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Conc~t;;l; Mariana -w--
Etetuar-ae-A hoje, lia 16 horu, DO aallo da !Ire

ta ele Santo Afonso, 11a n1a ,Parllo de Heaqun• . •· 
quina da rua 111ajor · A'411a, ~ eoneenlí'ação 
das Congregações Mat1at1aa dó lílo de Janeiro, C<>
JIWilQU.tlva do Dia Mundial do Congregado ,Mariano. 
l!'''<tfr certame constará de assembléia magna, sob a 

E
ldencla ele honra do cardlal D. Jaime de Bar· 
Clri~Va. Sjrá empouada a diretoria da Conte· 
cãq,. tazer:d•l uso d1r :pa.f&'IJra I» eongregadOI· ... 

Jládor Ãpolônl.:~ Sales. o Juiz Crlatovam· BtlatnaJ e ·..D 
adre Afonso Rodrigues, S . J ., dlretor da Ccmfe. 
~açllo Nacional das Cong,-egacõec Marianas. 

Aii Congregações de,·erl!.() cornp&recer reveatldal 
de 'uaa lnslgntas e band~lrns. 

A diretoria da 'Confederação Naclon~. que será 
~ ernpouada, é a seguinte: Presidente: SenadOL" Apolô· 

" ' Sales; Assistente: Juiz Dr. Geraldo~ 
:?tfe eze&i Secretário Gerll. Déjft!tidd Oh o • 
~ .. 

- . ··- ··--""-- -- --
-4<.~ olo ~il 
ôR;A: . 



., FUNDADO EM 11 DE AGOSTO DE 1957 
ORGÃO OFICIAL DOS ALUNOS DA F.O.N. 

Ano I- Diretor: NEWTON FREIRE- Redator secretário: WALTER DE A. CASTRO- Ger. JOSÉ - N. 2 

OS ÂCADÊMICOS DA F. D .. N. QUEREM-- A PERMANÊNCIA DO 
~ MINISTRO BEZERRA DE MENEZES 

·. t Tendo circulado rumores de contendo centenas de assina
.. oue o Ministro Bezerra d3 turas em que solicitava a sua 

__ ---....__..___ -~ ~ - - - - - - - - -. . 

\

Meneses deixaria a direção da permanência no cargo. Logo 
Faculdade de Direito de Nite_ depois de env-iado ao Presiden
rói, os acadêmicos daquela Fa_ te da República, a lista trípli_ 
culdade imediatamente, envia- ce contendo os nomes dos ilus-
ram a S. Excia um memorial (Continua na 2.a pág. J 

Os aeadêmieos.. 
Continuação da ' l2a, pág. 

tres professores Bezerra de 
Menezes, Paro Junior e Home
ro Pinho, os acadêmicos, em
bora reconhecendo no• dois 

1 últimos qualidades suficiente~ 
para o alto postu, endereça_ 
ram ao sr. Jusclino Kubits
chek. ao ministro da ·Educa
ção e ao Diretor do Ensino 
Superior, telegramas em que 
pediam a nomeação em de
finitivo, do MinistrÓ Bezerra 
de Menezes. 

Em resposta S. Excia., o 
chefe da Nação, enviou ':lo 

I 
presidente do CAE:V o seguin 
te telegrama: "O Sr . Presi: 

I 
dente da República, incumbiu
me de acusar recebimento seu 

I telegrama reputo escolha di
retor Facul'dade Direito Nite-

1 
róil, cujos t~l1Dl:>s S . Excia. 
considerará com o necessário 
aprêço. Cyro dos Anjos. sub
chefe do Gabinete Civil Presi-
dência República". 
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A D!I.ICACIA U. 
GIOIAI. O PUSID!It I E DO 

CONSEUIO lECIONAI. 
DOTUBAUIO 

O ll'. OeJ'&ldo Bllllerra de Mene
-. DNBidente do Ctm~elho Nacio
nal do Trablltbo, .SSlto11 ontem, ia 
14 horu, a Delecacla Jllegtonal do 
Trabalho, no Pa1at"'o das Indus
trias, sendo recebido ~'elo ar. An· 
gelo zanlnl, delegado regional, e 
POrcuradOft!IS da reterlda repart!çAo 
bem eomo representantes de alndt· 
catos. 

manter UJDa demorada pa-
011 representantes t\01 

0~~-~~ 
aua Jmpreaalo sobre 

o ambiente de eompreend.o e equ1-
llbrlo revelado por empregadores e 
e=~ DU audlenclas de con
cilllçi.O realizadas na Delegacia 
Rqkmal do Trabalho em 8. Paulo. 

Em seguida, o vtsltante teve 
oport1ulldac:le de • t1r à audlen
cfa de concillaçA.o no dtssldlo cole
tivo suectta.do pelo S1ndlcato dos 
Empregados, Vendedores e Viajan
tes do Comercio no E1tado de Slo 
Paulo. 

Tenntnada a aw:Uencta, o ar. Ge
raldo Bezerra de Menezes, acompa
nhado pelo sr. Angelo Zan1nl. e ai
toa tuncionar1os da Delegacia, per
correu todas as dependenclas do 
Palaclo das Industrial. 

S . P. 

DELEGACIA REGIONAL 
DO TRABALHO 

VISITA DO SR. PRESIDENTE DO 
CONSELHO NACIONAL DO 

TRABALHO 

O ar. Geraldo Bezerra de :r.t:ene
&es, Pl'!lSidente dG CGnae1ho Naolo• 
nal dG Trabalho, que ae eaoontra 
nesta oapltal, vl.lltou ontem, Aa 14 
horaa, a Dele&acla Rei10nal elO , 
Trabalho, DO Palaclo da.s In4us
trlaa. 

S.a. foi recebido pelo deleg~o 
regional do Traba1ho, por procura
dorea da referida rePGrtlçt.o e re• 
preaentante.s slndlcal.l. 

ApÓII percorrer aa depend.enctaa 
daquela repsrUolo e manter de• 

1 morada palestra com oa repreaen• 
tan tes dos sindicatos, o er Qn. 

~~ lffi' ds filAr teve ON HF deauctleD>o 
ela 4e conclllaçlo no di.Midlo co
letlvG suscitado pelo Sindicato doa I 
Empregados, Vendedores e Vlajan• 
tea do Comercio no EstadG de Slo 
Paulo, contra u empresas lndus· 
trlals, 

Visita do presidente do. 
Con9elho Nacional do Tra
balho à Delegacia Regional 

do Trabalho 
o sr . Geraldo Bezerra de Meneses, 

presidente do Conselho Nacional do 
Trabalho, visitou, ontem, a Delegacia 
Region~l do Trabalho, onde foi rece
bido pelo sr. Angelo Zanini, delegado 
regional nesta capital, pelos procura
dores, funcionarios dessa Repartição e 
representantes de sindicatos. Nessa vi
sita, teve o sr· Bezerra de Meneses a 
oportunidade de asslshr a. uma aud!en
cia de conciliação de um dissidio cole
tivo e após percorrer todas as depen-

1 

dencia.s do Palac!o das Industrias, em 
companhia dos funcionarios dessa De
legacia deu por encerrada. a viaita. 
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nomeação üo dr. Gcra!Qp 
l.loJiU.IWWIL.Iolli....ar;;.~u. para o alto 

de presidente do Conselh') 
Nacional do Trabalho, constitu
indo uma eq>ressiva reaflrma
<;ão do acerto com que o presi· 
dente Eurico Dutra escolhe os 
mais destacados auxiliares ao 
seu go,·erno, revela ainda uma 
honrosa deferência do chefe da 
Nação aquele ilustre coestaduano 
que é. sem favor uni dos valo
res mais prestlg!o'sos e definidos 

{ 
... 

Edição de 
hoje 6 pág. 
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OS VEIIIIMENTOS DOf 
MEMIROS D JUSTtfl DO 

TR LHO 
Designada pelo prtsl---. 

da Repúb lica uma comiu 
especial para estudar 1 

assunto 
Em exposição :J,, min:.~lro cio 

Trallalho, sobre indicaçáa de eo
mis~ão especial para est,.d9 dOS 
rencimEntos do.~ membros a'& 
.Justiça do Trabalho. o presid.~
te d;;J. ·República. d~spachou: ":i,._ 
signo para constituirem a. C)()[lltl
sáo especial o (lOnsultor geral da 
República, presida:1te, Srri Gs:ral
do Bezerra de Mtnezes t ' o con

' sultor ]uridico d•) DASP. Re::o-
mendo que as cone:uwes dos re~
pectivoo trabalhos cor.-.ub~tan 
ciaàas em ante-pro,ietll"> de lt>i, 
devidamente justificad os. ,.;j3.1"1 
submetidas aos Srs. :rn Lnu;tro~ da 
Justiça e do Trabalh .), ~ ! ü 11 
de :que se manifestem a r€5.i,Jei t:>, 
para deósáo final." 
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mi.ssa r o fará 
- ----- palestra - ---

C9»tindo rom o apoio do padre Menceslau, vigário do 
BélPI"~rmelho, operários de fábricas e indústrias de 
Gonçalo comemorarão êste ano, naquela localidade gonça
lense. a passagem do '·Dia do Trabalhador". 

As comemorações, que contarão com a presença, in
clusive, de líderes operários paulistas, terão lugar na Fá· 
brica da Vidrobrás, onde haverá missa, às 8 horas, ceie· 
brada ~lo arcebispo de Niterói, Dom. Antônio de Almeida 
Morais Júnior, comunhão e pelo dr. 
1@:P!r Bezerra de Menezes, ~~~~~:!!!I:~!!!!::.....!..!..!!:!:!!!!!!!...~ I 
Trabalho. · 

á festivo. o'''Pia· do Trabalho" 
no BarJ1) Vermelho 

Trabalhadores gonçalenses célebrarão a data 
sede da Fábrica Vidrobrés 

Com a colaboração do padre 
Menceslai, vigário da p uia do 

na 

Barro Vermelho, operários de Sito 
Go~ç~lo celebrarão, segundra-feira. 
~ D1a do Trabalho" nessa Ioca
bdade gonçalense. · 

. O pro~ama de comemorações fi-
coa ass1m elaborado: 

8. Hol'&s - O Arcebispo AJetrô
pohta.no de Niterói. D. Antônio de 
Almeida ~loraes Júnior, celebrail 
a Santa Mtssa com Comunhão Pas
coal dos trabalhadores da Fábri
ca. 

9 Horas - café e início dos "Jo
gos Infantis" • 
. lO.Horas - T'alavr<L.ao~:~. traba

lhadores, pelo df11e't0r,o "'Cír-cttfo 
Operário de São Paulo', ~lo Mi
nistro do SuTremo Tribüflal ~o 
Trabalho e pe o ArceÔJspQ Me o-

:púlitano. 
12 Horas - Início dos "Jogos'. 

dentro dos diversos setores da "Vi
drobrás", disputando a "Ta~a do 
Trabalbádor", entregue pelo Arce
bispo Metropolitano. 

18 Horas - Demonmaçã0 ope
rário, a Cristo Operári-o, e Bênção 
com o Santúário sóbre todos os tra
balhadores . 

20.30 Horas - Baile no Ginásio 
N. Senhora de Fátima. 

As confissões dos trabalhadores 
serão às 6,30 hor.a~s da manhã, na 
Fábrica. 





Informe do Instituto Sio Marcos -: ~ J ~ J F?::f 
. 

Bezerra de Menezes ·prega 111 ckil 
de palestras pacto Flmília-Escola 

' . 

;'2!3112.. 

Afirmando que o papel de 
uma escola transcelle a educação 
convencional e prégando a neces
sidade de os pais e professores se 
aliare~ pÇira conduzir a nova ge
ração visando a um Brasil me
lhor, o Ministro Geraldo Bezer
ra de Menezes deu por · concluí
do o Ciclo de Palestras, promovi
do pelo Instituto São Marcos, 
no Clube Italiano, eni Póiratininga. 

A proposta da i retora· do 
· Sio Marcos, Professóra Alidea Xa

vier Heizer, era a de contribuir com . 
os pais e professores, sendo desen
volviçia por figuras bastante desta
cadas da socied~de intelectual,•. 
como Haroldo Costa, (O negro ·na 
Escola),· .Castro . Neto, (Problemas 
emocionais e distúrbios de condu
ta), Eduardo. Mascarenhas, (Pro
blemas dos jovens e seu mundo), 
Teixeira Heizer, (A influência dos 
·meios. de comunicação na educa- . 
ção) e Bezerra de Menezes; (O 
jovem na ,culturà fluminense). 

Haroldo Costa desenvolveu 
seu tema desmistificando alguns 
problemas encontrados pelas cri
anças negras e assegurando que o 

1 

· racismo se identifica em casos 
isolados. Mostrou, também, que 
as maiores dificuldades dos ne
gros estão I i gados à sua situação 
econômica, esta, sim, capáz de 
interiorizá-los e até humilhá-los. · 

Costa -produtor de tv e 
teatro, · ~critor ('"'Fala Crioulo") 
e estudioso da cultura negra, des
de suas raízes, chegou a emocio
nar os presentes, tom exemplos 
experimentados por 'ele próprio, 
desde su~ infârícip até seus es-

tudos · preliminares no Colégio Pe
dro 11. 

O famoso psiquiatra infan~ 
-til, Castro Neto, credenciado por. 
sua condição de Presidente da 
Associação Brasileira de Psiquia
'tria Infantil, muniu-se de slides e 
desenhos para desnudar; durante 
mais de duas horas, os problemas 
neurológicos que afligem grande 
parte do contingente de crianças 
em idade escolar. 

-Teixeira Heizer. jorQalista e 
professor, sustentou que a televi
são, o rádio e os veículos im.pres
sos podem servir como uma. linha 
auxiliar dos processos pedagógicos, 
mas. sublinhou .que . eles nunca 
poderão estar na . vanguarda em 
relação à sala-de-aula. , 

Eduardo 'Mascarenhas, um dos 
psícanalistas de maior ·prest'ígio do 
Brasil, deteve-se em denunciar o 
grau de di_ficuldade imposto pela 
sociedade à juventude brasileira. Ele 
subi in h ou que o processo pbl ítico 

· em andamento poderia ser citado 
como um dos elementos balizadores · 
aas neuroses resultantes do empo- · 
brecimento e da má qualidade de 
vida que a·todos atinge. 

O ponto alto · do Ciclo deu
se ~om a presença do Ministro 
6ezerra de Menezes. Num impro
viso sério, de cima da sua condi
ção de educador, escritor e codi 
ficador do Direito do Trabalho, 
ele preferiu situar o jovem dentro 
de r um contexto -melancólico e 
pediu empenho. para que as fàmí-
1 ias não . se definhem em préju ízo 
das crianças que, afinal, ditarão 
o destino do país, no futuro. 

.I 

-EXPEDIENTE DIREÇÃO__:_ ALID~A XAVIER HEIZER 
. DIREÇÃO - .TEIXEIRA HEIZER 

Coordenação Pedagógica : · · 
• Héstia Carvalho Cavalcante 

· • · Regjpa Bezerra de Menezes Souza ~ 
• Maria do Carmo"'Campos ,( 

.. Endereço : Av. 12- N.O l24, Quadra 203- . 
Piratininga -Niterói-:- Telefones: 709-1525 e 709-1078 . 
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er para Viver 
Fernando de Aviz 

Um Calçadão só pedras 

Léa e Carlos M6naco 

o meio do Calçadão há 
muitas Pedras. Não posso me 
esquecer desse acontecimento. 
Minhas retinas ~amais fatigadas . 
identificam multas Pedras. As 
drummondianas e tantas outras. A 
começar por Pedras Filosofais, 
convertidas no Calçadão em seres 
humanos de grande elevação 
espiritual, purificados de modo 
alqufmico, verdadeiras sínteses do 
ouro inteligente. O Calçadio 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 reconstroem
se e geram figuras humanas 
iluminadas, com mAos mágicas na 
busca de desejados livros. F: ali, no 
meio de frases de muito bom-tom, 
por vezes em forma de haicais, 

surge Luís Antonio Pimentel como 
encarnação sempiterna do Hermes 
grego (etimologicamt::nte 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 tomam no Calçadão a 
expressão de rostos, ~estos e ditos 
jamais esquecidos:- Imperecíveis 
mostram-se então Angelo Lon~o, 
Almanir Grego, Raul de Olivew 
Rodrigues e Maria Jacintha Em 
tomo deles, essências unidas ano a 
ano, sesuncJo a segundo, como 
admiráveis intelectuais, as pedras 
do sumo saber: Alberto torres, 
Luís Antônio Pimentel, _Lou 
Paeheco, Horácio Pacheco, Lyad 
de Almeida, Alaôr Eduardo 
Scisinio e Geraldo Bey:mt de 
M~ > ~ 

r= Aos sábados, mal 
amanhece o dia, o Calçadão da 
Cultura revigora um texto de 
Hugues de Saint-Victor e 
reenfatiza a propriedade tripla 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 



Vem a Belém o 
ministro Geraldo 

Bezerra de Menezes 
No exercido do cargo de 

Corregedor Geral da Justi
ça do Trabalho, deverá che
gar a esta Capital, no próximo 
dia 30, o ministro Getaldo 
Bezerra de Menezes, viajando 
pelo «Constellation» da Pa
nair do Bra~·il. 

I 
~ministro Geraldo Bezer

ra de Menezes demorar-sa-á 
em Belém até o dia 5 de no
vembro vindou.ro. ouando visl• 
tarã outras capitais. 

s. o\ 
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Distinção a um educador 

Q_Ç.Q,q~l.MltQ .. ~_11}\strq -~t~lcjQJ!{ontedo
nlo ~zerra de Menezes, tol d<:slgnad.ornenibro 
titular do Instituto Lat!no-Amer.'cano de D I · 
relto do Trabalho e Segurauç:. Soc.!ul, sendo 
citado como • figura. cxpon~nclal do mundo 
Jurldlco, que se con.cGgr.· u ni\o r. p~uus pe! u 
\'alo r de suas obras. E.en4o, t 11<111 1>4\m pela mo• 
dclar e lncansãvcJ atunçl\o do ,vr<>!e.;sor, mn• 
&llitra<to o homem público". 



A ALMA DO HOMEM 
Angelo Longo 

Depois de integrar os 
quadros mais representativos da 
intellígentsia nacional, atuando 
nos mais diversos campos da 
atividade intelectual de maior 
quilate, Geraldo Bezerra de 
Menezes publica este A Alma do 
Homem, epigrafado a partir de 
máxima de Machado de Assis, 
revelando sua alma poética. 
Livro que merece ser lido, sob a 
vista experiente da ampulheta de 
todos os tempos. Alma Viva. 

Dele, dissemos, em outra 
oportunidade: - "Polígrafo, G. 
B .M. conciliou permanentemen
te cátedra, jornalismo, magis
tratura superior, livros, institui
ções. Essencialmente erudito, 
ele goza do privilégio do aplau
so unânime de seus conter
râneos. Caso não muito comum 
em vida" . Agora, afirmamos, 
com a segurança de olhos argu
tos sob os originais do mestre 
amigo e sempre amado: Geraldo 
Bezerra de Menezes - poeta -
possui a magia do lirismo, o sig
no do romantismo, o germe da 
sátira, a significação da prece, o 
momento do flash, a reorienta
ção . das rimas, o reordenamento 

da crítica, o instantâneo dos 
costumes. o retrato de amigos. a 
imagem dos companheiros, tudo 
no compromisso maior de reunir 
toda uma vida de luta e honra. 
Alma que vive. 

Ninguém se faz poeta por
que quer: há necessidade de cul
tivar vulcões no espírito e de 
colorir estrelas com as tintas dos 
próprios olhos. Por outro lado, 
ninguém foge ao seu destino de 
pastorear ilusões há ansiedade 
de ungir sonhos pelos caminhos 
e conferir paisagens nas dobras 
do tempo. GBM só agora pu
blica seu livro de poesia, mas é 
poeta desde a aurora de seus 
dias, madrugando canções na in
timidade de seu ser. Senão co
mo justificar seu périplo de 
amor e sonho, de fraternidade e 
aleluias, de fé e de sensibilidade, 
de esperança e carisma, na edi
ficação de uma vida repleta de 
dignidade intelectual7 Poeta, 
sim, dos bons, na maturidade e 
plenitude de seu vigor artístico e 
criador. Alma eterna. 

Ai está A Alma do Ho
mem. Todo o humano da poesia 
da alma. Da alma de Geraldo 
Bezerra de Menezes. 



NA SEGUNDA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E 
JULGAMENTO DO DISTRITO FEDERAL (~) 

Quero, simplesmente, dirigir-vos a)gumas palavras de 
agradecimento. Breves e sinceras. Ouvi os conceitos que tives
tes a .delicadeza de emitir acêrca de minha atuação na vida pú
blica. Excedeu-se a vossa generosidade nesse desfile de fatos, 
atitudes e recordações. 

De qualquer forJl!a, a homenagem ao ex-presidente da Se
gundo Junta de Conciliação e Julgamento, do Distrito Federal, 
proporciona explêndida oportunidade para o encontro de velhos 
amigos. 

Ainda é cêdo para traçar a história da Justiça do Trabalho 
no Brasil. Falta-nos perspectiva. Por mais sincera e precisa, 
pode ser averbada de suspeita a narrativa de sucessos recen
tes, descrita por observadores que são, ao próprio tempo, juízes 
empenhados no desfêcho dos acontecimentos sociais. 

Entre nós, a ninguém faz dúvida a declaração de Henri 
Binet, técnico de renome da Organização Internacional do Tra
balho: "O papel desempenhado pela jurisdição permanente de 
trabalho, regulando os dissídios que se produzem seguidamente 
na vida quotidiana, pela sua eficácia, constitui um fator de es
tabilidade social". 

Quando se detiverem os historiadores no exame desta jus
tiça especial, fixando-lhe os episódios dignificantes, de expres
são tão alta na civilização brasileira, ucredito que um dos ca
pítulos mais belos seja r eservado à a~iio pacificadora dos tri
bunais de primeira instância - as Juntas de Conciliação e Jul-

(*) Discurso proferido em 23 de f evereiro de 1948. 

TEMAS E SOLUÇÕES 28 

Por seu turno, os resultados oferecidos pelos 6rgio de 
primeira instância retratam o zêlo e a compreensão dos res
pectivos presidentes e vogais. Louve-se-lhes o empenho em 
.apaziguar os litigantes, estimulando-os à conciliação. 

A finalidade precípua, não só das Juntas, mas de todo 
o mecanismo judiciária-trabalhista, é proporcionar o ajuste das 
partes num clima de entendimento e concessões. 

A relevante tarefa atribuída aos órgãos de primeira e se
gunda instância, os seus juízes, esclarecidos, persuasivos, a 
realizam com alto senso de justiça e eqüidade, sem transigência 
no cumprimento dos deveres, facilitando, · destarte, a ação do 
Tribunal Superior. 

Da observância aos seus encargos, não se afastaram, igual
mente, os dignos servidores que integram os nossos quadros ad
ministrativOs. 

Tudo isso vem beneficiando os jurisdicionados, cujas con
tendas são resolvidas sem delongas, com vista ao bonum com
mune. 

O Colendo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira 
Região conta, na sua presid~ncia, com o caráter, a operosidade 
e o saber de JOAQUIM MÁXIMO DE CARVALHO JúNIOR. E dispõe 
do valor moral e intelectual de DÉLIO MARANHÃO, seu vice
-presidente, ToSTES MALTA, CELSO LANNA e OSCAR FONTENEL
LE, imbuídos do verdadeiro sentido das normas trabalhistas e 
da magnitude da missão julgadora. 

Sob a égide das nossas leis sociais, confraternizam as 
classes na vida econômica. Domina o ambiente, antes instável, 
o humanismo cristão, que enche de generosidade e nobreza os 
anais de nossa vida pública. 

As sentenças trabalhistas de tal forma se vêm aprimoran
do, em firmeza e serenidade, que não ternos dúvida em qua.. 
Jificar seus prolatores de mensageiros da ordem e do bem estar 
coletivo. 

Recobremos a fé nos destinos do Brasil. Entre os seus 
baluartes, figura a Justiça do Trabalho, por seus encargos, 
eficiência e múltiplas conquistas. 
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O Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de 
Menezes tomou posse, ontem à tarde, no cargo de 
membro do Conselho Federal de Cultura, em sole
nidade presidida pelo escritor Adonias Filho. Nomeado 
na semana passada pelo Presidente Geisel, Bezerra de 
Menezes completará o mandato que fora atribuido ao 
escritor Gustavo Corção, recentemente falecido. 
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Missal e Jornadas 

Angelo Longo 

Edmo Rodrigues Lutterbach, nesta 
segunda edição revista e atualizada de 
Geraldo Bezerra de Menezes: Homem 
de Fé e Apóstolo Leigo, alinha os 
passos da trajetória de um dos mais 
honrados filhos que a pátria gerou: 
nunca um subtítulo de livro foi tão 
autêntico e preciso. Jornada da 
Iniciação. 

Exemplo raríssimo de consagração 
intelectual, Geraldo Bezerra de Me
nezes goza o privilégio do aplauso 
unânime de seus contemporâneos e a 
deferência das palmas honrosas de 
sucessivas gerações: seu perfil 
carismático plasmou o caráter e 
moldou a silhueta moral de discípulos 
amados e companheiros. Jornada do 
Amanhecer 

Monumento à cultura de seu país, 
votando-lhe o que de melhor possui -
referência de toda uma legião de 
escritores e mestres -, Geraldo 
Bezerra de Menezes espraiou sua 
contribuição às letras e ao pensamento 
nacionais, através de diferentes planos 
de reconhecida erudição: dizemo-lo 
poligrafo, utilizando o termo em toda 
sua riqueza verbal, para distingüi-lo 
na cátedra, no jornalismo, na ma
gistratura superior, nos livros, e, 
principalmente, no âmbito criador e 
efervescente das instituições. Com 
maiúsculo entusiasmo e vulcânica r 
competência, o autor de Homens e 
Idéias à Luz da Fé norteou vidas, 
alimentou vocações, direcionou bús
solas. Jornada do Cotidiano. 



Este livro registra não apenas a 
passagem dos 80 anos de vida de 
Geraldo Bezerra de Menezes, mas, 
sim, identifica uma etapa de sig
nificativa homenagem à vida cultural 
brasileira destes tempos, como 
salientaram em variadíssimas opor
tunidades valores da têmpera de 
Gilberto Freyre e Pedro Calmon, 
Abgar Renault e Raquel de Queiróz, 
Viana Moog e Josué Montelo, Afonso 
Arinos e Evaristo de Moraes Filho, 
Dom Marcos Barbosa e outras 
centenas de prelados da Igreja. 
Jornada do Meio-Dia. 

Geraldo Bezerra de Menezes 
recebeu de Levi Carneiro, o sempre 
lembrado fundador da Ordem dos 
Advogados do Brasil, a sentença 
definitiva, quando do lançamento de 
seu primeiro livro: "Homem de 
marca. De boa marca. E sem embargo 
de sua mocidade". Hoje, contem
plando o itinerário honrado de suas 
oito décadas de vida, humildemente, 
complementamos: homem que 
marcou e marca, sem embargo de 
uma juventude que desafia tempos. 
Jornada do Ofício. 

Um dia, em dois versos de um 
poema, Geraldo Bezerra de Menezes 
- olhar no infinito, filial adoração a 
Deus, uno que é na Santíssima 
Trindade - definiu-se por inteiro: 
estão além do fraco e humano 
entendimento/ a minha força lumi
nosa, o meu sustento. 

Dístico a balizar caminho, a 
indicar itinerários, a revelar pai
sagens. Jornada do Entardecer. 

Parabéns ao acadêmico Edmo 
Rodrigues Lutterbach: este seu 
primoroso livro sagra-se, por si, 
missal de vida. Jornada do Infinito. 

/ 



Um Mestre 
de Todos Nós 

D.f:aJ..TON FaiCtANO PINTO 

·Recebo, pitre c~~v)do · ·e· cóhfor·· 
tadot um pequenino folnêto, que rnc 
chega ás mãos, nesta clara manhã de 
.x.edação, entre a. costume:ra correspon-

. dência do jornal: plaquéte caprichada 
onde Edmo Rodrigues LutterbC!ch enfci , 

.. . xou, em pouco mais de duas dú~ias d( 
·' ·páginas, a sal/dação da turmp .Q.ç_ ha.

:::harelandos de 12QQ. da Faculdàde _d t 
Direito de Niterói ao Prof. Geraldo Bc 
7.ara de Menezes. em~nente Mestre, ca 
tedrático de Direito do Trabalho e. ~em 
qualquer favor, uma das mais 'Sólida; 
culturas jur'ídicas que s.e pode -apontal 
sem vacilação, no cenário cultural de · 
país. 

. N esia oração, desprete<nciOsa !11'aS 
escrita tôda ela numa linguagem onde 
:·eponta; e<m cada . fra!te, em cada v:r 
gula; um sentimento de gratidao do : 

. all)[los, áquele · . que sol)be ministrar 
lh.es; ~ -~Óbr~ .. -(;~ciêriCiã- ~~;ç~; 
funcional, · lições inolvic!ávei~ -· para 
aquêles ·que tiveram a ventura de ou 
v í-las, uma indisfarcável aragem de 
t ernura para com o mentor de tan~a: 
gerações de estudantes. 

Elmo Luttl<!'bach soube; com im· 
pressionante fidelidade, focalizar toda~ 
as provi4.'f1cias intelectuaiS onde_ t€(11 



ç m:litado Mdstre Geraldo Boez:erre ok 
Menezes, companheiro de Ramon Alon
f.,O, Paulino Netci, Abel. Magalhães, Os 

'" car Przewodowski, Teles Barbosa e An 
tenor Costa; fundador da Academia de 

Letras dos Univ·arsitários Flumincn.sçs 
. jorn!]lista, ~Qciologo, professor · de ··Por 
tuguês c História no Gin~sio Bitten
court Silva; das mesmas disciplinas na 
antiga Faculdade Fluminense de Co 
mérció; Soci.Qlogia, no Curso Comple
mentar da Faculdade Fluminense de 
Medicina; Noções de Direito e Legisla
~ Soota-1, rn1 E$00la de Serviço Social 
do Estado do Rio de Janeiro; Direito 
Cblstitucional e Coletivo · do Trabalho 

· ll? Curso de Aperf~içoamento, manti· 
·do pelo }4inistério do Trabalho e ta.m 
~ Djrei*q 4'q Trabalho, na Faculda 

de de Direito da Universidade Católica · 
do ·Rio de Janeiro, numa prova exubc . . 
rant.e do ecleticismo de sua c.u}tura, do~ 
amplos horizontes de sU;j. formação in 
tclectual. 

O discurso, ·que leio com praur 
cc'rn<> ~c fôra uma verdadç1ra aula ero 
que se biografasse, em corpo inteiro 
um flurnincnse qu.e honra a sua gera 
ção, a Escola que o t-em como profess01 
e a terra que lhe serviu de bêrço. Uiil 
homem que, tendo chegado ao. allc 
posto de Ministro do Tribunal Superior 
do Trabalho, jamais deiKou de ser o . 
mesmo cidadã<? s=mples. despretenoio- · 
so; modesto, que, ao vt-:o na rua, apon· 
tamc.-:o com orgulho. porque constitue 
um titulo de glória conhecer-se um Ge 
raldo Bezerra de Menezes e poder-se di- · 
zer apenas ISto: ali vai um grande ho· 
mem, o mestre de todos nós L· -~. '1 



• Hugo va, etlgo . • 
erventor no Esta do Rio de Janeiro: Don& Dulce 

Magalhães, presidente ela Pia União du Fllhu de 
Maria da Arquldioceae. 

· 26 - Quinta-feira - Dom Helvéeio Gomea de 
Oliveira. Arcebispo de Mariana: Dr. Mario Cardoso de 
Miranda, deputado à Assembléia IAalslatlva F!umlnetllllt 
e redator do ·~elo da Manhl."; Dr. Carta. AnWico 
Barbosa de OHvma, prealdente do Conselho SUperior 
da Sociedade de São VIcente de Palllo; Dr. ErnaDJ. 
Esmeraldo de Figueira Junior, profenor de Econamla 
Rural e alto funclonârlo do Banco do Braall. 

2'7 - Sexta-feira - Mlnlatro Apolônio Sales, Se
nador Federal por Pemambueo; Monaenhor Benedito 
Marinho, vlgãrio .de São José; Dr. Cristóvão Brelner, 
Juiz da la. Vara Crlmlnal e redator do J01'11.(U do 
Commeroio; e Dona Maria Leontlna Uclnlo Cardollt, 
pensadora e eiCJ"Itora católica. · 

28 - Sãbado ·- Dom Augusto Alvaro da Silva, 
arcebispo da Bahia e primaz do Brasil; Dr, Fran· 
cisco de Paula :Rocha, Ministro do Tribunal de :ae. 
curso: Desembargador Augusto de Sabóia LI!Jla, pre
sidente do Tribunal de Justlca do Distrito Federal: 
e Dona Laurlta de Lacerda Dlu, profesaora. e poetisa 
católica. · 

A aetorta da Estacão da Fê convidarA Sua Eml· 
nência, o Sr. Dom. Jaime de Barros Clmara, a en
cerrar a Semana. ac6frteciJltento radiofônico que, no 
dizer de um prelado Ilustre "atrai, para as ondas 
bertzianas do Brasil, as bênçãos do cêu e assinala, de 
modo singular, a piedade rrlstA de seus realizadores". 

Falirão, durante 11o Semana, o padre José So
brelra, delegado óa dloce.e do Crato; e o presldellte da 
Comissão de Pl'ODuanda do V Congt:esso Nacional, 
Monsenhor :Culz Maiiano da Rocha, a ' quem se deve 
a oferta de um dlscco Inédito com o Jnagnlflco hino I 
daquele certame, escolhido para servir de prefixo u I 
sessões da Semana de Homenagens EucariJticaa da 
Râdlo Vera Cruz. 




