 páginas, o livro é uma pesquisa objetiva sobre os sete personagens e vai além do didazia que "não há estudioso no Brasil em assuntos so.tismo de uma biografia. Expõe idéias, analisa
ciais que possa ignorar a obra que deixou Oliveira
ideais, destaca confrontos e não se restringe à simVianna". Populações meridionais do · Brasil, em
ples descrição de sete vidas. Três delas o autor codois tomos, de 1920, continua atualíssima, não fosnheceu a fundo, porque conviveu com Oliveira
se uma obra prima da cultura brasileira.
Vianna (muito amigo de seu pai José Geraldo BeIntérpretes revela documentos, entre eles uma
zerra de Menezes, um estudioso do latim e do tupicarta de Monteiro Lobato a José Geraldo Bezerra
guarani); e com Afonso Arinos e Vianna Moog no
de Menezes, pedindo ao destinatário que aconseConselho Federal de Cultura.
lhasse o amigo Oliveira Vianna a fazer um trataA leitura de Intérpretes do Brasil permite, de · mento de saúde em Campos de Jordão. "Posso ajupronto, uma conclusão: idéias emitidas no fim do
dar pecuniariamente", ofereceu-se Lobato. Sobre
século passado, quando o Brasil lutava para se liFreyre, Intérpretes do Brasil disseca o carro-chefe
vrar da escravidão, continuam atualíssimas. Por
da obra do sociólogo pernambucano, Casa Grande
exemplo, é de Joaquim Nabuco, abolicionista nas& Senzala, "ao mesmo tempo, um livro de sociolocido em 1849, este precioso achado: "Política é a
gia, antropologia, história e psicologia sociaf'.
arte da construção no vácuo: a base são os fatos. O
Euclides da Cunha, autor de uma das obras-primaterial, as idéias e não os homens. A situação, o
mas da língua portuguesa, é outro fluminense remundo e não o país. Os habitantes, as gerações futratado por Bezerra de Menezes. O autor de Os serturas e não as atuais."
. tões nasceu em Cantagalo em 1866 e morou em TeDe Oliveira Vianna, um outro pensamento que,
resópolis, São Fidélis. Os sertões é um sério estuapesar de ter meio século, parece inspirado pelo Pado social do nosso povo, destaca o autor, que buslácio do Planalto dos dias atuais: "Governo forte não
ca em Gilberto Freyre uma definição precisa para o
é o que' ataca o adversário mas o que resiste aos corlivro: trata-se de uma integração das ciências ecoreligionários, entrincheirando-os no dever e na lei".
lógica, antropológica e sociológica.
)'

F~,

Também fluminense, Alberto ae Seixas Martins
Torres (nasceu em 1865 em ltaborai), personagem de
Intérpretes do Brasil, tem·posição polêmica em relação à questão racial no Brasil.- "Não há raças inferiores nem superiores", prega Torres, para quem as diferenças de classes são efeito do meio físico e social
sobre o cidadão. Sobre Afonso Arinos de Melo Franco, o livro destaca o mineirismo. O primeiro passo
para se poder pensar o Brasil é a redescoberta de Minas, isto é, a reconquista da moderação, pregava Arinos, um político refinado, segundo Bezerra de Menezes. Clodomir Vianna Moog, gaúcho, nascido em
1906, também é personagem em Intérpretes do ftrasil por seu Bandeirantes e pioneiros, livro que Erico
Verissimo compara a Casa Grande & Senzala. A
orelha de Intérpretes do Brasil, escrita pelo professor
Angelo Longo, falecido um mês após a publicação
do livro, dá uma biografia sucinta de Geraldo Bezerra de Menezes: "trata-se de um legítimo intérprete
dos inúmeros brasis que desafiam os olhos de todos
nós. Dentro da visão sociológica que tem do Brasil,
Bezerra de Menezes está preocupado com as acusações contra a justiça trabalhista brasileira, que estaria
desafinando o país no concerto·tia globalização econômica. Os direitos de quem trabalha não podem estar à mercê de mudanças e modismos gerados para
atender aos interesses de quem dá emprego", diz ele.
Orivaido Perin é secretário de redação do JB
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Agradecimento

Geraldo Bezerra de
Menezes, filho

Há imenso vazio em mim, que
jamais experimentei. A morte de
meu pai Geraldo Montedônio
Bezerra de Menezes (*
11/07/1915 + 09/02/2002). Que
fazer para resistir à dor? Recordo-me de sua vida, obra
marcante, densa, no bom combate, sem desfalecimento, à luz
da Santa Igreja, e encontro
consolo nas palavras do apóstolo Tiago (2.24): ·o homem é
justificado pelas obras e não
somente pela fé". Ademais,
lembra-me alguém, ·o amor é
mais forte que a morte•.
Deus é amor, eis tudo.
Daí, a reflexão do Padre J. T.
Roquette na "Imitação de Cristo"
1
: •o sossego está em Deus, e
só em Deus. Só nele se acha
paz, quietação, alegria e consolação•. Vale dizer: na oração,
diálogo com Deus. Rezar e
rezar. É o que tenho feito, hu-

mildemente. Tenho me apoiado,
desde então, piedosamente,
nessa arma invencível, a mais
poderosa de todas as armas,
como já se disse - a oração. Aplaca-me o sofrimento.
Era cego, e não sabia. Não
enxergava meu pai Geraldo usando, integrada ao seu ser, a
divina e inescedível arma - a
oração, o poder da oração, em
diálogo constante, ininterrupto,
consigo mesmo e com Deus,
Nosso Senhor Jesus Cristo. Só
me dei conta disso no finalsinho
de sua vida. Ainda bem, nunca é
tarde demais! E venho aprendendo a viver o sofrimento da
morte: rezando, aprendendo a
rezar.
A mim me foi confiada relevante missão, que engrandece o
espírito, que sugere, diria S.
Afonso de Ligório2 , "a boa intenção de agradar a Deus".

Cabe-me fazer o AGRADECIMENTO, declarar, a todos,
humildemente, muito obrigado.
Primeiro e sempre, agradecimento a Deus. Ele permitiu ao
nosso querido pai Geraldo viver,
como viveu, uma vida cristã
extremada. Ora, em pregação
sublime, Antônio Vieira assevera ·
- e a lembrança conforta-me que essa profunda vida cristã
constitui a verdadeira revelação da boa morte.
Agradecimento, também, ao
nosso querido pai Geraldo pelo
virtuoso exemplo de vida cristã.
Agradecimento, enfim, aos senhores e senhoras, nossos amigos e amigas, que tanto nos têm
confortado.
Na imagem que em mim
permanecerá do venturoso Cristão Geraldo Montedônio Bezerra
de Menezes somente vejo flores. Muitas flores. Flores ventu-

rosas. Num maravilhoso jardim
dando-nos as mãos para que
celestial.
não caiamos, subjugados por
Com a genialidade verbal de
tanta dor e sofrimento. Que
Antônio Vieira 3 , concluo a breve
Deus proteja Geraldo Montedôoração de a!Jadecimento, de
nio Bezerra de Menezes! Que
muito obrigado, permitindo-me
Deus a todos nós proteja!
mostrar-lhes o que vejo no · 1
"lmitação de Cristo", de Tomás
mistério das flores, no mistério
de
Kempis, pág. 229, com
da vida e morte de meu querido
reflexões
do Padre J. T.
pai Geraldo Montedônio BezerRoquete
e
tradução
do Padre J.
ra de Menezes.
Cabral
Ed.
Paulinas,
188 ed.,
Diz o pregador:
SP, 1987.
• ...umas
(flores) caem,
outras secam, outras mur2
• A prática do amor a Jesus
cham, outras levam o vento;
Cristo",
pág. 83, de S. Afonso de
aquelas poucas que se pegam
Ligório,
tradução do Padre
ao tronco e se convertem em
Gervásio Fábri dos Anjos- Ed.
fruto, só essas são as
Santuário, Aparecida, SP, 1982.
venturosas, só essas são as
discretas, só essas são as que
3
"Antônio Vieira - Sermões",
duram, só essas são as que
org. de Alcir Pécora, Ed. Hedra,
aproveitam, só essas são as
SP, 2000, Tomo 1, pág. 32 que sustentam o mundo•.
Sermão da Sexagésima, Capela
Muito obrigado pelo gesto
Real, 1655.
sublime, caridoso, cristão, estenJJ<;·c~

O que são os cismas
e por que eles acont~cem?
No nosso dia-a-dia, quando a
gente afirma que alguém está
cismado, entendemos logo a palavra "cisma" como desconfiança. Estar cismado ou com cisma
significa estar com um "pé atrás"
em relação a alguma coisa ou
pessoa. Mas a palavra "cisma"
significa também corte, ruptura,
separação. Neste caso ela não
só muda de sentido como também de gênero. É assim que na
história da Igreja nós falamos
dos grandes "cismas" da Igreja,
todos eles muito dolorosos porque grupos se separaram fisicamente e espiritualmente da comunidade eclesial.
Vamos lembrar alguns desses
cismas dentro de nossa Igreja.
O primeiro aconteceu no ano de
312. Donato, bispo de Cartago,
na África, sabe-se lá porque começou a afirmar que o pecado
na vida do padre faz com que
ele perca o poder sacerdotal. E
criou uma seita que se espalhou
por várias dioceses da África. A
Igreja cismática de Donato foi
combatida por Santo Agostinho
e em vários outros sínodos e no
ano 429.
Veio depois o grande cisma do
Ocidente, que fez a Igreja sofrer
entre os anos 1384 a 1417. Tudo começou com a eleição do
Papa italiano, Urbano 4°, contra
expectativa de cardeais franceses que queriam um Papa da
França. Urbano 4°, por uma certa inabilidade, acabou desgostando os cardeias franceses que
em nova eleição fizeram Papa
Clemente 7°. Com dois Papas
que foram fazendo seus sucessores, dá para imaginar a confusão. A atuação de Santa Catarina para o rconhecirnento da legitimidade de Urbano 4° fez história na época. O cisma só
terminaria com o •Concílio de
Constança, depois de ter ,provo-Cado a divisão
só dentro da

não

.
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Adolphino Alberto Ribeiro
Darcy Lizardo de Lima
advogados
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Ago,il em ·l ca,aí
COQDEIQO DE DEU0
ARTIGOS CATÓLICOS EM GERAL

O fiiCOIItro do P•P• P•ulo VI e do p•tri•ra~ de COMt••tillopha, Atenágor•s, foi
um passo decisivo para a reaproxim•çio entre os cristios e é simbolo d•
esperança de uma nova uniao de Uriente e Ocidente.

conjunta com o patriarca AtenáIgreja como de toda a Europa.
Outro cisma doloroso foi a- goras 1°. Neste documento, eles
quele comandado por Henrique lamentam as ofensas, as conde8° na Inglaterra. Por conta dos nações, os gestos agressivos
desentendimentos políticos da- entre as duas Igrejas. Retiraram
quele imperador com o Papa, as excomunhões que cada lado
ele desvinculou do papado a I- proferiu contra o outro e lagreja da Inglaterra, assumindo a mentaram os desentendimentos
chefia da mesma. Em 1539, de toda ordem que levaram ao
após ter tentado uma aproxima- cisma. A unidade não aconteção com a reforma luterana, a- ceu, mas foi um primeiro passo.
cabou assumindo a totalidade Agora, o Papa João Paulo 2° foi
dos princípios católicos, menos à Ucrânia. Sua visita provocou
a comunhão com o Papa, man- · reações até agressivas da parte
tendo a Igreja Anglicana separa- de fiéis e autoridades da Igreja
da de Roma.
Oriental. Foi, porém, mais um
O mais doloroso dos cismas,
passo na busca da unidade queentretanto, foi o que separou a rida por Jesus.
Igreja Oriental (Constantinopla)
e a Ocidental (Roma) em 1054.
Espero ter satisfeito a curioEle volta a ser lembrado agora
. sidade do leitor Walace Attie. Ecom a recente visita do Papa à
le pediu detalhes sobre o grande
Ucrânia. Este cisma foi o ponto
cisma do Oriente. Repito que
de chegada de lutas pela verdacausas de ordem religiosa, teodeira Constituição da Igreja, por
lógica e políticas se misturam na
lutas doutrinário-dogmáticas e adeflagração -daquele cisma e de
té por questões políticas. Constodos os outros. Todo cisma é
tantinopla, fundada pelo impeum pecado contra a.unidade.
rador Constantino, queria ser o
Padre Cido Pereira recebe
centro do mundo como foi Roma. Já lá se vão 945 anos de perguntas, mensagéns e comenseparação. O Papa Paulo SO, em tários pelo e-mail: padrecido@ig.
1965, assinou uma declaraçãq com.br
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Frei GUIDO SCO'TTÍN-1
-Nós temos um carinho
todo especial pelo senhor.
Comunidade Católica do
·Estado do Rio e
jornal UN~pADE.
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A SERVIÇO DA CULTURA
Ano I- N° 1 - Niter6i, dezembro de 1997
Nesta edição de lançamento, prestamos
nossa homenagem a estas valiosas
figuras humanas, que dedicaram parte
de suas vidas, a arte de escrever e neste
oficio, expressaram $eus pensamentos
deforma tão digna, que o Grupo Mônaco
de Cultura, ·tomou a iniciativa de
eternizar suas almas com o Prêmio
"Intelectual do Ano". Razão pela qual,
tornou-se imprescindivel fazer esta
retrospectiva dos homenageados. E, a
partir do próximo número, o jornalista
Luis Antônio Pimentel estará
historiando, a cada mês, uma dessas
personalidades, como registro para a
história do nosso jornal, que nasce com
o brilho das luzes deste ano de boas
novas.. Benvindo 1998!
Leia tudo sobre a entrega do Prêmio na pág. 2

Uma personalidade de escol
Luiz. Cesar Bittencourt Silva(*)
omenagear o professor e
stro Geraldo Montedônio
Bezerra de Menezes é, sem dúvida,
parabenizar a cultura fluminense.
Emérito professor, que desde sua
juventude faria da cátedra o seu
altar, lecionou em vários cursos
secundários de Niterói até atingir
a cátedra de Direito do Trabalho,
na Faculdade de Direito da
Universidade Feder.il Fluminense,
chegando também à sua direção.
E"rao ex-aluno que se transformava
em mestre.
Magistrado de escol,
recebeu ·o conceito consagrado r
do ínclito jurista Júlio Barata:
"Geraldo é um juiz paradigma dos
juizes". .
Sua especialidade, nova
quando a abraçou, se adequava à
sua personalidade preocupada
sempre com os problemas sociais,
e seus ensinamentos foram de
grande valia para a formação de
princípios que norteiam ainda hoje
a justiça qo Trabalho.
E de sua inspiração o
projeto convertido no Dec. Lei nli

9797, de 9 de setembro de 1946, ressaltando a opinião do eminente
queimprimiuàJustiçadoTrabalho
sociólogo Oliveira Vianna. Os
a sua organização básica. Sua seguintes, dentre outros "Política
decisiva atuação também propiciou Sindical Brasileira", "Doutrina
Social e Direito do Trabalho",
a incorporação da Justiça do
Trabalho ao Poder Judiciário, "Direito do Trabalho e a
instituindo uma verdadeira Seguridade Social" são obras que
magistratura trabalhista no Brasil o qualificam como um dos
com a extinção dos antigos expoentes nesta área,
conselhos e a criação do Tribunal ultrap~ssando as fronteiras
SuperioredosTribunaisRegionais nacionais e recebendo honrosa
do Trabalho, além da formação de · citaçãO do Prof. Ricardo Richard,
quadros de magistrados da Universidade de Pavia.
especializados. Importante
Hoje, o nosso
contribuição deu à legislação sobre homenageado aproveita a vida
as greves e dissídios coletivos do entre Niterói e o bucolismo de seu
sítio em VárzeadasMoçascercado
país.
Defensor intransigente da do carinho de D. Odete e de tÓda
Doutrina Social Católica, suas
sua família e relembrando, com
idéias, consubstanciadas nos certeza, de sua meninice na
inúmeros livros que publicou,
Travessa Wisland e no Largo de
demonstram urna personalidade São Domingos.
autêntica e correta, deixando-nos
obras de grande valor literário e
(*) O Prof Luiz Cesar Aguiar
científico.
Bittencourt é Conselheiro da
"Homens e Idéias à Luz Associação dos Professores
da Fé", o primeiro de urna série, Inativos da Universidade Federal
recebeu encômios da elite da Fluminense (ASPJ-UFF)
intelectualidade brasileira,
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