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Fortaleza, 11 de janeiro de 1.949 

Dignissimo Sr . Dr.Geraldo Bezerra de Menezes. 

Meus respeitosos cumprimentos. 

EmbÓaa não o conhecendo pessoalmente, mas já de algum tempo 

pelo seu ilustre nome por intermedio de pessôa conhecida,e agora de 
, . . 

meu filho Antonio Bezerra, que o conheceu, e que me an1me1 a lhe e~ 

crever esta, desejando que lhe encontre na mais completa saÚde e fe 

licidades junto aos seus. 

Venho aqui lhe dirigir um apêlo,como pequeno funcionaria m~ 

nicipal da ~refeitura de Fortaleza, onde ocupo na Secção da Despeza 

o cargo de escriturário da classe "I", com um modesto vencimento de 

J/rro1 tM~ df!PJJ ~~1) qual entretanto: como pederá 
, I 

bem compneender, na epoca em que vivemos de carest1as constantes,-e 

à lutar com quatro filhos para educar e .vestir,~ já não me dá para os 

dial que, est ando numa secção da Prefeitura há mais de 18 anos,·vejo-
• 

me agora v!tima de perseguiçoes mesquinhas de colégas, o que ruuito 

me entristéce ness~ idade já avançada, - sem ter animo de reagir à al 

tura dos fátos. E,-como vários funcionários da Prefeitura, da minha 

classe, têm conseguido transferencia e efetivação em diversas repar• 

tiçoes federais, nestes Últimos tempos, venho apelar para o vosso m~ 

recião peest!gio e)talvez)como seu parente mais ~r6ximo da familia 

Bezerra de ~1enezes,-para que consiga o mesmo para este seu pequeno 
• ,...., A ,..,í 

amigo,- em qualquer repartição federal no Cl - minha transferencia 
~ 

por necessidade do serviço ou nomea~fetiv4; porquanto tenho em meu 

favôr, na minha fÔlha de serviços,-além de m~is de 18 anos de serviç 
1 

que sou funcionário de carreira por concurso,- serv! nesses anos mais 

de 2 anos em repartição federal da Viação e Obras PÚblicas, ~o Servi

ço Federal de Obras Contra as Sêcaff,- e não tenho nehum dia de inter-
... 

rupçao no serviço. 
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Recentemente v~ios colegas foram efetivados no Tri 

bunal Regional Eleitoral e outros no 14o do Trabalho, ambas em Sec

çoês a ui em Fortaleza;~ ~~ flwn. 
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Con iando no elevado espirito de amisade e caridade que caracteri

za a vos a persol alidade, espero que meu dignissimo parente não se es

queça de , ajudar-me nesta hora~ pois que assim o fazendo estará o Sr. pra· 

ticando uma grande caridade para comigo e meus filhos. 

Desejo que o Sr. consiga a minha transferencia ou efetivação,como 
. , 
Ja houve des ses meus col~gas da Prefeitura, para a Secção de Fortaleza 

ii.»-tJIII 
do Tribunal Regional Eleit~ral1 de p,.ferenciar onde estão~rios colé-

gas muito amigos. Ou então, caso não sejà pessivel para essa R~parttção, 

para as Secçoes daqui do M. do Tra~alho, Correios e Telegrafes, etc . 

Como o Sr. deverá compreender, a razão primeira desta minha grande 

necessidade é a melhora de vencimentos)que nos dão uma qualquer reparti-

-çao federal,no meu cargo de carreira. 

Aguardo vossa resposta para meu endereço aqui em Fortaleza à rua 

Conselheiro Rodrigues Junior n2 5 1 4 
, , 

Aldeiota- Fortaleza- Ceara. 

Aqui fica um seu pequeno amigo e parente, ao seu inteiro dispÔr: 

l:ie~~=es~/Úb~ 




