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· · truidor, da problemática. brasilei-

compl x1dad , com as carênci ., ou 
co~e. v:u; que fligem n06Sos pa-

Com'. são ~aciona! de Mor 1 e C vismo 1-
m --.t: mento funda ental de mor. de unhw, 
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de ~larec1mento. dP ordem. E o s.rr !orja 
mor v:ja ci i ~ f. o lJ~·p-requ -~ · 
tt'o. m ·.s qu m•o, a · · .t.<~ dt! d~ 

-eoàos, uma, almeJ&UtOS 
eductt.c onal brasileiro . 

Com t L'> ob8er ·açõc , úo c'<'!·!", po-
alçáo abl t ata o nticient' 1 · • • ~ ·. 10. ·osa
mell <>. e p1ri~o e cora.cão ... nem-~c ao 
progrP o aa- ciêi cie. oct ecn .. a, par ml per-

t>})Ção . oll 111 a objN'va do.., prob'em, •. · 
na i~. Im ·1vcl ci'm<>n~ · on.á-1~ com t. :3-

iio tm1la.tera1 do progresso ja, 
com o de.<. preço à pre nça UTdr.a r~toce -
o do des nvolvimento, i declináv ·! 

.Jmtiça. soc ·al. 
Os que repudiam os prindpioo c: compreen-

o e frat<'rnidade, Oõ que não fa.am a ··nYt .sua
ve'' tio amor, não pe . 1adem. não abr m cami
nh(.)(>. 1 iio con$ roem. Nem pregam a mora!, nem 
oe!endf·m os ü .perecívcb vn ores humanos. que 
empl·estam sirn'ficação & vida, nem patrocinam 
o chismo, con..o.:.etência da . vria na comWlháo 
d .. eu.~ f'lhos. Desvam-.se. Amqm. -rr-sP . 

Aq'lela titude é consubatandal . h re -
e\o'&Il ll ima em que todos e ·' met5 1. : • • Ob, D 

divulg-3<,' o das potencia.idude.-. na.c1ona~. no 
d · gn<kitl o e solU<;:ào de n~a., <.it"f c en : , res
pe tada hl:x'rtiade e o esprr to ('f!, dor ao n o 
povo. TUdo 15to :-em fuga · ' . · 1.lllkl bf .eas, cl -
rament~ o "fmidas, nwn c LpJoma. qu .os faz 
honrs. o .Dt."Cret.o-lei n.0 869. de 12 de .e~mbro 
de 1969, onde Sf" est.abel('c ·m. em traçus ma:. 
gi.stT • ~ obj Uv da. aiaei?li. e a a~áo 
oest-e Col-e i do. Que · e o a · n .igura .. 
d phitual ade e ci 1 mo pcn- i.OOQ'.. 1')6 s1 i · 
~Pa;.·. " 

À !or-ça. de su m rca di"r:intiva. ~:a Co-
n áo rep~enl.a, sem wleJdncles f'Xclu .. i ·s as, 

m L"JO acionismo estéril. to!'co t naz, J>QiXo-
nante, oontra a obst 'na.da ventura do nillismo 
~ o e~aspera.do desa.fio da. cont.amina.ção d9.s ge
ra.çõe e de truição de. fa.m lia, ·umam<nte per
melosos ao nosso procc&'IO evo.utivo. 

OE. artWces do ti ab memo moral. da ·n 
qutet.'l.çáo cole h•a, do juízo nega ivo. per ·i tem 
no !a lso e tronc ooo pregão da. tran~iwrieciade 
de todos os valore.c,. Es m ul:am o df', pego ao 
pass.aoo, aos costumes, às coi. a , à gente e aos 
símboloo do Brasil. Empresa que Gabriel Mar
ce-1, no Homo t.iat.or, c assificaria. e bem, de "sub
ver ... ão sistemática". 

No entanto, em fins ·e ou ubro. na lúcida 
oraç' o dirigida aos Secrerá!"·o de Eauc:v.:· o e 
CUltm·a, o nobre Ministro N 1 Braga in~ tia 
no ponto básico de "i iemificação do proce. o 
educati\·o com as t.raci'cõe. e a piraçõe· nacio-
nais'•. · 

ada nos de\· co dUI.'!' ao ies lemo, ao 
pcssimi:smc , muito menos. t ci<'st'. ·.i o En r< gan
<10-S(', ren ganclo con!iclê' 1cia moral, qw· irn
portn. m renúncia llbercl:lr • • =>]Jill~· v~! t~. 

I idad c rto d ver, abdic r.~!o ae · t'i s-tor
<;-a..s que demarcam as : u.s d6 inos. hon en.s 
nações não . afirmam, não ;)t" altt-iam. · ·t · • 

ticativa. a prd'posição de LD.pou e: ··o que !az 
a uperioridade hü;tórica de um raca (ou de 
um povo) é menos a h te1igência qu o carater'' . 

Ao calor de se i' eári rogo Deu insufle 
em meu ân mo a for .a comínua da ponderação, 
da prudência, do entendimento e da paz·• . 



lhelro Geraldo Montedônlo Bezcn'<\ de 
M:mezes; Vice-Presidente e, simnl
tnneamenle, na forma da 1•~1, Diri
gente do Setor de lmp1antaç9.o e Ma· 
nutenção da Doutrina <SIMD), o 
Cons lhelro Humberto Gnmde; Di
rig .nte ' do Setor de Exnml! de LlV!'OS 
Didá.tlcos (SETJD), o Conselheiro 
Benjamin Sodré ; Dirigente do Setor 
de Cuniculos e Programas Básicos 
(SCPB). o Conselheiro Alv:l.•·o Mol
tlnho Nciva. Proclamados o.;; re.sul
tad·::J.S, sob os aplu u.sos do Plenário, 
e tendo os eleitos manlfestnrl•> os seu 
agradecimentos pt>la confiança de 
seus pares, deu-se a Reumilo por cn· 
cerradn. - Ata da 824.• Reunião 
Plenária da CNMC, de 4 ele dezem-

' bro de 1974. Aos quatro dias uo mês 
' de dezembro de 1974, as 9.0IJ• horas, 

no r.:." andar o P~ lfl.~\() tia. Cultura, 
rouniu-se a Coml!:'Sào N:t<:lonnl <.lc 
Moro. e ClvL5mo. sob a. pr ~3ldt'nc1a 
do Consclh lro Alte. Ary 1os Snnlos 
Rangel. presentes os Conselh~lros Ar
thur Machado Pauperio, Alval'o Mol
tinho Neiva, Benjamin Sodré, Eloy
waldo Chagas de Oliveira, Fr&ncisco 
Leme Lopes, G€raldo Montedónio B~
z.::na de Menezes, Humberto Grande 
e Moacir AraúJo úOpçs. Com a pa
lavra, o Conselheiro Alvaro Moitinho 

I 
Nei a dec!ara que. 1,endo ocorr~do ~tm 
impedimento estatutár!o em.-.:.ua elei
c- para Dirigente 1o Setor de Cur

l1os e Programas Bâslcos (SCPB>. 
a Reunião Plenária do dia 2 de de

.&embro últim • servia-se da oportu
nidade para. com o mais n.lto r·spt
rito democrático, resignar ao cargo, 
depositando-o nas mãos do Exmo. 
Sr. Presidente desta Comissão, es· 
cl , rec<'nclo que- só aquiescera !\ Jndl
cação de seu nome por desconnccer 
pormenores, propondo, afinal, à apre
ciação do Colegiado, o nome do Cot~
selheiro Pe. Fra 1cisco Leme l.opes 
para a eleição ao cargo em questãc. 
Submetendo à deliberação do Plená
rio a proposta. ém ef rênc1a, o se
nhor Presidente passou a r:olher os 
votos d .seus pares. declarando, por 

1 fim, eleito, pela maioria dos presen-

1 
tes, o novo Dirigente do Setor de 

~r----------------r---; Currículos e Programas Bási~o3. Con
selheiro Pe. Francisco Lemes Lopes. 

COMISSÃO NACIONAL 
DE MORAL E CIVISMO 

lltas das Reuniões Plenárias ele ell!i
çdo P posse da nova ~"-It:sa Diri!t07'!1. 

De ordem do SD. Conselh;~iro Pre· 
sidente da Coml.ssão Nacional d~ :-.1o
ral e Clvi.~mo, Alte. Ary dos Santos 
Ront?el, e para os fins legais, faço p';l
blic~-r. em termos :re:,HrHidos, como 
abaixo se vê, às Ats.s 822.", 824.4 e 
829.~ - Reuniões Plenárias da Co
mis~ão Nacional de Moral e Civis'Tio, 
realLmdas respectivamente em datas 
de 2, 4 e 11 de dezembro de 1974, 
c nas quais se registram a. eleição e 

po:;se da nova •ne;a dlrerora éa 
C.t-;MC . Ata da 822.• - Reum.!b P~e
nária da CNMC, de 2 de dezembro 
de 1974. Aos dois dias do mês de 
dezembro de 1974, às 9,00 horas, no 
5.0 andar do Palácio da Cultura, reu
nlu:se a Comissão Nacio!lal de Mo
ral e Civismo. sob a nre!iidência do 
Conselheiro Alte. Ar; dos Sant'Js 
Rongel, presentes os Conselheiros 
Ar hur Machado Pauperlo, Alvaro 
Mo1tinho Neiva, Benjamin Sodré, 
Eloywaldo Chagas de Oliv~ira, I•ran
cisco Leme I.l.:>pes, Geraldo .Montedo
nio Bezerra de Menezes, .Humberto 
Grande e Moacir Araujo LoC·t"s. Na 
Ordem do Dia, o Sr. President~ 
anunciou a finalidade pl'inc·ipn.l da 
reunião, que era a eleição dos noves 
dirigentes da CNMC e, após breves 
con...lderaçoes a respeito, dewrmlnou 
o início dos trabalhos do pleit.o, para 
o que designou seus escrutinodores ç,s 
Conselheiros Humberto Gr~nde e 
Francisco Leme Lopes. Prooedida a 
eleição, na forma do artigo 19 elo 
D-ecreto n.0 68.065-71, com observân
cia das formal dades da votacão os
tensiva e nominal, e depois de apu
rados os resultados, verifloou-.::e te
rem sldo eleitos: Presiden ·,_, canse-

Sob os aplausos do Plenário e com 
breve expressão de agradecimento do 
eleito, deu-se a RP.unlã!> por encer
rada. Ata da 829.11 Reuni'io Plenârla 
da CNMC, de 11 de df7.~mbro de 
1974 - Aos onze dias d.1 mf\s de de
zembro de 1974, â.s 11,00 horas, no 
5.0 andar do Palácio da Cultura reu
Iliu-se a Comissão Nactonal de Mora1 
e Civismo, sob a presidôncla do Con-
elheiro Alte. Ary do:s S::mtoo Ron

gel, presentes os Comelheiros Arthur · 
Machado Paupcrio, Alvaro Moitinho 
Ne!va, Ben.famln Bod··~. Eloywa!~o 
Chagas de Ollvelra, Franclsco L~mc 
Lopes, Geraldo Montedônio Bez<:>rra 
de Menezes, . Humberto Grande e 
Moacir Araujo Lopes. Iniciada n. O r· 
uem do Dia. o Sr. Pr~s''-ien~ de-cla
rou 9_ue a finalidade principal da 
reumao, conforme deliberação P.nte
rior, era a realização do a to de posse 
os novos titulares da direçio da ... 

CNMC, eleitos nas Sess:ões Planárias 
de 2 de dezembro de 1974 e 4 de de
zembro de 1974 (Atas 822." e 824.•), 
nos termos do Decre<;" !1° G:L~65-7l. 
Fazendo uso da palavra, o Conselhei
ro Ary dos Santos Rongel, em como
vida oração, saudou os novos dili
gentes da CNMC, aos quais <lesetcu 
todo o êxito possível no desempenho 
de seus mandatos, transmitindo. em 
seguida, ao Conselheiro G<::raldo Mon
teclõnlo Bezerra de Mene-zes, o cargo 
de Presidente da Comissão NacicmaJ 
de Moral e Civismo, sob os. aplausos 
dos presentes. Assumindo a Pre . .,!dên
cia, o Conselheiro Geraldo ~ronteuô
nio Bezerra de Men~z'3s procc>deu ao 
ato de posse dos den1nis dirigentes da 
CNMC, ccaslão em que foram inves
tidos nos cargos para os qu::tLs foram 
eleitos, com mandat~ de um (Í) ano, 
os seguintes Conselheiros: Humberto 
Grande, Vice-Presidente da CNMC c, 
simultaneamente, na forma da lei, 
Dirigente ào Setor de Implnntaçã;) e 

Manutenção da Doutrina {SIMDl: 
Denjnm!n Sodré, Di~~ente <lo Setor 
do Exame; <lo Livro. Di<!litkos ~8ELD) 
e Francisco Leme Lopc ;, Dirige~ltc d~ 
Setor ele Currículos e PrC~gram a.; Bá· 
slcos (SCPB) . Por fim, . no u~o 1a. , 
pala' ·a, o novo Presidente da C!~ . ~c. 
Conselheiro Geraldo Montendon!o 
Bezerra do Menezes, exp:<:-sso 1 ~S. ·.1 
reconhecimento nos seus dignt-s C'.l~-:1 · ' 
panhelros do Coleglwtv péle sua flf'l· 
ção, r ferindo-se, de m'\neirJ. mu1t~ 
especial, aoo cx-Preslden es desta 
Ca.<: i..t, quo mu!to denm de si para 
dlgnlficnr esse altir-:s\.llf) pnst.o. Ao 

1 ence1r:tr sua oração, 5. Exa. ct~i-

' -~ 



BEZERRA DE MENEZES 
EMPOSSADO NA CNMC 

Acabe. de ser eleito e empossado Illl!l pres1· 
dência da Comis.sio NaCional de Moral e Civismo 
o Ministro Geraldo .Dezen-a. de Meneus. Trata-se 
de um. órglo nonnativo P de assessoramento de 
grande repercussão, prtnctpalmente M:- atentar· 
mos em que a d~lplina é hoje obrigat..ória em 
texioa OIS níveis do ensino. inclusive o superior. 

Ptmjem1r S~àlé r ':lk IH i altfes 1Ua· 
ma de lil1t l ri 11 de §I • lt BI asílciteB 

Constituída por f1guras marcante..- da, Ylda 
nacional. pe.s.saram pela pN'..sidência da Comi~
.âáo ·o General MOQcir de Araújo Lopes e 06 .111-
mirantee Ben,ia.min Sod:ffl e A ri dos Santo5 Han
~1. 

Na soleniliade de P<*:. talarAIJl o antigo 
pre6iàen~. Almirante A.ri dos S&ntos Rancel : 
o ProfeBSor Alvaro Netva, saude.ndo os no,;os di
Jigentef;, e o novo presidente, Mini8tro Geraldo 
Bezerra de Menezes, que pronunciou pa ocutio 
o seguinte diseurso: 

' 'A expreesão o~ ~ etrre&J.Oi 
Co.oaelheiros, eu vo-la tranamitJ( oo &a mesmo 
em que me eleges~. Fi%. em tel"'llli& calor0806 
~ neoes&ariamente brevN, o elogio. um po1· um, 
dOIS eméritos brasileira. que integram a. ga-leria. 
d<lli presidenta dest-a. cua: General Moacir de 
Araújo Lope6, Almirant~ Benjamin soc.tre e Al
mirante Ari dos Santos Rongel. que deixa a 
presidência na feliz t:ranqüilld&de de quem. .sou
De E>.mpen.tw.r-ae por dt;nSt'lcw o aJtúelmu pos
to . 

Paft..lelament.e, pat.euteel lrNI&tr1te. oontta.n-
98 nos doutos companheir06 de' dire9io Profes
sor Humberto Grande, Pe . Leme .Lopes, Al· 
mirante Benjamin Sodre, alem de belt.emunh•:r 
máximo apreço aocs inaienes Conselhelf4X' Al'l:a
ro Moitinho Neiva. Eloywaldo ChNa~ de Oh· 
veira e .Artur Machado Pauperio, •> últ1mo con
vocado, há pouco, para a direção da Faculdade 
de Direito da Uni"Nraidade FNteral õo Rio <V 
Janeiro. 

Dis.se da esperaD(la naatuaçlo ao n068o pea
soal administrativo, tão louvat~o pt'los meus pre
decessores, e que têm à frente admirável exem
plo de devotamento ao seniço público, Profes
sora. Alma Albertina de Castro FiKueiredo. Ao. 

· Asoossores, dei testemunho d(• sua ded1cação e 
competência, realçando o labor esclarecitlo do 
respectivo chefe, Prof{'SSor Girâo Barroso. 

Os digníssimOIS representantes da Com1sBiW 
nos Estados, respeitáveis e operam-e .• :, tiveram a 
manifestação do meu estimulo, na comic~ão de 
.sua fidelidade aos compromissos que no.s unem. 

Senhores: A minha fala não é uma, re enl1a 
de realizaçõe.. futuras. Ê, antes. exalta cão à con
córdia nesta Comissão e em tod~ 06 plano.:- da 
dtia nacional. 

Habituamo-n06, em nossas a t ividades, a em
prestar relevo à responsabilidade ·moral, a r e ·
saltar o respeito que nós oo homens nos deve
mos mutuamente, não só para melhor juizo do 
nosso comportamento, senão para uma idéia Yá
lída, quero dizer sem ufanismo ilusório, sem 
derr.otismo destruidor, da problemática brasilei
ra na sua complexidade, com as carências ou 
necessftlades coletivas que afligem o.s no~. os pa
trici06. 

..\ Comissão Nacional de Moral e Civismo é 
}lm insti'umento fundamental de amor. àe união, 

' d4'! e6Cla.recimento. de ordem. E o amor é forja 
moral e forja cívica. É o pre-requisito, o cen
tro, mais que isto, a. essência da. disciplina que 
t.odOiii, a uma, almejamos vitori06a no sistema 
educacional brasileiro . 

Com tais 00.'\Jervações. não defepdemos po
sl.Çáo abstrata ou anticientífica. Harmoniosa
mente, e.sphito e coração unem-se à cultura, ao 
progresso dll! ciência e lia tecnica, para uma per
cepção soUdarista e objetiva dos problemas nacio
nais. Im~lvel dimensioná-los com a avalia
ção unilateral do progresso econômico, ou seja, 
eom o desapreço à presença humanR no proces
so do detienvoh'imento, indeclinâvel emgência da 
J'U:8tiça Social. 

Oti que repudiam os princípios de eompreen
slo e fraternidade, os que não falam a "voz sua
ve" do amor, não persuadem, não abrem cami
nhos, não constroem. Nem pregam a moral, nem 
defendem Oli imperecíveis valores humanos, que 
emprestam signüieação à vida, nem patrocinam 
o civismo, consciência da Pátria na. comunhão 
dos .seus filhos. Desviam-se. Aniquilam-se. 

Aquela atitude é consubstancial à. tarefa re
levantíssima. em que todos estamos inseridos, na 
divulgação d4s potencialidades nacionais, no 
diagnóstico e solução de n06Sas deficiênciu. res
peitada a libertiade e o espírito criador do DOI!IIJO 
J>Q\'O. TUdo isto sem fuga às linhas básicas, cla
ramente definidas, num diploma que nos faz 
honra, o Decreto-lei n.0 869, de 12 de setembro 
de 1969, onde se estabelecem, em traços ma
gistrais. os objeti\'os da disciplina e a. aWação 
d~te Coaet~iado. Que qre o ar tre.llSfigurador 
da espiritualitlade e ch•ilmo por tooos • sítios 
df:'N Pais. 

À !or~ de sua marca distint.iva, esta Co· 
m.i88io representa, sem veleidades exclusivistas, 
aem iSOlacionismo estéril, esforço tenaz, apa.ixo
nante, contra a obstinada aventura do nülismo 
e o exasperado desafio da contaminação da.s ge
rações e destruição de. tamtlia, sumamente per
niciosos ao nosso processo evoluth·o. 

06 artífices do ltesabamento moral. ela tn
~Uietação coletiva, do juízo negativo, persistem 
no fal. o e estrondoso pregão da. transitoriedade 
de t-od06 os valores. Estimulam o desapego ao 
passado, aos costume..c;, às coisas, à gente e aos 
símbolos do Bra.sil. Empresa que Gabriel Mar
cel, no Homo viator, classificaria, e bem, de "sub
versão sistemá tira" . 

No entanto, em fins de outubro, na lúcida 
oração dirigida aos Secretárioo de Educação e 
Cultura. o nobre Ministro Nei Braga insistia 
no po11to bá ico de ·'identificação do processo 
educatiYo com as tradições e a pirações nacio-
nais'· . 'o., 

Nada 1106 deYe conduzfr ao tlesalento, ao 
pessimismo e, muito menos,fdeserção. Entregan
do-&, renegando a consciência moral. que im
porta em n-núncia à liberdade responsável, à 
dignidade e ao dever, abdicando de itléias-for
ças que demarcam os St>Us destinos. homens e 
na{!ões não se afirmam, não se alteiam. Signi
ficá th·a a proposição de Lapouge: "O que faz 
a superioridadt> histórica de uma raça (ou de 
um poyo) ~ menoo a inteligência que o caráter". 

Ao calor desse Atleârio, rogo a Deus insufle 
em Il\eu ânimo a força continua da ponderação, 
da prudência, do entendimento e da paz''. 



Lance-livre 
- Do Prefeito de Itaocara, Carlos Fa
ria Souto (o dr Carlinhos), nwn de 
~ últimos despachos: "Só Deus não 
tem que dar satisfação a Mljo ne
-nhum''. 

• * • 

1
- O Ministr-o Geraldo Bezerra. de Me· 
neles é o novo presidente da. Comis
:sáo Nacional de Moral e Civismo. 

* • • 

- As duas agências do Banco Bradesco 
em Niterói funcionando diariamente 
até a.s 22h, com gra-nde movhnento. O 
horário especial va.l até terça-feira. 

* • • 

- A direl}ão da. S.a.nta. Casa de Mise· 
ric6rdi.a. de Parati, que luta. com gran
des dificuldades de manutenção,. ten
tando junto ao Prefeito a. liberação da. 
verba anual , de Cr$ 10 mil, relativa a 
1974, que. até hoje não foi paga. 

• • • 
- A Prefeitura de Petrópolis iniciou a 
distribuição das guias do Imposto Pre .. 
dia.l para o exercício de 1975 através de 
entrega domiciliar feita pela EBCT, 
com bons resultados. Junto um apelo 
para. a conservação da cidade, preser
vando as áreas verdes. 

- Os motoristas que se dirigirem a. 
Angra. dos Reis e Pa.rati não devem 
usar a. BR-101 (Rio-Santos) a. par
ti Km O, na Guanabara. Em Con

e Jacarei, todo um corte de 
p c lizou oba. ação das chuvas e 
deverá. demm·ar 30 dias a remocão to
tal. Entre Angl'a. ltl Parati o trâfego é 
normal. . .. . 
-O INPS no Estado do Rio arreca.· 
dou este ano, até outubro, pouco me
rios de Cr$ 1 bilhão, quantia já su-

- Na. Delegacia. de Teres6polia aa ID
formações só podem Rr divulgadas 
atravéS da. Secretaria. de Segurança. O 
interessado faz perguntas por escrito, o 
delegado responde e manda. para a Se
cretaria, ctue faz a censura. e devolve à 
Delega.eia, autorizando ou não a entre
ga. 

••• 
- O Prefeito Ivan Barros ell.mlnou 
mais wna tradição de Niterói: proibiu 
velas em frente a imagem de Nossa Se· 
nhora de Fátima, no Jardm São João, 
onda vão milhares de fiéis meDM.lmen
te. Os crematórios foram arrancados e 
as senhoras que vendem as velas proi
bidas de permanecer no local. 

• • • 
- O Senador Amaral Peixoto, indife
rente aos movimentos de DeputaclCNI 
que tentam reduzir sua liderança no 
Esta.do do Rio, em conta-tos pe:rmantm• 
tes eom a cúpula do Partido tratan
do do novo Diretório após a fusão. 

• • • 
- O Comando do Oorpo de Bombeiros 
da PM-flwninense aguarda a fusão pa
ra iniciar as obras do seu novo Quar
tel Central, próximo à rodoviária, em 
terreno ant-es ocupado pela. Favela do 
Maverói. O prédio da Rua Marquês de 
Paraná. será entregue. 

* * * 

- Impressionante o estado das ru&l cJe 
Niterói depois das chuvas fortes do 
meio da. semana. . .. . 
- Administrativamente, o ano encer
rou-se no Estado do Rio. Nenhuma au
toridade é mais encontrada ou, quando 
muito. aparecem rapidamente em aeus 
escritórios e gabinetes. 

* • • 

perior aos 12 meses de 1973, que não - No seu último ano eo1DO Capital do 
atingiram Cr$ 900 milhões. Não foram Estado do Rio, Niterói nã& reeebeu 
divulgados números ou estudos sobre qualquer melhoramento para as festu 
a.s variações ·nas filas, que voltaram & de fim de ano, inclusive deeoraçio de 

~---se_r_ru_n __ fo_~_·n_l_a_da_s--drur--.an_t_e __ a~l~n~~=d~ru~g~a~d~a~·~==r=ua==s~. ==~~~~==~~====~~------j 
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Of. GR N<? JcJ. /75 Niter(;i, DG de janeiro de 1 975 

Exmo. Sr .. Presidente. 

A Reitoria da Universidade Federal Fluminenoe tem a 
honra de cumprimentar V .Exa e expressar-lhe seu fundo contentamento pela 
sábia decisão da Colenda Comissão Nacional de Moral e Civismo, ao elevar 
V. Exa à nobre condição de seu Presidente. 

2. Tendo V. Exa. como um dos mais destacados membros de 
seu Corpo Docente, a Universidade se congratula consigo prbpria, e com 
aquele Eg r~gio Órgão do Mini st~ rio da Educação e Cultura, ao ver um de 
seus professores na curul presidencial da Comissão Nacional de Moral e Ci 
vismo, não sb pelo que representa esse importante organismo no comple
xo educativo brasileiro, como pela projeção que lhe confere a presença de 
V. Exa no seu mais alto posto di ri gente. 

so elevado 

A S. Exa. 

Na oportunidade, renovamos a V. Exa a segurança de 

apreço e distinta consid~raçãoJ.;~ 

GERALDO SEB IAO TAVARES CARDOSO 
Reitor 

o Exmo.Sr.Professor Geraldo Bezerra de Menezes 
DD. Presidente da Comissão Nacional de Moral e Civismo 
Ri.o de Janeiro, Gb 

nos 



BrasÍlia, 10 de janeiro de 1975 

Exmo. Sr. 

Ministro GERAL"JO ONTEDÔ. ·r o BEZERRA DE XENEZES 

DD. Presidente da 

Comissão .Tac .:..n . ~ 1 de Moral e Civismo 

Rio de Janeiro 

Senhor . res idente, 

rec ebo com irre . . so 1.lbilo a comur.i , ação ~ 
-ç ao 

d e ·v 

-::: rc- .. o 

ser . o 

..::. X 

.o 

2x-- i a. para a r resid~ .1ci..a da Co. - . .., ) 

Est ·onven i do 1 e l• 0da 

ri ~L 

!' ~. a r.ão rr.eno 3 ~ r ~ L1 : t · r: ... ri 
., 

5.. J .:::> - e - .3. l a r g a r 0 ~r a f: i e .. ~ E:: l 1) ~ - o s 

• ê ~ ,..., · ~ -· a , S e j a r.: a f O r a , ú :_ r. G a ~ c.. S ;:. O ...> tO S 

Ylí.la ç ã o da mo c · c a ...... c I . t L ~ c i a , r. ~ r o - r. , ... I 

.o .:'d , seus pa 1. · .-. de. (, , 1;. • .são a c · . . ~ ; . l l r 

Sí ·_r- o tambérr. Cj_Ue ~ s i n a_ teráve 

s ~~~re ligaram essa Co~issão a 
-. -·::..r.~ a inda ma · s !_Je 1 a a n 1: i g a ami z 

. e . r~ .. -:ois co ler ; a ' c ··· . 

r a, pois , Jen .or Presidente, .~ 

s efusivos parabén s , os voto s 

/ 

gestão à frente de tão importante Comissão. 

r . ..,~ 

- 2 -

Aproveito o ensejo para reitera~ a V. Exia. pr2 

testos de elevada estima e consideração. 



AC4 DEMIA PERNAMBUCANA DE LETRAS 

Recife, 7 de janeiro de 1975 

Exmo. Sr. 
A 

Conselheiro Geraldo Montedonio Bezerra de Menezes: 

Acabo de receber a comunicação oficial de ter sido V. Excia.. eleito Presidente 

da Comissão Nacional de Moral e Civismo, em substituição ao emir.L te Almirante 

Ary dos Santos R ongel. 
~ - , 

O nome de V. Excia. e uma segurança de continuidade da açao proficua que 
, - , 

a egregia Comissao vem exerce1\do em todo G Pais, dando vitalidade a um ensino ue 

, - -e , antes de tudo, o esclarecimento das consc : e·ncias p ara 3 *'nr maçao das novas gGra-

ções e do futuro do Brasil. 

1 Conhecedor , como so •. , dos seu traballl s de ir r ú e ~ . ")r 
, 

de Direito, alem de ensaista vigoro.:>), bastaria . . o~· , l. d 

comunismo e o materialismo dial~ '. . . :. 
, -

se, desde ja, garmtida como expressao ::te .t:L· ci. ~, ...... _ .... . _ • . 

Espere de V. Excia, que 1 com o seu alto saber 1 trace a orientaç; o que ac ar 

mais conve eL ... e par·a a .... presentação da Comissã nos Est uO~ :. ::> ).. • ~-

seja o primeiro a reconhecer que não estou 'à altura de tão elevado ..1 

no desejo de s ervir ao meu Pais e a uma disciplina pela qua.:. lutei e 

restaurada, er preocupação continua de n ~inha part como ~ rofessor 
, , 

para quem '"" ex~mplaridade historica e um..1. fonte do Civismo. 

ApresE.nt "• a. V. Excia. os meus protestos da m U.s sincera admiraç"' ~ 

a) - • ·ilo Pe~eira 

J .tJ....ú \.-t. 1 

, _______ ---
r 

~r.. • 59 6 - Tel. 28 · 2 211 - Recife 

.t es d~ , ·.-


