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l',iga9ão . Bio-Nilerói 
COGITA-SE na Assenl

bléia Legislativa do 
Estado do Rio da cria· 

-._ ção- -de uma CPI para 
~.examinar o caso da liga· 
ção -:~rodoviária Rio-Nite· 
rói. Antes, a mesma As· 
sembléia já havia desig
nado Comissão de seis 
deputados, presidida pelo 
sr. Bezerra de Menezes 
(PDC), para manter en· 
tendimentos com o mi
nistro Juarez Távora a 
fim de pleitear uma so· 
lução que atendesse às 
conveniências ·da popu
lação urbana e suburba· 
na de Niterói. A todos 
o$ apelos vem se mos· 
trando indiferente o ti
tular da pasta da Via
ção que se deixou con· 
vencer por uma solução 
unilateral e desaconse· 
lhada. 

Agora só nos resta fri
sar que cabe ao presi
dente da República avo· 
car o processo a fim de 
evitar que se prevaleça 
um capricho sôbre uma 
solução nitidamente téc
hica e social . 
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lleputados pedem túnel a. Juarez 

- "0 Sr. Ministro já havia 
desigoado tomissão para estlldar 
• •ssLtnté. q oncluíra ~la 
coft truç o da poftte no fuhdd 
da bala - di o P riam nt t. 
No• viAdica -o ~tl ao en
tfdo d que. C:Ofttomitallt&mcttte, 
f conett'tlfck> um túnel. de 
mbdo qu o tráfeao todovi&rio 
fie• no fUDdc da btra e a po
pulação llitéroíense, d ~~rca de 

UO.OOO pesso~s que diàriamente 
tr&vessam bü{a, fô e servida 

túnel. S. .Êxa. protnêteu 
bar à Comissão um tra· 

tlho . I OPE e a .Revi ta de 
ngenh(Na, com ·o prOjeto do 
ntinent p sional Sr. Séraio 

Màrque de Sol.\Sa, conclujt'lt1o 
.r;ela realização pes obras, no 
mbntante de Cr S 1 bilhões. 
~ se tra alhe tá publ do no 
uJtimo númtto ~aquela • vista. 
Ainda a Comi ·são decla , 
6 % da população niteroién-se e 
gObÇal n étam pela ~on trução 
da pome. e eu portd rti ao Sr. 
Ministro da Viação a existência 
do trabalho do IBOPE, , gun
do o qual 84% preferiam o tü
htl e nao a pont , conttaciando. 
a~ lm, a condu 6e d Contis-

o'•. 

P p la9ão r•J ita 
......... Cu~ altar que ._ 

ligação urbllrtt - di s la 
t net pré tftoldado, ~ 141Uf 1 t 
résqlveria oi problema Iam -
dos há cêrea de 100 anos filtlas 
populações de Niterói t da Gua· 
nabara. A ligação ponte AO fun
do da baía. repito. ao oontdrlo 
dlis informações obtida lo 
Grúpo de Trabalho, 1undo pe -
qui a pelo 1"80PE, instituto ton
satrado pela sua idoneidade • 
toano~tência, é rejeitada'*' 14• 
da tlooulacão de Niterói. A As .. 
Mmblêia Lerislativll. a Câmar,. 
dt Vereadores e 3 Senadore.t 

dê!s1e Estado, aquêles, enfim, que 
reoresentam o pensamento popu
lar. !sio unlnilnementt favorá
veis à litacão urbanâ viâvel. atra
ves de túnel, como moderna
nt 11~ rrt tm todo o mundo. 
inclusivt. na Maitcha, cujt)s 40 
uuilôtl\et 5erio vencidos atra
vés dé um túnel pré-moldado . 
igual àq te qu tta Chastpeak
hav foi levado a cabo pelos ame
tic;mos. numa extensão de 28 
nuflc\tnet ro . 

S(> ".nada a opor" 
"- io se---editamo que as 

cJu Armada!> - afirmou, ero 
seJ!;uitla - tenham escolhido • 
1)01ltt bo fundo da baía: o \lt 

ocôrr~u, segundo consta, foi um• 
simples declaração de "ttada • 
obor". A solução via tdnel in
terurbano, ou liaação dupl não 
foi a ela ubmetldu pela tuaJ 
Comissão e se o fôsse neahuma 
objeção sofreria, uma vK qtte as 
cláSsts Armadas já se manifes
taram sôbre o túnet. não s~ 
OPODido a con truçio do :ne,.. 
mo. Não bá de aptoprl ção a fa· 
ar na confecçlo do túnel -
também esta via nio oferece ne# 
cesSi4ade de e peciai ou onero
sos àcessos, pôrto qut-, como nP 
Chàs'epakbay, pod COftl~lt eorv 
-ponte ragànte mértulhando ape
nas no canal destinado à pas. 
aagem de n·avtoA. 

"- Tôda a obra de t\IMJ po4t 
ser feita ~m mão-dt·obra e 
material nllltionais ! . u ttrtu· 
DO ocorreria em 3 anos - re
velou. PrGinocionalmente, para 
o atual Govêrno, não poderi 
haver melhor solução, eis qut 
além do beneficiamento direto 
daqueles que usariam a trav 
urbana, a obra promoven 
aplauso de 80 milhões de ftta I· 
leiros que admirariam nio só 
a deci. ão ~overnamental de fa
zê-la, mas a realização tm sí, 
que a técnica moderna de tti· 
ntf pré-moldados pe~itt. Fi
J\aln1ente, a con iderar- e boa a 
solução do Grupo de Trabalho, 
I to é. o trajeto dô fundo da 
baía, esta oluçtiO podia str apri
morada atravé do proj«o do 
projeto do Profe sor érai Mar
ques de Sousa. p1:1bhcada fta 'Re
vista do Clube de Engenharia. 
através do qual. em tnatores 
ônus, ou seja, pràticament pelO 
me. mo custo, poc:lt-se·ia fazer 
as duas ligações, isto E: a defen
dida pelo Grupo de Trabalho e 
a requerida difÚsa e generaliz -
damente por tôda a opinião pú· 
blka que. segundo idônea ,.... 
~ui. a do JBOPE, na percen ... 
gem de 84%, considerou (a li
gaçlo dupla) a mais imPftrtaft• 
te obra que o GovSrlld Mtrt

chai Castelo Branco podia r~a. 
lizar em favor do povo tluftt(• 

ne.n e" - 'ÇOftCiuiu. 



SÉRGIO MARQUES DE SOUZA 
ENGENHEIRO CIVIL 

Rio de Janeiro, 6 de outubro de 19 65 

Ilmo. Sr. 
Deputado INÁCIO BEZERRA DE MENEZES 
Assembléia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro 
NI TE R O I- Est. do Rio de Janeiro 

Senhor Deputado: 

O Diário Oficíal do Estado do Rio de Janeiro, 

em sua edição de 29 de setembro Último, publicou um requerimento à 
Mesa da Câmara, encaminhado por V. S~, solicitando a designação de 

uma C omissão para entrevistar-se com o Senhor Ministro da Viação e 

Obras PÚblicas, a fim de que fossem aprecíadas as sugestÕes que ofe

recemos para a ligação rodoviária Rio-NiterÓi. 

Ao nos dirigirmos à V. S~, de s éjamos exte;:. 

nar a agradável satisfação que nos foi proporcionada, ao sabermos que 

os estudos por nÓs efetuados, encontraram é co entre os representantes 

do povo fluminense e em particular na inteligência brilhante de um mem 

bro ilustre da Assembléia do Estado, como é o caso de V.S~. 

Assim, Senhor DeputadoJ julgamos nossos 

esforços recompensados, pois outra não foi nossa intenção ao realizar 

mos aquêle trabalho, senão procurar uma solução que viesse de en

contro aos anseios dos usuários da obra, vizando concomitantemente, 
/ o interesse maior do pa1s. 

Sem mais, contando com o prazer prÓximo 

de um conhecimento pessÔal, apresentamos à v.s~ os protestos da 

mais alta consideração. 

Atenciosamente, 



AO ELEITOR CONSCIENTE E LIVRE 

Seja qual fôr o gráu de sua desilusão diante 

do quadro da vida partidária, em nossa terra, não 

lhe será po6sível negar que urge promover, entre 

nós, uma reformulação das estruturas políticas, 

tendo em vista o Bem-Comum-Geral da Pátria 

Brasileira e o Bem-Comum-Particular da Terra 

Fluminense. 

Ora, a nova legislação eleitoral lhe oferece 

uma grande oportunidade para participar, ativa

mente, dessa reformulação. 

O Estatuto dos Partidos (Lei n.0 4.470, de 

15-7-65) abre a todos os eleitores - e, portanto, 

também a V. S.- o direito de influir nas decisões 

partidárias e de fiscalizar , dentro de um Partido, 

o comportamento dos políticos a êle pertencentes. 

Ao estabelecer, no seu art. 32, que nenhum Par

tido poderá ser registrado se seus Diretórios Mu

nicipais não inscreverem, como sócios militantes, 

um ponderável número de eleitores- e ao estabe

lecer, em seu art. 39, § 1.0
, que os Delegados Par

tidários às Convenções Regionais sejam numerica

mente proporcionais à média dos votos obtidos 

nos Municípios, por seus candidatos a deputados 

estaduais e federais - outra coisa não quer o 

Estatuto, ora em vigência, do que dar aos eleitores 

partidários - e, portanto, também a V. S. - o 

IGNACIO BEZERRA DE MENEZES 
Candidato a Deputado Estadual 

direito de decidir sôbre a linha do Partido e sôbre 

seus candidatos, facilitando a fiscalização dos elei

tos pelos seus eleitores. 

Por isso, nós o convidamos a ingressar, hoje 

m;esmo, como sócio do Partido Democrata Cristão, 

(P.D.C.) ajudando-nos a renovar a vida política 

fluminense e brasileira ! 

Além disso, queremos cientificá-lo, para o 

bem da Democracia, que V. S., nas vindouras 

eleições, não poderá votar, para Deputado Federal 

e para Deputado Estadual em candidatos de Par

tidos diferentes, SOB PENA DE SER ANULADO 

O SEU VOTO. 

Está escrito no § 2. 0 do art. 175 do novo Código 

Eleitoral (Lei n.0 4.737, de 15-7-65) : 

"Serão nulos os votos para a Câmara 

dos Deputados e Assembléia Legislativa, 

se o eleitor indicar candidatos a deputado 

federal e estadual de partidos diferentes••. 

Como nos sentiríamos muito honrados em 

receber seu voto consciente e esclarecido, apresen

tamo-nos, juntos, a seu julgamento cívico, na cer

teza de que não desmereceremos de sua confiança 

como representantes de V. S., na gloriosa legenda 

do Partido Democrata Cristão (P. D. C.). 

DAYL DE ALMEIDA 
Candidato a Deputado Federal 



Dizendo-~e bem in ... 
·formado, o deputado 
Bezerra de Menezes in
formou à Casa o desejo 
G:o governador PaJUilo 
Tôrres de enviar no 
próximo dia 28 dêste 
mês, a mensagem pro
pondo o aumento do 
funcionalismo, a partir 
de janeiro, acrescentou 
ter notícias da possibi
lidade de ser concedido, 
ainda em dezembro um 
abôno de Natal, fato 
que muito vai. agradar 
aos "barnabés" . Ainda. 
tratando dêsse 'Palpi
tante assunt.o, o repre ... 

___ sentante do Partido 

de Menezes -::onclui na 2a Página) 

e puta os sao. 
Republi aqo .destacou o 
fato ocorndo nos Esta ... 
dos de São Paulo, Mi-
nas, Paraná, Bahía 
Ceará e Pernambuco' 
onde as mensagens pro' 
rondo aumento já fo
ram aprovadas e .san
cionadas, estando e 
pleno vigôr:. assim. juc; 
ti fica-se .a concepç-J;j o rl 
lJil'- abôno no mês de 
de~embro , iá qUie o au 
n1ento definitivo só vai 
vi!!·orar a partir de ia~ 
neiro do ano ou e vêm. 
F~t8. convencido - con
clui o deuutado - da 
m Jhor boa vontade do 
gov·ernadrT do Estado 
Pl'Yl ~tP.nde""' a P.~sa insta 
J" ' lVÍlldiCaf'?íO dOS S~rvi
dOt'eS rpúblicm:; nue. 
eom tanta. dedicacão e 
n:.r·neito~rvem ao 
vêrno fi mTn ense 

/0{}- b 1 



O deputado WiLon F~
de:riri . vi~e-nresi<lt>nt~ no 
PI:'re fluminen.~e ánrf'sen
tou, na. se~ão. de ontpm co 
r ~,.'!i.t;!la.tivo do Estnõo õn 
R.io. moeno d~ c-n"lgr9tll
l~.r.óe~ . acsinada nela 'maio· 
rhl d:J Ca4!a. ,fM> l!lf'YHlÕf'r 

t1ro rle Mn11r~ AndrarlP, 
"t)f'lo l)!'~'r"',,n~i.::nnento r,u~
tPro t'flllili"',.a<ln ft"'"l'l~ P 
dem ("'l'átir-0" feito 'J"''Or 
O".~~Hi·--. da. in~t~l~~i'lo dos 
Tr~h~Jbo~ no Pen~rl{'. 

Por sua vez. n ~ennt:;~no 
'RP"'.erra ~!' MC'Di"'7f.~. (lo 
PR. solicitou à Me a ~ 
tran<:ocrll'ão, no~ an!li~ cl:\ 
Casa, do õisf'nrso profPri
d,. pelo nrt>sifl~nt!" dn ~~
nad"" a f1m dP Oilf" n A •· 
~mb1éi1t T..e~~lfttiyq do 
~tpt;1n do Rio pó~lfn . o n""
gulha:r P.e tf'r em , "-'U"i 

a.n'\i!l;, nm documen1o <h" 
vttal imnortãncia para a. 
'Df'>~(l{',.aei n" 

O denutado HilM•anel 
FrE>ita.: Ljma. h'tmbf>m fll} 
PR, di~C!f> nue "êq~p nro
f\11nciamPnto. pelo ceu teor 
democrático dP.Ve ~er rir 
como A-dvertência àqu~lPs 
C!U"' dia-a-cli.a. noR ba'Sltino
res do renário poHtirfl n~
cional. t.entam manobra. 
enjn único objettv:o P. io-
2'9.r brMileir~ contr9 r-ra
si1eirn~ nara a imno~.icão 
de mn J"ilt!?ime totÃ.Htário 
e inm· ~"ltr\r uma bandei· 
ra extranha." . 

~ ~~ . ..,~ ... ~ 
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JOHN KENNEDY foi um 
sustentáculo da Democracia 
Na Assembléia Legislativa, o deputa do Bezerra de Menezes, manifesta o 
pesar do PR pe!o trágico desapareci mento do Presidenie dos EE . .UU. 

Manifestando o pesar da sec- de uma · notícia. que estanece o Tive a ventura de visitar o 
ção fluminense do Partido Repu- mundo. Não have.rá, em nenhum grande Pais irmã,o, onde a De
blicano, pelo trâgico desapareci- recanto, por m a i s longínquo, cracia predomina. · Em contato 
mento do Presidente John Ken- quem não tenha reconhecidb em com aquêk povo, trabalhador 
nedy, o deputado Bezerra de John Kennedy um sustentáculo progressi~ta, vbservei de perto 
Menezes teve ensejo de pronun- da Democracia. Môço ainda, ma- quanto os norte-americanos pre
ciar na Assembléia Legislativa, ximé para o gravíssimo encargo zam e admiram os brasilei:ro . 
no dia eÍ..1 que se '\•::!rificou o lu- de Presidente dos Estados Uni- . Portanto. as homenagens que tri· 
tuoso acontecimento, o discurso dos · da América do Norte, firme butamos se revestem de duplc 
abaixo~ · e desassombrado, impusera-se sentido: de pesar e fraternidade 

"Sr. Presidente, em nome do pela co:agem de suas atitudes e São uma prova de que desejamo ... 
Partido R-epublicano, aasoclo-me o sent1do democrático de seus sejam mantidas e estreitadas as 
ao pesar de tôda a Casa, em face atos. re acões entre os dois Países. 

Os ·Presidentes Roosevelt e Ken
nedy, cujas lutas em prol da li
berdade sensibi!iza~·am o mundo, 
~ão freqüentemente lembrados 
como figura!! exponenciais da 
Democracia. J ohn Kennedy foi 
brutalm:mte morto, quando os 
Estados Unidos e - por que não 
dizer - o próprio Ocidente mais 
precisavam do prosseguimento de 
sua opção po~ítiC"..a, objetiva e 
clarividente. O ardoroso estadis
ta, de tão p~eclsa e ampla visão 
dos problemM do seu temoo, 
conseguiu impôr-se de tal for
ma; que era. apontado com jus
tiça como ga.rantia da paz e da 
set:ruranca mundial. 

o Partido ltepub1i('ano, por sua 
bancada ne~tn. AssembM!a, tradu?: 
os sentimentos de' pes!lr de todo 
o povo fluminense, cuir.~ ~r!\ndf'za 
tem sido foriada. através da his
tória, peJR fidelitlade aoc: nrlnd
ptos cristãDI!I e democ'l'Uieos. E 
tais principio~ ninguém o co'l'ltes
tarâ: tiverE~m no ilu.stft? Pre~l
dente americano autêhtieo ba
luarte. Haja vista: a obra viftoro
sa em que se empenhou. Deus 
se.ia louvado. contra a segr~e.
ção raciaJ. Hovr~. ~ -&•.me
mória de John Kennedy. um dos 
grandes esteios de nossa. civi
lização.'' 

160 · 6 3 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Gabinete do 1.• Secretário Nit r6i, 3 d outubro d 1963 

or!cio n 42/63. 

S nh r Depu a 

Na qualid d d Ch f da. Delegação Flumin nse a III 
C ngres Brasil i o d ssembl,ias L gisl ·vas , r c n emente 
r iza n Estad uanab ra , cum r -me apr sentar a V ssa 

A 

c lencia os m us melhor s gra p la honr sa partici 
N ' h paça d ilus r J igno D puta aqu 1 c nclave e pelo bril 

a êste empr stado , contribuin ssii para a atuaçã t~c -
de nossa r ~ sentação em t os s etores de ativi ad daqu~ 

1 encontro promov o p la União Parlamen ar Int ... resta ual. 
A 

Outrossim , d vo comm1 car a Voss celencia que , por 
pr posta do Presidente , Senhor .. putado Cor o _o mbr ,.si , foi 
consignado, na .t dos trabalhos da reunião r aliza a , p la C -
missão Executiva, no dia 25 set mbro Últim , um vot d l ou
vor aos Senhores Deputados desta Casa , participantes do Congr s 
s Brasileiro de ss mbléias Legislativas. 

Re terando a Vossa Excelência rotestos e estima e 
alta consideração , firmo-me , 

o Excelent ' ssimo 

' M.D. Deputado a 

t ncio ament"" , 

lQ Secr 

enh r Doutor BEZER DE NENEZES , 
s embléia L gi lativa Flumi1 ns • 

1(}0- 611 



ANO XXV NITERói, 7 DE AGOSTO DE 1962 N° 1928 
. •, 

Diretor: SARDO FD.,DO 

Ecos da Homenagem Prestada 
A Ignácio Bezerra de Menezes 

Consoante noFiciamos, em 
regoziio pe1o transcurso d3 
sua data natalícia, a 31 do 
pret-rito, amigos e admira
dores do dr . lgnacio B'ezer
ra de Menezes, superinten
dente dos Correios e Telé
grafos, o f ~r oceram-1~<:, no 
Rio, no restaurant «A Cam· 
ponêsa», à Praia de Botafo:
go, um banq~ete que 

Sr. IJnáCio B. ~en.ezes 
reu em ambiente de alta dis
tinção e cordialidade. A mt:"' 
sa sentaram-se, com o ilustra 
homenageado, os sr. qêlleral 
Adalberto Paz, chefe do Ga-
binete do Ministro da Guer 
ra, que presidiu à festa .e 
representou, também, S. Ex.a. 
o gen. Ne'son de Melo; g~
nerais Raul de Albuquerqu~. 
Rub6ns _Teixeira Rosado, Lu
beck Paulino, ministro Geral
do Bezerra de Menezes, co~ 
roneis Djalma A'lan e Dan
deira de Melo, o diretor gf)' 

ral do DCT, coronel Dago
berto Rodrigues e, aindi: .. , 
v;ntA diretOres regiOnaiS dos 

boza Lima, vigário da Cate~ 
dral Metropolitana do Riü 
cie Janeiro. Por fim, agrade~ 
c.eu, em emocionada e· boni
ta oração, o dr. lgnacio . Foi 

' uma linda festa, como d1sss
mos, e que sublimou numa 
merecida homenagem de cO'" 
legas, amigos e admiradores 
do superintendente do .DCT. 

Telégrafos e Correios, dentr:e 
o~ quais vimos os do R!o 
Grande do S'u' · e . do Ama7:c,~ 
nas . 

Ao «champagne,» falou o 
co . Dagoberto oferecenrk 
<t homenage-m, a 0 deputadc 
Bezerra de Menezes, e, tóm' 
bém, os diretores reqionci<: 
de São Paulo. Min~s Gerais 
e Guanabara e o padre Bcr' 

1--------------------------------- ' -----------------------------------------------~----------------------------------
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EZER A DE ~ENEZES 
Um homem que honra o nome 

Certos homens levam pela 
vida a responsabilidade de 
mes que estão no pa · 
comum, cujo zêlo importa 
da un1a sociedade e a to 

· Naçãd'. 

Dá-se isso mesmo 
tronimico "Bezerra 
res", cuja inscrição 
a do Norte ao Sul 
resen:te nas páginas da 
listórie. e const. nte nas 

do Parlamento 

par à 
patrimônio comwn, 
o os que o levam, trazer em 

boa altura o ape.Jido que enf.eita, 
principalmente, a h e r a I di c a 
-pernambucana e dêste nosso 
querido Estado d_g Rio de Ja
lleiro, ás margens do nosso ma · 
jestoso· Paraíba. 

Já não quero, nestes dias, que 
corre'ln, referir-me ao ilustre 
jurista, profess.or, conferer.ncis
ta, orador e escritor, que é o 
-meretíssimo Juiz Ministro Ge
raldo Montedonio Bezerl"a de 
Menezes, visto como desejo 
agõra focálizar o prezadíss.in1o 
amigo, fluminense dos mais 
destacados de hoje: Doutor Ig
nacio Montedonio Bezerra de 

· Menez.es. 

O n1eu caro focalizado dêste 
momento gravou indelevelmen
te o seu nome nos Anais da 
nossa Assembléia Legislativa, 
em- duas legislaturas, marcando 
a sua passagen1 pelo ~e-.,b 
parlamento provincial com uma 
atuação que faria inveja a qual
quer cidadão que quizess'e fa-
7.e-r jus á gratidão e á admira
ção dos seus conterrâneos. 

Em todas as batalhas onde se 
fez necessária a defesa do vero 
interêsse público, principalmen
te em prol do pequeno, do me-
nos favorecido da )}arte, do 
Funcionário público, por aí an
dou a palavra sincera, brava e, 
~obretudo, honesta de Ignacio 
Bezerra de Menezes. Sobretu
do, disse, e faço questão de re
petir, sobretudo deixou esse dig
n repres~ntant:«( de sua grei, na 
Casa da Lei dt ~stado do Rio, 
o reconhecimento da sua inata-
éâvel honestidade. 

Já tendo, com eficiencia, di
rigido o Departamento dos Cor
reio. e Telégrafos do Estado 
do Rio, Ignacio está hoje á 

frente do Tráfego postal do De
partamento Nacional, onde enl
prega aquela virtude saliente do 
seu caráter e o seu alto espírito 
p{,blico. 
Não~ encell"rem estas linhas, 

sem antes pÔr-se de relêvo o -
tra das virtudes dês se político, 
no qual coincidém as qualjpa
dt:s mais destaeadas de wn 

lgnacio Bezerra de Menezes 

exemplar chefe de família, qual 
seja a SW! admirável fidelidade 
ás amizades que cultiva. Quem 
estude a sua vida política no 
nosso Estado, fàcilmente en
contrará esse relêvo da stla 
exornada personalidade. 

Valha esta lige.ira homena
gem ao querido amigo, nesta 
hora em que a sua política não 
pode influir na orientação de 

a .meu 



o. sr. Go rnador ao E tado 
o. sr. !dente da AS emble1a 
o. Sr iapo D1ooea tt de iterei 

· a.Sr .nepu d 1 
ai 4lgnis 1 aa autoridadea civi e reltgioaal 

Senhores: 

,. 
T.Bo logo V. cia. Revma.,D. c rloaGouveia Coelh. , tot 1 ito Bi o 

Di . c~sano . ae Ni tero1, apr s 1-11e r quer ar a e ta 481 bléia vot 41 
• • 

eongrat~lago ~~ que to1 pr vad p l pronuneia• t una tae de • ua ilu•tre 

pare • . JUetitiqu i• pl n ent, ae~ r saltando e1gn1~1 ado da 1 ioão 

d~ um -q yo Bispo, J aubl:!nhando o pap 1 r leva t qu lhe ta r aevado 

no paetorei de sua ovel •• • ja1 :ri , ~ ••ntto er.tt1P que a escol 

r caira ~UI'.I!a ftigura onnciial do n seo Epiaeopadot pertnctnte a 

lia qu .tem dado ' ta Igre.Ja no Br ail outroe lto dipatari •• o 
o • erit Areebiapo e .Paraib , n. oi éa Co lh • pelos seus eervi o . a e usa 

cristi, .nome. r it# •• pei.táv 1. nrando a trat!igao do n • de V.Ex. 

B vm • ai atá seu d o irrÚ , nr. Vi ir Coelh , Dir tor de um do Deps 

tamen os 4o n1aterio a JUe iga, ue at ap o· laicate ftaat 1, à~ to 
. • . . - ~ 

d ser dist1~uid · com a 1 - a.b neta, 8 em Dt . honroe 9 ae pr eidir a Agao 

e pirtt apoetÔlic l .equ111br1o 
. . . 

·gulb , a 1nh8 ao digao de ato-exemplar. P&g~ veni para 1 

lico,. p&t~l1co r omano • a d x-aia o dos ben•er1 toa 'adrea Sal e ia ' .. 
n~sta capital, com r sao cogn inada a 'l'urilll brasil ir • E de r co dar a ta 

cir~ st _ ia e p ci • ou et d p rl entar 4a per! , Dr. Leandro 
. .... 1\ 

B impert rrito d tensor oa ·Bi poe n Qu atao Rel1g1 ea, e 
~o- ' 

1 ehàtna. eu rd r na · -te . a • o "Birabeau aatol11tV 'Pil 

•• Portug • O n 1 p rlam ntares br s11 ir. • r g1 

'tr ãiscur os prot to ve mt s de Leandro Beserra coatr a per.s · gut• 
• çao prisa dos Bi o ·D.Vital .ar1 d Oliv ira, de Olia e D. ~ toafo 

. , 
d . ç:ed Costa, do r•. -o ~i ente aqu 1 a anti tese tluetr 1, 

pa~Õe 4o noaao piscopado qu nê!o boe opuser . ae . :011 PP••IIUI r•e . luto 
I . . 
as xigencias absurda d podeP empor· ·1. ••'nas de c rtaa e aauuaoritoe -d~st s dois pr lados• alg\JIDEí a · pri ao, · ainda CO'Ds rvaa e 1.11 etoe no ar-

, 
Q\11VO d :tam111 t 8 S O O depoimento ia l quente da firm S Q . 8 

houve o Deput.ad L naro B z rra naqual ep1sÓtJ1o m oravelmeut triste, d: 

~st ria ·na 1na1. 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

ASSEMBLgiA LEGISLATIVA 

or. A/ 48 NiterÓi , C!f de abril de 1 959. 

Senhor Superintendente, 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Se-
. , .... 

nhoria que esta Assembleia, em sessao de 7 do corrente, inteirou -

se da seguinte MOÇÃO : 

"O Deputado signatário da presc:nte Noção ex 
pressa ao Senhor Presidente da Republica e ao 
Sr. Ministro da Viação, suas efusivas congratu-.... ,..., , . 
laçoes pela nomeaçao do ex-deputado Ignac1o Be-
zerra de Nenezes para a superintendência do Trá 
fego Postal no Brasil. 

Além de se tratar de um ex-deputado flumi -
nense, já assumiu com raro brilhantismo e efici 
ênc~a o cargo de Diretor Regional dos Correiose 
Telegrafes em nosso Estado, tendo passado tam
bém ~elo cargo de Secretário Geral na Agminis -
traçao do Cel. Raul de Albuquerque. Sera das 
mais justas esta manifestação da Assembléia,ten 
do em vista se tratar de um nome ligado à vidã 
polÍtico-administrativa do nosso Estado . Sala 
das Sessões, 7 de abril de 1 959. a) José Jan
nott~". 

proveito o ensejo para reiterar a Vossa 

protestos de elevada estima e distinta consideração • 

Senhoria 

. . <-;:, ~· · .. : :. . . JOSÉ AUGUSTO DA C.Ar.1AHA TORRES 
lQ SECRETÁRIO 

AO ILUSTRISSIHO S.l!:NHOR DOUTOR IGNÁCIO BEZ.tillRA DE NENEZES, 

N.D. SUPERINTENDENTE DO TRJtFEGO POSTAL NO BRASIL . 

IOO- 1.1 



o 24 e 30-ll-ltJI7 

Ignácio Bezerra tle Menezes 
O Eatadó do Rio de Janei

re aempre fornt-ceu a.~ Brasil 
pelltice aaceaaivas gerações 
de botQetaa publico•. capazes 
4e ecuparem fia mais aJtaa 
poai9õe , quer ne Estado, 
~wer tLe.me no Govêrno da 
Na9io. Oa exemplos veem da 
Monarquia, do 1? para o 2.1 

flumine11se que se 
-!idi~.._- .». r e t e n s õ c s 

rtll. Terra de 

ae vem man-
e ainda agora, 

neatea te ros < gitadoa e 
incerto, ainda 
~gora ae j,oderãe apontar 
~atre me9oa que faze1;11 
p o 1 i t e a na Velha 

rovincia, v'riea homens 

Impedo, na Republica, nea 
dias de onttom e de hflje. 
Joaé Clemente Pereira, o 
Co.naelheiro Panlino Soarea 
d.e Souza, o grande Quinlino 
Bocayuya, Alcindo Guana'-ara, 
Nilo Pe91nha e Ary Parreir• 
servem de outrea tantos 
exemplo• para es homes 

de projeção eerta e aegura aa 
P oliti ca flumínenae. 

10 injuatiça seda deixar 
de indic;a• entre uses 
elemeatoa novo. da .potitica 
eatadual a figura aimpat.ica, · 
correta, ilustre e. promia
sora desae jovem Deputado 
que tnz galhardamente o 
nobre nome doa Bezerra 
de Menezea. 

Jgn,oio Bezerra do Meuezes 

ae aponb, entre oa compo· 
nentea da atual Aasembliia 
LegialatiYa do Estado de. 
!tio ele Janeiro, co.me U18 
doa mais bri:hantea parla
mentares •*•aia, honrando 
as explendidas tradi9õe• 
daquela reapeita.Tel Ca•a 
l~cialativa. Deputado doa 
mais Qperoaos, campeão de
inumuaa causal de iuter~a .. e 
públíce, fidalgo •efenaor 4• 
Povo, aceastvel a t•doa. 
aimplea aom es . simples • 
cavalheiro q•an4o conTem, 
Icaácio Bezern. de Menezea 
p6de ser, a qualquer mom•nto 
e em qualque:.- circunatâ.n· 
cia, o embaixadar das ~ .. 
puraa trad1çõea 
do Estado do Rio. Cal· 
tura, lhaneza de trato, 
corage• de atitudes, orl• 
•erio e . prude.a.ola, aão traço 
carUeristicoa da peraon·ali4a• 
de cfe escol do moço Deputa• 
do. 

Eleito etb duaa leJ'ialataraa. 
Jnterrempidàa por J'eatio ,.ar. 
cante á .frente de Departa· 
~ento Eatad11al doa Correioa 
e Telegrafoa, lgaaoio Bezerra 
de :Menezea, sempre correa
pandea, •• roo.,...., quer aoa 
aeua eleitores, qaer ~· aoTer· 
nautea que lhe 4era.m q p,o 
de confiança. 

Essa ~, em rapida aprecia· 
gio, a pera .. uali.iade do qae 
queremo• beja homeuaceu 
nestaa p'giuaa. 

Frankli11 Silva Araujo 
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( liscurso pr ~erido pelo Sr. eputa~o lezerra de Menezes em 2'/11/57) 

I SK. PKESI ENTE- Tem a palavra o noàre »eputa~o lezerra de Menezes. 

I !. IEZBR~A E IENEZBS- ( para pe~uenas comunicaçÕes)- Sr. Presidente, hoje 

tive oportunida~e de, em audiência com o gr. lovernador do Estado, ouvir ~e s. 
lxcia. a afirmação de ~ue dará ainda em seu lovêrno o aumento ao funcionali~mo 

pÚàlico rluminense. Prometi, deste triiuna, ocupa-la tô~as as vêzes ~ue a ~la 
~ , 

fosse chamado, para tratar do assunto, ate ~ue oitivesse um pronunciamento de 

S.Excia. o sr. lovernador. , 
oje ~uero transmitir aos runcionarios co Est~~o 

a notÍcia e estou certo de ~ue acora, mais do ~ue : nunca, S.Exa. não taltAr~ ao · 
, ' ; 

runcionalismo puàlico fluminense. luv{, tamàem, ontem, uma ~uestão de ordem 

levantada pelo ilustre Presidente da Comissão de rçamento, Sr. eputa~o ou-
A 

vea de Aireu, da ~ual ~uero, neste ensejo, discor~ar. izia S.Exa. ~ue os srs. 

»eputados " everiem desistir da~ueles trezentos mil cruzeiros destinados as 

associaçÕes de .caridade e sociedades desportivas para possiàilitarem o aumento 

d funcionalismo pÚ.lico. erfa tão irrisÓria essa ~uaotia ~ue não ~ar1B n3~a 

o aumento de meia ãuzia de servidores do istado. -I ~ue a Comissao de rçamon~ 

pelo seu ilustre presidente, devia fazer era pr0curar por meio ~e certas res-. , ~ -triçoes, de creditos dispensaveis no orçamento, criar cond1çoes para ~ue o lo-
A A 

vern conceda ao funcionalismo o aumento a ele prometido. 
- , ~ , 

nealmente, sr. 'residente, a situaçao do funcionario puàlico e das mais pr~ 
, , , 

carias. A media do ~ue perceiem os tuncionarios fluminenses recula entr9 e1nco 
, -e sete mil cruzeiros, numa epoca em ~ue u. apartamento nao se aluca por menos 

, , 
~e cinco mil cruzeiros. Portanto, o aumeQto de vencimentos e inadi~vel. s~ue· 

, . 
les ·apelos veementes ~ue riz, a~ui, da Assemileia' em ~iscursos conseeutivns, 

A 

estou certo, tiveram, em meio da classe, alcuma ressonancia. aeceài inumeros 

" telecramas, assim como apelos pe~so8is, ~ue me fizerem Yoltar a tri~una, para 
A 

tornar a d1ric1r-me ao loverno do Estado. Hoje posse transmi a noticia ao 
' A , tuncionelismo, a~ueles ~ue se ãiriciram a mim: a de ~ue o overno dare, ~a fato 

o aumento prometido. 

I SK. V4SC NCBLIS 'Nlt:ftES - e tato, V .Exa. se tem l1estaca~o na àatalh.g rsivi 

~icatÓria do aumento do funcion~lismo. Estou certo ~e ~ue os apelos repetidos 
. ~ 

do noire •eputado encontraram eco; entre e~ueles ~ue mais pelejarAm por egsa 

causa tão justa, o nome de V.Bxa. justamente tem de ticurar em primeiro plano. 



I SK. •EZBH!A »E MENEZES - lcradeço o aparte d noàre leputado. 

Sr. PAUSTI B FAftiA - I funcionalismo fluminense, por certo, desde já é 

crato a V.Exa. e, nas eleiçÕes de 1'5~ , ser~ maior ainda essa cratidão, ~e 

votar em V.lxa •• Estará pratican~o um ato de justiça, por~ue nesta Casa v. 
' A # Wxa. tem si~o um apostolo em favor do aumento do funcionalismo nu-lico do 

lsta~o. 

I K. IEZBR!A •B MENEZES - Acradeço o aparte do noàre »eputado Fausto ~e 

Faria, mas assecur a s. Bxa. ~ue não sei com essa intensão ~e oàter votos. 
- , ; Nao. Aci por~ue conheço familias de funcionarios puàlicos fluminenses ~ue 

, -vivea em verdadeira miseria, numa situaçao das mAis tristes, homens cam sete 

e oito filhos canhando seis mil cruzeiros por mês. Bssa situação, realm~nte 

~•ms%Ka• contristadora, foi ~ue me trouxe a triàuna tantas vêzes. Pense 

nessas crianças ~ue vivem mal alimentadas, mal nutridas, mal vestidas, por4Uf 

os pais, servidores do Estado, perceàem vencimentos insuficientes para man-
A 

te-las. 

I S!. VASC NCELIS TIKftES - Tenho em mãos um i0letim ~ue diz: " lVISI-- , ~ . ~ lrande concentraçao de funcionarios, no dia 27, as 19,3 horas, na sede da 

.P.P.B. promovida pela FederaçÃo das AssociaçÕes ~e Servidores PÚilicos no 
, 

Bstado do Kio de Janeir , para tratar do aumento de vencimentos e salarios". 
I 

Se V.Exa. ainda não foi avisa~o, ~uero ter a primazia de avisa-lo, nara 

~ue V.Exa. não deixe de comparecer. 

I SK. IEZE!!A B MENEZES -
# 

evo esclarecer ao noàre coleca ~ue ja tui 

-convidado para essa reuniao. 
, 

I &!. JAYMB JUSTI - Sou tam•em servidor puàlicos, ha mais de trinta anos. 

B sempre ~ue ouço falar em aumento de funcionalismo, lemàro-mo de ~ue, ~uan~ 

• Sr. lovernador mandou pera a~ui mensacem, ~ue reputo o maior presente ~a~o 

ao funcionalismo fluminense, infelismente o número de emendas foi de tal mon 

ta ~ue S.Bxa. s~ teve um recurso: não dar nada. 
, 

o contrario, teria ~e raz 

' um orçamento a parte, para pecar o aumento •••• l funcionalismo rece•eu apenas 

dois mil crazeiros. 

I s~. •EZER!l E MENEZES - Realmente, na época, ha nois anos, ixwxtivera 

um aumento de dois mil cruzeiros, ~ue hoje •a,••••• não representam nada ma 

em face do aumento do custo e vida. 



, 
Mas, r. Presidente, o Sr. lovernador prometeu e acentuou ,ue dera o au-

mento de vencimentos 80 funcionalismo. lss1a, o tunc1onal1smo, por crAtidão, 

80 menos, teria de votar, não em m1 , ~ue sou simplesmente o eputa~o que 
A 

transmitiu o apelo dessa classe ao Sr. overnanor, mas na~uele ~ue vai dar o 

uamento - no ilustre Chefe do Poder Executivo. 

Era o ~ue eu tinha a õizer.( Muito iem). 



O VOTO E DECISIVO! 
Dirijamos e encaminhemos o povo nas 

eleições para que a doutrina católica 

tenha no parlamento seus defensores. 

Niterói, 15 de agôsto de 1958. 

CATÓLICOS: 

Pax Chri.rli! 

Submisso à Santa Madre Igreja, católico apost61ico romano, 
que sempre fui, estou à vontade para dirigir-lhe êste apêlo. 

Fui educado em Niterói, pelos beneméritos Padres Sale
sianos, no Colégio de Santa Rosa, onde tenho um filho no 3. 0 ano 
científico. 

Eleito Deputado Estadual, em 1947, pronunciei, na Assem
bléia Constituinte Fluminense, inúmeros discmsos, opondo-me às 
diatribes e investidas dos deputados comunistas e aos erros de sua 
nefanda ideologia. Também na legislatura seguinte · e na atual. 
sempre procurei pautar a atuação política de modo a não faltar 
à minha consciência católica. 

Nos quatro anos em que estive como Diretor do Departa
mento dos Correios e Telégrafos do Estado d::> Rio de Janeiro, 
promovi, anualmente, a Páscoa Coletiva dos seus servidores, com 
tríduos preparatórios, a cargo de um sacerdote. Sempre assisti ao 
tríduo e participei da Páscoa. 

Casado, com três filhos, constituí, mercê de Deus, um lar 
cristão. 

Peço-lhe compreenda essar revelações de cunho pessoal, 
tão desagradáveis, a mim sobretudo, que me vejo obrigado, e cons
trangido, a fazê-las. Sei que não soam bem a um espírito cristão. 
Precisava, porém, dar-me a conhecer, antes de lhe dirigir sincero 
e caloroso apêlo. 

Os comunistas estão a postos, penetrando, de ânimo rasteiro, 
em alguns partidvs e logrando eleições, porque os seus asseclas são 
eleitores que não discutem as ordens dos chefes, materialistas con
fessos, terríveis e impenitentes adversários da Santa l\1adre Igreja. 
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Não é só. Na Assembléia Fluminense, há deputados q t·e 
se proclamam represehtantes dó prote.rlànti.tmo, e, nesta qualidad e, 
atuam naquela Casa do Legislativo. Dizem•se eleitos, unicamente, 
pelo voto dos prole.rtante.r- tão dispersos em matéria de fé, rr.a~ 
uriidos na conquista de novas posições. 

Há mais. Em pleno Parlamento Fluminense, alguns Depu
tados já se anunciam a "Voz dos Espíritas". Sem conta, em todo 
o Estadc>, os cartazes e faixas dos candidatos que pretendem engros
sar essa I(V oz" . 

Graças a Deus, não tenho sido, e não sou, o único repreGen
tante que se não peja de confessar-se católico, apostólico, romano 
naquela Assembléia, e que permanece atento a qualquer investida , 
venha da direção que vier. Há outros nomes, dignos do maior aprêço, 

O que importa é que os católicos não deixem que o Poder 
Legidativo caia em mãos dos que se afastam de Deus e da San~a 
Madre Igreja Católica, Apostólica, Romana. O VOTO É DECI
SIVOl DIRIJAMOS E ENCAMINHEMOS O POVO NAS 
ELEIÇÕES PARA QUE A DOUTRINA CATÓLICA TENHA 
NO PARLAMENTO SEUS DEFENSORES. 

O probl~ma não é de intromissão ou envolvimento em assun
tos políticos. E, antes, o da entrega, com tôdas as consequências, 
de um Poder a adversários, que nos pretendem impor leis, conce~
sões e práticas inteiramente hostis aos costumes e verdadeiras tra
dições c1·istãs do povo fl1.1minense e do povo brasileiro. 

Se não estivesse consciente do perigo, • não lhe dirigiria 
~ste apêlo, pedindo-lhe, no que jôr poufvel, simpatia e apôio à 
minha candidatura a Deputado Estadual, sob a legenda do 
tradicional e con.ren,ador Partido Social Democ1·ático. 

Às ordens 

k···~~~· ~ en~~;9t.fl!~ 
Rua Nóbrega, 194 - Ni erói 



Niterói, 27 de agôsto de 1962. 

Ilmo. e Revmo. Padre Nári Balestra 

Louvado seja N. S. Jesus Cristo! 

Peço vênia para levar ao conhecimento de V. Rvma. que sou candi
dato a Deputado Estadual pela legenda do tradicional Partido Republicano, guar
dião das tradições cristãs e democráticas da família brasileira, e que não tem com
promissos com partidos comunistas ou filo-comunistas. 

Sou católico apostólico romano. Pratico a minha religião, que é a de 
minha espôsa, de meus filhos, de meus irmãos e foi a de meus pais, católicos fervo
rosos. Meu saudoso pai, Dr. José Geraldo Bezerra de Menezes, lídimo apóstolo 
leigo, educado pelos beneméritos jesuítas no Colégio São Luís, de Ytú, lutou ao 
lado de Carlos de Laet, de Lacerda de Almeida e Felício dos Santos, participando 
do célebre Círculo Católico, ponto de partida de todos os movimentos do nosso !ai
cato. Meu avô, parlamentar do Império em várias legislaturas, foi o intrépido 
defensor de D. Vital e D. Macedo Costa, grandes figuras de nossa IgJeja, na céle
bre Questão Religiosa. 

Eduquei-me no famoso Colégio Salesianos Santa Rosa, onde fiz ques
tão de educar meu filho, e só tenho motivos de gratidão e aplausos a êstes grandes 
educadores. 

Advogado, e deputado em três legislaturas, Vice-Presidentte da Assem
bléia , jamais transigi com a tentativa dos vermelhos e seus sequazes de arrastar o 
Brasil ao comunismo, que constitui "a mais completa negação de Deus" e repre
senta uma "guerra contra tudo o que é divino", segundo Pio XI. 

Os Anais da Assembléia Constituinte Fluminense aí estão . Registram 
os meus discursos e as minhas atitudes, comprovando a luta aberta que sustentei 
pelo fechamento do Partido Comunista e expulsão dos seus deputados das Câma
ras Legislativas do Brasil. 

A minha posição em face do comunismo é, e sempre foi, a mesma as
sumida pelo meu irmão, Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, autor do opúsculo 
"CONTRA O COMUNISMO", que tenho a honra de oferecer a V. Revma. 

As ordens de V. Rvma. 

Rua Gavião Peixoto n.0 288 
Edifício Itatiaia - Apt.0 1104 - Tel. 5301 
Niterói - Estado do Rio de Janeiro 



Discurso Proferido na Assembléia 
Pelo Deputado Bezerra de Menezes 

S.~nhor Presidente United, companhia inglêsa de tinho. Chefe do Gabinete do 
Senhores Deputados aviação . Estadtf' Maior dc:t Aeronáuti 

' iOcupo, n rsl e instan te, a 
tribuna desta }\ssembléia, 
.para dar notíc!'a à Casa da 

Nest a viagem tive como ca; Sr . ·Francisco Graell. Di-
companheiros, 4Unbém con- retor Superintendente do 
vi dados. o Coronel Guido Ge- j crnal "O Globo'' ; Sr . Mira 
orge Mur. ssabe r epresentatV.lu rabeta.u Macedo dos D!ários 

viagem que r ealizei à Ingla.- o Mil.1lstro. da Aeronáutica ; As5t•Ciúêios ; meu Pminenl 
t erra a convite da Bristish Coronel Paula de Abreu Cou- am·igo, ~á1·io Martins, jorna-

•• 
atenções com que nos envol
\ eram. superaram tôdas ?.3 

nossas espectativas. Ficanw.:. 

/ 

!;sta que honra as colunas do 
1 "Jornal do Brasil", Sr. He

ron Domingues . o. exímio co
m(~.1tarista político do Canal 

1 13 ; Sr . !braim S.ued, conhe
!Cido croni~t-a soci•al; s ,ra. 
Rita iDavy ' (/Br:as:l Heraldll ; 
Dr . Ribamar Machado. Presi
den te em exercício da CER
NAI ; Dr . · Issac J acowkz. do 
Dep . Legal do DAC ; advoga
dcs Drs . Stelio Bastos Bel
chior e Mem Xavt:er da Sil
veira ; dirigentes de Emprê
sas e representantes de com
panhias de t urismo. 

A recepção que tivemos, as 
Wunclui na 2a Página) 

j prefeitos pro ·" __ ~ 
tão magno assunlo. 
constitue ~1Jln ri"" 11is sfrics 
proj.'1f.:.n1as do r~llfl'O' Com as 
chuvas .a~ • uas que circur"

se . Os escritos do famoso dam ."" . . caio Martins" fi. 
po~t~. o maio,r do Impréri_o I cam completamente iu'tran
Bnt:o n1c1 • '· c,, •s mmnres ao sitá v eis . o Largo do Marrã 

realmenu· enlusiasmndPS com mundo em todos os tempos. [ transfcrma-se num pântano 
n fidafguía do povu ing1es, tiveram repercussão univer e ns caoas comerciais e re 
lr:1 :ição que permanece viva. sal. . sidências são invadidas pelas 

Entre as mu:tas visitas q_uc Cbservamos, ainda o graJ.1-I' águas. ,,casionando pr. •jui-
. tzemos. uma cau~ou-me pro- de civismo do pov·o inglês zos e transtornos. 
funda impressão:. a visita ao ,, com respeito de\ otado à su~ -
túmulo cl ·na· . - d' ·'- d • . . . _ . Aqur lanço, em nome da u • .<Ql es• Gl .SL,, 0 Cunstltmca" ·ü u I n da de . . 
século Wi 11ston c11111-chl'll 215 . · · d . . . 1 colet~vldade de Santa Rosa 

, . 1 preserva ora da d1gm- . .• t ' l · G Repu I t ·a · 1 . · um "eemen e ape o ao o-
'-' UI snnp e. pa1 a um da de do homem . Impressio-
1 verr.ador Paulo Tôrres. no 
10!11€111 de tamanha proje- nan.tes por outro lado a ve-
ção . Como católico,. roguei a neraçã~ e o amor qu~ ·dedi- sentido de realií:lar aquilo que 
Deus por ésse notável ho- ca à sua Rainha. Podemcs os seus antecessores não 

J bl I · 1ealizanm1 ou nã•J S•·. inti•-mem pú ico.. pelo n,nito enLm verificar a exatidão do 

I 
· ressaram em resolvê-lo em-,.q_ue_ ,realizou em prol da nu- conceito formulado por um · 

· d d bora promete_ ssem. n . a.1. a e· dos nossos escritores . "O 
Em Stratford. onde nasc-eu prestígio universal do Paria- Usando de seu prestígio e 

n v1··,eu Rhake d' t t · de seu_ conceito. o sr. Gene-~· • " · spesre. 1s an e mento inglês, cem suas nor-
cêrca de -duzentos quilôme- mas seculares e preceitos in
tros de Londres. aquUqtel a veterados; a fé :nabalàvel na 
grande adnuração do po\-,. :Cemocracia; a sere.1idade e 
Britânico pelo seu grande 0 senso de disciplina daque
poeta . A casa oncle viveu e lle yovo. tôdas ·essas vírtu
escreveu suas notáveis obras ctes individuais - e coletivas 
é m .. tivu de romarias int.•r- como reconhecem historiado~ 
miná i~is d: ~is:tantes. de t~-~ res I~ soc:al~~s . 1infl\l.jram 
das as partes. Compt eende- na formaça0 social e política 

1 elo Brasil" . 
Assistimos. no Palácio Tea-

ral Paulo Tôrres pode cc:tnS"
g Ltír do seu colega de farda 
Marechal Juarez Távora uma 
ajuda por intermédio do Mi
'listério da Viação. através 
do Departamento Nacional 
de Obras de Saneamento 

-exemplo do que foi feito n 
Córrego da Vicência; (FOrtse 
ca e o que está ser.do feito 
no Jardim de Icaraf, com a 
canalizaçã.o do rio que por 

tro de Londres à represen- 1. - - · , a 1 passa . 
tacã .. ci'l p••ça "The Sound uf 1 1 - d h "" 
MusJc" em catn.z ha quatro . . · . . I A so uçaer as enc e1o"es 

T 1 f t , b de 8anta ROsa res1de no. ler-
anos· a a 0 e em um~ ' mino das J>bras da galeria: 
prcva ele rnltura e ~mnr ct .,. t . · d 
:n·te _ que cap ara as aguas os 

b 
- 1. I dois riachos que cortam o 

Cutra o servacao c 1gna b ... ~ t d bé · airl.lV, cnp an o. tam m 
c\ e regLstro; ·'no na \"i o que 
Deus na M'l.ncha atlcorou, os 

as ág·uas pluviafs . 

oficiais de sua marinha usam É uma obra que Lbertará 
gravata preta. como a reccr. bairro de um dos seus mai. 
d[..r o lnto un'..versal pela ri importantes problemas e o 
morte do Almirante Nelson. 1utcr jamais será esquecido. 
q_ue fêz hastear. em quase to- I As obras estão há vário 
dos os recantos do mundo. a I anos paralizadas t1a rua . ~i 
bandeira do Império Britâ- guel Couto com .Barros. 
nico. j r2fer~ -:-,1 gal•~lia tem de ,t[t 

Não nos surpreenderam, 
1 

ra 1,50 e de largura 2,50 m.e 
a O!'dem. o respeito. ·a disci- l tros tendo de 50 em 50 m 
t:-lina, o civismo dessa extra- tros, um tampão para fac·, 
ord1n:'u'ia nação. que desafi-llitar a limpeza, logo após 
ou· os sonhos de César e as chuvas tendo também e 
'l.rt"emetidas de Hitler. Os 1 cada esquina_ 4 bôcas de l 
jornal'stas que integraram a j bo. em todo seu comprimen 
r omitiva. em eus jcmais, já to para receber as águas pl 
ctc::;c:reveram. com mais des- J \·ia:s. Nada m~nos de 40 
.aque. e~sa viagem que nos I metros de galeria já estã 
:"i proporcionada por essa pl••· l'l os, f:dtar.d•· 800 mdt'' 
modelar Empresa Aérea a . As obras foram ir.4ciacla 
"Driiish United". O avião j :1a gestão do prefeito Bran 
1m qil":" via.i<tlllPS. d"s mt!Í'> dão Junior e cxecutad::ts pel 

I )pei feiçoados, atende a tô- \ empreiteiro ·Raimundo Nuna. 
1~" as exigências da técn·ca o Paiva. custando atualmen-
'lcronáutica. te 110 mil cruzeiros o metro 

iOO · 1§1 



Discurs 

13; sr. Ibraim Sued, conhe
c ido croni•t-a soci'al ; s .ra . 
Rita iDavy · (iBr:as:l Heraldl) ; 
Dr. Ribamar Machado, Presi
den te em exerckio da CER
NAI ; Dr . · Issac Jacowkz, do 
Dep. Legal do DAC ; advoga
dcs Drs. Stelio Bastos Bel
chior e Mem Xav1:er da. Sil
veira; dirigentes de Emprê-

1 sas e representantes de com
panhias de turismo . 

A recepção que tivemos, as 
CC(Inclui na 211 Página) 

Í preíerros ro 

\ 

tão m agno assunto - ' 
constitu~ AlllYl nn~ m:tis s&rics 
pro).' lf.;;mas do l' ... i1rro. Com as 

•• / ch 1vas .as • uas que c;rcur.-
atenções com que nos envol- se. Os escritos do famoso dam -... ".··Caio Martins". fi-
veram·. superaram tôdas as poeta, o maior do . Imprério I cam completamente intran
n ossas espertativas . · Ficanw.:, Britânicn ~ · clns mninres à o sitáveis. o Largo do Marrão 
realment ~· enl usü1smacli!S cnm mundo em todos os tempos. I transf crma-se num pântano 
n fida!guíH elo povo inglês, tiveram repercussão univer- e as ca"as comerciais e re 
tr·1 :içã0 que pPrmanece vi.va . sal. . sidências são invadidas pelas 

Entre as mu:tas visitas q_ue Cbservamos. ainda, o gra!.1- águns, 
11

casionando pJ· .. jui-
Iizemos uma cam=ou-me pro- I de civismo do pov·o inglês, zos e transtornos . 

·funda in~pressão; .a visita ao ,1 com respeito cleYotado à sua Aqui lanço, em nome da 
t t:11nulo do ma1or esrs.clist;:;. d0 

1 

Cunstituição, ·c; u I n da. ~-e j colet:vidade de Santa Rosa. 
século, Winston Cl1urchill. 1215. preservadora da d1gm- um · \!eemente apêlo ·ao ao
Sepultura simples para. um dade do homem. Impressio- verr.ador :Paulo Tôrres, no 
homEm de tamanha proje- nantes, por outro lado, a ve- sentido de realiLiar aquilo que 
c:ão . Como católico. - roguei a neração e o amor que · dedi- os seus antecessores não 
Deus por esse notável ho- ca à sua Rainha. Podemcs, leillizaram ou nãtJ S•·· int;·,~ 
Jme. m públ:Lco., pelo DlUito ll enfilh, verificar a exatidão do ressaram em resolvê-lo, em-

.que realizou em prol ela nu- conceito formulado por um bora prcmetesseri1. 
'n· a•.1:dade. · elos nossos escritores. "O usando de seu prestígio e 

Em Stratford, onde nas~eu prestígio universal do Parla- de se)-1 conceito, o sr . Gene-
. e viveu Bhakéspeare. distante menta inglês, com suas nor- ral Paulo Torres pod.e crms -
cêrca de .duzentos quilôme- mas seculares e preceitos in- g Llir do seu colega de farda 
tros de Londres. aquil'atel <1 veteradqs; a fé ;nabalàvel na Marech al Juarez Távora. uma 
grande adxn.u·ação do povo r::emocracia; a ser~.1idade e a juda por intermédio do Mi
Britânico pelo seu · grande o senso de d~sciplina daque- '1istério da Viação. através 
poeta A casa 011cle viveu e 

1 

J.e :povo, tôdas :essas vírtu- do Departamento Naci'onal 
escreveu suas n otáveis obras eles individuais e _cole~ivas, ele Obras de s aneamento. 
é m11tiv,J de romarias inL~·r- como reconhecem h 1stonado- .exemplo do que foi fe!to n 
miná ·;eis de vis:tantes ele tô- 1 res 1~ soci&logt'S, linfl\ti;l'am Córrego da Vicência· (FOrJ.Se 
das as partes . Compreende·- na formação social e poiítica f c a e 

0 
que está ser. do feito 

·t do Brasil'". 1 no J ardim de Icaraf cqm a 
Assistimos. no ~alácio Tea- I canalização do rio due por 

tro ele Londres. a represen-
1 

ali passa . 
t.íçã>1 :1'1 P''Ça "The_ Sound <~f I A solução das encheriies 
Music" em cataz _ha quatro I de santa Rosa reside no. tér
anos. TsJ fato e bem um:_ ; mine das 4Pbras ela ga.leri 
prova de cul tura e :unnr 11 I que captará as águas do 
arte · _ . I dOiS riachOS que COrtam 0 

Outra observaçao dlgna ' bair)jo captando t ambém. 
ele regLstro: "no navio que as ág~as pluviais. 
Deus na Mlncha a11corou, os 
oficiais de sua marinha usam É uma obra que l:bertará o 

bairro de um dos seus mai gravata preta. como a reccr-
d r • 1 >to un'..versal pela ~, impovtantes problemas e o 

o.l o 1. • "d 
morte do Almirante Nelson, 1utcr jamais sera esquec1 o 
aue fêz hastear em quase to- ~ As obras estão há. vário• 
dos os recantos. do mundo. a anos paralízadas t.1a rua .~ti 
bandeira elo Império Britâ- ~ g~el c_outo co~ Barros. 
nicO. . rc-fer4. .<1 galHna tem ele <llt. 

Não nos surpreender_a~. 
1 

ra 1,50 e de largura 2,50 me 
a ordem 0 respeito, a d1sc1- I tros. tendo de 50 em 50 m. 
t:-lina o ·civismo dessa extra- tros, um tampão para _fac 
orct1n'ária naç&o. que desafi- litar a limpeza, logo apos 
ou · os sonhos ele César e as chuvas. tendo, também. e 
8.rremetidas de Hitler. Os 1 cada esquina. 4 bôcas. -~e 1' 
jorn.a.l' stas que ihtegraram a 1 bo. em todo seu c~mp11mer 
, omitiva. em seus jcruais, já I to para receber as aguas pl 
desc-reveram. com mais eles- da:s. Nada m~1~os .. de 4~ 
.aque . essa viagem que nos metros de galena ]a esta 
1 o i proporcionada por essa pl>t•n/ os, I~tltar;d,, 800 metl n 
modcl1=o· Empresa Aérea a As obras foram . ir.<kw.da. 
"Briiish United "" . o avião I :1a gestão do prefe1to Bran 

· r·m qu. vb,iam<'S. d11s mais dão Junior e executadn pel 

1 
JPCJ fe içoados. atende , a tô-j empreiteiro ·Ra1mundo Nuna- I 
cl aR as exigências da tecn ca o Pa1va. custando atualmen- I 

· t · te n o mil cruzeiros o metro 
1 

aeronau 1ca. 
Expresso . por fim. os meus linear da galeria. 

agradecimentos à acolh edo- ~speram os moradvres ~e 

ra í·eceoção . e traduzo a c<m- 1 :=anta Rosa. rnerecer essa. da
. icçüo de que .tais visitas _ ser j diva: d_a br::ha!.1te e :.n:oflc~a 

-., cnY para alicerçar. mais ain- I adnumstraçao que e~ ta ~en
d<1 os lacos da secular ami- do executada pcl.o Gove1 na
; •a~le que ·sempre uniu o po- dor Paulo Tôrres. qu~ em boa 

·1 · - · 'r1o·1e·s l1or·a dirige os destmos da I v o bras1 e1ro ao pc 1 o . , . 
• Niterói. 14-7-65. 'erra fluminense~ 



Pog. 2-:- O MUNICIPIO DE _YALE~Ç~ _, 15-6-1~65 

Discurso oficial pronunciado pelo O eputado 
Bezerra da Menezes na Assembléia Legislativa 

O ~r. Presidente - Na conformi
dade do requerimento do Sr. Depu-

- Jado Amyl Rechaid, o expediente 
da presente sessão é dedicado à 
comemoração da Revolução de 
1964. 

Para falar em nome da Assem-
bléia, a Mesa designou o Sr. Depu
tado Bezerra de: Menezes, a quem 
dou a palavra. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Sr. 
Presidente, ainda ecoa m em todos 
os recantos da nossa Pátria os cân
ticos, os discursos e as fanfarras da 
comer:noração do 1.0 a niversário da 
Revolução que resta urou a Democra
cia no Brasil. 

Em Belo Horizonte, onde a Revo
lução teve início, as fest ividades 
contaram com a presença do Pre
sidente Castelo Branco, do Gover
nador Maga lhães Pinto e de várias 
figuras de líderes civis e mil itares 
dêsse Movimento libertador. 

E' necessário que se destaque, 
nesta data, entre outros os nomes 
dos generais Odilo Denys, M ourão 
Filho, Costa e Silva, Cordeiro de 
Farias, Jurandir Mamede, Nelson 
Melo, os almirantes Silvio Heck, 
Augusto Rademaker, Heitor Lopes de 
Souza, os brigadeiros Edua rdo Go
mes, Wanderley Pera lta e outros. A 
Guanabara, com a ação do Gover
nador Carlos Lacerda e São Pa ulo, 
com a do Governador Adema r de 
Barros foram pontos de importância 
para o êxito do glorioso fe ito. 

As mulheres brasileiras, - as mi
neiras em primeiro lugar - e tam
bém as cariocas e as paulistas tive
ram um papel que não pode ser 
esquecido em todos os episódios. E 
depois vieram os belissimos espetá
culos civicos das Marchas pela De
mocracia e pela Liberdade. 

Pouco depois da v itória da Revo
lução, tive oportunidade de ocupar 
a tribuna desta Assembléia com o 
objetivo de exa ltar as principais f i
gurCIIs de civis e de mili tares aos 
quais o Brasil deve sua liberdade. 

Em consequência dêsse meu d is
curso tive a satisfação de receber 
do Governador Ademar de Barros 
uma carta que desejo passe a figu
rar nos anais, pedindo licet;1ça _para 
lê-la. 

E' · a segu inte: : 
Gabinete do Governador do Es

tado de São Paulo 
Prezado amigo 
Deputado Dr. Ignácio Bezerra da 

Menezes. 
Com a ma ior satisfação, venho 

agradecer ao ilustre par lamentar e 
amigo o brilhante discurso que pro
feriu na Egrégia Assembléia Legisla
tiva do Estado do Rio de Janeiro, 

' quando fez amáveis referências ao 
papel do Estado de São Paulo e à 
minh,a partic ipação no histórico mo
vimento de redemocratização de 
nossa Pátria. 

E' desvanecedor para os paulistas 
e para mim veri ficar o interêsse, a 
compreensão e a justiça com que 
Vossa Exce lência retratou o nosso 
trabalho em defesa das instituições 
cristãs e democráticas nacionais 
tão sériamente ameaçadas por aquê~ 
les que, exp lorando a boa fé de 
larga parcela do nosso povo, tenta
vam conspurcar a Lei, subverter a 
ordem e os princípios de hierarquia, 
apregoando doutrinas contrárias à 
formação espiritua l da gente brasi
leira. 

Como o amigo salientou, desde o 
início São Paulo, coêso e vo ltado 
para o trabalho, manteve-se a lerta. 
E jamais d~ixou de levar a todo o 
País a sua advertência, a palavra 
de esclarecimento e de protesto 
contra o processo de subversão que 
a lastrava em tôdas as esferas. Ao 
instalar, finalmente, a Revolução 
Democrática, povo e Govêrno paulis
ta numa só unidade, permanenceram 
na trincheira mais avançada revi
vendo o espírito de luta de 1932. 

Nesta fase ·- importantissima, por 
sina l - em qu,e se procura vivamen
te, consolidar o regime democrát ico 
e, não drgo recuperar o País, 
mas constru ir urn novo Brasil, 
próspero, soberano, c r i s tão e 
livre São Paulo, uma imensa 
oficina com 15 milhões de incan
sáveis operários produzindo riq ue
zas para o País, quase que silen
ciosamente, como é sua caracterís
t ica. 

Ag radeço ma is uma vez o seu 
pronunciamento, nobre Deputado e 
lhe reafirmo a confiança do povo 
pau lista e a minha no fÜttno do 
Brasil que, sob a proteção de Deus, 
não demorará em ating ir os glorio
sos destinos que a História lhe re
servou. 

Cumprimento- o muito cordial
mente. 

(a) - Adhemar de Bar·ros -
Governador do Estado", 

Sr. Pres idente, ainda ontem atra
vés o radio e da televisão o Sr. Pre
sidente da República, Marecha l 
Castelo Branco, dizia: "Os objetivos 

1isados fora m substancialmente alcan
çados, atendendo de modo especial 
a reconstituição do crédito externo 
do Bras il , que acentuou, proporcio
nada ao balanço, em conta corren
te, pela primeira vez, em sete anos 
um sa ldo positivo .! Anunciou para 
abril "graças a consolidação de dí
vidas e a obtenção de créditos 
compensatório" a liquidação total 
dos nossos atrazados comerciais. 

. Sr. Presidente, o otimismo do Ma
rechal Castelo Branco se justifica 
perfeitamente. E, se por um lado a 
Revolução faz jús a algumas críticos, 
por outro o que fez em prol da mo
ra l e, sobretudo, dos princípios de
mocráticos, compensa sobejamente 
alguns erros porventura· come1idos. 

Mas, Srs. não podemos nesta hora 
deixar de ressa ltar o papel do Ma-
recha l Olympio Mourão Filho mili
tar q ue foi o primeiro a se ~ôr à 
frente das tropas que in icia ram 0 

movimento que se tornou v itor ioso 
para felicidade do povo b ras ileiro: 
Mourão Fil ho é, sem favor, um gran
de mi litar. E' um homem bom, sim
ples e democrata. 

E não poderia ainda, por ques
tão de just iça, deixar' de citar os 
nomes do General Corde iro de Fa
rias, Nelson de Melo que, nos Cam
pos Elíseos, se congregaram em 
tôrno de Ademar de Barros e muito 
influiram para o êxito da revo lução 
naquele Estado, quando a decisão 
do General Kruel de participar da 
Revolução, pôs um ponto final a 
mesma. Dentre os chefes da revolu
ção, tive a felicidade de ma is de 
uma vez conversar com o General 
Costa e Silva e, ainda de desfrutar 
da amizade do General Mourão 
Filho, de quem sou admirador há 
muitos anos. O Sr. ·Marechal Castelo 
Branco declarou que em 64 tivemos 
a correção das distorções econô
micas e que em 65 será o ano da 
correção das distorções polít icas . E 
não devemos esquecer a reforma 
agrária, que S. Exa. pôs em prática 
sem aquela demagogia tão conhe
cida no Govêrno passado. 

Sr. Presidente, todas as Assem
bléias Leg islativas do Brasi l, se ma
nifestaram sôbre a Revolução que 
viu transcorrer, ontem, o seu pri 
meiro aniversário. E a Assemb léia 
Leg islativa Fluminense não poderia 
igualmente, deixar de se manifesta 
o seu regosijo por ato de tanta re 
percussão. 

Sr. Presidente, deixo esta tribun 
na certeza de que a Assemb léi 
Fluminense através de m(nha inex 
pressiva palavra (não apoiados 
mas sincera .e lea l, também se for ' 
ouv ir em todos os rincões, em todos 
os recàntos da Pátria, neste c:a em 
que se comemora festivamente, a 
vité ria da Revolução, a vitória da 
Democracia. 

Sr. Presidente, agra -Jeço a V. 
Exa., a indicação feita, aihda agora, 



_todo Amyl Rechaid, o expediente 
da presente sessão é ded icado à 
comemoração da Revolução de 
1964. 

Para falar em nome da Assem-
bléia, a Mesa designou o Sr. Depu
tado Bezerra de Menezes, a quem 
dou a palavra. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Sr. 
Presidente, ainda ecoam em todos 
os recantos da nossa Pátria os cân
ticos, os discursos e as fanfarras da 
comer:noração do 1.0 aniversário da 
Revolução que restaurou a Democra
cia no Brasi l. 

Em Belo Horizonte, onde a Revo
lução teve in ício, as festividades 
contaram com a presença do Pre
sidente Castelo Branco, do Govel·
nador Magalhães Pinto e de várias 
figuras de líderes civis e militares 
dêsse Movimento libertador. 

E' necessano que se destaque, 
nesta data, entre outros os nomes 
dos generais Odilo Denys, Mourão 
Filho, Costa e Silva, Cordeiro de 
Farias, Jurandir Mamede, Nelson 
Melo, os a lmirantes Si lvio Heck, 
A ug usto Rademaker, Heitor Lopes de 
Souza, os brigadeiros Eduardo Go
mes, Wanderley Peralta e outros. A 
Guanabara, com a ação do Gover
nador Carlos Lacerda e São Paulo, 
com a do Governador Adernar de 
Barros foram pontos de importância 
para o êxito do g lorioso feito. 

As mulheres brasi leiras, - as mi
neiras em primeiro lugar - e tam
bém as cariocas e as pau listas tive
ram um papel que não pode ser 
esquecido em todos os ep isódios. E 
depois vieram os be líss imos espetá
culos cívicos das Marchas pe la De
mocracia e pe la Liberdade. 

Pouco depois da vitória da Revo
lução, tive oportunidade de ocupar 
a tribuna desta Assembléia com o 
objetivo de exaltar as princ ipais fi
gurCIIs de civis e de militares aos 
quais o Brasi l deve sua liberdade. 

Em consequência dêsse meu dis
curso tive a satisfação de recebe( 
do Governador Adernar de Barros 
uma carta que desejo passe a figu
rar nos ana is, pedindo licet;~ça para 
lê- la. 

E' a seguinte: : 
Gabinete do Governador do Es

tado de São Paulo 
Prezado amigo 
Deputado Dr. Ignácio Bezerra da 

Menezes. 
Com a maior satisfação, venho 

agradecer ao ilustre par lamentar e 
amigo o brilhante discurso que pro
feriu na Egrég ia Assembléia Legis la
tiva do Estado do Rio de Janeiro 

' quando fez amáveis referências a~ 
papel do Estado de São Paulo e à 
minhp participação no histórico mo
vimento de redemocratização de 
nossa Pátria. 

compreensão e a justiça com que 
Vossa Excelência retratou o nosso 
trabalho em defesa das instituições 
cristãs e democráticas nacionais 
tão sériamente ameaçadas por aquê~ 
les que, explorando a boa fé de 
larga parcela do nosso povo, tenta
vam conspurcar a Lei , subverter a 
ordem e os princípios de hierarquia, 
apregoando doutrinas contrárias à 
formação esp iritua l da gente brasi
leira . 

Como o amigo salientou, desde o 
início São Paulo, coêso e voltado 
para o trabalho, manteve-se a lerta. 
E jamais deixou de leva r a todo o 
Pa ís a sua advertência, a palavra 
de esclarecimento e de protesto 
contra o processo de subversão que 
alastrava em tôdas as esferas. Ao 
instalar, finalmente, a Revolução 
Democrática, povo e Govêrno paulis
ta numa só unidade, permanenceram 
na trincheira mais avançada revi 
vendo o espírito de luta de 1932. 

Nesta fase ~ importantíssima, por 
sina l - em qu,e se procura v ivamen
te, consolidar o regime democrático 
e, não drgo recuperar o País, 
mas construir um novo Brasil, 
próspero, soberano, c r i s t ã o e 
livre São Pau lo, uma imensa 
oficina com 15 milhões de incan
sáveis operários produzindo rique
zas para o País, quase que silen
ciosamente, como é sua caracterís
tica . 

Agradeço mais uma vez o seu 
pronunciamento, nobre Deputado e 
lhe reafirmo a confiança do povo 
paulista e a minha no fÜttJro do 
Brasil que, sob a proteção de Deus, 
não demorará em atingir os glorio
sos destinos que a História lhe re
servou. 

Cumprimento- o muito cordial
mente. 

(a ) - Adhemar de Barros -
Governador do Estado", 

Sr. Presidente, ainda ontem atra 
vés o radio e da televisão o Sr. Pre
sídente da República, Marecha l 
Castelo Branco, d izia : "Os obietivos 

risadas foram substancia lmente ~ l can 
çados, atendendo de modo especia l 
a reconstituição do crédito externo 
do Brasil, que acentuou, proporcio
nada ao balanço, em c~nta corren
te, pela primeira vez, em sete anos 
um saldo positivo .! Anunc iou para 
abril "graças a conso lidação de dí
vidas e a obtenção de créditos 
compensatório" a liquidação total 
dos nossos atrazados comerciais. 

Sr. Pres idente, o otimismo do Ma
recha l Caste lo Branco se justifica 
perfeitamente. E, se por um lado a 
Revolução faz jús a algumas críticas, 
por outro o que fez em pro l da mo
ral e, sobretudo, dos princípios de
mocrát icos, compensa sobejamente 
a lguns erros porventura· come1idos. 

Mas, Srs. não podemos nesta hora 
deixar de ressaltar o papel do Ma·
rechal Olympio Mourão Filho mili
tar que foi o primeiro a se ~ôr à 
frente das tropas que iniciaram o 
movimento que se tornou vitorioso 
para felicidade do povo brasileiro: 
Mourão Filho é, sem favor, um gran
de militar. E' um homem bom, sim
ples e democrata. 

E não poderia ainda, por ques
tão de justiça, deixar' de citar os 
nomes do Genera l Cordeiro de Fa
rias, Nelson de Melo que, nos Cam
pos Elíseos, se congregaram em 
tôrno de Ademar de Barros e muito 
inf luíram para o êxito da revolução 
naquele Estado, quando a decisão 
do General Kruel de participar da 
Revolução, pôs um ponto final a 
mesma. Dentre os chefes da revolu
ção, tive a felicidade de mais de 
uma vez conversar com o General 
Costa e Silva e, ainda de desfrutar 
da amizade do General Mourão 
Filho, de quem sou admirador há 
mu itos anos. O Sr. Marechal Castelo 
Branco deciarou que em 64 tivemos 
a correção das distorções econô
micas e que em 65 será o ano da 
correção das distorções políticas. E 
não devemos esquecer a reforma 
agrária, que S. Exa. pôs em prática 
Sem aquela demagogia tão conhe
cida no Govêrno passado. 

Sr. Presidente, todas as Assem
bléias Legislativas do Bras il , se ma
nifestaram sôbre a Revo lução que 
viu transcorrer, ontem, o seu pri
meiro aniversá rio. E a Assemb léia 
Legislativa Fluminense não poderia 
igualmente, deixar de se manifesta 
o seu regosijo por ato de tanta re 
percussão. 

Sr. Presidente, deixo esta t ribuna 
na certeza de aue a Assembléia 
Fluminense atravé; de mtnha inex~ 
pressiva palavra (não apoiados) 
mas sincera .e leal, ta mbém se fará 
ouvir em todos os rincões, em todos 
os recantos da Pátria, neste d:a e 
q ue se comemora festivamente, a 
vitéria da Revol ução, a vitória da 
Democracia. 

Sr. Pres idente, agra::leço a V. 
Exa., a ind icação feita, ainda agora, 
para que pudessemc5 tracu7:r em 
palavras os meus sentimentcs e os 
sentimentos democráticos 
fluminen se. (M uito bem). 

da terra li 



Par a Deputado 
(Re-eleição) 

p D 
.& 

s 

D D 
Ignácio Bezerra de Menezes 

IIon1'1a e dignidade a se1lviço do Povo. Fluminense. 
Defensor e Amigo dos Funcionários. 

(Constituinte de 1947) 
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0 'SCU.~.'l.E.O PROFEfUDO PELO 
1 

SENH 
uÊPUTADO BEZER RA DE MENEZES _NA 

SESSAO DE 12 DE AGOSTO OJLJ.S9~ 
~.~84- 651 . 

O SR. BEZERR.'\ DE MENEZES (Para 
VP,quen~,.;. comm~icac:;ões 1 - St:. Prestde:r:te, OE 
]ornais de hoje noticiam . que. co~msao de 
~erviclo~·es públicos rede:·:us pxocm ou o Sr • 
Ministro cia Marinha. que a rec~beu com 
toda. simpatia , o Di~rio de No.t1c1a~ , ~I 
exemplo. publica entrevista. do St .. ~m,s~. o 
da Fazenda que, pela pnme1ra vez. Ja adm1te 
a necessidade imperiosa do aumento aos fun-
cinnário<> púb llcos feçlerals. . 

Realmente, n situaeã:J aflittva. d~~~::t cla~ 
se merPct> e. tudo acmado pelos poc~e~·e;; P~ 
b icos ~ o moümcnto retvmdtcatono de~a 
merece luclo. ~impatia e esperamos que. ,€ 
torne re9.adall~ o mais brcre poss1vcL ?OHt\le 
0 cn~t l'l de v;cla.. a despúto das n:ed1 clas !o
·.1Jadas pelos :>.IinisLros ela F'aze;1da e elo P1a· 
nc:jumenlu. ~ontinuu subindo . na? t!l11to quan
tl1 0 a11o pas~~do. P. certo. mas awna de modo 
;• afli2,ir as cl!lsses me~os remuneradas 

Entendo que o Governo Fed.erul deve to
u·ar m~'ctitlas severa~ para. equlh1Jl'a1' o orçR
rr:ento.-mas tais prov i dência~ 11ão d~verla:n 
qct assi111 t(l(• drâsiicas: oodenam ser de~· 
dnbracla> em p1azo. talvez. de ::l ano~. Ta~s 
n>edidas mel'°CC111 de qualquer. forma o a'J)ÕJO 
de todos os brasileiros e palnolas ~ f:. neces
sário cot:tudo pensar naR consequcnc!ILS .~u~ 
tmrão à situação an;;rustlosa elos tuncíonlinio. 
público~. c 

o •JrcamAnto oa;-a 1966 tem ''de!icit" 
preVlsto ele 45 bilhõe~ . O "deiicit" anterior. 
de cêrca de 1~ 0 hilhõe~ foi suDe!'aclo graeas 
às medidas ~~rnacta~ tJe~n Govêrno. Por ou· 
tro lado. é nec~'•sáric a~~inalar q_ue o remédio 
foi um pouco forte para a situação em que 
v ~ve o funcionallsmo. 

Fortalecid1 flr'1.nceiramente o Governo, 
não há como fup!r à tesponsabili clacle de aP}
parar Rs cla:;ses menos fav orecidas. Que nPo 
•,eja subst.ancial o aumento, em fa~.e das me· 
didas r~~trit.!vl'ts, mas que. pelo menos, ame
nize a sitaaç1io angustiosa da classe. 

Ainda hoj!' o Sr . 1\ltinistro da Faz~nd11: 
na aludidR entrrvisla. se refere. a serv1dor'"s 
~úblicos n11 Alemanllu e na. Itaha. també'tl 
prejudlchrlns crn sua!l finnnç:l.S q1:anrlo dt~; re
rnperaç'tn e<:OUÕn1iCO. elos. rete;·ldOS • ~a.1 &eS. 
03 eus servidore~ sofreiam com <l grave 
c:rise cl:l após s::uer:·a. CJ_'ise s~perada con 
mngnifica recuperação fmancell'a alca~wn
da nesses países que pe;·de1·an:, a guena. 

Daí 1111lU apêlo ao Sr. Preswente da Re
:;,ú'blica. nomem di~no . honesto. que quer 
:~certaT . ):'ara que apresse o aum~nto . uma 
çez quP. o~ ~·r~. Mini«tro,; da .r-1nnnh:l e da 
ra7.enda .iú ad:nit m a Jl.ecessldade elo m f:'s
roo . (MHilo bem; . 

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR 
DEPUTADO BEZERRA DE MENEZES NA 

SESSAO DE 26 ~li ~§TO :Oi 196D 
tR.b 1 - :,; 

\ 

O SR. BEZERRA DE MENEZES -: lillr. 
Presidente, ~~~~ maior oportunido.de, a lem.; 
brança do nobre Deputado Sá Rêgo, da 
União Democrática Nacional, ao requeter 
que o expediente ~esta sessão fôsse dedicado 
ao patrono do Exército NacionaL Em nome 
do Partido Democrata Cristão, assoolo-me 
às homenagens que se prestam, mUito me- 1 
reoid&mente, à memória ~·o consolidador da \ 
Pátria brasileira. 

Julgo indispnesável, entretanto, conste I 
dos Anais desta Casa o que declarou o Pre- 1 
sicl>ente da República a propósito da data 
que hoje transcorre: ( lê) 1 

"Ca.xias é patrono do Exército por ! 
ser exemplo de perfeita chefi111 mili-

1 tar. A sua autoridade assentava esn j 
P.levs.CL-a competência pro!iss1ona.l, :no 
vigor fisioo, na moral do homem de, 
conduta irrepreenslvel e no moral do. 
soldado racionalmente bravo e cons-' 
cientemente justo. Verifica--se a sua: 
coerencta por todos sa.berem, em qual-1 
quer situação, onde êle deveria encon-, 
trar-se e com que atitude. Não era· 
um chefe de exageros, nem de desli-' 
zes, e assim foi mo&el.ar no equilíbrio 
de uma atuação sempre firme. \ 

Mal. Humberto de Alencar Cas
telo Branco - Presidente c:1. Repú-', 
blica". ~ 

T&mbém não pode deixar de figurar nos 
Anais da Assembléia Legislativa artieo pu-. 
blicado em suplemento de "0 Globo" de hoje,1 
que dedica gran~·e parte de sua ediçã<l aO! 
feitos do grande soldado, do notável hiSto
riador Pedro Calmon, (lê) 1 

"A par àos nomes mats ilustres do 
heroismo continental, brilha o de ca-, 
xias em especial evidênoia. Porque fof 
incomparável na guerra e humano,_~) 
construtivo, e sábio na pa.z; ~~ 
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PUTA DO D· NO~ PONTE Nl 
AO congratular-se c<rm e nünistro da 'fi>t -·l'lo e Ob1·a~ Pú· 

blicas, mare<>hal Juarez Távora, em discurso na .Ar<· 
sembléia Legislativa fluminense, o deputado Bezerra 

rl.e :VIenezes, do PDC, defendeu a imediata constru\'àO (!;t 

ponte Niterói -Rio . O parlamentar argumentou que ol:n·ll.~ 
Idênticas têm ido realizad'~ts no Brasil, por eug-eulwiros t> 

f•om recursos nacionais, sob a orientaç;ão direif! dfl PasliJ 
da Viação. E, como atestado do que estava a ai'i!·noar, IPI li 
brou que, recentemente, foi lnaugurarla a Ponte «.\faul'ir'i>' 
.roppert(>, que lige a cidade de· Pre;;ident e Epitácio, no F.s 
1ado de ~ão Paulo. ao Pôrto Quinzf', em .\lato Gro"""· 

• numa extensão de ~.530 metros, rli«tància f'quivalPnt·e n" 
traç-ac!o Calabouç;o-Gragoatá. estolhido pelo c;rupo rle Tn: 
halho tt ue estuél'a a constru<'ão da Pontr .\iteníi-Rin <> <i 

que miti<: atende aos interêsse~ rlll.~ cemena~ rit" milllare~ 
ele pe~>:o.as que realizam, diàriameote, a traYess:ia <>urre a~ 
duas capitais. 

O PRI'lflmentar 1Hs~e f(tlfe " ntarer•ha I .lu:H<'7 T:h"r'' in 

4.· M 
~n>menton p:ranr1emenfe e eon-stru!:àO éln. Ponte ~i\iaurkill 
Jopp

1
ert», rudo fazendo pela sua conclusão ainda êste a.no. 

P11i o meu apêlo - :frisou - ao ministro da Via<;ão, para 
ltle encare a realizaç-ão da Ponte Niteról-Rio com o mes· 
hn interêils!', vols rliS!pomos d~ todos os meios necessíirio~< 

"H« con~tr11!:ão. iuclusiYe <ie eug-enheit·ns ilm:tres conH• 
'lóYi~ Pe><tamt, Yirg[Jio· Távora, Hélio de Almeida e 011 

1os. <1ne muito <'ontribuiram para o bom f>xito da gt·andio 

•a ohra f'll' 2. iifiO metros. exatamf'nte igual a que os :fitu 

tiuen::;''"" e cat·locRs re<•Jamam bí1 cêrce de um sé-culo 
OUTR AS O BR AS 

'11o1 mi~to de aplauso e apêJo, o l"r. Beze1:ua r:le :\ir~ 

eli:P;; prM<:e~uin: .. o o:iini:«tro Juarez Tá>ora termlnt'U 11 

~:~ll'Hiln do Café. (:om cêrca de 600 quilômetro~, cori:Hn•1o 
<t•L>"f' lndc, o E,.,tn•1o ilo 1-':uon:í. Ainda, em !':11.<! gestão, foi 

I 
' i<oc·m}nJHlR a WD$lil"U.§àO da PmHe Bra<:H-l'rul{nai. recP,Ite 
mente inaugurada. Estâ pavimentando a e~tnH\n F e ir<~ 1e 
ti;a.ntana-Fortaleza . V'í~itei pessoalmente e~~,;~ nbnL> 
acentnou o depura-do - todes obras de a-rt~. orgulho ela e11· 
genbaria nac-Ional. 

P LANO FI·NANCEI RO 

«Podemos entender que o plano fiuaw:eit·o do atnal c: • 
·~ruo poderia ser realizado em períorlo beru nwls dillltarlo. 
F..:nfretanto, com essa politioo, o govêrno já d'minuiu o 

«uéfiêit» de 600 bilhões de cruzeiros. Ew fa<·P rle tll•1<' i»>SQ 
- concluiu o sr. Bezena de Menezt>s ~ o h\;~p progrP8~o 
notável, congratulo-me com o mini;;tro •la \' ino:;iío e Obraa 
Públicas. êste homem honesto, diníimico e patriota, que tPru 
impulsionarJo o sistema rodo>iário em 110'-Sa Pátrin, reitf'· 
raudo-lhe a pêlo, no sentido da iruediatfl rt>aliz:H;iir, rlP mu 1. 
P-<i'ia importani~> oh1•a. n. Pnnlf> . 'ltf'l'Ói-Hin. nn trajr>ln Cu· 
h! hou<;o-1~,.,. !!"" t{i · 
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