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Cristais ao Sol-111 
f - Embora de diminutas proporções, pois 

êonta apenas 42 páginas, "A Vida S.ubstancial 
~o Espírito", da autoria do Dr. Geraldo 'Bezerra 
de Menezes, é trabalho substancioso .e correto, 
r~vestido de rara magnitude e alto senso esté· 
tlco. 

Trata-se de repositório valioso e. 1inagnífico, 
o,nde o · acatado· mestre revelou profícuas qual i· 
dade~ de inteligência e erudição. 

Realmente o Dr. Geraldo -Bezerra de Mene
zes, conseguiu delinear opúsculo de elevado 
senso artístico, onde as idéias se encontram 
b,ailando eni' torneios de vivacidade e movimen
tação, pelo que estamos em face de um . dos 
n'ielhores trabalhos do conceituado beletrista. 

Escrevendo com aprumo a ·naturalidade, ei· , 
lo que delineia trechos de alta relevância·, reves- ' 
tt~os de simplicidade e encantamento. 

· Assim, folgamos em registrar o aparecimen
tô de tão belo livro, que honra e enaltece a fi. 
t~ratura pátria. 
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Santa Maria, aos ....... 4: .... .. de ·················· ··ªgp.;:rt.9.; .......... ..... de 19 .. ª9 .. 

BD NQ 269/80 

Bispo Diocesano 

Exmo. Snr. 

Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
Rua Herotides de Oliveira, 13(IcaraÍ) 
NITERÓI = RJ 

Acabo· de receber e ler "A Vida. Subatancial do Es
P~.ri to", mais um Esc ri to da agil e vigorosa pena de V .S., abe_E · 
to com bondosa Dedicatória a quem, até por dever de of~cio,se 
ocupa ' e preocupa com os mesmos urgentes assuntos. N~o poss.o I 
ocultar que eu abordaria a matéria, aqui e acol~, com tons al 
go_ matizados; mas is.to em nada diminue o apreço e a admiraç~o , . 
pelo benem~r~to Autor. 

Continue Deus a conceder.-lhe prontid~o, firmeza e 
abertura perante os desafios do mundo e da Igreja de hoje. 

Com atenciosas saudaçÕes e cordiais bênç~os, sou 

em Cristo. 

*'-f a~ 
+ Ivo Lorscheiter 

Bispo Diocesano de Santa Maria 



-f-
· Ao prezado Amigo e eminente membro do Laicato 

catÓlico, Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, cuja fideli
dade ã Igreja nunca experimentou dÚvida, sempre apÓstolo, 
nos dois sentidos - do exemplo e da palavra-, agradeço, com 
renovada edificação, A VIDA SUBSTANCIAL DO ESPÍRITO. São 
páginas ricas, mais que oportunas, na linha da Verdade na 
Caridade, conforme pregou em nosso Brasil o Santíssimo Padre, 
numa revoada de graça, ponto alto de toda a nossa história, 
e que só a bondade e a misericÓrdia de Deus nos podia pro
porcionar. Que responsabilidade ... 

Muitíssimo obrigado, Dr. Bezerra de Menezes, e 
meus parabéns. Em união de preces, 

. /(M,.JL , 
José New~on, Are. de Brasília. 

BrasÍlia, 31/07/80. 

c\ Editora Cidade Nova Rua Pio XII. 274 CEP 01J22 São Paulo Ref 
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DOM PEDRO FEDAL TO 
ARCEBISPO METROPOLITANO 

CU RITI B A 

Exmo. Sr. 

Curitiba, 22 de outubro de 1980. 

Prot . 331/80 - A. c . 

GERALDO BEZERRA DE MENEZES 
R. Herotides de Oliveira, 18 
ICARAI - NITEROI 

Prezado Senhor 

Acuso ter recebido e apresento-lhe os meus 
agradecimentos pelo precioso livro sob o titulo A VIDA SUBSTAN
CIAL DO ESPÍRITO, de autoria do prezado amigo. 

Cumprimento~o por mais esta Obra que visa 
dar aOs hd~én~ d~ boa vontade - uma orientaç~o segura dos verda -
d e irds valores humanos e a necessidade de darmos primazia aos -
valores espirituais. 

Faço vOtos e preces a Deus para que conti
nue abençoando e inspirando o prezado amigO a fim de que muitas 
outras Obras, como esta que ora me oferece, possam ser ofereci
das aos que procuram a boa e s~ leitura. 

sas saudaçÕes. 
Encerro, enviando-lhe as minhas réspeito -

~--.. _ 

Atenciosamente 

{) - ~ G 
__ l ~~~ 
Dom Pedro_ Fedalto 

Arcebispo Metropolitano 

DOM PEDRO FEDALTO 
ARCEBISPO METROPOLITANO 

Rua Dr. Keller, 450- C. P. 1371- Fone: 224-7767 
80.000 Curitiba - Paraná 



Arcebiapo Metropolitano 
C&lxa Postal, 22 

.,.... CuJabá - Mato Grosso 
Brasil 

Cuisb~, 10.o8 .1980 

Exmo. ~ enhor I1inis tro 

Dou em m~os o livrinho que V. Excia. 

teve a bondade d e me e nviar com um a gentil dedic a tbri a . 

Cumpro o gra to dever de agradecer a 

ofe~ta, f elicit a,do V. Exc ia . qu e, com amor à Igreja, di

vulga a ve rdade e o bem. 

Oxal~ c ada dia mais se j a c onhecid a 

e vivida a grande verdade que V. Exci a . tr~nscreve , do 

imort : l Padr e -eonel Franca :'' Sem a vida su bst a~cial do 

espirito n~o se t e~pera um car~ter, nem se con s troi uma 
ci~~de ". 

Com os meus renovados agradecimentos 

peço a t os s e Senhor l he cons erve a mude e o entusiasmo 

p~rã difunc ir ~ Verdade. 

Em h o s...~· o S e nhor>/} 

I , /. ,/ . , . 
/L _ _, _~~~ 

+Bonif a,~io, Are • 11dn 1 . i~postolico 





' 
Teresina, 4/8/1980. 

Prezado Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, 

Li com muito interesse o seu livro - A Vida 

Substancial do Espirito -, o qual enfeixa tamb~m a confer~n -

cia pronunciada por ocasi;o do Primeiro Congresso Mundial pa

ra o Apostolado Leigo. 

O tema de que trata o seu livro me interessa 

particularmente. Numa intervenç~o, em Puebla, chamei a aten -

ç~o para os graves riscos que corre a reflex~o teol~gica,quan 

do utiliza o instrumental marxista de an~lise da sociedade. 

F rater~N.me.nt e<~'\ o S en'2_or, * ~ ~ ~ "-.\_cJ._c_ '-c-

+ ~s~ Freire Falc~o, arcebispo de Teresina 

Dom Jos~ Freire falc~o . ···-·······- ··•••·································· ····-········ ..................... . Remetentlt 

Endereço ............ ~.~- ! •... f..:x;.~ . .i .... ;l .~J:.~fim. ,. .... l6.9.3 .... "" .C. .• .P .. .. 14.0 
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DoM AFoNso NIEHUES 
Arcebispo Metropolitano 

Rua Esteves Júnior, 105- Fone (0482) 22-4799 
CEP 88.000- Florianópolis - Santa Catarina 

Prezado Min.Geralcto Bezerra de Men87Ps, 
minhas cor-

íaP saudaçÕes e meu sincero agradecimento pela ofPrta d("l 
ivro de sua autoria:"A Vida Substancial do Esp{rito".Já dei 

uma olhada por cima e compreendi de que se trata.Vou 1P-1o 
com vagar. Quero crer que os prounciamentos do Papa ,loão Pau

o II no Brasil , concorram para dPfinir% os rumos e ativi~ades 
pastorais de nossa Igreja.~ importante que saiamos da confu
são. Deus abençÔe a sua colaboração.Muitas saudaçÕes e bP.nçãos 

de 

Ji. il;J. ?V 
-r ~~-?-i'! ./ 
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GABINETE DO VIGÁRIO GERAL 

Rio de Janeiro, 30 de julho de 1980 
C/ 48/80 - VG 
Prezado Sr. 
Ministro Geraldo B.de Menezes 

Acuso o recebimento do livro de sua autoria 
"A Vida Substancial do EspÍrito" . 

Agradecendo a gentileza da lembrança faço 
votos para que seu trabalho literário, à medida que 
vai crescendo, mais contribua para a difusão do Reino 
de Cristo, na paz, na justiça e na verdade. 

Sinceram~ente, o irmão Cri sto , 

~
,, 

+ . I 

---~-
T m Rome rigenti 

Bispo Auxiliar e Vigário Geral 

Aparecida, 30 de julho de 1980 

Senhor Ministro 
Doutor Geraldo Bezerra de Menezes 

Venho agradecer a V. Excia. a gentileza da 
remessa de um exemplar de seu livro "A Vida Subs
tancial do Espírito" . 

Peço a Nossa Senhora Aparecida que o aben
çoe em sua faina de fazer o bem, esclarecendo as 
mentes e fortalecendo os espíritos. 

Humilde servo em Cristo: 

· · · ······ ·· · ····· · · · · ····· · ·-~- -- ·~~. :.~ ............. ................. ........ .. ... . 
ÇJ).,m r!J;;::r;::fl~ria ~e )tl.,rais :Peni~" 

ARCEBISPO 



t. o• ~"~. ov "''f'lJRA f..'~os-<. 

DO BRASIL 

N9 5730 

Brasilia, 26 de setembro de 1980 

Distinto Senhor, 

Apraz-me agradecer, em nome do Sr. N~ncio 

ausente da Sede, o cortês envio de um exemplar de "A Vi

da substancial do 'Espirito" . que,benevolente, quis desti

nar-lhe com deferente dedicatÓria. 
, 

Quero felicita-lo por esta oportuna impres 

são, vazada num estilo austero e nobre, e que certamente i

rá iluminar os homens de boa vontade. 

Fazendo votos para que a obra em apreço a

tinja os fins colimados, sirvo-me da grata oportunidade 

para apresentar-lhe os protestos de estima e consideração. 

~~?~~ 
Mons. Renatovh~ffaele Martino 
Encarregado de NegÓcios a. i. 

Ao Ilmo. 
Sr. Geraldo Bezerra de Menezes 
Rua H~rotides de Oliveira, 13 - Icarai 
NITEROI - RJ 
24000 * \' NUNCIATURA APOSTÓLICA DO BRASIL 

SES - Av. das Nações, lt. 1 

Cx. Postal n.• 07-0153 - Brasília - DF 



ARCANGELO CERQUA 

aiSPO PRELADO 

ITINS (Amazonas • Brasil) 

Parintins,29.09.1980 

Exmo.sr.Ministro 

Dr.GERALDO BEZERRA DE MENEZES, 

A leitura de " A Vida subastancial do EspÍrito" deu-me con

forto e alegria.É um zeloso grito de alerta e um convite ao e

quilÍbrio no empenho social da Igreja. 

Trasnpira das poucas mas densas páginas seu amor à Igreja, 

alimentado pelo seu amor à Mãe da Igreja. 

~pena Parintins se achar no fim do mundo:Nossmnumerosos 

e bons marianos ficariam felizes em ouvir V.Excia. 

Posso pedir um favor? 
c n "s .1o o 

Em SantarémVrua Floriano Peixoto 347,há uma alma nobre, 

Emir Bemerguy,que soPre pelos mesmos erros profligados no seu 

escrito.Ficaria consolado em receber uma copia do seu livrinho · 

e até usá-lo nas suas pregações pelos jornais da região. 
~ 

QUeira apresentar meus obséquios a seu santo arcebispo 

Dom José Gonçalves. 

Palmas,palmas,palmas para o seu livrinho! 

Em Cristo é <ê?J: c ~f ~ ~~">. t7' ;: 
Dom Arcangelo Cerqua 

Bispo Prelado de Parintins 

PRELAZIA DE PARINTINS 
69150 :..: P~RINTJNS 
C~~tA~t§NKSJ ~'131fÃSIL 
~;<c Jus r ";'(QQ .. :JL[t"'~···~::r--
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DIOCESE DE HUMAITÁ 
Praça da Matriz· 69.800 Humaitá ·Amazonas- Brasil 

Fone: 273-1356 e 273-1381 ( Catedral ) 

Entidade de ca rát er re ligioso ben eficiente, educaciona l, cultural e assistên cia social, com Persona lidade Jurídica 
registrada so b . N .o 77 do livro B-12. do regist ro de Títulos e Documentos da Comarca de Humaitá. Ma t riculada n o 
Con selho Nacion a l de serviço Socia l sob . N .o 57:298 de 18-05=72. Declara da de UTILIDADE PúBLICA pelo Gover
no Federal (Dec. 71.619 de 26-12-72). De. Fin s Filantróp icos : P ro . N .o 258.441/73, Ses. 07-02-73 INPS.03 .018.000.001/07 
C. G . C. 0419121910001-76 

Humaitá,28 de julho de 1980 

Exmo.senhor Geraldo iezerra 
' 

Viva Jesws 

De velta do CG:ngresao de Fortaleza enc(mtrei o seu nov& opúscule;"A vida substancial 

de Esp!rito".Para escrever ua livrD deste tipo,o autor se11 dúvida está vivendo esta. vida. 

Dou-lhe es uus parabens,e faço vetos; que o seu trabalho possa despertar esta vida ea mui

tos. coraçaes de cristlos que precisaa.Envi~-lhe um lembrança de Papa Joio Paule !I-autografa

que me foi dada ea Fortaleza,eu a envie ao senhor perque bem a merece. 

Reze per ~Em Jesus ~~t~ 

-1- ~"-;~ ~ 1J A~ 

.o~ an~ 1Y r-t~ 



AROUIDIOCESE DE NATAL 
BISPO AUXILIAR 

Natal, 18 de Agosto de 1980 

Prezado Senhor Ministro, 

PAZ e ALEGRIA ! 

Tenho em · maos s e u livro 11 A vi da substancial do 
, 

Esp i r i to 11 ~ mais uma obra que o sen hor coloca em m~os dos nos -

sos leitores, como fruto do seu espfrito de leigo c r ist~o. 

Agradecendo a remessa de ste I ivro, pe ç o a De us o 

i I um i ne no seu traba I h o a se·rv i ç o da cu I tu r a em nosso Bras i I . 

to, 

Com toda estima do humi Ide servidor em Jesus Cris-

~~.Jo~~-
Dom Anton1o Soares Costa 

B ISPO AUXILIAR 

Dom ANTONIO 804llF8 COSTA 
BISPO A UXILI f., R 

rraca Pio X, 335 · le!e'n~e" . H662 e 2-0088 
Caixa Postal , 22? . Cidade Alta 

........... . sp.OOQ.- .. J'I.IAlAL .•. RGN.: .iRt.á\~ ........... . 



MANUEL PALMEIRA DA ROCHA 
BISPO DIOCESANO 

55.200 PESQUEIRA • PE 

Pesqueir a, 25 de Julho de 1980. 

Prezado Sr. Ministro : 

Cordiais saudaçÕes. 

Venho agradecer-lhe muito sinceramente, a gentileza da 

preciosos livros -

O Comunismo cri tica doutrinária 

A Vida Substancial do EspÍri t o. 

Sem dÚvida, serão excelentes instrumentos de conscienti

de nossa gent e , t ão sofrida e tão iludida, com a sofisticação dos nossoa 

confusão e crise de Fé . 

Que o SENHOR abençoi seu belÍssimo trabalho, que conside 

evangelização. 

Grato. 

+ 

Dom Manuel Palmeira da Rocha. 



DIOCESE DE PROPRIA -
C. G. C . 13.374 .525/0001· 39 

AV. PEDRO ABREU DE LIMA, 482 
48,900 • PROPRIÁ - SE, 

Pr.opriá, 24 de julho de 1980 

Sn. Ministro Geraldo Bezeri?a de Meneses:, 

Mais uma vez, com uma atenção especial, o Sr. me envia 
um trabalho seu. 

"A Vida Susbtancial do Espírito" revela um cristão pre.2_ 
cupado com os novo.s rumos da !~reja. 

~ 6timo que os cristãos leigos procurem dar sua con -
t ribuição, como aliás o Sr • . _~ ;~:-~ . sempre deu em sua loni;a 

vida de leigo engajado, para que poss amos todos acertar ~ 
caminho, em busca daquele que disse: "E~<l sum via" ••• 

Acabamos de acompanhar de perto ou de lon&e a visita 

de João :Paulo II. Suas mensagens foram todas cheiaS:. do. 
mais autêntico esp.,Uri to evang\élico, b.em comQ:; apropriadas. 
ao nosso -momento histórico. 

Na r.ealidade, a situação do nosso povo ~é de causar pâ
n i co a quem, como nós, pretendei .l .} seguir a Cristo. E eu 

me lembro das palvras de João :Paula.. II no México: "Ricos 
cada vez mais ricos, às custas de pobres cada vez mais P.2. 
bres" ••• 110 mais escandaloso é que são cristããe explorando 
cristãos" ••• e assim por diante. 

De outro lado, as palavras de Cristo sobre o Juízo Fi
nal são contundentes ••• e a per&unta se impõe: "O cristão_ 
deve ou não deve procurar mudar essa estrutura de pecado"? 

Procurar mudá-la é seguir o Evangelho. E se a Igreja quer 
seguir o Evangelho, ela tem de despertar os cristãos para 

que eles se comprometam, de corpo e alma, com esse objeti-
vo . 

Muito obrigado por sua sincera colaboração. 
Com a mais alta estima e o maior respeito, 

f rfo(.t}t~h~ ~ 
I f/?r~~ra / 
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BISPADO 
Av. João XXIII, 1381 

c. P. J9X 38 
29930 SÃO MA TEUS - E. S. 

Illmo. Senhor 

São Mateus 31/07/80 

Dr. Geraldo Bezerra de Menezes 
Niteroi - RJ. 

Illmo. Senhor, 
recebo hoje sua nova publicação 

intitula " A Vida substancial do EspÍrito''· que se , 
delicada e gentil dedicatoria. Agradeço a apreciado gesto e a 

Andei lendo algumas p~ginas. 
O grande problema do cristianismo ~ encontrar os canais 

culturais ,hist~ricos concretos para traduzir o Evangelho 
em linguagem aceessivel e em atitudes concretas de vida. , 
E' descontado que um Evangelho que ficasse so nos ideais e na 
utopia seria in~til e tornaria sem efeito a propria ~~carnação 
de Cristo. , 

A diricu ldade esta justamente em fazer o Evangelho 
entendido e vivido hoje, sem nada lhe tirar de seu idealismo 
e transcendência de tempos, lugares e situaçÕes hist~ricas. 

Não acredito que para tanto ajude ,como pano de fundo, a 
simples preocupação anti-comunista,embora ela deva existir. 

Com muita estima e 
atenciosas saudaçÕes. 

+~~~ 
D .Aldo Gerna 
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DIOCESE DE NOVA FRIBURGO 
Caixa Postal 143 - Telefone 22-2929 

28.600 - Nova Frlburgo • RJ. - Brasil 

Preza <ia~· 

Ministro Bez.erra de Menezes 

04 de a~osto àe I980 

Acuso o recebiaento e a grad.eç;o o enTio do s-eu trabalha.· n·A Vida 
Substaneial do Esp!ri to "'• 

Aceite Totos de coapleto êxito. 

Cordialae:m.te 

+ ~1, ~~ 
+ Clemente ~arlos Isnar~ 

Bispo de NoTa Fribur~o 



®om Jrei CfJa11iel Õomasella 
Bispo de Marllla Marília, 9/8/80. 

Prezado Senhor Ministro Geraldo Bezerra de Menezes: 

Recebi mais tiDl mimo de sua parte - o seu livro "A vida subs

tancial dó EspÍrito". Todo ele tvata de assuntos candentes e oportu

nos e mostra a formação eBpiritual intensa de V.Excelência. 

Alegro4me por mais essa contribuição que deu para a reta 

compreensão da doutrina catÓlica. 

Sirvo4me do ensejo para: apresentar os p~otestos de admira-

çao e amizade. 

SErvo no Senhor: ( y,O; 
~-j'---

Caixa Postal, 295 - Te I. (0144) 33-3424 - 33-6071 - 17.500 MA R I L I A - Estado de São Paulo 





Dom Fr. Anselmo Pletrulla 
Bispo de Tubarão • S.C. Tubarão, 31 de julho de 1980 

Prezado Sr. Gera l do :S . de Me nezes , 

sou-lhe muito gr a to pelo pre cioso livro" A VIDA SUB
STANCIAL DO ESPÍRITO" que teve a gentileza de ofertar-me. Li com 
granae pr ovei to as ricas _paginas nas qu· is revela mais uma vez 
sua vasta cultura e seu espÍrito autenticamente ca tÓl ico. ~uero 
crer que os pronunciament os de João Paulo II , que ti vemos a graça 
de ouvir e ler em sua passagem pelo :Brasil, lhe terão trazido 

as3im como a mim - um imenso conforto e estímulo confirmando 
o que com tanta l ucidez e coragem escreveu em sua pequena e ao 
mesmo tempo grande obra. 

Aceite um grande abr a ço do grato ami go 
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LUZ-(M. G.) 

4- e-- ?30 

Ao prezadissimo e culto amigo 

Ministro Dr . Geraldo Bezerra de ~enezes, 

sensibilizado nela delicada oferta 
elo precioso livro 11 A Viela Substancial do Espirito 11 

e rarobetiizando-o pela clareza e precisão de ideias, 
se;urança de doutrina e denodado espirito cristão , 

sirvo-me do presente para a~resentar-lbe 
os n:ds sinceros agradecimentps , 

como velho amigo e a~irador 

!?lkn-a 

' 



Uruaçu,5 ne agosto de 1980 

Prezano Sr. 
Geralno B.de Menezes, 

Recebi.Li e agraneço o livrinho 
"A vida substancial no Espirito". 

Parabéns! Continue a escrever 
livrinhos como estel Gostei. 

Com amizade, 







1:18'~~~~ 
~~(J~~~ 
~~·~~~ 

I Universidade Estadual de Feira de Santana 

:Yreonsenhor (/{,en ato de cftndrade Ç}alvão 
Vice-Reitor 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO - Km 3 da Br 116 - Telefones: 221.0814 221.5999 
Av. Senhor dos Passos, 556- 44.1 00 - Feira de Santana. Bahia - Tel, 221.0055 



OMSMP 

Cachoeira de I taper.Jirim !- 22/ll/80 

Frezado atni go Geraldo 

:Recebi seu livro "A vida substancial do .t:spiri-

t; o '• . Nem precisa diz:ar q ue L:;Ostei . De sua pena 

i nspi r ada não ;>aderia sair coisa di:íi'e :::ente . lii 

t' ioL<ei ainda mais sensib iliàado -pür no-c;ár o ue 
...:.. - :..r.. 

nau se esqueceu Cio veL .. o batalhador da \i"irs errt. 

Continuemos firmes s ob s e u manto e venceremos . 

.... . ~ 

i...,Or~gav..o e p a rab0:..1s . ~ : ue a Virgem o i rupulsione 

S ·3mp~e 11 ad.. ma i oren1 u . Um abra -~o s i ncerD do a.::;.:i go 

de SGJO • .;>re na hr~· ~ PE. MURILO M. SOARES ••• 

kíons . L~ urv llo :M . .Soares 
e 1 1 1 .. 1 1 1 1 1 1 1 1 t,/ 1 1 1 1 1 I 1 1 " 1 •1 I 1 "1 I I I I I 1 •1 1 •1 I I t•• I I I ' I I I I I I I I I I I I I I. I 1.1 I 1 ' I I I I I I · I •• 

. :~ua i3arã.o de I-tapemirim, 36 
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São Francisco. soube contemplar· as coisas sem as manipular· 
lázaro lriorte 

Eeu caro .Dr.Geraldo Bezer ra. de 

Tudo pelo iilli UO do CRISTO~ 

Heu a braço. 

Li a tentamente nua 11 CondensaçÕ:e 11de !11\ vida. 

Subs t anci al do iopirito", e o felicito pelo 1iC3HTO 

em di zer "Verdad.es",extra.idao de uma "Realidade"/ 

~,cio-rcligioso-politica. de ver dadeiros a bsurdoo , 
, . 

nu1n mu..'1do cono o no:o.so , es:pecülmente n~: Azaericr L::' ··· 

t i.n.a, quiçr no :pobre Err- d l!. •. 

Gr •' til::.:•;imo pelr of ert;:; . 

us o gur.- r de • 

. ~~'~r:~ 0 · -~ ~•urtf'd~~ti ~ · 

Ne r uoea , 2 5/ll/80. 



IU.I.U.I.VCESE DE ARACAJU 

Ollmplo Campos, 228 
ARACAJU o SERGIPE 

\racaju , 26 de novembro de I9RO 

"'r"lhor Ge raldo ·,3ezerra rle Henezes: 

Graca e Pazl 
~ 

on o r:1<Í:xir::J.o c.e se.U.sfe.ção recebi. um exemnlr~r de "A v·id!l 

do EsDiri to 11
, r,l.;.fistral tr!='..balbo saído de sua ;)rimor..:'2. 

o d , ' t o J • t l . Yl..,_ e 'l "'lrU:lora 0 e sn1r1 ,o, CUJD. ~e 1 ,ura- uu en. evo pn.rn. a 1n-

... o 1 . t , . t ' 1 . t "" -~ "1Cl 2. , a 1men o para o eso1rJ. o e um ae __ eJ. ;e pare, o corar;a::-' -
A 

, r"".. l•YJente, me r:>ropicü:.r'l le-lo . 

~r~1e ~~- lhe, de toda alma N 

e cora;"'o, a 1-:Jfcrtn, com ri c r. 

r1;n-:uristinguir-r:1e, e o sc.Údo 1Jelc mimo da publj_crv;;S:o, 

" ':l'"l.is , e o aue e mcüs: nm eéli.f'jocP.n+~c "Snntire Cvm Eccle-

;:! ..L ... . -i- t ·-' l ;:! • f 1 ur1~ . s ,, 'l.S t~onJ.c'='.S, en c, r e ou r~. s, ;;_-rn~ec lP,ve __ e ;::_,_,_ml ~ :)_'!c_ tra-

s :Jên --; n0s do Henjno ,Tesus desr;:->m, cor'i0S'lS, S0bre o ilus-

,..,.. ~it 1r, e o i1ur'1i:ne, senr-Jre, a !:::strelo. de BelérJ.. 

'\ tencirs!".mente 

~~f"~~qol'~ 
- ·· J , 1 . ' · " 1 n ons . 0se re lrruJo F~cnaélo 

C'11.nceler ~ r qui cU oce so.no 
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Francisco de Assis 
F. P. I. 
FINS FILANTRÓPICOS 

ANTONIO LUÍS, 1028 

Crat· , 26 do aglis"to de 1980. 

de Men zes , 

salutem Ln Domino . 

C()m agradável surpresa recebi Q stru excelente tr~.

"A Vida Sucstanci:al do EElpÍrit 11 que analisa s.dmiravelm .nte 

enimenc. q_u está corrcmdG n · âmbit da n ssa Santa "Eccl sia 

" Fen" n n d.esagr'1.dáv 1 qu está. angustiand o 0 coração d 

Paõ..re das AuteridcLdes que encarnam o verdadeiro pensan n-

Crist ~osse Senhor e Chefe invisível da nossa divli1a R li-
c:ilvad ra. 

A certeza da infalibilidade da palavra d Crmist , 
"" da Igreja e da co peraçao dos hom ns de b oa-von-

s d~ a c nfiança da vit 'ria cert a em mais uma d@.s muitas / 

mp stades que têi:l inv stid c ntra a Barca d Peciro . 

P~rabenizo-• pel brilhantism com que soube inter

d ~ f nder a v•rt dexia Cia nossa Fé cristã e s.pcE:t 'lica 

a lis ngeira dodicat.ri'-',assim c me a oprtunidade cp.1c me 

nn u de m m nt~s do leitura amena e instrutiva. -Gem a xpressa da minha admiraçao,subscrovo-me 

at llnC i tlsamcmt e 

·~ 
r.>ro11c R~ imtmd .Augu"'t de .A Ti 

Remetente ........ ::~ ... :: ... ~.~ .. ~ .. :':: ..... : ............. ...... . ~ ........... ~ .. ................. .. . ~.'! . ~ .. .. ~. 

Endereço ........ Q .. Q.JI;Ç.~ ... ~ .... ~'t.JJ.J. ... l2 . .3 .......................................... .... ... .. . 

Cr.at - CE 
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~1D-.-n~~6 

A vida substancial do Espfrito 

Pe. Cesar Dain-. SJ 

Com a veemência de um Profeta do Antigo Testamento e a 
18Veridade .de um "ai de vós" de Cristo, Geraldo Bezerra de Me
nezes no •u novo livro A Vida Substancial do Esp/rito denun
cia um dos males morais mais nefastos e mais pemlclo10s do nos
so tempo, mal que consiste em rejeitar, ou em deixar na sombra, 
os valores ab10lutamente prioritários do esp(rito, para substitu(
los pelos valores materiais de qualquer natureza que •jam. 

E o mal a( está, solapando a reta ordem natural e sobren• 
tural do homem e das coisas. As páginas candentes do ensaio obri
gam o homem a refletir e a rezar. 

Um só exemplo. Grit•se em altos brados e por toda a parte 
que é preciso mudar as estruturas sociais, porque são injustas. 
Exato. Acontece, porém, que essas estruturas já foram mudadas 
há dois mil anos e que, apesar disto, elas não "funcionam", tão so
mente porque os homens ainda não se resolveram a mudar as 
próprias estruturas internas de acordo com as leis do esp(rito e do 
Evangelho. 

Mudar as estruturas sociais: triste ilusão, se, primeiro, não se 
estrutura devidamente o homem na sua vida individual, familiar e 
social, respeitando, alimentando e educando A Vida Substancial 
do Esp/rito. 

Ainda bem que nos restp uma opção-solução positiva: a 
exemplo de Abrahão, caminhemos confiantes pela estrada, nem 
sempre iluminada e nem sempre fácil, da Esperança, seguindo, 
passo a passo, o nosso ipcomparável e providencial Pontffice João 
Paulo 11, porque o seu caminho é o caminho de Pedro, e o cami
nho de Pedro s6 pode ser o caminho de Cristo. Acreditemonem
pre mais na Vida Substancial do Esp/rito. 



Rio ,l7/ 8/80 

Prezadíssimo e ilustre Amigo 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, 

Salve Maria ! 

Agradeço muito seEsibilizado a delicadeza do seu 
gesto em honrar-me com um exemplar d seu novo liTro "A Vida substan
cial do Espírito" • 

Com e veemência de tun Profeta do Antigo Testamento e a se
veridade de um "ái de vÓs" de Cristo, o Sr. denuncia t.11ll dos males 
morais mais nefastos e mais perniciosos de nesse tempo, -mal que 
consiste em rejeitar, cu em deixar na sombra , os valores absolutamen
te }.")ri cri tários do espíri te, para. substituí-los pelos valores mat-e
riais de qtlalquer natureza qúe sejam. 

E o mal aí está, solapando a reta ordem natt.u,al e sobrenatural 

do homem e das coisas. As páginas candentes do se1.1. ensaio obrigam c 
leitor a refletir e a rezar. 

Um só exemi!lb. Grita-se em altos brados e poJ: toda a parte 
que é preciso mudar as estl."'Uturas sociais, porq_ue são injustas. Exato. 
Acontece, porém, que essas estruttu~as já foram mudadas há dois mil 
anos e que, apesar diste, elas ainda Ião "!tmcionam", tã sómente 
porque os homens ainda não se resolveram a mudar as próprias estrutu
ras internas de acordo oom as leis do espírito e do Evangelh • Mudar 
as estrutt~as sociais : triste ilusão, se, primeiro, ã se estrutura 
devidamente o homem na sua vida ind1vidt1al, familiar e social, respei
tando, alimentando e educando a Vida substancial de sp!rit .• 

' 

Ainda bem que ncs resta uma opção-solução positiva : a exem-

plo de Abraão, caminhemos eon~iantes pela estrada, nem sempre ilumina
da e nem sempre faoil, da Esperança, seguindo, passo a passo, c esse 
incomparável e providencial l'ontí:f'ice Jcãc Pa.ulo II, porque sen ca
minho ~ c caminho de Pedro, e c caminho de Pedro s6 pode ser a caminho 
de Cristo ! Acreditemos sempre mais na Vida substanoial de Espírito ! 

In Christo Jesu ?eJ: t~ariam, ~'V\1\, ~ ~~ ct-EtL,ov~ , 
~ c. I ry ~A>Vv~~IZ; n. 



CORIA METROPOLITANA 

ARQUIVO 

Gabinete do Diretor 
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Rio, 12 de agosto de 1980 

Meu oaro Geraldo 

Sal v e Maria l 

Acabo de receber sua oportuna brochura "A Vida Substancial 

do Esptri to", em que o eminente Congregado profliga os erros 

e desvios das teorias excêntricas dos que se inti tulam ap6eto

los modBr.nos e criaram umã doutrina heterodoxa a respeito da 

Igreja e do mundo atual, em oposição ao ensinamento tra~nal 
do magist,~rio oficial dos Papa~ e dos Concílios. 

No meio dessa desorientação doutrinal emerge a orientação 

segura e coerente do antigo Presidente da Confeàeração Nacional 

das cc.rc~., paladino do verdadeiro "sentire oum Bcoleeid" na t~ 

P. José Coelho de Souza, ~ J. 
Rua Bambina, 115 

Botafogo 
22.251 Rio de Janeire, fltJ 



r~ '•~!euwr ap O!CJ l9l:"l:l: 
ol!lo~Bl08 

Qll 'llU IQWll8 IIOCJ 

·r ~ 'eznos ep o41eo~ ~sor ·d 

oria e nos rumos do legitimo catolicismo baseado na primazia 

do espírito e na fidelidade à milenar· direti.va da mensagem e

veng.Uica. 

Parab,~ns e abraços do velho amigo e irmão em Jesus e )Iaria 
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JOÃO XXI I I DE INVESTIGAÇÃO E AÇÃO SOCIAL (CIAS) 

Rio de Janeiro, 14 de 1980 

Exrno. Snr. 

Ministro 

Geraldo Bezerra de Menezes 

Recebi o seu estudo sobre a "Vida Substancial do Es-

pÍri to", com a amável dedicatória com que o prezado mestre me hon 

rou. 

Estou certo que neste seu trabalho, como em todos 
! 

os de sua lavra, marcados pela fidelidade ao ensino da Igreja, en-
-:: 

centrarei nova fonte para minhas meditações e para as conferên -

cias que tantas vezes sou convidado a fazer sobre o assunto. 

Fraternalmente in Xt9, 

1~----
Fernando B 

- é!J..fj{.!!L~ ~ 
Ávila, 8 .J. J 

JOÃO XXIII - R u A B A M B I N A ' 1 1 5 2 2. 2 51 RIO DE JANEIRO - RJ TEL. 286 - 8522 
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CENTRO JOAO XXIII 
Ruo Bombino, 115 - ZC.02 
20~00 - Rio de Janeiro - RJ 
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12570 - Aparecida - SP. 
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COUGIO SAO lUIS 
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COLEGIO ANTONIO VIEIRA 
AV. LEOVIGILDO FILGUEIRAS, 683 

FONES : 245-8034 / 245-8047/ 245-8234 

40 .000 - SALVADOR • BAHIA • BRASIL 3/9/80 

Exmo. Sr. Ministro GERALDO BEZE~~ DE 1~ffiZES, 
recebi o Seu livro 

"A VIDA SUBSTANCIAL NO ESPtRITO". REcebi-o quando estava interna 
do no HOSPITAL, para uma cirurgia ao rim (extração de um cálculo): 
por isso, não Lhe respondi logo. Acabo de voltar de lá. LÍ com 
muito interesse o que o Sr. escreveu. Vejo quanto o Sr. é zeloso 
da VERDADE e da JUSTIÇA, sem radicalismos. Os Bispos em Puebla, 
seguindo a diretriz tão equilibrada do nosso S.Padre, João Paulo 
II2, mostraram bem claro como não podemos defender uma FÉ desen
carnada do contexto e até da luta pela promoção da JUSTIÇA, porém 
tampomco devemos lutar pela JUSTIÇA se não movidos pela FÉ, não 
por ideologias, menos ainda a marxista, tão prejudicial, Até os 
Últimos pro~u~iamentos do nosso Papa, aqui no Brasil, continuam 
orientando-nos nesse sentido. 

Congratulaçõesf pois, de todo coração! E continuamos unidos no 
ideal e na oração. E, ainda uma vez, agradecido por ter-me con
templado entre os seus amigos e ter-me enviado o Seu livro, que 
exporei para a mi!h~a Comunidade. Cordiais saudações, 

f~. l-h pó ~ ~ n, ~ . c~e)t<J h 

ra. ttipállto m. Cbci'Mtla s. 1. 
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Tl\~rió, cz.lczJãdê. ôO cdu, 
"os o:Rnzca J d~s il'MS da Cristo) 

o dom. d~ a.spar~"'?ó 
~· ~3 Roulo VI 



Guaratinguetá, 21 de agosto de 80. 

Prezado amigo Y.~in. Geraldo B.de f·1enezes, 

Recebi sua brochura intitulada A VIDA SUBSTANCIAL 
DO ESPÍRITO, valorizada por um atencioso autÓgrafo. Na o
bra o amigo mostra sua preocupação pela sã doutrina e se 
inquieta pelos desvios que o momento parece apresebtar. 
Realmente atravessamos um momento difÍcil em toda a linha, 
pois a aflitiva situação social e polÍtica, além da inter-
nacional preocupa a todos os homens e confunde qualquer 
raciocínio. Tem-se a impressão que buscar soluções num 
meio tão obscuro, sofre-se influências da obscuridade, que 
transparece nas·afirmações es~ritas e faladas. 

Creiamos no EspÍrito Santo. Que ele nos dê esperança. 
Grato pela sua gentileza, o amigo de sempre 

Fre i Hugo D. Baggio, O.F.M. 
caixa postal 21 

12.500 GUARATINGUETA 
São Paulo 



Bom Jesus da Lapa,06.10.1980. 

Ilmo. e Exmo. Sr. 

Prof. Geraldo Bezerra de Menezes 

Rio de Janeiro. 

Prezado Amigo. 

Recebi com s1ncero aprec1o o 

seu Último lançamento:A VIDA SUBSTANCIAL 

JDD ESPÍRITO, pela que agradeço de coração. 

Aprecio esta obra como tantas outras da 

sua autoria, principalmente o COMINISMO -

CRITICA DOUTRINÁRIA, que deviam muitos 

ter e estudar, principalmente as JOvens 

estudantes, para não cair nas siladas das 

lindas idéias, que na realidade não são 

respostas aos anseios do povo. 

Que Deus o eonserve com muita 

fé e disponibilidade para servir, iluminando 

com as suas obras o nosso povo. 

~~:n:~::~:e~t::;~b~ ~ ~ 
Pe. Ceslau Stanula CSsR· 

Pe. Ceslau Stamula 
·e . • .... ............ .................... .................... ... .. ... ...................... .. 

0 Cx. Postal 5 . .. - - ..... .. .......... ,.... .. . ... .. .... .. ................ .. ...... ..... ................. .. 

l ~ f o f - Bom Jesus da Lapa - Bahia 



Côn. Dr. Emílio Silva 
Decano da Fac. de Direito da Univ. Gama Filho 

Catedrático da Univ. do E. da Guanabara e da PUC 

Paissandú, 93/ 901 
Flamengo-ZC-01 
20.000- Rio de Janeiro 
Brasil 

;2?- X- fu 

.... 
CON. DR. EMILIO SILVA 

W"~jllf i"f,.tffy ]5t ~. IHif'-'t# ~ 
zc- 01 

RIO DE JANEIRO 

RUA 'PAISSANDU, 93/901 

fJI'k~c-#ftJ (}/AA~J ~ fi( ff~ ncrtA-tn· r ~.-- , . 

Telf.: 245-6545 

~~ ~"~·· ~ u-z:Mr, 
~CAÀ ~~~p#-&k~/.,~ 
~~ -<: ~ ~U( d~1~t:f~f 
''«~~~d&~~(t/~~~0~ 
~ ~.r:<:, ~r~ tf't'~ ~q ~ ~ ~~ ~-
~A_ ~/1, /j~a?~ ~~ ~~~di' 
?tnr~-( ~~/~.. " 

r~./0_q ~ ~1 df ~ r(,-~ ~/tu? ó/u_ 

r-~ é? ~ ~q ~ ~ ~~tft-t. ~ ~ ~~ 
~ ~ ~ ~~- ffl Xv> ,(~ _f4, 
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MILANO 

Basilica d1 S. Ambrogio - L'Aitare d'oro (fronte verso 
1 fedeli) 

St. Ambrose's Cathedral - The golden Altar (front facing 
lhe congregation) 

Basilique de SI. Ambroise • L'Autel doré (face en 
direction d es fidéles) 

Ambrosiusk i rche - Der goldene Altar (Vorderseite gegen 
die GlãubiÇie) 
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Toledo, 06/ II/80 

Presado Sr. 

Geraldo Bezerra de Meneses: 

PAZ E BEM. 

Rece.bi seu livro"A Vida Substancial do bspirito~' 

A 

E'um e;rito d,_; Alerta, é um ii'AlO á Autoridades r,clesi~.sti-

cas sobre teorias , teologias e demagogi as proclamadas aos 

4 ventos, cujos amargos í 'rutos a lgreja e o Brasil já sa-

boreou e, infelizmente , muito mais irá saborear, se Nossa 

Senhora e o Papa não intervierem diretamente ••. • 

deu Livro, despido de pe ;;simismo e amt agonismo, 

vem mostrando as múltiplas facetas duma igreja horizontal 

e sociológi ca, escandalosamente promovida em nome DA IGRE-

JA , trazendo em seu bojo a Teologia da liberta,:.~ ão, aPe ia-

lismo , pobres , direitos humanos •• • -tudo • •• menos os verda-

deiros Direi t os de Deus e dos Homens He dimidos. 

Agrad. ecend~PJ , aqui rezaremos pelo br. pelos Cat6·

licos, pela lgreja e Pelo ~rasil • 

.~;;m Cristo e twssa Senhora, desejando multa s .l:lençãos 

l3 Apostolaa.o , 

~~- r~·~ r~ 
SEMINÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

Avenida Nossa Senhora de Fátima s/n. • Caixa Postal, 68 
CEP 85 900 - Jardim Porto Alegre 

T oledo - Paraná 

Mensagem de Nossa Senhora de Fátima: 
Rezai o Terço todos os Dias. 



PONTIFíCIA UNIVERSIDADE CATóLICA DO RIO GRANDE DO SUL 

REITORIA 

AV. IPIRANGA. 6681 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - CAIXA POSTAL 1429 

90000 PORTO ALEGRE - BRASIL 

n9 574/80. Porto Alegre, 14 de novembro de 1980 

Ministro 

Acuso, com grande satisfação, o recebimento do livro 

autoria "A VIDA SUBSTANCIAL DO ESPÍRITO" que o prezado amigo 

gentileza de me enviar. 

Quero agradecer o seu fidalgo gesto. 

Muito apreciei a leitura. Para tornar essa importa~ 

obra também acessível aos corpos docente e discente, tomei a liberda 

de encaminhá-la à Biblioteca Central da Universidade. 

Colho o ensejo para reiterar a Vossa Excelência os 

protestos de elevada estima e de distinta consideração. 

Senhor 

• MINISTRO GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

de Oliveira, 13 - Icaraí 

I RJ 



CARMELIT AS DESCALÇOS 

Paulo Setubal, 2707 
Caixa Postal, 2981 
BOQUEIRÃO 

-CURITIBA - PARANÁ 
Curitiba, 19 de janeiro de 1981 

Muito estimado Sr. Ministro Geral do 

L. I. Ch. 

Saudaç~o, pa z , fe l ieidRde, bem-estar humano e esniritual. 

Vão os mais cordiais agradecimentos nor " A Vida Substal\cial de 

que vai formar parte da Biblioteca de oesos estudantes 

litas Descalços de Curitiba. 

Que Deus e aossa Mie do Carmo retribuam tudo eom abundantes 

e bêDçãos. Conte semnre com nos sas orações. 

Peço descul pa por aio haver escrito antes. Resulta que estou 

-v.~~.ado em Curitiba desde fevereiro de 1q79, onde assumi a forma-

de nossos estudantes earme, itas descalços, nue cursam a Facul-

de Fil~o~ia aa Univers idade CatÓl ica do Paraná. A partir de mar-
ano . 

do corrente estarei residindo ovamente em Porto Al egr e - I greja 

Saata Teresinha - Av. José Bonifácio , 645 - 90.000 - Porto Alegre. 
Desejando-lhe tudo de bom e muito sucesso neste maravilhoso doa 

escritor, eom as mais cordiais saudações 



Or(,osteiro Cisterciense de c5anta Cruz 
Caixa Postal, 21 

18.480 - c.9tap(!ranga 
Jone 103 

Ôão Paulo - 23rasil 

A Sua ~xcia. o 0r. 

Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
Rua Herotides Oliveira, 13, Icarai , 
~iterai, RJ - 24000 

9 de dezembro de 1980. 

Louvado seja N. S. Jesus Cristo! 

Exmo. Sr. Ninistro 

Hecebi, com satisfação, o opÚsculo "A Vida Substancial do Espi 
r ito'' que V. Excia. teve a bondade de me enviar, p ~ lo que lhe mani
festo meus sinceros agradecimentos. 

Desejo expressar-lhe também meus votos de que, na atividade iQ 

telectual, fiel a sua consci~ncia de cristão e catÓlico, esteja sem 
pre a serviço de veus e da lgr eja. 

~ogando a veus que abençõe seus trabalhos, peço que aceite rni 
nhas cordiais saudaç ões 

r~ ~f 
Estevam Stork, Abade O. Cist. 

/ 
/ 

/ 

_.---'/ 
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Frei Beraldo Fleddermann 
R~metente Seminário Frei Galvão .. c·:·is·:·· .. -21··-·······-············································· .. ······ 
Entl•reçe ...... _"•·•• .. ··· .. ······•·········•·········· ····· ···· ········•·· ··········· ··· ····· ···· · 

CEP("~f] fo fõ} Guaratinguet;á- SP 





() I 



·~ Mosteiro da Santa Face 
· e do Puríssimo e Doloroso 

Coração de Maria 
Rua Marechal Floriano, 275 

CAMPOS 
Estado do Rio 

Campos, 21 de agosto de 1980 

Exmo.Sr. ~rof. Geraldo S.de Memezes 

Louvado seja N.S.Jesus Cristo! 

~ensibilizada, venho,pela presente,apr~ 
sentar-lhe os mais cordiais agradecimentos pelo 
livro de sua autoria 11 A \IIU A SUBSTANCIAL DO ESl-11-
RlTOn,com que nos honrou. 

Edificada com o zelo de V.Excia. pela unica 
e verd adeira causa pela qual devemos empregar t,Q. 
da nos s a vida e todos os talentos - a nossa fé 
catolica, apostolica, romana- como o faz, pedimos 



em nossas oraç3es as benç~os de Ueus Nosso Se
nhor para o seu apostolado. 

Em Jesus e Maria, 

;;f'Q;ctf.U ~ 4 ~ J:cV:/d. 
I O,sg.f'G., 



Juiz de Fora, 26 de agosto de 1980 

Exmo. Sr. 
Dr. GGraldo Bezerra de Henezes 

Acuso, com muita alegria o recebimento da 

sua Obra: "A vida Substancial do Esp-!ri to", o qual 
foi lido com sumo interesse. 

Agradecendo proftmdamente toda a gentileza 
da lembrança, manifesto minha admiraç·ão pelo autor, 
cujos encargos pol{ticos, tão grandes, o sei, não o 

. , 
impediram, entretanto, de acompanhar toda a histeria 
da Igreja pÓs-conciliar • 

.ue: Ir.rS: .da R. Vale Nacedo 
Caixa Postal, 195 

36100- Juiz de Fora-l•iG . 

?'~"?/~ 

~ ~-~~4 ~ ~~~ 

. .1 ~~ ,...-; .~ ~ 

~e-~~~~~r d 7 ~ ~ ~
~d ~~ ~~+~ ~ cr~.4~ 
~ ~~-c<! ~~ ex{ ~ ~ 
~ · ~-=tk~~ . ~~ ff ~ 

~v-~ 

/ ~-/---? 

~~ 
áa~~~~ 

Ettorc Roes ler Franz 
Serie •ROMA SPARITA• 
Castello <lei Savelli su.ll'A l'en tin o 

/ 

···~.V~·············· .. 
~~ ~c---. . / -

y~~ .. ~ . ~~--- . 

~ . / 
./.~~ 

1709 {/~ ~lor~::;:~ 
jZ"'o~ _, / t:i~ 

Remetente.L~~~-:=:':~ ... r.?.'~ .......... ..................... .. 
Endereço ...... ~ .. .. ~ .. .. ?:.~~~!:-:: .. . 

CEP /.? [r /<>é'J? /" / HA:'~ /c~ - .A- d' 



Louvo, igualmente o profw1do conhecimento que demons
trou, dos documentos pontif!cios, nova expressão da 
Palavra de Deus, para o mu...'1.do con temporaneo. Ao 

Por tudo isto, não me resta senão dizer: 
muito obrigada, Senhor, 
muito obrigada, Dr. Geraldo. 

A tenci osamen te, 

~.Jto-rni CfYl CUU:o. do. ~ ~J.U.u..t ~~ tj' ctk ~ Q ~ d ~ 
~<.1,:~·- do ~oan (jl~ 

.te: I.r.l<.da R. Vale Nacedo 
Caixa Postal, 195 
36100- Juiz de Fora-HG. 

' 







ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS JURÍDICAS 
Rio de Janeiro, 26 de Janeiro de 1981 

Prezado confrade GERALDO BEZERRA DE 

MENEZES 

Agradeço o seu grande pequeno ensaio, 

"A VIDA SUBSTANCIAL DO ESPIRITO" - o que faço com 

atraso por ter sido envtado para o meu endereço afi 

tigo, pois o atual é: RUA SENADOR VERGUEIRO, 193/ 

ap. 803- Flamengo.-RJ- fone- 2-054639. 

Cprdialmente, 

.fJ ~a..J~~ 
éJtcfú11L'~c<)11"e s 

j;JMA"a/ 7/ 4/ f/1 
/ 

J/y Fadv sfj ÍV'a-!do t!JJ~Ãbt/L?'--._ 
()ÚI);~ 

/ 

j ~ ara~ julv ~ ~ 
" ) mda ~ tic . 't~ ·, ;ru- frlV' 

JAMJ9~ a_ ~ ~. .IJMja44"k~ 
~IU{Y#J~~~ ~/ ~ 
p?tJ~ ~ I /J! cú 4utdt.1 ~M~ 
~ á: dv 8f lauk J!J a1 aLu:t~ 

ú?MM.: 8-tt~ -~ /)JrPJ~ 
/!) viA/lA.&..a I 
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Campos do Jordão, ll de novembro de 1980. 

Prezado sr. 

MOSTEIRO SÃO .JOÃO 
IRMÃS BENEDITINAS 

Avenida Dr. Adernar de Barros, 314 
Caixa Postal, 327 - Te!. 62-1382 

CAMPOS DO JORDÃO- SP- CEP 12.460 

Acusamos o recebimento do livro 

A VIDA SUB~3 1.rAN1;IAL DO ESP Í RITO. 

Estamos tvdas muito agrRdecidRs 

e fazemos votos de que o senhor continue a . 

manifestar seu pensamento com a ajuda de 

Deus. 
c71- o&-~ 91~~~ 
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I Mosteiro N. a S. a do Rosário e S. José 
Avenida São José, ~71 - Fone: 321-2253 

CGC 18.337.154/0001·39- Caixa Postal 222 

35300 C A R A TI N G A - M G 

Caratinga, 29r de outubro de 1980 

Prezado sr . Geraldo 

A paz e a alegria de Cristo, estejam sempre 

conosco. 

Com prazer informamos ao senhor o recebimento 

do livro "A VID/;. SUB3TANCIAL DO ESPiiUTO~' llUe 

nos enviou. Ao ... ui deixamos nossos sinceros agra-

decimentos por essa generosa oferta. 

Realmente, uma boa leitura, ajuda a gente glo

tificar sempre mais a Deus. t agrad~vel a Deus, 

aQueles que usam dos talentos que d2le recebe . 

Ao ensejo, anresento--lhe as minhas cordiais 

saudaçÕe:ê;. 

Fraternalmente, 

~Õ-_ !~Q , ~ ~ ~ - ~eWJftMCV 
Irmã tda.ria do Rosário de São José, OIC 
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Iguatu, 08 de novembro de 1980 

Sr. Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, 

Cumprimentando o ilustre autor de A VIDA SUBSTANCI

AL DO ESPÍRITO , agradeço com admiração a v. exca. a valiosa 

oferta enrequecida de seu autÓgrafo. 

Que Deus o abençoi, abrindo novos caminhos no sent! 

do de que a fam{lia brasileira, tão ameaçada em nossos dias, 

conte sempre com escritores capazes de infundir-lhe o esp{r! 

t o da verdade que é Deus. 

Parabens pelo fecundo apostolado que poderá fazer p~ 

lo crescimento do REINO de Deus entre os homens . 

Com admiração as orações desta Comunidade do Colégio 

São José de Iguatu-Ceará. 
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Prezt 

Com grande satisfas 

A Vida Substancial do EsJ 

enriquecimento espiritual 

Agradecemos-lhe a € 

propaganda desta obra de 

Que o Senhor Deus o 

jam publicadas por V .Rxci 

busca do essencial. 
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IRMÃS .t.fiSiiiONÁSIAS C.A.PUCHINHAS 
C. P, 6 B 2 

~0.000 - FORTALEZA - CEARA 

Fortaleza, 31 de outubro de 1980 

Prezado Senhor: 

Com grande satisfação comunico a V .Excia. o recebimento do livro 

A Vida Substancial do Esp!rito, que nos veio trazer parcela imensa de 
enriquecimento espiritual. 

Agradecemos-lhe a gentileza da oferta e prometemos-lhe fazer a 
propaganda desta obra de real valor literário e espiritual. 

Que o Senhor Deus o assista para que novas obras desse teor se
jam publicadas por V.Rxcia., ajudando assim os irmãos a crescerem na 
busca do essencial. 

Cd3 os votos de Paz e Bem, nosso reco~~ecimento sincero. 
Atenciosamente, em Cristo, 

-1 .[) p-_ () ,,j\ 
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Fortaleza, 31 de outubro de 1980 

Prezado Senhor: 

Com grande satisfação comunico a V .Excia. o recebimento do livro 

A Vida Substancial do Esp!rito, que nos veio trazer parcela imensa de 
enriquecimento espiritual. 

Agradecemos-lhe a gentileza da oferta e prometemos-lhe fazer a 
propaganda desta obra de real valor literário e espiritual. 

Que o Senhor Deus o assista para que novas obras desse teor se
jam publicadas por V.&xcia., ajudando assim os irmãos a crescerem na 
busca do essencial • 

C~ os votos de Paz e Bem, nosso reconhecimento sincero. 
Atenciosamente, em Cristo, 
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J.M. + J.T. 

Carmelo do Menino Jesus, 
Caxias do Sul, 30 de setembro de 1980 

Ilustre e prezado Senhor 

Geraldo Bezerra de Menezes 

l'ax Christi! 

Recebi, com muito agrado, 
seu livro com o belo título: 11 A vida substan
cial do esp Írito~' Com sentimento de profunda 
gratidão digo-lhe o meu cordial: Deus lhe pague! 

Sua adesão corajosa à Igre 
ja e à Palavra do Papa, em proclamar a verdade,
fazem de V.Senhoria um arauto do Evan gelho, não 
só entre os leigos,mas também, entre aqueles que 
professam maior perfeição. · 

,.. Repetindo as palavras de 
Joao Paulo II, no caso de Hans Kün gl: 
transcritas à página 26 de seu livro - 11 a ver
dade deve ser protegi da e de:findi da 11

, apresento
lhe todo o meu humilde apoio. 

Neste sentido, rezarei em 
suas intençÕes para que a verdade o ilumine na 
defesa de seus direitos. 

Com expressão de estima 
e reconhecimento 

saúda-o respeitosamente em 
Cristo e Maria 

~Í/VVLQ Ç)WtJeB-:. cU~ c . cl . 

P.S. - A Priora atual é 
Madre Maria da Encarnação 



Viva + Jesus1 

Visitação de Barbacena, 15/9/1980 

Prezado Dr. Geraldo Bezerra de Menezes 

Vimos agradecer-lhe sua gentileza, enviando-

nos seu livro A VIDA SUBSTAllCIAL DO ESPIRITO e o artigo 

do jornal "Fluminense". 

Pedimos a Nossa Senhora e S. José 

que continuem a obter-lhe as graças necessárias para 

prosseguir seu apostolado cristão nos meios culturais, 

sobretudo. 

Fazemos votos que suas obras possam ser ba~ 

tante difundidas e contribuam para esclarecer aqueles 

que ainda não conhecem a doutrina de Cristo, resultan&o 

tudo para a maior glória de Deus. 

Não e squeceremos estas intenções em nossas 

preces. 

As Visitandinas de Barbacena 
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cumprimenta atenciosamen
te o prezado Amigo, Geraldo Bezerra de Menezes, e agradece 
a gentileza do oferecimento de um exemplar do livro "A Vida 
Substancial do Espírito", de sua autoria. --t1- ~ .. t:." LJ.-J '....bu~ 
~ .P~ . ~ .J..I ,..__...,~__ i-;_ -'· ' ~-i ~~ , ........._ - r......:~ '4.... 

~~ · Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1980. 



® - JORNAL DO COMéRCIO - y1 

Ministro GERALDO BEZERRA DE MENEZES, 
o coragem civica e cristã.,. da América 

No grave momento da nova encruzilhap 
" . da da Igreja, quando esta ve-se novameme 

ameaçada por legiões satânicas, no Brasil, 
uma voz defende, com medicação preventiva 
de cura à alma e ao carâter, dando profundas 
definições, com função de ensinar e sempre 
melhorar, em e)!(periências d'ificeis, o com
portamento humano no seio do grêmio . do 
Redentor, exigindo que a Civilização f~st1gue 
oa focos lnfeciosos que estio contanunando 
a Sociedade, com idéias impuras que desa
perfelçoam as qualidades individuais, que tor
nam baJdos de virtudes, justamente muitos 
dos quais deviam ser os primeir~ a !omar · 
parte na grande jomada de reecflf•caçao da 
IIIOral-cristã, afim de fazer a criatura compre::: 
ender, pelos ensinamentos teológicos-filosó
ficos, que ela é a herdeira 'do reino de Deus •. 
numa verdade que é obra da perfeição, sem 
aparências exteriores. 

Esse homem que, assfm, define seme
llantes prlncfplos, saiu das hostes católicas 
oom vocação sinceramente cristã, e chama
• GERALDO BEZERRA DE MENEZES, que, 
a oportunidade, brinda-nos, a todos, com 
mais uma produção fecundante de sua inte
ligência, transferida para as linhas de um li
vro. ao qual denominou, com multa J?roprie
lade "A VIDA SUBSTANCIAL DO ESPIAI
TO", · edição 1980, que nos oferta com car!
lhosa dedicatória. multo ao estilo de sua fi
nura de tratamento em pessoas fidalgamente 
lducadas. 

Em edições passadas, em 1975, apre
llfltamos. pela primeira vez,à culta socieda
de de Manaus. em modesto trabalho Inserido 

vetusto JORNAL DO COMERCIO, o res
peltAvel e festejado escritor, quando da pu
blicaclo de "O COMUNISMO. CRffiCA DOU
TRINARIA", que mereceu a mais expressiva 
NCePçlo no selo da alta cúpula da "Sancta 
Ecfesla" e de outros escalões do mundo so
cial, no pafs e no estrangeiro. 

Em setembro de 1978. novamente o mi
nistro GERALDO BEZERRA DE MENEZES 
trouxe a lume uma segunda sagrada tarefa., 
desta vez enérgico trabalho de Idéias rege-

racforas no campo do ensino, compostas 
em livro Intitulado "'EOUCAÇAO MORAL E 
eMCA", uma verdadeira batalha em que ele 

a.•rlnn'rrl o enseJo do renascimento da lmãgem 
Pátria, no coração de cada um, esoeclai-

· EdiOn Almeida 
mente no dos jovens da nova mocidade bra
sileira, com carâter obrigatório, com o senti
do privilegiado de todos consagrarem-se ao 
aprendizado como de saberem honrar nos· 
sas gloriosas tradições, em nome daqueles 
que nos deixaram lições de patriotismo, ao 
derramarem o seu sangue em holocausto ge
neroso de coragem, abnegação e renúncia. 

Ilustre homem público, professor, escri
tor e jornalista, sua inteira capacidade, nos 
conhecimentos humanos, deu-lhe merecido 
destaque nas letras jurfdlcas, do pafs, nas 
publicações de "Relatório Geral da Justiça 
do Trabalho" (1947); "A Justiça do Trabalho", 
- sua significação na história jurfdica e so
cial do Brasil" (1947); "Temas e Soluções" 
(1963); "A Segurança Social no Brasil'' 
(1961); "Dissrdios Coletivos do Trabalho e 
Direito de Greve" (1950); '.'0 lireito do Tra
balho e a Seguridade Social na Cons- . 
tituição" (1956); "O ou trina Social e 
..Pirelto do Trabalho" (1954): "Polftlca Sin
dlell Brasileira" (1943) e "Homens e Idéias 6 
Luz da Fé" (1942} e 2'. edição· em 1959. 

Representou multo eloquentemente, co
mo catedrático do saber, a cultura fluminen
se, em tOda sua extensão, até hoje, e, dela, 
figura, com brilhantismo, em as li~es foren
ses, como tribuno ardoroso, bel~tnsta de pri
mor na tela virtuosa das letras, e, por Inter
médio desse conjunto de intelectualidade, foi 
guindado; por escolha meritória, ao Superior 
Tribunal do Trabalho. 

E a Academia Fluminense de Letras, 
marca superior da cultura nacional, convo
cou-o ao seu colegiado, onde o ministro GE
RALDO BEZERRA DE MENEZES é um dos 
seus pares entre os maiores . 

A seu respeito, o doutor EDfti> RODRI
GUES LUTTERBACH, presidente daquele 
sllogeu e ilustre Promotor de Justiça. de Nl
teroi, em 1978 publicou "PRESENÇA DE UMA 
GERAÇAO", em cujas páginas (97) dedica, 
como homenagem pllblfca, sua admiração ao 
provecto ministro, traçando-lhe um orgulho
so perfil em forma de biografia. 

ROD~ 
A respeito do Dr. Edeo Rodrigues Lut

terbach. seus livros, sua projeção no Judl· 
ciãrlo fluminense e seus triunfos nas Letras, 
(fomlngo vindouro fatemos modesta aprecia
ção nesta humilde coluna. 



, 15 de setembro de 1980 

Sr. Ministro 

• Geraldo :Bezerra de Menezes 

Meus respeitosos cumprim.entos: 

Tai, para cinco anos, o inj.ervalo enl!;re o hoje e aquela época-, 

tivemos a grata satisfação de :teceber, com generos~ dedicató 
' -

, seu opÚscli.lo tratando da Educação Moral e C1vica, -a respeito I 

qual publiquei modesto trabalho, na coluna do JORNAL DO COMtRCIOt, 

mais uma vez, fui eu o promovido, pelos telefonemas e cumpri

de homens que gravitam em derredor do pensamento e das letras, 

comentários, os mais :felizes, a respeito de T .Excia. , por todo·s/ I 

que, no Jllrasil, ainda há aquele que milita em favor da nossa// 

tura histÓrica, impondo e exigindo que a Educação Moral e Cfvica/ 

eça e difunda-se na alma dos educandos, dos mestres e da popu-

brasli.leira. 

Acredito que T.Excma. não recebeu, como era de esperar, de roi

parte, o recorte em que meu humilde trabalho foi publicado. Por/ 

o, estou mandando uma XEROX, e, do mesmo modo, anexo, aquele que/ 

borei a respeito de " A YIDA SUBSTANCIAL DO ESPÍRITO". Acompanha, 

também, uma aprec:iação singela, tanto quanto poude dizer minha pobre 

inteligência, referindo-se à soberba personalidade do Exmº. Sr. Dr./ 

Mmo Rodrigues Lutterbach, ao repoetar-se à " PRESENÇA DE UMA GERA -

ÇlO", que, de igual maneira, teve boa receptividade emnossos circulas 

literários e deu-me a feliz oportunidade de "fazer cócegas" aos inve

~osos e despeitados, como é de ewperar, visto o mais expressivo das/ I 

fluminenses (Y.Excia. e ele) manter tão eloqmente col~ 

este ribeirinho do Juruá, onde bebi as primeiras luzes do// 

da Cartilha do Povo. 

Estimarei que essa amizade continui no elo da comunicação espi-

vos prometo servi-los como escravo de vossas ate~ 

.Seguem uns outros recortes des mais recentes trabalhos por mim// 

um deles tratando do egrégio mestre, GENESINO ~RAGA, cult~ 

das mais sÓlidas no Amazonas. 
Com os meus respeitos e admiração, 

,:fac~ b%te/:k/ 
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no S!!O GONCI\10" 
S~o - Qonçalo, RJ, 19 de agosto de 1980 

• ~:·:!·!!·!!·!!·!!·!!·!!•!:·::·!: .. ::·!!·!!·!!·!:·::·::·::·::.::·::·::-::·:: .. ::-::·::·::·:}!!·!:· •• ·::·::·::::::-..:.::.~· 
1:•: •. : 
,:: i·~ 

~:~ «A vida substantlal ;:~ p i 
.: ~· 

1:~ do espírito» ~~ 
* i :: ... 
~ ~ ~-: Mais um "trabalho" de Geraldo Bezerra de Me- :·: 
e·i nezes vt.io a lume - "A VIDA SUBSTANCIAL DO :} 
~:~ ESPIRITO". Na obra o autor, desassombradamente ~Í 
:-: de pena em riste, insurge-se contra os que, dizen- !-j 
1·: ~t :·: do-se teólogos, procuram mudar o rito da Igreja :.: 
::: de Cristo, explicando-a, meramente , sob aspectos ! 
v 6 
;.: sociais, esquecendo-se dos espirituais . i•i 
i:~ Entre tantos no mesmo teor, vê-se na obra tex- }i 
g tos como estes : "nos dois planos, nacional e uni- :::. 

~~·: versal há leigos e cléricos que interpretam com i:: 
~ ç 

.:: ambiguidade a mensagem sobrenatural de Cristo. !i 
e.: Manipulam a Fé ao bel prazer. Desapontam os ca- ::: 
~ ~ 

:.: tólicos conscientes e ludibriam os ingênuos. Rego- ~! f·: ;4: 
E·: sijam-se em confundir, em criar desassossego ,em i': 
(: jogar irmãos contra irmãos, a Igreja contra a Igreja, ::: 

~ * ~-: o Brasil contra o Brasil" . "Dividem a Teologia ca- :·: 
~:~ tólica em "teologias" . Novas e velhas , reais e i ma- i:~ 
:.·:. ..·.:. 

1

::: ginanas, associativas e dissociativas, pluralistas e ::: 
:-: centralistas, fechadas e abertas, controladas e liber- :-: 
:·: tárias, antagônicas e componenciais , do mundo rico :·: X ~ 
i:~ e do mundo pobre, da opulência e do anti·impe- i:! 
i:~ rialismo, européias e latino-americanas. E quantas i:! 
:-: lhes venham á cabeça~ :·: :·: :.: 
~:~ A matéria é analisada, com profundeza, sob os i:i 
:-: títulos: "Interpretação ambígua da mensagem", :·: 
R n X ·•• ".JLompimento com o passado " , "a dimensão social •:o ,:: :.: 
:·: sem perspectivas espirituais " , "falsa imagem de i;i 
~~ Cristo, dos apostolos e da Igreja", 'proscritos oS ~ 
··: verbos evangélicos "amar" e "servir", " ortoãoxia :·, e·: :-: 
•·• substituída pela ortopraxia", "a demagogia invad·e o .:. 
~:i campo exegético", " rutura da mensagem", "a meia ~:) 
:·: verdade", "a Igreja e a política", "um convite à i·i ... ... 
:-: dinâmica conflitiya" . :·: :·: :·: i·i Sob esses títulos Geraldo Bezerra de :Mefiêzes , :·: 
:-: :·: •.• jurista consagrado, escritor festejado , e, reconheci- •.• 
i:~ damente, até além nossas fronteiras, um dos mais g 
:·: !·! ;·: profundos conhecedores dos problemas sociais, deixa ;·: 
::: el"l\.._ "A vida Substancial do Espíríto", patente, !'I ::: 

!:~ ma~ca do católico apostólico romano. l:~ 
:·: :·: 
R ~ 
•·· TELf:MACO ANTUNES DE ABREU •· 
§ ~ 
:~ , i :·: 
r :: .. ::-::-:~:: .. :~! !·:!·!!·! t·~!. !! . ! !•!!·! !·!!.:! ·!!. !!·!! ·! !·!!. :!• !!·! !·! : .. ! !·!! •! !•!!·!!•! !·! !•!!. !:·i!·! !•!!•:!•%::• 



~-
~ .... 

........... 

~'. 

.Cl C. s;.__t;A -~ ·u·r~,_";J..nt; .t...Hau . 

~~~~ . ,A.~q~ 
/3Z::::.~LO,o-;~ ~~?:.7 
e_ ._, ~~~//.>1~~~~~-
~~~~',/ .. 4 ~-~ .d~~~ ~ 40J~_t-:yz::_._ o_.. 

0-~r~ <e-~~~~~~ ·~ 
C{_~-~~~~~~ ~;J;to ~~
t/..~,..---~~~-~-~~-~~,, Y./z.e__~;..-Ccz_ ~-
~ ~ -~~ -~ -=<-/ .-'/1'~ ~ r?- :?L •.J- _/ 

['..«-<_ ~?....... ·......:... ~.t. fi.<.=. L ...... . . -:t> ~
"" ~---...__.t;; 9 . ~ ..4 t-.<..;:;t:;~ ~ 

1;:zL~~)~~ 
r~..-c.:.jz ~~ ~, ~'7 
~~~~~ 
~t:;~~~~~ 

Jt:'' "'~/::; <: 0:/- ---<__ 

~(./(/ / '1/7"1--<--l...-r ·~ ..:' --L ~..2-

/ 

,91~:1-~'l.. ~'l..o&o ra~dão 

PRAIA DO FLAMENGO, 386 AP. 901 
CEP 22210- TEL. 225-0813 - 205-0005 

TELEG.AROVAL 
CX. POSTAL 1933 

RIO DE JANEIRO, BRASIL 



, 
us= 

ITO, 
; 

r:ul= 

!>S 

18. 

;e 

·= 

e= 

a= 

is= 



e:::fcaJe,nia ~a/'e/Me Je ~ra:> 
Fortaleza, 2 setembro 1980 

Prezado e eminente Ministro Geraldo Bezerra de Meneses 
Respeiosa saudaçio,em Cristo Jesus 

ftecebi e li com o maior agrado o op6s= 

lo em que estuda e apresenta A VIDA SUBSTANCIAL DO ESPÍRITO, 

com uma clareza e profundidade que mais uma vez atestam;% ul= 

tura ortodoxa do autor quanto à dogmática e aos ptincipios 

eternos de nossa mie a Igreja CatÓlica,ApostÓlica e Romana. 

Nesta fase de conturbação da s dire= 

trizes da verdadeira vida cristi, é consolador encoptraese 

q ue•f de maneira sintética mas cabal,coloca nos devidos 

termos a doutrina ••ienar da Igreja, incessantemente ata• 

cada nas suas raizes, como acontece a~ra, mas sempre rea 

sistindo às arremetidas dos que, sob capa de servi=la,pro= 

curam destrui=la subrepticiamente. 

E o que mais anuvia os coraç~es daque= 

les que confiam nos que receberam a missão de Jttrem o ftinda= 

mento da Verdade é ver que muitos deles fogem aos compramis= 

sos assumidos, e, como já verberava s. Paulo, se deixam se= 

duzir por fábulas falazes. 

Felizmente Nosso Senho~ Jesus Cristo, 

que as s everou jamais as portas do inferno prevalec~riam 

contra sua Igreja, envia novos Paulos nessa~ oc -, si~es de 

perigo, e dai um trabalho como o seu da mais al ia relevân= 

cia dogmática e doutrinária. 

Agradeço=lhe a s at isfação que me prop(r.;: 

cionou a leitura de seu livro e faço votos a Deus por que 

o conserve sempre nessa 

bom combate. 

combatendo o 

servo em Cristo 

\// ~ ~~I 

Luis Sucupira 
Costa Barros, 641 

60000= Fortakeza CE 

PEDRO BORGES, 33 ·~ PALÁCIO PROGRESSO 12.0 ANDAR <é> 60000 FORTALEZA - CEAR Á 

• 

I·. 



INSTITUTO DO CEARA 
(Histórico, Geográfico e Antropológico) 

Fundado em 4 de março de 1887 
Rua Barão do Rio Branco, 1594 

FORTALEZA - CEARÁ - BRASIL . 

Fortaleza, 18 de agosto de 1980 

Bezerra de Menezes 

t com a maior satisfação que acuso o recebimento do 

aeu importante e momentoso escri te> versanQ.o A VIDA SUBSTANCIAL DO ES 

PtRITO e agradeço as palavras cheias de distinção para com a minha 

exaradas no oferecimento, como também o conforto espiritual 

que me proporcionou a sua leitura. 

Na verdade, nesta fase tormentosa que atravessa a 

amada Igreja CatÓlica, infiltrada do espÍrito do mal e a 

VI apodou de auto-destruição, seu brado de alenta é bem um 

de que ainda temos, na defesa da obra divina, homens de tawnto 

que, como os antigos profetas, tomam atitudes de 

e destemor a fim de que não se pense que tudo está perdido. 

Aqui fica sempre ao seu dispor um velho admirador. 

Atenciosamente 

Gen. 

Presidente 
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Av. Pres. Wilson ·147 
Tel.: ~ 

292- 7117 

LIBRARY OF CONGRESS OFFICE, BRAZIL 
AMERICAN CONSULATE GENERAL 

CAIXA POSTAL 1431 
20.000 - RIO DE JANEIRO 

4 de fevere i ro de 1981 

Prezado Senhor: 

A Library of Congress tem grande interesse em 
obter as publicaç~es abaixo mencionadas. Assim sendo, 
solicito a V. Sa. a gentileza de nos enviar esses titules, 
que encaminharemos ~ sede da Biblioteca em Washington . 

Menezes, G. B. - A vi da subs t anci al do espí r i to. 1980 . 

Aproveito a oportunidade para agradecer a ines
timavel colaboraç~o de V. Sa. Aguardando sua resposta, 
subscrevo-me, 

Ilrno. Sr. 
Dr. Ger al do B. de Menezes 
Rua Herotides Oliveir a, 13 
24.000- Ni ter6i, RJ 

rnlp 

Cordialmente, 

·11~ f_p~ i{ v~ 
(Mrs .) Mary Eilis Kahl er 

Field Director 



3fayrnunch .9a~/b 
N~terol, 11 de agosto de 1980 

Prezado amigo e ilustre compatricio Ministro Bezerra de 
Menezes, 

Com wA Vida Substanci~l do Espirlto•, cujo exemplar 
ne chegou às ã~s 4U' eu 1! de u,a1a~J~gtada, renova o Sr. 

o Bom Combate as deformaçoes sl&ilil»~l ~~ ~ preteR~ 
que preten~ em fazer da Igreja uma sucursa:r-'a6 mar:x:ismo, 
cuja experiência, na ~ua praxif reputada infalivel, es mro-
a-se sob nossas vistas. , 

Pretendendo-se aliar-lhe uma t-.o1og1a. 11 bertárla, co
mo bem diz o Sr ~estamos lançando as sementes de uma pavo
roso cisma, tanto ma1~ justificado hl~toricamento quanto 
mais anfibol6g1ca for a atitude ia pro~ria Igreja em rela9ã 
ao' Ebffs et re11 gua. 

Felicito-o por sua bravura moral e assim tam ~m pela 
alta desenvoltura da polêm1~a em que estamos empenha~os co
mo servos de uma Verdada On1ca.~ra:ens;: cordial abraço. 

PS: - Desculpe a péssima datilografia, ,.. 

Rem. R. P. 
Rua Tavares de Macedo, 171 - apto. 801 
lcarai _ 24.220 - Niterói - RJ 





Rie, 18/8/BO. 

Meu eaine•te mestre e ami~o 
Minietr~ Geraldê Bezerra de Menezes: 

Seu-lhe ~rato -,ela leitura ttUG· a e -,ro-

pore1onou de seu ensaio soltre A Vida Sults-- ------
\' tancial ~ Espirite, livre de cemltate aes 

aaus intár-,retes da mensa~em crist« e, ae 

mesmo tem-,e, de defesa dos conscientes e 

s«es - defesa da . !~reja~ Easaio deeumGnt~ 

do e peda~6~iee firmado, a exemJle de outres 

do ••u ttueridQ mestre, aum ~ensa•ente pre

fundo e firme, c·erto da hierar~u1a de valerCis 

a serem considerados ~elo es~frito em seu 

verdadeiro ~ri~~de, na busea de um caráter. 

Em uma )alavra, um serviço ao homCim e ! ce

letividade. 

Voltarei a essa leitura muitas vezes, 

eomo e~nstantemente volto a outros livres • 

escritos seus , fta ltusca de aperfeiçoamente. 

O discursE> ao Apestolado Lei~o ttue jum

tou ao opúsculo- -,renunciada em 1951 . - em 

Roma, ne:o perdeu atualidade e é, a seu turRo, 

Jteça rica de cancEd tos doutrinarios, t;rE~.ndio-

rer 

e eloquente aloeuç«o ~ue àem merece figu

ua vldR longa do livr0, per ser leitura 

eàificante. 

Meus atenciosos cumpriment0s ~o caro 

MinistrG e aos seus~ 

o admlrt~.dor 

ô. ~L_ ,~~ 
J. E. Pizarro Drummond. 

Remetente I"IZARRO ORUMMONO 
· ·· · · · Jtua. Si-l!'•rrelra, 91-·Ap.-8011 ...... 

Endereço (eop.c.bana} ltlo. /IJ:l. 'R."J 
........ .. ·········· ············ .. ·· · ··-· ... 
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CASSIO MESQUITA BARROS JR. 
R. Cel. Xavier de Toledo, 114- 7.o 

Telex (011) 24097 
01048 - São Paulo - Brasil 



ANDO NÓBREGA RUA GUSTAVO SAMPAIO, 194- Apt.• 101 
RIO - RJ 

Rio de Janeirç, 15 de dezembro de 1980 

lleu caro Geraldo Bezerra de Menezes: 

Revolvendo a minha documentação encontrei o seu 
r , . , 

t r abalho "A Vida Substancial do Esp:Lrito" onde esta , Ja no fi-

nal , o seu discurso proferido no CapitÓlio em agosto de 51. Ve

r i fiquei logo que não o havia lido e, por isso mesmo , não lhe 

escrevi a respeito. 

Releve a minha falta de noticias ocasionada, tão 

somente , por tal imp~cvisto. O seu estudo está irrepreensivel,sQ 

bretudo , pela aridez do assunto , austeridade de conceitos e sua 

oportunidade. Somente Você poderia abordar, como o fez, matéria 

de tamanha profundidade . Parabéns calorosos. 

Receba com a Exma. Familia os nossos melhores vo-

t os de um Feliz Natal , prÓspero e tranqli.ilo Ano Novo - de meus Fa 

miliares e do , J C&<. r ~ __ILe {Óv ~ ~ Ç ~ v-->< ri-v; 

é/t'~ 



~~~ v~ 
Auf-J }q <Á~ do)9Jz 

r~~G'~ 
~~~ 

I ~ ~ " .. rr'.OAC,..., Af'IA~JO LOPE:S 

I 
"-•: llN lll• lr • B r. o~. 470 • Ap. 5M 

l iJUCA - RIO DE J.tNEtftO • PtJ 
I T-f L. 2 3 -4 - Q B 3 5 

i 



_ r_ 
_,, 

~
·
I
 

-~
 

t 

. 
• 

• 
• 









-
-

-
__ ,_ 

-r-
.--:

. 
-

-

~
 l-. ~

 ~ 
~~ 'i 

~ t 
~
 ~ -

l J /~ -~ 
J~' r , 

~
 

~ 
# J 1 -

c 
"J._ 

_1 
~ ~ 

~
 

~ 
-~
 

"V ~
'
 "~ iJ 

<i ~ 3 :__ 
J 

-~ 
~ ~ 

--i ~ 
A

 
i ~
 

' ~
 ~ 

\1 l ~
 

~ ' 
-" ~ 

" 
-

t 
• 

?~ ~'{~ ~ ~~<:, '~ 
~\'~~ ~,1 

~li~ 
J ) 

-
~~ 

)7. 11 . ~ ;; 
;i 

~ ~ i~ 
<i 

~ 
~ ~ 

~ ~ 
~ 

~ ~ ~~ ~ ~ 
' 

~ - 0 \i t 

\{ 
~
 ~ z 

~ ~ ~
 ~\1 

~ t 
~\-4 ~ 

\j ~ ~~ 

~ ~ 
~ 

t 
~ 

~~<S ~~ 
~ 

' 
~\ 

" 
~ 

~
 

~ 
~
~
~
~
 ~ 

~
 

6?~~ 
~~~

{
 



' . 
• 



ExmQ. Sr. 

UNIVERSIDADE 
FACULDADE 

DE 
DE 

SÃO PAULO 
DIREITO 

DEPARTAMENTO DE DIREITO DO TRABALHO (D T B) 
(Direito do Trabalho e da Segurança Social) 

Anexo: 
Instituto de Direito Comparado do Trabalho e da Segurança Social 

Largo São Francisco, 95 - 3.o andar • Tel. 32·4875 • C EP 01005 
São Paulo • Brasil 

S~o Paulo, 04 de agosto de 1980 

Prof. Dr. Geraldo Bezerra de Menezes 
Rua HerotidBs de Oliveira, 13 - Icarai 

CEP 24.000 - NITEROI 

Eminente Professor 

~ com prazer que acuso o recebimento e agradeço 

a gentileza do eminente Colega enviando-me o seu trabalho "A vida su 

bstancial do Espirivo", com atenciosa dedicatÓria. 
, 

Trata-se, sem duvida, de mais uma importante co~ 

tribuição para alimento de sérias meditaçÕes. 

, 
Sra. e F amilia. 

Peço-lhe a fineza de recomendar-me a sua Exma. 

~ Atenciosamente, 

Nair Lemos Gonçalves 



.kJ amigo Ministro Beraldo Bezerra 

PASCAL DE SOUSA FONTES abraça cordj. 
AelunoAd 

aJm.ente e sensibilizado ag;;;_d~-~ a gentileza do oferecj 

mento de seu belo trabalho nA VIDA SUBSTANCIAL DO ES.PIRl 

Tou, qm veiu enriquecer minha biblioteca. 

Rua ltabira, ~29-1.o Meus re~~ ·· · a ~a. Famil;ia . 
Braz de Pma .-· . ---~ R1o de Jane1ro . ~=r-

Carissimo Ministro Geraldo. 

Recebí e l í sua magnifica "A' VIDA SUBSTANCIAL DO 
ESPIRITO" - e que traz em seu final seu magnifico dis -
curso pêonunciado no Capit6lio, nos idos de 1 951. 

Agraàeço a especial deferência a minha pessoa p~ 
la remessa - cumprimentando-o, e envaidecido,tambérn,co
mo seu discipu lo: por ter sido o eminente mestre esco -
l hido corno um dos intelectuais do Rio de Janeiro recebi 
do pelo beatissirno Papa, quando de sua inolvidável visi 
ta ao Brasil. -

Cumprimenta-o e agradece, seu aluno e a~rnirador, 

Marilia, 31/7/8o ;vh /) ç 
/r-r 

• fáb ;i,o V.Guima,rães 
C.P. 411 MARILIA SP 17500 

• 

l 
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MEU EMI NENTE E PRESADO AMI GO SNR . MI NISTRO GERALDO BE ZER RA 
DE MENEZES. 

Co m dupla alegria-uma de 16 dêste como recebi men 
to da VIDA SUBSTA NCIAL DO ESPf RITO, sua, e a outra com a 

vinda do nosso SANTO PADRE 11 0 PAPA JOAO PAULO II - JOA O DE 

DEUS, o q ue ouvi em Belêm sem ir a Roma. 

junto vão sonetos para a sua apreciação. 

Cordiais Saudações: 

Belêm, 18 de de 1980. 

t 
RE METE NTE:- JO~O DE DEU~ DOS SANTOS. 
END:- TRAVESSA QUI NTI NO BOCAIOVA, NQ 1574, APTQ 205 

EDFfCIL SAO PAULO - NAZARt. 
CEP---6 6 . 00 0 - Belêm-Parã. 
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Exmo.Sr.Ministro 

ACADEMIA SOBRAlfNSf Df fSIUDOS f lEIRAS 
FUNDACA A 7 DE SETEMBRO DE 1943 
Reconhecida de Utilidade Pública 

( D e c r e t o - L e I NO 1 6 9 7 ) 
Rua Floriano Peixoto, 1 5 ~ - Sala 2 - A!tos 

6 2. 1 O O - Sobral- Ceará 

Geraldo Be zerra de Menezes 
DD.Presidente da Academifluminense de Letras 

Eminente Mestre: com prazer estou recebendo~lguns 
exemplares de Letras Fluminenses,j~ pela segunda vez, 
e cuja leitura me encantou.Reservo para mais tarde a 
leitura de "A Vida S~bstancial do Esp!rito~de sua au/ 
toria,certo de deliciar-me com a sua prosa~haurir os 
seus salutares ensinamentos,j~ que o sei um dos maio/ 
res Mestres leigos de ~eologia no Brasil.Tão logo v~ 
ao Rio alimento o desejo de visit~-lo,somente para co 
nhec~-lo e ouv!lo. • 

. Fr aternas Saudaçoes Academicas 

~~ (1,>f~_, ;~r{2l~ 
f~~~F1~~-~~ ~ 
~~.$4~ 
~ ~ ~45'"/--6. R-

62.4P!J~-CE: I 



São Paulo, 30 de gosto de 19.80 

Ao Ministro Geraldo Bezerra de M nezes, 

congratulando-me por vê-lo v i r a pÚ-blico - , em. defesa da sa doutrina catolica, detur ada e corrompida 
por tantos im ostores, comunico ter enviado um nÚmero 
de "Problemas Brasileiros" com palestra sobre o marxismo, 
que penso ser de seu interesse(há de perceber que o tra
balho seguinte, sobre reformulação partidária, está muito 
longe de ter o aval do remetente). 

Com a estima e admiração de 

Remetente: _ _ J_! f~ Q-é!_l_v_ã.9_ 9.~ -~O_t!_s_a ____ _ _ 

Endereço: ..Rua.. .AYa:t: _4_}_ ____________ _ 

São Paulo SP 





. 
·M(}acyr ·Valioso· ·earddso ·dê' Olívêira') 

Rua Senador Vergualro, 60 • apt. 201 • 
· ······· 'Rio de· :.ãriã1i-õ ·: 22~3ci • · • • · · · • · 



Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1980 

Meu caro GErald~ 

Começcr porr duas explicações e do~s pedidos de desculpas. 

Primeiro porr escreverr à maqqina, mas é que e~crevendo à mão o meu 

manuscrii:tcr, tornou-se quase ilegível, por deficiência viisual e tam-

bem , devo confessar, pela vetust_a idade que alcancei_, graças a 

Deus. Em segundo lugar, a demona em agradecer a gentil remessa 

da "A Vida Substancial do Espirito". 

Não quis agradecer a remessa e~ a generosa dedicai:tórna 

antes de ter lido a sua produção. Vejo com grande prazer que v . 

continua a combater o bom combate. Ew já estou fóra das lides 

em que v. me conheceu e agora, corno o Eça dizia do Garnilo , sou 

quase um fantasma. 

Religi'oso praticante e possuidor de uma fé fervorosa 

só tenho que agradecer e louvar a todos que continuam no bom comba

te em que 1 infelizmente,' hoje em dia tem que combaüerr falsos ~xe

getas e falsos religiosos , inclusive Padres e Bispos distanciados 

da boa dou~rina que, por graç a Divina continua e continuará imutá-

vel. 

só me resta dizer como um estimulo que para v. é desne-

cessárjj__o: "'clama ne cesses" • 

Um abraço amigo e grat~ velho 

~ 
-----

Re·m e te nte .... L .. ~Ca.J:dim ............................................ -. 

E n de reço .. g.~.f..~!:D-.~!!9.9 ... 9.ri<?..r.i.9.t. ... l .2 .... ":" .... Q.~ .... an d . 

CEP [~-~ -~- 31 o I Flamengo R.J • 



BRASI L TURÍSTICO 
30 -ARACAJU - SE 
Vista parcial com 
Edificio Estado de Sergipe. 
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e... . vJ,.i3.uiJJ. ... Qt.A.d;; ... ®..!.iJ». ................ c. . ...... ······1:.::.:··· . 
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PROF . CELIO GOYATA 
A D VOGADO 

RUA ..JOSE PEDRO DRUMOND, 77 

FON E'l:...a-2-0810 - BELO HORIZONTE! 

MINASGERAIS -BRASIL Ba o Horizonte -MINAS GERAIS -

E.x.mo. sr. 
Ministro Geraldo Bezerra de Mendeas 

. , 
Rua Harot idas da Oliveira n2 13 - Iearai 
NITER{>I - RJ • ..QEP ?J+.OOQ. 

12 da setembro da 1980. 

Mau caro Ministro Bezerra de Menezes: 

Venho lhe agra~aear, muito ~ens lbilizado, a o
ferta, que ma faz, com gan~rosa dedicatpria, da seu ultimo trabalho 
"A Vida Substane ia:). do Esp,irito", com que o eminente Mestre a grande 
der do laicato catolico nacional enriqueceu a literatura crista. 

Recomende-ma, por Eurydica a por mim, à D. Od~ 
ta, de quem sempre guardamos ·a mais grata lembrança. 

, 
Sinceramente, seu co-patricio muito admirador' 

a Amigo certo, 







Nutul, 14 do so tombro do 1980 

Ao Súnhor 

Mini s t r o Gn HAL IX) BE ZERRA D.h; 1Vi..r!:N~ Z~ S 

mu Húroti dús dCJ OliVCJiru, 1-3 - lcuru1 

:Ni t0ru1 - RJ - 24-ooo - li~l? 

1:-'rc 01uro ]llinistro Güruldo Bozorru do Mono.Zos : 

A tonci '-> s o s cumprimon tos : 

Sirvo-mo du p rv sontCJ curta puru ugrudoc or-vos vossu 

mD.gnu di stinçoo, ofortt.m.do-mo um ox0mplur, gontilmcn·to uuto

gr ufudo' do vo ssu suE! stunci o SLl. pluquú to fi A v ida Sub stunci Ul 
I 

do Espiri to ", ocli tadu pola Gm fica Editora Lu Cuvu - Ni toroi-
. I 

19~, c:;,)ntondo, tLl!11bÓm, vosso piscurso, pronunci ud? no Ca pitfO l io, 

om nfumo dos p.lrticipuntos o d u Comi s s í'b Pr e:sidoncial do Pri mp:iro 

Congros s o Iviundiul, pa r u o Apo s t udoluõ.o dos Lüigos, r eal izado 

um rto rm.l. , u Cup i t ul du ~,ó, dü 7 u 14 do a gosto d o 19 51. 

Li com crosconto ugrudo () mÚ.ximo provcd to vos s u lição 

dú metro du toologi.u brusiloiru contomporúno:a, polu con t r ibuiÇilo 

do vossu v u.liosu obru d~ renomado escritor catÓlico, +i gudo Ú 

vidu Gspirituul du nobro torru f l uminonso polu imo~tuli d o.do 

acudtmico. du uu gustu Acudomia F'luminon so do Lotrus:, da quul foi 

um d~ sous mombros mou suudoso o culto tio mutorno, Monsonhor 

Mol o Lu:&.u. 

Aprovei to a oportunidudo puru, ronovundo-vos u oxpros.st'ío 

do minho~:naior udmirução, si gnificur-v~ s todo mou olovudo upl(J ço : 
L 

~-\ ~gu<lo- --> 
tí.UU dos Paj oús, 1 73o' - ~uoc rim - Nu t u l - RN - 59.000 - CEP 

ir-=.::::;::=::::::=:=::::::::::::::.::::;;;;:;;;;;:::::: 

I Jeaé Bez.,rra Gomea~ h· 
. Advog•do 

I Q A O O S P .A. J E CJ S, 11 3 O ! 
AL.aCRIM. NAT.-_L.RN. · CfP 59.000 ! 

;~ :::::.:==.---:=:::=::..-:;:::::::::::::.:::::;:_-::: ::::::::.-:::::::::::: 
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Rio de Janeiro , 23 de s etembro ~ e 1980 

Ministr o Geraldo M.Beze r r a de Mene zes 
Rua Herotides de Oliveira 9 13 - Icar ai 
24 .00 0 - Niteroi, RJ 

Weu caro Gera l do . 

.. 
Quer o agradecer-lhe , de cor ação , a r emessa de s eu ensaio 

.A Vida Substancial do Espír it o . Estou chegando de l onga 
vi agem a o exterior na qu a l uma das estações f oi um Con 
gre sso de Sociologia Rural no M~xic o o Um dos momentos pi 
t orescos do Congres s o fo i a parlenda de um americano s o -
bre a Teol ogia da Li be r t ação que anali sou do p onto de vi sta 
da ortodoxi a marxista ou, - c omo V, muito bem a ro t ula 
da ortopraxia, E ' claro qu e a julgou pr omi ss ora , mas a inda 
insuficiente c omo proposta revolucionár iao Ao te rmina r l e -
vantei-me e declar e i-me en canta do pel o t e or t eológico do de 
ba t e que me lança va de chofr e nas quizilias do s~ culo XVI -
antes de Trento . E que , para repor o t ema no contexto do 
Congresso discu tissemos a i de ologia marxi s ta como manifes t a 
ção religiosa . Foi grande o tumulto porque o "f anatismo i~ 
deol ógico'' , qu e V. registra E descreve não tem limite s o 

O me smo f enômeno 9 sob outr a roupagem, defront ei no Congr e s 
so de Pre venção do Cri me 9 promovid ' pel a ONU em Caraca s on
de os r epr esentantes do bloc o s oc ialista a f irmavam per empt ó 
ri amente que em s eus pa í se s não há cr i me e c onômic o ~ nã o ha 
corrução , prostituição 0 e t c . Se o cr i me para ele s r esulta 
de causas econômicas , daí c oncluiam que s ó podi a exi s tir 
nos paí s es capitalístas . 

Estamo s , meu caro ~eraldo , num mundo avas salado por dois fa 
nat ismos : - o i s lâmic o e o sociali s t a - igualment e perigosos 
que ameaç am l evar- n os de roldão, escada a ba i xo 9 ne s t e fim 
de s ~ culo . 

Justam~nt e n; s t a ~o~a de arostol ad o, de ca t equese , n ;sso s 
r ever endo s l1bertar1~s. c stao ~bandonando a p opulação da Af ri 
c~ e boa par~ e da Amer 1ca Lat1na a e s s e s pros se lit i smo s ~ As 
Sln~la V, multO bem q~e ? orgulho, n os n OVO S t eÓlogos , acorn 
pan,~a o er~o _;_ A ~rroganc1a de. Hans King na s ua entre-li s ta ã 
Le fuonde so ~em 1gual na s manlfesta~5e s do Boff. 

Trágic o espetáculo o de nos s os padr es f a zendo de e~onomis 
tas ou experiment ando a s a lvaçã 1 pela s oci ologi a - s oc iolo -
g ia marxi s t a ~ clar o . E' esta que h o je se 8nsina na PUC 
como t ive oc a s ião de l embrar outro di a a o Peo Bas t os d'Avila 
que 9 tamb~m sociol ogo e eminente 9 pensa c omo n ós . 

Seu livr o t rouxe-me n ovo a l ento. Enquant o voz e s como a sua 
clamam nes se deser to do espir ito a inda ter emos ânimo par a a 
c a 'ninhada. 

Regina que tamb~m o l eu trans mite- l he s e u apl auso. Receba o_ 
a br aço do amigo e c o rreli~i onár io Em NSJC que pede não o e s 
qu eça em s uas or aç5e s . 

Ex corde 

k Qs:; 
J. A. RIOS 

R. Mexico, 31, s/1701 
Rio de Janeiro 20.000 

Brasil 
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%1~ ~Jk ~lMA k~~J 
/fá~~ 

G.~iih<L Dt_ ~J~ ~P4<_ ~ • 

~ j ~~llMMf~ 
RUA BRASfLJO MACHADO, 8 5 - AP. 12 - TEL. 66-0068 

01230 SÃO PAULO - SP 

Rem. Paulo M.B. Henezes , 
R. Hajor Sertorio 92 
01222 - São Paulo SP 



PAULO MARCELO BEZ DE~ 

RUA BRASfLIO MACHADO, 80 - AP. 12 - TEL. 66-0068 

01230 SÃO PAULO - SP 

Rem. Paulo r-~. B. Menezes 
R. Major SertÓrio 92 
01222 - São Paulo SP 

~-lttOJA ~ ~~ dL 
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Acesita,D6 de novembro de l98D 

amigo, 
Dr.Geraldo Bezerra de Menezes 

Estamos distantes no espaço fisico e no cronométrico, e ainda mais se con
dero o do desejo de revê-lo. Mas estou aqui neste interior mineiro lecionando No

de Direito para eng~nheirandos e, para as Últimas turmas, Educação Moral e Ci
( Estudo de Problemas Brasileiros), sempre carregando comigo a lembrança cons

te do mestre, do bom amigo e do municiador e renovador dos ensinamentos que devo 

Mas, afora a cátedra que me atrai como sacerdÓcio , embora nos fira diL!tu~ 
com os dissabores do manifesto e crescente desinteresse da maiori a dos ou

onde discipulos são rarissimos -, afora esse mister, continuamos no e -
io _ da profissão de mediocre advogado de interior. Não obs t ante, graças ao 

nvivio que aurimos na juventude ao lado de MelquÍades Picanço, Geraldo Bezerra 
Menezes, Ribas Carneiro, Imbassahy de Mello, Gladstone de Chaves Melo,Amaral Fon

' Gustavo Corção e Alceu de Amoroso Lima( estes dois, menos um pouco) não dei
de cultuar os ensinamentos dos bons mestres e de me ater às leituras sociolÓgi

' jurÍdicas e religiosas para polir o espÍrito e trocar enriquecedoras idéias 
os amigos mais próximos que aqui fiz. Uma forma de me preservar con tra a acen -

ada mediocridade -cada dia mais envolvente. 

Em resumo: advogado militante, professor por sacerdÓcio e catÓlico que ten
atuante nas coisas da parÓquia 8 da comunidade. 

Mas, a que vem esta carta, pretende saber o mestre ? 

o agradecimento pela remessa do polêmico opÚsculo " A Vida 
,~ , . _ --,~--; ~~' ( gráfica La-C~va, de contrapa rente), onde vejo que as 

has ideias catequeticas religiosas nao se distanciam das do caro mestre. Embora 
meio agreste no qual vivo é o da gama "rÓseo-rubra" do esquerdismo festivo - can

o qual luto e boa luta e me tenho resgua-rdado sem grandes ferimentos; 

Segundamente, para apresentar nosso comentário, apreciação e sugestão sobre 
artigo: " Co-gestão e outras modalidades de participação", publicado na revis

LTr- 44-9/ l.D79, de setembro Último. 

E porque realmente gostei também do trabalho onde vejo o mesmo defensor dos 
"DissÍdios Coletivos" na Constituição de 1946 retorna à tribuna da imprensa com a 

sma franqueza e ciência, já agora em defesa da "Co-Gestão" na Constituição de 67 , 
tão levo ao mestre amigo os aplausos e aventuro uma sugestão prática. Conquanto, 

distante do campo doutrinário - para o qual não me sinto preparado= aven t urando , 
apenas a sugestão de natureza prática. 

Do seu doutro e conciliador trabalho, ressaltam duas conclusÕes altamente 
sábias e moderadas: 

a de que devemos estar atentos para a experiência de outros povos, mas 
não importar simplesmente receitas prontas; e, 

de buscar a solução nossa, "gradual, imune a desvios, adequada a nossa 
realidade, ao espirito e grau de desenvolvimento de nossa gente." 

Do que não é dificil de se perceber que, se assim nao começarmos a agir por 
etapas e imediatamente, não será surpresa virmos a ter - de um momento para outro 
inoportunamente, um modelo imposto por modismo, agredindo mais do que servindo às 
partes carentes. 

Como advogado de grande empresa que fui por muitos anos, ao mesmo tempo pro
fessor e homem atuante no campo social comunitário, ofereço-lhe uma suges t ão; 

ja que as empresas têm muralhas fortes e, além disto, estão pouco disp.ostas 
a franquearem seus portÕes à abertura siquer de pequenas frestas, por que não co -
maçarmos pelas empresas mistas, estatais ou semi-estatais ? 

. I .. 



2 

O empresário particular está sempre a acusar o Governo-Legislador( dos regi 
nes de exceçÕes) de criar obrigaçÕes para os particulares cumprirem, conquanto ele 
rÓprio tem o seu pessoal sem os mesmos encargos e obrigaçÕes , também sem as van

'tagens da legislação protetora , ou tuiàar. 

Ora, não seria o caso de se iniciar aplicando a "co-gestão", experimentando 
a criação de "ComissÕes Internas" para examinar da justiça ou adequação de puniçÕes, 
bemissÕes imotivadas,etc ? ComissÕes nos moldes da CIPA, que têm se mostrado tão 
eficazes e já bem aceitas pelo empresariado mais sÓlido. 

E a razão vem do seguint~: 

empresas não diretamente estatais, mas de controle acionário governamental 
{ regime CLT) como as siderÚrgicas ( CSN,USIMINAS,COSIPA,CDSIGUA,ACESITA,etc), de 
rodução de energia elétrica ( FURNAS,CHESF, CEMIG ... ), mesmo Petrobras, Vale do 

?io Doce, etc, que contam com mais de mil empregados,cada, seriam um bom campo ex
erimental para a adoção da "Co-Gestão - por etapas.-

O Governo Jânio Quadros, apressado, afoito e sem programa tentou, no repe~te 
sem assessoramento mapuro, criar a chamada Di~etoria Social ( diretor eleito pelos 
empregados) em tais espécies de empresas vinculadas ao Estado. Tivemos a experiên
cia em Acesita. Mas ele o fez pelo lado demagÓgico, trazendo alguns transtornos. 
DistÚrbios que não foram grandes,possivelmente, porque a experiência, como seu go
verno , foi de curta duração. 

Mas mesmo as~m, da experiência ficou uma idéia válida - daquele campo expe
rimental, as empresas controladas pelo Governo. 

Caro mestre, gostaria de, num prÓxima ~da a NiterÓi, onde tenho irmãos e um 
filho estudando, rever e abraçar o caro mestre. E se, na oca~ião, sobrar-lhe um 
tempinho disponivel, gostaria de lhe falar de outros aspectos do problema. 

Tenho mandado algumas sugestÕes aos srs. Ministros- do Trabalho, da Justi
ça e da Desburocratização-, sendo que tres delas estão em vias de aproveitamento, 
como me informaram. 

Eis, com meus agradecimentos à remessa do Livro e saudação ao trabalho, o que 
tinha para me abrir com o saudoso mestre - a~~em sou ~hsamente grato. 

NOVO EN DEREÇD: 

Geraldo Perlingeiro Abreu 
AV.4- CASA 5- ACESITA 
35.180- Minas Gerais.-
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gcadrmía Q:rarrnsr dt 1Cttras 
FUNDADA EM 1 s DE AGOSTO DE 1894 

A ma1s antiga das instituições congêneres ex istentes no pa ís 

Filiada à Federação das Academ ias de Letras do Brasil 
RUA 24 DE MAIO N.o 436 

FO RTALEZA - CE ARÁ 

Fortaleza,Ceará,8 · d~-dezembro de 1965 •. 

Ao eminente amigo e brilhante confrade 
dr.Geraldo Hezerra de Menezes,muito agradeço a v~ 
liosa oferta do magnÍfico trabalho inti'tulado . "Dig_ .. 
nidade da Pessoa Humana""', c1e real interesse para. a , 
epoca que atravessamos,em que a humanidade atrave~ 
sa caminhos tortuosos e escuros,nem sempre benefi
ciados pelo olhar de Deus. 

No ensejo,que se me oferece,desejo que 



Caríssimos diocesanos e amigos: ~~ ~~ ra~ 
"A realização da Justiça na América Latina está di- A ..., ~ ~ J 

1 
_ ,... • ~ 

1 ante de um claro dilema: ou se laz através de re- '~-~ • , 

íormas profundas e corajosns, segundo princípios 

ttue exprimem a supremacia da dinnidade humana, 

ou se iaz pelas forças da violência. Cndn um de 

vós deve sentir-se interpelado por este dilema. C a-

da um de vós deve lazer a sua escolha nesta. hora his-

Hirlca" [JOÃO PAULO li, em Salvador-na, 06-0Z-80 ). 

Bom Na13l e leliz Ano Novu! 

-4 D..-I. .... ~, ... H. 

·-------·------~---------~-~- .. ~~~----------------- - ·- · 
rv. (/Mé. (Qlldtü;u.eL dt dOUla C.SS.R. 

Bispo de Juazeiro - Bahia 

8 © Copyright by PLUR!GRAF - Narni - Temi 
Gennaio 1980 
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INSTITUTO HIST Ó RICO E GEOGRÁFICO DE SERGIPE 

RUA ITABAIANINHA, 41 - ARAC AJU 
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ma de c rdem moral vivido pelo aciden_tado, seja re
solvido, devolvendo ao mesmo, a sua tranquilidade 
espiritual, necessária à defesa de seu organ'smo, 
quando no exercício de suas atividades profissionais. 

Tão importante é êsse setor nas modernas or
ganizações de trabalho, quanto o é também, u psi
cotécnico, que tem a função específica de orientar 
por intermédio de um processo de seleção psico' ó
gica, 1os trabalhadores, nas funções para as quais as 
suas aptidões são mais acentuadas. 

Já é tempo de se trocar a ação empírica dessas 
comisttões pela orientação científica. Prevençâ.o de 
Acidentes não se faz pelo processo de tentatiYns. A 
integridade física do trabalhacb r não pode ser com
pulsada como elemento dedutivo de uma exper:ên
cia, onde o tributo cobrado é muitas vêzes a sua 
própria vida . 

O Serviço Social deve ter parte atuante na.o; co
missões de prevençãr; de acidentes. A sua ação é in
dispensável para que êsses organi!Omos funcio nem 
com resultados positivos, para o bem comum do tra
balhador e da emprêsa nnde atuam. Todav:a , t>Ssa 
a çã c1 só poderá oferecer . resultados cnmpensadores, 
se contar com o apoio integral dos dirigente~. das 
emprêsas. O seu trabalho não pode ser cerceado e 
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nem sofrer solução de ocmtlnuidade, de vez ftue o 
processo a ser empregado pelo agente social, na 
c : nsecução do adjetivo almejado, é de natureza ('l:·n
tínua, .c nde a pErsistência tem papel preponderante. 

No Brasil, onde sói acontecer com tudo aquilo 
que não se entende bem, e que por cnmodismo ou 
falta de interêsse_ não se procura comprender, não 
foi dado a'nda ao Serviço Social, o seu verdadeiro 
lugar na política administrativa do País. 

Fala-se de Serviço S DCial, com a mesma faci
lidade com que se fala de Relações Públicas, sem 
se atinarem com suas verdadeiras finalidades no ce
nário da vida pr~vada e pública, de uma grande 
nação• em vertigino~o desenvolvimento. 

O Serviço Social, que ainda não tem intt:gra
ção na vida privada das 1c.rganizações de trabalho, 
pe'as razões expostas, vem se desenvolvendo nas re
partições governamentais, entregue às vêzes a ori
entação e direção -de pessoas não quafficadas para 
a sua alta finalidade, transformando-se por esta ra
zão, lOS seus servidores em simples "agentes de <:ari
dade", o que não condiz com o seu desígnio. 

Prestigiar _portanto, a atuação -dêsses dois im
portantíssimos 1ürganismos, é co-ncorrer para o bem 
egtar do trabalhador, prosperidade da emprêsa e 
progresso do País. 

.. 
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(Fig. 1) Exercício funcional 
executado por um indivíduo so. 
frendo de paralisia do plexo bra. 
quial direito . · -
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DO 
/ ACIDENTADO 

(Fig. 2) Graças á ginástica fun. 

cional praticada, o doente acaba 
por se pentear sem quaJquer-auxí. 

lio. 

I 
Importância da Ginástica Médica 

na Reeducação dos 
Inferiorizados Físicos 

I 
DeptJois das duas guerras mundiais - e mais 

ainda depois da última - o tratamento dos inferio
rizados físicos parece obedecer a uma dupla diretriz: 
evitar as conseqüências das enfermidades e ao mes-
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n1o· tempo corrigi-las. Distinguem-se hoje em dia 
três fases nesta terapêutica: a p~.evenção, o trata. 
mento propriamente dito e a reeducação. 

A reeducação dos órgãos locomotores está na 
base desta nova terapêutica, que se estendeu a todo 
o nrganismo. Neste caso, com efeito, a urgência da 
recuperação funcional é de tal forma evidente que 
não há motivo para nos embaraçarmos com justifi
cações teóricas. Atualmente, fornece-se como no 
passado ao indivíduo amputado dum braç.o uma pró
tese, mas a aparelhagem moderna permite-lhe exe
cutar determinados trabalhos: ·a prótese deixou mui
to simplesmente de ser um membro artificial que 
obedece a finalidlade estética. Visa ·a ser funcional 
e a substituir tanto quanto possível a mão ausente. 
O braço artificial articulado é JllUnido dum siste-

/ 

ma completo de alavancas e comandos que transmi-
tem a ganchc.s os movimentos mecânicos necessários 
à preensão; permitem tanto a pronação e a supina
ção do antebraço com a flexão do cotovêlo, fôrça 
n ecessária à execução destes m (wimentos é forneci
da pela musculatura indemne, designadamente a da 
espádua do lado normal. Esta espádua está equipa
da especialmente por forma a os movimentos da 
articulação nonnal serem tralnsmitidos, po.r inter
médio de fims de "nylon" ou de fios metálicos. ao 
mecanismo da prótese. O indivíduo inválido terá em 
seguida de se exercitar com o fim de aprender a 
servir-se desta aparelhagem. 

DIFERENTES FORMAS DE EXERCíCIOS 

A ginástica médica marca um tempo essencial 
na reeducação de todos ·aqueles que sofrem da inca
pacidade de se moverem, e êste problema constitui 
precisamente .c• objeto do- presente artigo. Devem-se 
tomar em consideração t·âdas as formas conhecidas 
da quinesiterapia: a mobilização ativa, passiva ou 
assistida, os movimentos facilitados pelo meio, cs 
movimentõs nos quais se trata de vencer uma re
sistência, etc. O método será escolhido em função 
ib objetivo a atingir . 

Um exemplo poderá ilustrar os prpblemas que 
se põem . Em seguida a um acidente, um homem de 
quarenta nos apresenta uma luxação no ombro rli
reito com paralisia do plexo braquial. Opera·se a 
reduçãG imediatamente. Depressa o acidentado veri
ficou que lhe era possível de novo mexer os dedos, 
e êsse fato levou-o a encher-se de paciência. Nos 
meses que se seguiram, muito embora os movimen
tos se restabelecessem em diversos grupos de mús
culos, continuava a não poder servir-se da mão di
reita . Foi então que se apresentou no Centro de Re-
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educação. Os músculos do braço mostraram, à obser
vação, ter recuperado a capacidade de contração, se 

bem que imperfeitamente, muito embora a sua ca
pacidade funcional estivesse limitada por anquiloses 
importantes lloealizadas nos dedos e na espádua. 

Tratava-se de libertar estas articulações anqui-
1osadas e de fazer aumentar a fôrça muscular do 

braço, principalmente do músculo deltóide que ha
via sofrido distensão. A nossa. prescrição compo.rta. 
va: extensões pasSivas para amaciar a cápsula ar~ 

ti1:ular retraída e os tecidos em volta; exercícios des
tinados a suprimir a contractura articu:iar; mobili
zação passiva e ·ativa para aumentar a amplitude 
oos movimentos do braço; e, finalmente, exercícios 
pondo em jôgo o esfôrço. muscular para vencer uma 

resistência. Esta última categoria de exercícios é a 
que mostra mais apta para desenvolver a potência 
muscular. DELORME demonstrou que ela copduz a 
êste resultado quando, o trabalho muscular é de 

curta duração, levado ràpidamente à intensidade 
máxima, e seguido por períodos de repouso bastante 
prolongados . 

Ao ccmêço, exercitar.se um· músculo isolado ou 
determinados grupos de músculos. Com êste fim, 
dispõe-se o membro de maneira a que sõmente cer

tos grupos musculares - como, por exemplo, 06 ex
tensfrres da mão ou dos dedos - sejam levados a 

contrair-se. Demos a esta catego~ria de exercícios e 
nome de ginástica analítica ou parcelar. 

Praticam-se, em geral, êstes primeiros movi
mentos no início do nosso tratamento de recupera
ção muscular. Prepa~m 10 -inválido para os exercí

cios funCionais, o_s quais constituirão, em certa me
dida, uma síntese d()os exercícios parcelares. Essa· sín-

,-- ' 
' tese ensinará Q inferiorizado físico a controlar siste-

màticamente o conjunto das funções indispensáveis 
às suas atividades quotidianas e profissionais. 

Regressemos, agora, ao nosso doente. Atesta a 
figura 1 que êle já recuperou em grande parte a mo
bilidade do ombro . o problema de exercícios que 
se lhe destina comporta exclusivamente movimen
tos funcionais. Nesta ordem de idéias, tem de apren
der de novo a pentear-se. Senta-se numa cadeira e 
encosta-se bem de maneira a o tronco ficar fixo. O 
braço inválido, que vai exercitar-se, é rodeado duma 
manga a que está presa uma corda fina. Esta últi
ma gira em duas roldanas fixadas ao espaldar de 

ginástica que está colocado por trás d e- indivíduo . 
O punho ligado à outr·a extremidade da corda fina, 
é manobrado pela mão válida, que levanta o braçó 

-. ' 
doente, puxand'c por ê~.~ punho: resulta disso uma 
extensão' da atticu.ação . escápulo - mneraf ( exer
cício de extensão) . Quando, simultâneamen't•, o in-

\ ~ · 
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víduo contrai os músculos, que intervêm na eleva
ção d.o braço, falamos de mobilização ativa e assisti
da. E como, além do resto, semelhante movimento 
tem de vencer a ·resistência da articulação escápulo 
- umeral ainda anquilosada, esta ginástica consti
tui igualmente um exercício de contra - resistên
cia. E' o próprio paciente que regula a fôrça a mo
bilizar e a amplitude do movimento de maneira a, 
progressivamente, levar mão à cabeça. A figura 2 
mostra o têrmo de chegada do exercício: ao fim e 
ao cabo, o doente consegue sem ajuda pentear-se. 

Há uma série de meios fisioterápicos (calor, ba. 
nhos, massagens, etc.) que facilitam a quinesitera. 
pia. Vários medicamentos (hidrocortisona, prccaina, 
etc.) atuam no mesmt)l sentido. Decidem do resulta
do a obter finalmente um tratamento bem escolhido 
e bem co-nduzido, uma gradação indiciosa dos meios 
terapêuticos e dos exercícic.s, e a alternativa do es
fôrço do descanso. Torna-se indispensável uma fis
calização precisa dos progressos realizado~ (medi
ção da amplitude do movimentos, da fôrça mus
cular, etc. ) . 

Acontece às vêzes, no entanto, marcarem uma 
pausa ose~ercicics funeiona~s e não revelarem já qual. 
quer progresso os contrôles. Está então, em certos 
caso-s, indicado substituir os movimentos funcionais 
por exercícios de condicionamento. A natação mos-

(Fig. 3) Exemplo de terapêutica pelo Trabalho. 
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tra .. se nessa altu~a um auxiliar digno de nota. 
Em princípio, devia-se mesmo sempre prescre

ver exercícios funcionais e exercícios de condiciona
mento. A terapêutica pelo trabalho prestou igual
mente as suas provas nos casos em que se trata de 
melhorar os efeitc·s dos exercícios funcionais. Con
siste êste método em fazer executar um dado tra
balho, utilizando os instrumentos necessários- com() 
sejam, po-r exemplo: um tear, utensílios de encader
nador, ou para preparar marroquim, etc. Dá-se a() 
doente um trabalho que exige movimentos análo
gos aos d :;s exercícios funciona~s (fig. 3). Ao passo 
que, quando se entregava à prática destes últimos,. 
o indivíduo fixava tôda \a atenç~o nos movimentos 
a executar, a terapêutica pelo trabalho transfere o
interêsse pelo trabalhO> mesmo. Por outras palavras; 
sem dar por isso, o paciente repete, furtando-se à . 
fadiga, exatamente os mesmos movimentos de gi
násticas, e durante muito mais tempo. Esta ergo te
rapia facilita a aquisição dos maiVimentos automá
ticos. O exemplo que apresentamos é um exemplo 
de reeducação simples, susceptível de se realizar 
em casa . 

Mas a· ginástica médica tbrna-se muito mais di
fícil de pôr em prática nos grandes feridos cujos ór
gãos iO<Comotores foram gravemente atingidos. Os 
exercícios só darão o resultado com que se conta se 
o indivíduo apelar para tôdas as suas energias, pois 
nem sempre é fácil obter dêle a cooperação, pr!nci
palmente se oOS danos sofridos lhe arruinaram a vida 
e o futuro. Tal é, entre outros, o caso dos indivíduos 
atacados de paralisia poliomielítica extensa ou de 
paralisia segmentar por fratura da coluna vertebral,. 
o caso dcs amputados de ambas as pernas ou de 
ambos os braços, ·etc. 

Nestes a depressão psíquica é a maior parte das 
vêzes tão profunda, que na realidade se mostram 
inaptos a fornecer o mais pequeno esfôrço. Será pre
ciso entregá-los primeiro a um psicólogo experimen
tado e a uma assistente social. Uma vez seguro de 
que a família e êle próprio estão ao abrigo das preo
-cupaçÕes materiais imediatas, o paciente tornará a 
encontrar a tranquHidade interior e voltará a inte
ressar-se pela existência. M1l:stra-se-á assim mais 
acessível a ação do psicólogo. 

O CENTRO DE REEDUCAÇAO 

O local mais· apropriado para tratar semelhantes 
doentes é um centro de reeducação. Aí o médico
diretor dispõe dum grupo completo de especialistas: 
um psit'ólogo, uma assistente social, um perito de 
g:nástica . médica, um fisioterapeuta, um prático da 
ergoterapia, um conselheiro para orientação profis
sional, um protético, etc. O orientação para :cada um 

SA'úDE E TRABALHO. 
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dos tratamentos é fixada pelo médico de acôrdo com 
os espec:.alistas. Ocuparão o primeiro lugar os exer. 
cícios ativos. 

. O programa quotid~·ano começa no dormitório, 
logo pela manhã ao acordar, por uma série de exer
cício·s a praticar na cama. Com as janelas abertas, 
o paciente entrega-se à execução dos movimentos 
que o quinesiterpeuta indioo·u. Cada qual exercita 
os membros que não se encontram imobilizados num 
gêsso. Os que continuam deitados mantêm, pelo 
exercíc:o da vontade, o tono muscular das pernas 
conservadas em posição fixa pelo gêsso e praticam 
movimentos com os braços. Se nem pernas nem 
braços estã.o livres, o paciente faz ginástica respira-

f:~""5C!'",''"'.:"" .. ;.:v~.., 
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paraplégia irreversível por fratura de vértebras. 
Logo que o estado geral o permite, convidamos o 
pa-ciente a fazer esfôrço de se pôr de lado, mudar de 
posiÇão na cama, de se assentar, de fazer a toilette, 
de se pentear e de tomar as refeições sem ajuda. 
Esta mobilização precoce evita a necrose de decúbito 
e ensina o doente a contar consigo mesmo. 

Por outro lado, praticamos simukâneamente a 
mobilização passiva dos membros paralizados, a fim 
de evitar as oontracturas e de conservar a comple
ta mobilidade às articulações. Devem-se repetir 
quotid~anamente semelhantes exercícios. O doente, 
pouco a pouco, conse·gue vir a sentar.se pelos seus 
próprios meios. Para facilitar tais movimento~ 

. . 
~~;;.;,;.·;...----J.....~-------:.:.:;....,~-~- "*" ""Jw&:' ·~ Jj -~- ~ •,;§'%~-~ 

(Fig. 4) Exercícios de Abdução e de adução prescritos a um paralítico. 

tória e esforça-se por melhorar a sua condição geral 
desenvolvendo o tono muscular por intermédio de 
oontrações frequentes (designadamente d·os mús
culos do abdome, da cintura lombar, da barriga das 
pernas, etc.). O encarregado da g:nástica médica 
deve estar sempre perfeitamente informado a cêrca 
do tratamento aplicado a cada doente. Trabalhando 
em estreita colaboração com o médico, é êle que 
indica individualmente a cada qual a ginástica ma
tinal que lhe convêm fazer . 

Pratica-se de novo, no decorrer do dia, a g:nás
tica médica livre ou dirigida. Fazem-se os exercí
cios na sala de ginástica (individualmente ou por 
grupos), no leito, ao ar livre, e por vêzes na piscina. 

Um exemplo pode-nos ajudar a compreender 
melhor a importância · dos exercícios · funcionais num 
programa de readaptação. Tomemos o caso d'um 
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equipam-se as camas oom um quadro metálico ao 
qual se fixam roldanas em que giram finas (fig. 4) 
A mobilização passiva das pernas paralizadas C()JlS

titui, ao mesmo tempo, um exercício de contra-exis
tência que desenvolve os músculos dos membros su
periores . 

Todo este treino prepara o inválido para abor
dar a fase que segue do programa de readaptação: . 
aprender de novo a andar. Ensinamos prime:ramen
te ao paraplégio a tirar partido dos movimentos dos 
tnncos. Sustentado pelas mu~etas e as pernas para
lizadas . Pode dt:sta maneira manter-se de pé e des
locar-se. No caso de as pernas não poderem susten
tar o pêso do o::>rpo, tornar-se-á necessário um apa
rêlho {).rtopédico de contenção para amparar os joe
lhos e os pés 

Conclui-se da nassa experiência que a reeduca-
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ção da marcha nunca conduzirá a resultado satisfa
tório se os músculos dos membros superiores e do 
tronco se encontram atrofiados. Compete per isso 
a ginástica desenvolver sistemàticamente esta mus

culatura graças a exercícios praticados na cama e 
na sala de ginástica . A reeducação do andar consti

tui um capítulo inteiro do programa da reeducação 
de que n:o•s é impossível tratar aqui mais pormeno
rizadamente. Contentemo-nos em lembrar· que com
porta o esfôrço para aprender a subir escadas, a mar
char- num terr ·eno irregular, a içar.se para um carro, 

a tomar o autocarro, etc. O inválido tem ainda de 
aprender a sentar-se numa cadeira, a levantar-se e 
a pôr-se de n'lllVO de pé quando está no chão. E' bom, 
finalmente, que os mesmos indivíduos saibam . cair 
sem se magoarem e levantar-se utilizando de mu
letas. 

O paraplégico reeducado continua, em geral, 
sem capaddade para percorrer grandes distâncias. 
E' preciso ensiná-lo· a servir-se duma cadeira de 
rodas . E' graças aos exercícios de ginástica que êle 
o conseguirá pouco a pouco. O paciente começa 
por aprender a transportar-se da cama para a cadei
ra de rodas e vice. versa. Aprende em seguida a le. 

vantar-se da cadeira, a ir à casa de banho e a reins
talar-se na cadeira. 

A execução dos diversos exercícios funcionais 
implica o ensino exato dos moviment;; s pelo moni
tor da ginástica. Êste tem por dever observar aten
tamente o doente e tomar nota de todos os porme
nores que complicam teu facilitam a reaJ.rização de 
certos movin1entos. Decompõe, consoante a neces
sidade, os exercícios funcionais numa série de mo
vimentos simples, que devem seguir uns a105 outros 
de ta'l maneira que o inválido consiga, ao fim e ao 
cabo, operar a síntese completa de todos êsses me:s-

................ , 

. f 
.... -, ................ ~ .. Ji·· 
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(Fig. 5) Ginástica com uma prótese'. 
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mos movimente-s. Êste modo de proceder admite no
instrutor determinadas qualidades de intuição . 

Os atos quotidianos - tais como a toilette, o 
banho, as refeições - permitem igualmente ao pa
ciente adquirir 13, domínio dos movimentos neces

sários a certas funções . Se encaramos, por exem. 
plo, o caso duma tetraplegia, o papel da enfermet:ra 
consistirá em fazer de cada refeição um pretexto de 
exercício: pode amparar o cn•tovêlo do doente e 

transformar desta maneira o ato de comtr num exer
cício ativo e assistido. 

EXERCíCIOS DE ADAPTAÇAO, PRóTESES, APA

RELHOS E MEDIDAS DE ORDEM CmúRGIC.&. 

Acontece muitas vêzes ser o doente obrigado a 
reconquistar o domínio de diversas funções. Só se 
atinge êste objetivo procedendo por forma metódica 
e pl'ogressiva. A finalidade dos exercícios de adapta
ção é precisamente a de ensinar o inválido a ajus
tar os atos às novas condições da sua estática e da 
sua dinâmica . 

Um amputado das duas pernas não tem apenas 

necessidade de exercícios em vista de desenvolver 
os músculos dos braços e do tronco ou de consoli. 
dar os cotos: precisa também dêles para adaptar o 
seu sentido de equilíbrio a uma nova percepção 
táctil do chão. Ao passo que o indivíduo nc•rmal re
cebe a sensação do chão naturalmente transmitida 
pelos pés, o amputado capta ·a mesma sensação ao 
nível d'uS cotos, dos braços e das espáduas, aos quais 
essa sensação chega por intermédio da prótese c 
das muletas.. O inválido tem pois de se habituar a 
uma maneira nova de registrar semelhante sensa
ção e de educar o seu sentido do equilíbrio por meio 
de exercícios apropriados. 

Os sistemas respiratórios e circulatórios têm 
igualmente necessidade de se adaptarem. A circula
ção do paraplégico sofre, com efeito, da ausência 
de contrações musculares ao nível dos membros in
feriores; êste fato significa a perda da vis a tergo 
que tão importante papel desempenha na . circula-
ção normal. Por outro lado, se a extensão da cir. 
culação per-iférica está diminuída no amputado, o 
trabalhe· dos músculos ao nível dos braços e do tron
co reve'la-se, em compensação, mais intensó'. 

Os problemas levantados pelas próteses e os 
aparelhos tortopédicos constituem um capítulo es
sencial da reeducação. Porque, muito embora a or
topedia vise sempre um resultado funcional, o in
válido só alcançará êste resultado à custa dum es
fôrço pessoal' de adaptaç~o . 

Tem de se habituar às próteses e aos aparelhos 
para fazer deles o melhor uso possível nas mais va
riadas situações. E' por êste motivo que a · ginástica . 
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com as próteses e os aparelhos constitui hoje a parte 
obrigatória de todo e qualquer programa de readap
tação. A técnica destes exercícios ocupa na ginástica 
médica um capítulo à parte, (figura 5). 

Podemo-nos, quando observamos os doentes a 
exercitarem-se com próteses e aparelhos, aperceber 
ràpidamente das imperfeições de construção ou de 
má qualidade. Torna-se muitas vêzes possível, quan
do a recuperação funcional está bastante adiantada, 
reduzir as dimensões do aparelho ortopédico ao mí
nimo indispensável. E' desta maneira, ou deixando 
no seu lugar próteses e os aparelhos, que a ginástL 
ca médica permite à ortopedia que realize progres
sos . 

A mobilização em imersã() na água goq;a da sim
patia dos interessados. Unta p'scina a 36° C permi
te praticar todos os gêneros de exercícios simples 
c principalmente aque1ues em que se tira proveito 
da resistência natural da água e da diminuição da 
massa dos memb:rtt:,s mergulhadooS. Mais fria (24 a 
26° C) a p ' scina torna-se ideal para os exercícios de 
condicionamento, tais como a natação e diversos 
jogos praticáveis na água. 

Os paralíticurs dos membros e os amputados be
neficiam.se em especial da natação. Nos últimos, a 
perda de importantes massas musculares modifica 
o equilíbrio em prov. to· das cavidades do organis
mo (tóra~x, abdome) . Podem flutuar mais fàc'lmen
te e nadar cem menos esf·ârço. Sucede muitas vêzes 
estes indivíduos diminuídos setirem-se melhor den
tro de ág,ua, na qual se podem deslocar sem &e
rem ajudados. 

A readaptação psicológica e social deve seguir 
r. par, no indivíduo, com o treinrOt muscular 

A recuperação dos movimento-s depara às vêzes 
com o obstáculo da resistênc'a dos tecidos, a qual
tal CfliiDO, por exemplo, a contractura nem sempre 
po·de se:r reduzida pela ginástica médica . Nestes 
casos, uma intervenção de cirurgia ortopédica pode 
remover êsse obstáculo, devendo, após a interven
ção, o doente regressar à ginástica o mais depressa 
po-ssível. 

' 
Os inválido-s de que se mosprezaram as contrat-

turas e as deformações, serão com freqüência con. 
fiados ao cirurgião ortopédico, o qual, logo desde o 
inícifr do programa de readaptação, restabelecerá a 
estática do doente por m~ÍIDI de intervenções de cor
reção. Torna-se por vêzes possível obter uma me
lhoria cinética graças a operações plásticas ( enxêr
to de tendões, remodelação de uma articulação, etc.). 
Antes de intervir em tais cas:>s, será bom subme
ter o doente a uma série de exercícios ginásticos 
comportando tanto movimentos de adaptação. Esta 
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" 
prova fornecerá informes de grande utilidade acêr
ca da perSIO·nalidade do paciente, da sua atitude in
terior a respeito da reeducação e das reservas de 
energia. O cirurgião pode então estabelecer mais fà· 
cilmente o programa das suas intervenções, adaptan
do-as aos dados individuais e calculando-as de ma
neira a facilitar tanto quanto p&ssível a reclassifica
ção profissional. 

Em caso de dúvidas, esta primeira tentativa de 
ginástica permite assentar já sôbre a orientação a 
seguir no tratamento de reeducação. Pode-se ficar 
a saber, por exemplo, se canvém tornar a ensinar o 
paciente a andar, ou se não será antes preferível 
prepat;á-lo duma assentada para se servir exclusi
vamente da cadeira de rodas. 

Se pretend·e conservar tôdas as capacidades fí
sicas, deve o doente prosseguir na g'nástica muito 
para além do programa de reeducação. Co·m êsse 
objetivo, encaramos atualmente a hipótese de orga
nizar sessões de ginástica nas próprias oficinas. 

Contribui igualmente para melhorar os resulta
dos obtidos a atividade de natureza despo-rtiva. E' 
muito importante para o inferiorizado físico, poder 
passar todos os anos as férias numa estância, em que 
se treine mais intensivamente·, e pratique eventual. 
mente um desporto designadamente a natação. As-
sinalemos, para terminar, que já ex!stem hoje em 
dia cursos de esquí para amputados. 

* 
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Dr. LOEL GOMES DE PINHO 

Unificação ·· da Assistência Médico-Social 

na Previdência Brasileira 

A Previdência, para a consecução ideal das suas 
finalidades, teria forçosamente que facultar ao seu 
sistema de atividade médico-social, os mêios lega~s 
e técnicos, necessários a uniformizar prerrogativas, 
bem como destribuí-las, de ma1~2ira justa e equânirr1e. 

As instibições que integram a previdência so
cial brasileira, é sabido, têm tôdas atualmente, den
tre as suas características de ürdem genérica, o úm
bito de ação nacional e a pluralidade maior ou me
nor de atividades profissionais, me3mo quando en_ 
quadram, apenas específica classe labor&tiva . 

A estruturação dessas entidades, entretanto, 
considerando as particularidades bío-sócio-econômi
cas que viriam a entrar nas suas cogitações, nem 
sempre foi precedida, como devera, dos estudos su
ficientemente científicos, imprescindíveis para que 
as decorrências relacionadas com essas particulari
dades, tivessem a aplicação prática de fato reqw:rida. 

Daí ser constatado, jf.. quando da sua criação, 
certa precaridade no tocante a perspectivas de pre
visões, mesmo em prazos mais ou menos próximos. 
Não estariam assim, aptas a condicionar ' a si pró
prias, maxime considerando tão somente as finalida-
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des primitivas imediatas das suas atribuições (apo
sentadoria e pensões), possibilidade futuras, quer 
ativas, indiretas ou passivas, de capitalizar re
cursos, se prevenindo contra intercorrências, que fa
talmente atingiriam suas bases econômico-financsi
ras. Dessas, umas considerando os fatôres passíveis 
de as desencadear, eram automàticamente previsí-· 
veis. Outras, ao contrário, ignorando êsses elemen
tos, não estar:am munidas dos meios necessários a 
fixar no tempo e no espaço, a ec~osão de dêtermina
dos fenômenos sociais. Tôdas, porém, fàcilmente evi
táveis mediante levantamentos das condições de 
saúde dos segurados incluídos na sua esfera de atua
ção e concomitantemente, através estudos pr.ofEs
siográficos relativos às atividades correspondentEs à 
classe profissional, para amparo da qual foi justifi
cada a criação dessas instituições. Assim, já se or
ganizaram, não satisfatoriamente armadas para en
frentar os riscos que, mais cedo ou mais tarde, por 
certo lhe seriam antepostos. Dêsse modo, fatalmen
te, lhe adviriam prejuízos que se estenderiam aos 
seus beneficiários, às organizações ~mpregadoras e 
como consequência lógica, à colEtividade em geral . 
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E por isso, precipuamente, que no ciclo do mo. 
vimento previdenciário brasileiro, em tal ou qual 
oportunidade, se encontram em situação insustentá
vel, essa ou aquela instituição. Os meios adotados 
para atender a essas circunstâncias, ta~vez porque 
utilizados de pronto em situações de crisEs e como 
soluções heróicas, não estavam · também sedimen_ 
tadas em fundamentos adequados para enfrentá-las. 

Tais meios (fusões e encampaçoes) não impedL 
riam, na realidade, que continua3sem os amparados da 
Previdência Social a usufruir na Instituiçiio que pas
sara a acolhê-los, pràticamente as mesmas regalias 
anteriormente desfrutadas, naquela a que origiària
mente pertenciam. Todavia, tomando conhecimento 
dos contribuintes de determinada enti.dade social, 
que essa se encontrava em estado de falência, para 
satisfazer finardades que dispositivos legais deter
minaram lhes fôssem dispensadas, é compreensível 
que pudessem se sentir decepcionados com o sh:.te
ma previdenciário e por conseguinte a sua confian
ça na nova instituição, passasse a ser encarada com 
reservas . 

A :;:olução referida, muito embora resolves. 
se de imediato os prob1emas insolúveis da Institui
ção encampada, por motivos óbvios, o impacto sofri
do na ent'dade encampadora, pela intromissão abrup
ta da instituição encampada, senão desequilibrava, 
pelo menos abalava não apenas sua estrutura econô:.. 
mico-financeira, mas também setores técnico- admi
n:strativos, sobretudo o encarregado da prestação da 
as3istência méd;ca. Persistindo os defeitos de origem 
em outras Instituições, dificuldad:::s semelhantes fo
ram surgindo em determinadas ocasiões. Consideran
do que sempre se manteve idêntica solução para aná
logos problemas, os fundhmentos empír~cos iniciais 
nunca foram removidos e certamente, por isso ne
nhuma reforma de base foi posta em execução no 
campo previd:::nciário brasileiro. Apenas, em conse
quência de fusões e encampações, o âmbito dessas 
Instituições se transformou de local, regional, e ter
ritorial - em exclusivamente territorial. E' de se 
pre:::umír, se permanecendo o mesmo "status quo" na 
Previdência, que novo·s paroximos eclodam e seja a 
mesma, a .:;olução sempre adotada. 

Cr)mo há na órbita previdenciária, segurados 
rrue, pelas particularidades profissionais apresenta_ 
d~s. poderiam pertencer indist:ntamente a essa ou 
aquela in3tituição, sobrevindo numa delas uma situa
ção de crise, a "emergência" continuará naturalmen_ 
ta a ser r<tE;ndida, de acôrdo com as normas anterior. 

· mente observadas. Sendo possível se estabelecer 
em grande parte dos casos, co.relaçõe3 concepcionais 
no que tange às classes laborativas que integram 
essas instituições, sob êsse aspecto, óbices para efe_ 
tivação de fusões ou encampações, serão contor
náveis. 

Dêsse modo, paulatinamente, e atravês a adoção 
sucessiva dessas providências, virá a ser atingida a 
"meta" visada para a prestação da assistência médico. 
social na Previdência, que é representada pela unL 
formidada de concepção, de estruturação, de execu_ 
ção e de de:stribu:ção. ~ 

Entretanto, êsse objetivo, através es3a conduta, 
só seria alcançado de maneira indireta, permaneceu. 
do para sua con:::retização, as bases empíricas, origL 
nàriamente existentes . Continuaria, portanto, a .en. 
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tidade de 5eguro.social resultante, sem dispôr das 
bases científicas capazes de impedir desajustes ou 
desequilíbrios e mantendo por ocasião de crises a 
terapêutica sintomática e não etiológica que seria 
realmente a indicada. 

Tal não aconteceria se previamente fôsse dedi
cado aos problemas médico.sociais da Previdênc1a, 
os estudos em amplitude e especificidade que sem. 
pre vem reclamando. 

Uma vez adotado3 estudos dessa natureza, 
ter-se-ia, como consequência imediata, uma rEforma 
de base que por certo, modificando radicalmente con
ceitos e fundamentos, condic:onaria uma assistência 
de acôrdo com princípios uniformes e por intermé
dio de organizações unificadas. 

Encarada a questão, de acôrdo com êsses precei
tos, os dispositivos constantes dos d .ferentes regula
mentos das diversas Intituições passariam a obser
var uma úni-ca norma administrativa e técnica, sem 
as v ar ~ ações, ext2nsões, limitações e restrições que 
atualmente ainda se constatam, de modo indistinto 
na Prev'dência, particularmente no que tange à ou
torga de benefícios, às dif.::rentes modalidades de se
guros e à mane' ra de ser dispensada a assistêr.cia: 
médica, muito embora, para tal fim, existam ditame3 
legais básicos, isentos de descriminações. Essa norma 
"un forme e unificada"; além de eliminar injustiças, 
possibilitaria, sem a utilização de outros recursos, 
afóra os já existentes, uma amplitude cada vez maior 
da ass · stência médico-social no campo previdenciá
rio brasileiro. A adoção, pura e simples de tal norma 
viria a constituir o marco inicial da extensão da as
sistência médica ao traba 1hador rural e a única ma
neira de tornar êssa, satisfatoriamente exequível. 

A assistência médico-social para ser tx:sta em 
execução na forma acima exposta, deveria contudo, 
previamente vencer os inúmeros obstáculos que p:::r
manentemente lhes são antepostos, nos diferentes se. 
tores administrativos e técnicos das instituições, os 
quais seriam, por si só, responsáveis p-Io entrave 
na concretização futura do objetivo em fóco. 

Êsses obstáculos não se fizeram presentes apenas 
hod;ernamente; já se faziam sentir nos primórdios 
do primeiro c:clo da grande evolução que a previ
dência Social sofreu após 1930. Conquanto fôsse sen
sivelmente maior . o número de Instituiçõ2s que mi
litavam na Previdência-Social, essas dificuldades se 
apresentavam na época, em menor escala. Isso- por
que, apenas 'as de âmbito regional ou local, dispen
savam a assistência médica propriamente, mesmo as
sim, e de modo insatisfatório, a caracterizada como 
de rotina. Muitas das questõ2s que presentemente 
estão em pauta na Previdê~cia Social ainda não exis
tiam, visto com as Instituições de maior contingente 
de amparados ou ainda não tinham-sido criadas ou 
se dedicavam especialmente às suas finalidades pre
cípuas, isto é, aposentadoria e pensõ:::s. 

Entretanto, já nessa oportunidade, por vo1ta de 
1935, p:oneiros da assistência médico.social no no3so 
meio, sentindo a complexidade do problema e a justi
ça em condicionar aos amparados da Pn:vidência, 
assistência médico-social uniforme e equitativa, co
meçaram a propugnar pela efetivação de soluções 
que se estribassem nessas bas:::s, apresentando para 
tal fim planejamentos, cuja amplitude variava natu-
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ralmente, de acôrdo com a objetivação que lhes fôra 
especificada. 

Como consequência imediata da atuação dêsses 
idealistas no âmbito previdenciário, :(oram, pelas au
toridades governamentais competentes,· indicadas co
missões cujas conclusões se observada3, teriam dado 
outra estru-::ura às Instituições de Previdência já 
existentes na época e as que posteri'Ormente foram 
criadas, bem como muitas das disparidades que ex~s
tiam e ainda persistem, teriam sido corrigidas. As
sim é que, em 1937, uma com ·ssão constituída por 
VITOR MOURA, CASTRO ARAUJO, CORINTO 
SILVA e FlORA V ANTI DI PIERO, os três primei
ros representantes de I n s t i t u t o e o último da 
C.A.P.O.E., apresentaram um plano de 'unificação" 
dos serv ·ços médicos denominado "PLANO AGAME
NON MAGALHÃES". Em 1&·13, como consequência 
do 1.° Congresso Inter-Americano de Seguro Social, 
foi nomeada uma outra comissão constituída por 
Paulo Câmara, Helvecio XavieT e Fioravanti Di Piero 
que apresentaram um p1ano posteriormente aprova
do e mandado ser pôs to em execução. Contudo, em 
1945 com o planejamento de maior amplitude do 
I.S.S.B., foi sustada a sue. execução. O I.S.S.B., 
todavia, por vários motivos, afóra os de ordem pura
mente juríd;ca, administrativa, atuarial, méd_ca e 
sccial, não foi ccncretizado, nem tão pouco, noutras -
oportunidades, err. que o problema voltou a ser es
quematizado em bas2s idênticós, tornou a merecer 
cog tações. Vários outros "·c:mgressos",- o congres
so inter-americano de trabalho em 1944, o congres
so das Associações Rurais em 1945, o congresso da 
A:;:sociação Paulista de Medicina Em 1950, o congres
so da Associação Médica Brasileira real" zado em 
Belo Hor"zonte, o 1.° Congreso da Associação Mé
dica do Distrito Federal, outubro de 1952 de cujo 
temár io com taram duas teses: ("a Instituição MédL 
co-social indicada a previdência brasileira e Estado 
atual e problemas médico-sociais da previdência 
bra~deira") * - todos organizados para apreciação da 
matéria em foco, adotaram unânimemente conclu
sões que se orientavam para a "uniformização e uni
ficação", como fundamento da prestação da assistên
cia médico-social no campo previdenciário. 

Como consequência indir2ta dos relatórios ccns
tantes de tais conclaves, órgãos governamentais, 
quando da Revisão da Lei Orgânica da Previdência 
Social, resolveram indicar comissão composta das 
ma ·ores autoridades que mPitavam no campo médi
co-social da Previdência, em cada um dos seus múl
tiplos setores de especializações técnicas. Isso, com 
a finalidade de ser elaborado um planejamento 
(1951-1952) , com base no qual fôsse criada uma mti
dade que, condensando todos os serviços méd~co-so
ciais das Instituições de Previdência, uniformizasse 
a prestação da assistência em causa. A citada co
m·ssão composta de dezmas de profissionais dos qua
dros técnicos e especializados dos I. C . A. P. , do ser
viço público e de órgãos patronais, se reuniu quoti
dianamente, durante vários meses. Apresentou como 
decorrência dos seus estudos, um "trabalho" adstri
to à reaLdade brasileira, estribado em fundamentos 
jurídicos, administrativos, atuariais, estatísticos, geo-
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políti'Cos sociais e médicos, considerado unânimen
te, como o "ideal" para a consecução do objetivo em 
fóco. Contudo, por vários motivos, que seriam per
feitamente contornáveis, além de falsas interpreta
ções e receios infundados de serem postergadas van
ta.gens ou direitos adquiridos, conquanto êsses só fa
cultados a amparados residentes em determinada 
cidade, foi o plano sustado. 

Tendo sido, todavia, a "uniformização e a uni
ficação" reconhecidas também nessa oportunidade 
corno a solução mais consstânea para atender as par
ticularidades decorrent2s do problema em tela e con
siderando a promulgação da lei n.0 1532 de 31-12-51, 
foi julgado, p0r quem de direito, pelos motivos ex
postos, preferível adoção, embora em caráter pro
v~ sório, de normas menos amplas, porém, mais es
pecíficas, representadas pela criação das chamadas 
"comunidades de serviço". Entreta.nto, malgrado a 
promulgação dêsse instrumento legal, afóra a insta
lação de novos postos do S. A. M . D. U. , serviço êsse 
cuja origem datava de quase um decênio, a Previ
dência Social não foi dotada de nenhuma outra "co
mun'dade de serviço", quer estribada na lei n.0 1532, 
quer fundamentada em outros dispositivos legais. 

Apezar da referida promulgação, ter se verifi
cado no fim de 1951, só anos após foram organiza
das comissões para p1anejar e estrPturar comunida
des em cumprimento a essa lei. Tais comissões, mui
to Embora não tivessem podido se dedicar a estudos 
na forma efetuada pelo conjunto de técnicos que p~a
nejou o I.N.A.M.S . (Instituto Nac ·onal d~ As
si~ttência Médico-Social), consubstanciou duas espé
cies de serviços unificados, o S . A. M. P. S., e o 
C.A.M.P.S. A ass:stência decorrente dessas organiza
ções seria perfeitamente satisfatória, se fôsse apenas 
encarada, através a esfera limitada em que fixava 
as suas atribuições. Ambos os serv:ços, contudo, r1ão 
conseguiram se estabilizar e ·concretizar o objeti..,o 
para o qual foram concebidos. É de se lamentar por
que respeitadas as extensÕe3 e limitações próprias a c a.. 
da um, tanto 0 I.N.A.M.S., com o S.A.M.P .S. ou C.A. 
M.P.S., estariam aptos a satisfazer na órbita em que 
fixaram suas atribu:ções, de modo uniforme, equita.. 
tivo e justo os interêss<:s de todos os elementos que se 
integram na Previdência So'bal. 

Recentemente, após iniciativa de conceituado 
órgão da imprensa, foram designadas com:ssões com 
a finalidade de estudar o estado atual em que se en
contra a prestação da assistência médico-social nos 
I. C. A. P. e de emitir conclusões que serviriam de 
subsíd ~os ao ante-projeto da Lei Orgânica da Previ
dência Social que tramita no Congresso Nacional. 
No que tange às Comissões de assistência médica e 
reedução e readaptação profissionais, os respectivos 
relatores (Armando Amaral, Loellinho, Moacyr 
Cardoso) apresentaram como fundamento estru_ 
tural de tal assistência, também a uniformidade e 
a unificação. 

Pelo visto, os trabalhos apresentados até o mo
mento, quer resultantes de in:ciativas oficiais quer 
de particulares, todos por intermédio de elementos 
que dispõ2m de títulos suficientemente credenciados 
na Previdência Social, foram acordes nas suas 
espec~ficações que, para atender de modo justo am
rados, prestigiar instituições e não prejudicar enti-
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dades patronais, a norma de ação teria que obede
cer rigorosamente as bas~s antes referidas. 

Inúmeras, porém, são, como foi dito; as dificulda·
des que avultam e entravam a marcha para a uni
formização e unificação da assistência médico-social 
na previdência brasil2ira, quer se leve em conta am
parados, instituições propriamente, unidade técnica 
e organizações empregadoras. Dentre elas sobres
saerp,_ além das deficiências de ordem genérica, àque
las relativas à particu~aridade de que, justamente a 
classe laborativa que mais carece de ampro méqico
social, menos recursos f.nancêiros e maiores encar
gos de família tem é que paradoxalmente menores 
possibilidades dispõem de usufruir uma assistência 
médica que satisfaça, realmente, às suas necessida
des. Ao contrár~o, as classes que tem padrão e nível 
social mais elevado, bem como suportam mElhor as 
contingências bio-sociais, são também justamente 
aquelas, para as quais se oferece uma assistência 
mais aprimorada. 

Acresce considerar que, se incluem nas dificuL 
dades. antes referidas as disparidades de recursos, . 
de teores regulamentare:>, bem assim a variabL 
lidade na outorga de benefícios análogos nos 
I. C . A_ P . , tudo isso resultando em ações despersi
vas, em limitações em mu~tipli cidad2 s, cujos prejuí
zos repercutem preponderantemente nas classes me
nos aquinhoadas, antes refzridas. 

Por outro lado, quando surgem dificuldades na 
Previdência vem logo à baila, como meio simples 
de resolvê-las, o aumento nas contribuições . E' de 
se presumir, todavia, que essa solução para resolver 
tais dificuldades, ou ainda para atender ao estabe
lecimento de novos planos

1 
de caráter médico-soc!al. 

só poderia encontrar certa r .: ceptividade nas c1asses 
que tem possibilidades de arcar com maior tributa
ção nos seus salários. Isso porque, umas suportam 
mais fàc:Imente do que outras uma e:evação na taxa 
de contribuição e também porque sabem perfeita
mente essas classes que nãü existe proporcionalida
de entre salários e benefícios, ficando os serviços, 
principalmente ·os relacionados -com a assistência 
médica melhor dotados, se mant!.das as mesmas bases 
tributárias, em se tratando de salários mais eleva
dos. Constitui êsse, um dos obstáculos encontrados 
para a extensão dos beneficios decorr2ntes da as
sistência médico-social aos rurais, visto como no 
n osso meio, nã.o existe um salário que sirva de base 
razoável a uma tributação compulsória. Tal fato se 
deve a que, o salário rural é em grande parte pago 

' . 
através utilidades, ou mediante concessão de lote 
de terra pelo proprietár~o, para efeito de r etribui
ção de parte da produção. 

No que se refere e3pecificamente à assistência 
médica, a falta de uniformidade de sua prestação 
é flagrante, não só em relação às Instituições entre 
si, como particularmente numa determinada, se se 
considerar a localidade em que é dispensada. En
quanto que em umas, nas situações antes assinala
das, são facultadas instalações, material e pessoal 
técnico que se podem considerar como "modelares", 
em outras, a prestação da ass:stência médica quando 
presente, chega até a ser condicionada, apenas atra
vés de consultas de clínicos, muitas vêzes estranhos 
ao seu quadro funcional. 
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Por outro lado, erri .determinadas regiões, locali
dades ou bairros, há Instituições de Previdência dis
pondo de serviços médicos sat:sfatõriamente, apare
lhados, mas utilizados de modo insatisfatório, uma 
vêz que incompreensivelmente dos mesmos só se po-, 
dem valer os seus respectivos amparados. 

Ê:>se fato torna-se desepcionante, quando no 
mesmo local também existem outras entidades 
previdenciár!as que aí não apresentam unidades 
médicas convPnientemente organizadas . Ficam 
assim os segurado.3 dessas últimas instituições 
inexplicà\rélmente impossibilitados de frequentar 
serviços de institutos congeneres, devidamente apa_ 
relhados e :;em que por isso, a sua utilização possa 
acarretar quaisquer prejuízos aos seus próprios 
amparados. 

As normas regulamentares que permitissem tal 
liberalidade de conduta na prestação assistencial, ob_ 
servados, por certo, critérios pré-estabelecidos, teria· 
bôa acolhida entre as partes interessadas. Isso por
que, tôda vêz que a Previdência Social de um mo
do geral ou particularmente determinada Instituição, 
procura atender tal ou qual atribuição médico-assis
tencial, através de bas2s tanto quanto possível, racio
nais e científicas, sob fórma uniforme, equitativa e 
justa, encontra o apoio dos e!ementos diretamente 
interz-ssados, isto é, segurados, empresas, bem como 
ent;dades de classe. Além disso, o resultado canse
quente r2percute favoràvelmente, em tóda massa 
previdenciária. Por isso satisfaz a op~nião púb~ica, 
::om o que se sente prestigiada a cúpula admini3tra_ 
tiva e jndicativa da PrevidPncia Soc!.al. 

Merece aqui ser citado como exemplo, a nova 
orientação dada pelo Departamento de Benefícios do 
I. A. P. I. ao seu setor médico-pericial. O sistema 
que era adotado para outorga ou denegação dos be
nefícios por incapacidade laborativa, bem assim os 
requisitos t2cno-administrativos que o norteavam, 
sofreram modificações. A rotina resultante foi es
tribada em estudos e planejamentos* que tiveram 
em mira, antes de tudo, a dec2são imediata para a 
pretensão requerida . A tendido-, prel;minarmente, ês_ 
se detalhe, o plano passou a possibilitar á nova ro
tina, melhor aproveitamento dos recursos materiais 
e de técnicos, com o que, apesar da redução dos gas
tos , o nível do serv:ço se tornou mais e1evado. Essa 
melhoria se evidenciou, não só diretamente pelos 
dado·s estatistícos, como indiretamente através a di
minuição sensível em todo território nacional, das 
que~xas e rec~amações formuladas pelos interessa
dos, orgãos de classe e entidades empregador.:s. 

A rotina atualmente estatuída no I.A.P.I., pa
ra os serviços cuja responsabilidade é a avaliação 
da capacidade !abortiva, comquanto seja a mais apri
morada no campo previdenciário, ainda não póde 
ser, entretanto, considerada "a ideal". Isso pelo fa
to de que, o planejamento em questão não poude se 
estribar convenientemente na Psicofisio!ogia, uma 
vêz que faltam às Insituições de Previdênc:a Social 
recursos, de técnicos, de mataiais e de instalações 
capazes de satisfazê-lo integralmente. 

Para o fim médico-pericial, os fatores filosofL 
cos e doutrinários que regem a Psicofisiologia, não 

* Thomaz Russell Raposo de Almeida 
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são tomados na devida conta no nosso meio. Além 
disso, os textos legais vigentes não lhe facultam, 
fundamentos de ordem jurídica capazes de por seu 
intermédio, ser permitido o estabelecimento de uma 
conceituação de incapacidade laborativa, alicerçada 
em base uniformes científica e justas. 

Por todos êsses motivos, em particular por ser 
a Psicofisiologia Aplicada ao Trabalho pouco conhe· 
cida entre nós, não é compreendida e por conseguin
te não dispõe da simpatia dos elementos que se in
tegram na órbita previdenciária hrasilenra . 

Finalmente, a falta de uma Rc:educação e Rea
daptação Profissionais cientificamente estruturadas, 
estribadas Em Serviço Social perfeitamente organi· 
zado, representa concomitantemente, razão bastan
t~ para gue . a concessão de benefícios por incapaci
dade laboràtiva, se mantenha apoiadá em bases :rfi"àis 
ou menos empíricas . 

Entretanto, abstraindo-se tais óbices, a nova ro
tina tecno-administrativa adotada pelo I.A.P.I., pe
los resultados favoráveis obtidos, quaisquer que se
jam os aspectos através os quais seja apreciada, de
veria servir de modêlo para as demais instituições, 
congênere.3 e "provisoriamente" oficializada sa Pre
vidência Social, sofrendo, contudo, as modificações 
cabíveis, em futuro, quando o sistema médico.pericial 
n~ previdência, se estruturar totalmente dentro dos 
prece'tos que regulam a Psicofisiologia Aplicada ao 
Trabalho . 

Ao contrário do que foi anteriormE:nte expôsto, 
como a destribuição da assistência médico-social, 
malgrado os preceitos legais que a disciplinam não 
se faz, de um modo geral, por intermédio de normas 
ci.entíficas e de maneira equan:me, quase sempre as 
partes interessadas não se julgam satisfeitas, não de
positando, por isso a devida confiança nos orgãos 
previdenciários. 

Pode-se espec:ficar em contraposição ao exem
plu antes descriminado, as inúmera3 disparidades, 
decorrentes precipuamente da falta de uniformiza_ 
ção e de unificação· na Previdência. Dentre elas, ca
be citação, a mult:plicidade inconcebível de serviços 
médico-assistenciais á disposição de determinados 
segurados, apenas em consequêricia de suas caracte_ 
rísticas profissionais, de suas f~liações institucionais 
e de particularidades relacionados com o local em 
que se encontram fixados. Em tal mu!tiplicidade, se 
inclinem além dos serviços da imtituição de previdên
cia responsável, os do S. A . M . D. U., os de assistên
cia patronal e domicEiária privativas, do SESI ou 
SESC, os dos respectivos sind:catos, os das associa
ções de classe, os de organizações industriais e co· 
merciais . A todos se acrescentam os dos hospitais 
e ambulatórios de caridade, os de pronto socorro mu
n :cipal, os de sociedade beneficentes, os das difc:ren
tes policlínicas e de um modo geral todos aqueles 
facultados a indigentes. 

Para que essa multiplicidade possa existir, as 
entidades empregadoras se vêm obrigadas á contri
buir mais de uma vêz, para um mesmo fim médico
social. Afóra disso, tomando-se me consideração O:! 

serviços médicos de caráter público propriamente, há 
que ser considerado o acréscimo da tributação, re
presentado pe!os impostos que atingem de modo ge
ral e indescriminadamente, a tôda a população. Essa 
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multiplicidade, essa dispersão e mesmo a falta de 
assi3tência méd~ca acarreta, como é óbvio, desconten .. 
tamentos nos segurados e descredito deles para com 
as Instituições a que estão filiados. 

É d~ se notar que a falta de determinada pres
tação médico-assistencial não pode ser compreendi
da senão como desorganiz·ação, uma vez que, a eco
nomia que impede a sua destribuição equitativa é 
inconcebível, pois afeta d~sposições constantes de 
preceitos legais. Do mesmo modo, o desperdício e o 
supérfluo não merec€m boa acolhida, pelo menos 
por parte daqueles outros segurados que não podem 
se valer também dessas regalias, visto como além de 
lhes desapradar previlégios, presumirem que os gas
tos decorrentes, por certo determinarão lim;tações 
em outros setores das prestações médico-sociais. 

~ -
A classe dos comerciários, por exemplo, não é 

das econôrriicamente menos aquinhoadas, nem tão 
pouco a de condições sanitárias mais precárias. To
davia, em certas loca:iddes, especialmente nas ca
pitais dos estados, dispõe de serviços médicos abso
lutamente satisfatórios e podem se valer da multi
plicidade antes referida, muito embora em outras, 
ao contrário, nenhuma assistência médica lhes é fa
cultada, apesar de serem em tôdas, idênticas as ba_ 
ses pelas quais contribuem. 

Acresce considerar que quando não há falta ou 
limitações, a dispersão é a regra . Constata-se, em 
bairros de inúmeras cidades que os s<:rviços médicos 
das instituições de previdência social e também das 
outras entidades a:>sistenciais acima d escriminadas, 
funcionam com freqüência reduz:da, em regime de 
turnos, com pessoal técnico e material espzcializado, 
pouco solicitados. Um único "serviço", em cada bair
ro que justificasse a sua instr.lação, convenientemen
te aparelhado, atuando nos três turnos, satisfaria 
com economia d2 pessoal, de material e de instala
ções ás necessidades médicas da massa demografica 
prévidenciária aí residente. 

Dêsse modo, além de tôdas as vantagens de or
dem técnica e econômica antes referidas, facultar
se-ia melhor atendimento e maior confôrto ao am
parado. Idêntico aproveitamento observar-se-ia em 
cidades do interior onde essa ou aquela instituição, 
só dispõe de tal ou qual especialização médica. 
Poderiam, assim, através da reciprocidade de servi
ços, se bastando umas ás outras, se bastarem a si mes
mas. Evitariam, com essa norma de conduta, a uti
lização de serviços profissionais de particular.es que 
como é sabido acarreta acréscimo considerável dos 
gastos . 

Torna-se-ia também, por êsse motivo, desne. 
cessária a locomoção ou o transporte de um ampara
do, de uma para <Jutra loca!idade, cuja distância en· 
tre si é, por vêzes, de centenas de kilometros. Isso 
porque, muito embora a instituição de previdência 
responsável, na localidade não estivesse aparelhada 
para dispensar determinada modalidade assistencial, 
certamente uma sua congênere se encontraria apta 
para tal fim. 

Pode-se concluir do que foi exposto, que muito 
embora a Previdência deva ser e seja afirmada co
mo "uma só", não há realmente uma uniformidade 
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e uma distribuição equitativa, nas diferentes f6rmas 
de prestação 'da assistência médica . Para determi
nados amparados é completa, até com multiplicida
de e desperdício, ·muitas vêzes superior em ré: cur
sos técn~cos á dispensada pelo particular, quando no 
seu mais alto nível. Para outros é deficiente, restrL 
ta, sumária e mesmo ausente. . 

Por t ôdas essas razões, verifica-se que existe na 
Previdência Social brasile:ra, situações de previle
gios e de limitações, condicionando ora o supérfluo 
ora a precariedade, havendo pois, como conseqüên
cia, injustiças. 

I 

As . maneiras de corng1r tais injustiças, partin~ 
do-se da premissa de ser a Previdência considerada 
como "uma só", convergem pp.ra a "uniformização e 
a unif:cação''. 

As hipoteticas desvantagens que a unificação 
ncarretaria a certas classes profissionais que, nessa 
on naquela localidade, já usufruem uma assistênda 
médica pelas mesmas reconhecida como realmente 
sat~ sfatória, em virtude da sua extensão a ampara
dos de outras instituições congêneres, só subs~stem 
8.parentemcnte . Isso tendo em vista que, o receio 
dos prejuízos presumíveis seria eliminado, tão 
logo a ação unifqrme e unificada se manifestas
se no campo previdenciário e os resultados positi
vos da reciprocidade ficassem evidenciados . 

Nenhuma das Instituições de Previdência Social 
muito embora se tome co{no referência, apenas um~ 
localidade ou sequer um bairro, poderá bastar a si 
própria em todo o campo da assistência médico-so
cial. Se uma instituição, por êsse ou aquele motivo, 
organizou melhor tal ou qual modalidade ass:sten
d<il, o me:omo pode ter acontec:do com uma congê_ 
nere em relação a outra fôrma de prestação médico
social. 

A unificação complemé:ntaria, uma a uma, tô
das essas diferentes espécies de ass.stência. Corri
gindc a multiplicidade e o supérfluo, substituiria a 
profundidade limitada pe:a extensão satisfatória. 

Seria, além d sso·, fator básico para se por em 
funcioname:ato a Reeducação e Readaptação Profis
sionais . 

Se tal "des' deratum" ainda não foi conseguido, 
talvez a r esporJsabilídade ca:ba ao fato de que, nas 
oportunidades em que a Previdência como "todo" ou 
Instituições isoladamente cogitaram, na realidade, 
de instalar serviços des:oa natureza, não admitL 
ram que a uniformização e a unificação representas
sem na espéc~e fundamentalmente, a condição ele
mentar "sine qua" non", para que os mesmos ele_ 
nassem e demonstrass2m a utilidade justificadora 
da sua criação. Sendo pacífico na própria Previdên
cia que pela simplzs razão do seu funcionament.o , 
grande parte das dificuldades em que debatem as 
InsLtuições que se encontram na sua órbita, seria 
eliminada, não se compr eende que szja prote~ada a 
organização de tais serviços indefinidamente . 

Acresce considerar, que sem uma Previdência 
Social, em bases uniformes e unif:cada, será também 
pràticamente impossível a extensão da assistência 
médica ao trabalhador rural. / 

Adotando-se o pr:ncípio de uniformização e dP 
unificação, duas serão fundamentalmente as diretri-
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zes á se observar, no que tange às normas de orien
taçãO: "Uma, encarando a assistência em causa, de 
môdo geral e amplo . Nêsse caso, levar-se-ia em con~ 
ta tôdas · as suas particularidades e considerando-se 
o território nacional como um "todo". Nesse plano 
assistencial, os amparados da Prev:dência seriam en
quadrados na estrutura geral de maneira indescri
minada. Prestar-se-ia a assistência médica sem li
mitações e de modo equitativo. Haveria centraliza
ção de or~entação técnica com descentralização ad
ministrativa. Para tal assistência se torne.r mais fà
cilmente exequível e acessível a tôda a massa pre
videnciária a ser amparada, o território nacional 
seria divid~do em regiões. Essas, todavia, não obe
deceriam o ponto de vista político. Tomar-se-ia como 
fundamento ·da divisão regional, tanto quanto pos
sível, as vias de comunicação (rc.dcviárias, ferroviá
rias, f1uviais, marítimas e aereas). Cada região seria 
sub-dividida, de acôrdo com as suas características 
e na forma reclamada pelas suas necessidades. Che
gar-se-ia, assim, a "unidade méd :co-~ocial" repre-' 
sentada por um "médico" . Essa unidade poderia ser 
fixa ou móvel. Na organ:zação de um serviço mé
dico-social com tal estruturação, a "unidade médi
co-soc;al" seria a unidade elementar e represênta
r ia a célula de tôda a organização. Além do mais, 
constituir-se-ia em fâtor de grande va~ia, na coli
mação do ideal r epresentado pela extensão da pres
tação da assistência médico-social, ao rural e seus 
dependentes . 

Concebido o problema da assistência médico-so
cial sob os aspectos expostos e dando-!hes a estrutu
ração básica e mín:ma referida, por certo, criar-se
ia um "serviço" de grande amplitude, adstrito per
feitamente aos preceitos técnicos e previdenciários 
indicados e apto a pré:star a tôda a massa amparada 
pela Previdência, uma assistência médico-social, uni
forme, científica, equânime e principalmente justa. 
Seria na espéci.e, a solução mais indicada a atende:r 
de modo racional, a todos as particularidades decor-

, rentes do problEma da ass:stência médico-social no 
nosso meio e por conseguinte a "ideal" . 

"Outra", com caráter de unificação limitada ou 
específica, com predominânc:a local ou regional, na 
qual se poderiam enquadrar as "comunidades" já 
existentes. Êsse segundo tipo, além de não determi
nar as modificações estruturais de fundo, que a Pre
vidência Está a demandar, não satisfaria aos ele
m <: ntos que a integram nem aos seus interêsses di
r etos. Além disso, para a sua concretização há obs
tácu1os fundamentais, de ordem geográfica, socioló
gica, tr. butária, estatística, atuarial, administrativa 
e técnica. Por outro lado, a adoção dêsse critério 
como solução, o que aliás já o confirma a prática, 
não· afastaria os entre-choques de instituições, a de
ficiêíÍcia de material e pessoal, a exploração do téc
n:co, bEm como o nível relativamente mais baixo 
da própria assistência. Possibilitaria ainda, uma au
tonomia, uma hipertrofia e um desvirtuamento 
tecno-previdenciário que não se enquadram dentro 
dos conce:tos e doutrinas que regem a previdência 
e a técnica propriamente -dita. 

Por outro lado, se se procurasse chegar à "meta" 
almejada, partindo-se da solução limitada das "co-
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munidades de serviço", o lapso de tempo necessário 
à consubstanciação dêsse objetivo seria muito dila
tado e impossível de ser previsto. 

Serve cçmo comprovação dessa assertiva, o fato 
de que, durante o tempo da evolução da Previdência 
Social, apEnas foram instaladas comunidades de ser
viço, relativas a uma única modalidade assistencial, 
a "domiciliar e de urgência". Acresce considerar que 
não foram poupadas críticas à maneira pela qual 
têrr. sido instalados postos de serviço dessa nature
za. Além disso, os gastos dispendidos com êsse tipo 
de comunidades, têm se revelado bem superiores 
aos que dispendiam as Instituições quando essa as
sistência era prestada diretamente por seu inter
médio. 

Quanto as recomendações emanadas do D.N.P.S., 
no que se refere à cooperação que deveria ser obser
vada pelas Instituições de Previdência Social, rela
tiva!llente à reciprocidade de serviços ou ainda no 
que se refere a segurados em trânsito, se trata da 
prestação assistencial apenas eventual, sem bases 
organizadas, pouco conhecida por parte dos contri
buintes e que só excepcionalmente tem sido obser
vada. Não pode, por conseguinte, merecer acolhi
da como forma de prestação de "serviço em comum". 

Desse modo, tendo em vista o tão pouco que foi 
conseguido sob 0 aspecto uniforme e unificado, du
rante fodo o movimento previdenciário brasileiro, é 
impossível qualquer previsão no tocante a unifica
ção geral dos serviços médico-sociais, de acôrdo com 
a solução considerada como "ideal", se tal objetivo 
fôr atingido, tão somente para atender a crises nas 
instituições e como terapêutica heróica. 

Por outro lado, não se levando em conta os de
feitos e particularidades negativas próprias às comu
nidades em si, fato já apontado e confirmado nas 
atualmente existentes, êsse sistema apresenta gran
des obstáculos relativamente aos critérios que po
deriam presidir a sua instalação . Êsses critérios se 
resumiriam nos dois seguintes: 1) serviços organi
zados em bases gerais e sem l imitações no que se re
fere às diferentes formas de prestação especializada, 
porém apenas em âmbito regional ou local; 2) fun_ 
damentado em modalidade assistencial. A primeira 
hipótese, iria esbarrar em um sem número de im
pecilhos, não só no que diz respeito aos amperados 
mas também aos serviços médicos e às próprias ins
tituições. Essas, contribuíram, principalmente às que 
possuíssem serviços melhor organizados para entra
var e dificultar a prestação da assistência sob essa 
forma. No que se refere ao critério cujo princípio 
é a modalidade assistencial, quer em âmbito local, 
regional ou nacional, as experiências feitas na pre
vidência brasileira, ou não puderam ser postas em 
execução, ou não deram os resultados esperados. 

Como exemplo, citamos no primeiro caso o Pla
no para implantação do serviço de Assistência à 
Tuberculose :- na Previdência Social, decorrente da 
comissão nomeada por efeito da Portaria D.N.P.S. 
966 de 27 de junho de 1947. No segundo se enqua
dra o S .A .M. D .U. Não foram satisfatórios, como 
foi dito, as experiências feitas com tal serviço, não 
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por motivos de ordem técnica especificamente mas 
pelo alto valor unitário dos atendimentos bem como 
pela hipertrofia, pela autonomia e pela possibilida
de de subverção da própria subordinação adminis
trativa que em certas eventualidades poderia vir a 
condicionar. Além disso, a organização por modali
dade assistencial permitiria, de modo incontrolável, 
com o correr dos tempos, a existência de uma co
munidade para cada especialidade de serviço médico. 
Êsse fato, que por motivos óbvios teria tendência a 
acontecer, certamente contrariaria todos os princÍ
pios tecno-administrativos a que uma previdência, ci
entificamente organizada deveria se ater. 

O sistema de prestação da assistência médico
social, sob a forma das chamadas "comunidades" en
contraria também grandes obstáculos, relativamen
te ao critério e normas que deveriam presidir às 
bases de contribuição de cada instituição. Êsses cri
térios também se resumiram em dois. No prit~eiro, 
tomar-se-ia por base o número de segurados; neste 
caso, ainda se tornaria necessário fazer o desdobra
mento em segurados existentes na localidade, na re
gião ou na instituição. Nessa hipótese, as grandes 
instituições é que suportariam todo o pêso propria
mente, das comunidades. Essa situação, já não pos
sibilitaria presentemente, como -outrora, disparida
des em tão alto gráu, uma vez que tôdas as Caixas 
de Aposentadoria e Pensões, tendo em vista as di
ferentes fusões que sofreram, ou se integram na 
C.A.P.F.E.S.P. ou em Institutos. Na segunda even
tualidade, observar-se-ia como princípio, o número 
de "serviços prestados" . Nessa última, justamente 
as classes de condições sanitárias mais precárias é 
que arcariam verdadeiramente com a responsabili
dade das comunidades. 

E' de ser considerado, além disso, que essas or
ganizações, como aliás em determinadas ocasiões 
já o provou a prática, poderiam vir a desfrutar tal 
autonomia que, ao invés de se dirigir para o obje
tivo representado pela unificação geral, cada vez 
mais dela se afastaria. E ainda poderiam surgir, 
por motivos óbvios, comunidade de serviços tecni
camente não indicadas, traduzida pela tendência à 
espeCialização máxima, fato êsse que prejudicaria 
c: fim almejado. 

Pelo visto, somente por intermédio da unifor
mização e da unificação serão facultados os elemen
tos fundamentais para que os serviços médico-so
ciais da Previdência possam dispor dos meios neces
sários a concretizar uma assistência em bases racio
nais, científicas, equitativas e justos. 

Dentre a3 soluções passíveis de adoção, obser
vada a premissa em questão, umas são contra_indL 
cadas pois não encontram o necessário apoio nos ver_ 
dadeiros princípios médico-previdenciário, enquan
to que outras constituem meros paliativos de uma 
"solução ideal" que com isso mais longinquamente se_ 
rá alcançada. Portanto, ambas devem ser despreza
das, orientando-se então as conceituações e planeja
mentos para a consubstanciação de uma "assistência" 
de âmbito nacional, na qual se congregue todos os 
serviços técnicos das atuais Instituições de Previdên
cia Social. 
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A. P. R~ J. 

Presidente: LUIZ DE TOLEDO PIZA 

Com várias solenidades, a Administração do 
Pôrto do Rio de Janeiro comemorou em julho últi
mo o seu Cinquentenário, constituindo pontO< alto das 
mesmas a Exposição comemorativa que se inaugu
rou no dia 12, com a presença do representante do 
Senhor Ministro da Viaçã·o, e diversas autoridades 
governamentais, tendo a mostra de que despertou 
enorme interêsse público, sido organizada pela As
sessGr ia de Relações Públicas da APRJ sob a dire
ção do Sr. Irénio Delgadc. e seus auxiliares . 

O Departamento de Acidentes do Trabalho, do 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, 
convidado a participar da referida Exposição com
pareceu aos três painéis que lhe foram reservados 
dispondo no 1.0

, dísticos sôbre prevenção de aciden
tes e em destaque o nome do Presidente desta Autar
quia, Sr. Luiz de Toledo Piza, - no 2.0

, uma refe
rência ao uso da boa alimentação em substituição 
aos medicamentos, ilustrando com trabalhos- em mo-
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Cin~uentenário 

~o Porto 

~o Rio ~e Janeiro 

lagens o tipo de alimentação padrão e o teor vitamí
nico da cada alimento, e no 3.0 painel, a exposição 
de molagens com caractéres de moléstias profis
sionais e ,os processos de prevenção, incluindo-se 
também um manequim equipado com diversos tipos 
de material de prevenção . 

Vasto material de propaganda tanto da Admi
nistração do Pôrto do Rio de Janei11o como do De
partamento de Acidentes do Trabalho, foram distri

buídos aos visitantes . 

Nos painéis da Administração do Pôrto do Rio 
de Janeiro, fêz àquela Assessorias um gráfico ilustra. 
elo de tôdas atividades da A. P. R. J. nos seus 50 
anos de existências demonstrand,O\ o grande progres
so; no setor técnico, e dizendo das várias atividades 
da Administração do Pôrto do Rio de Janeiro dando 
margem a que o visitante se inteirasse da amplitude 
dos serviços prEstados e executados pela Autarquia. 

SAúDE E TRABALHO 
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I 
Colaboração 

de 
DULCE CORDEIRO 

I 

Verticais 
1 - Número indivisível; 3 - Singular; 4 - Ver
melhão, feito de enxôfre e mercúrio; 6 - Raiva; 7 
- Duas vêzes; ,8 - Rio da Itál1ia; 9 - Antes de 
Cristo; 11 - Pulir, alisar; 13 - Cidade da Caldéia; 
14 - Orvàlho, lágrima; 17 -Nome próprio femini
no; 18 - Forma arcáica do artigo O. 
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SABEDORIA 
"ENQUANTO um advogado curvado, de óculos 

no nariz. folheia um autor, ao lume de uma lâmpa. 
da; em busca da autoridade que lhe comobore o or
gulho e o encontra, o advogado autivíssimo curvado 
também, os õculns no nariz, ao lume de uma lâmpa
da, consulta atentamente o mesmo tratadista à pro
cura da doutrina contrária - e acaba por enconLá
la. - GUERRAZI. 

Horizontais 
1 - Juntar; 2 - Escarnecer; 3 - Grande estabele

cimento de fabricação industrial; 5 - Terceira ne-ta 

musical; 7 - Quadrupede ruminante; 8 - Sem mis

tura (feminino); 10 - Fruto da Cajazeiro; 11 -

Ave noturna semelhante a cun~ja; 12 -Denomina

ção geral para os anuros de pele lisa; 14 - Outra 

coisa; 15 - Estuda; 16 - A criminosa . 

SOLUÇAO' DAS PALAVRAS CRUZADAS 

Horizontais - 1 - Um; 3 - Uno; 4 - Uzífur; 6 -

Ira; 7 - Bi; 8 - Pó; - AC; 11 - Buir; 13 - Ur; 

14 - Aljofar; 17 - Léa; 18 - El. 

Verticais- 1- Unir; 2- Mofar; 3- Uzina; 5-

Mi; 7 - Boi; 8 - Pura; 10 - Cajá; 11 - Bufo; 12 

- Rã; 14 - AI; 15 - Lê; 16 - Ré. 

/ 

Pensamentos . 

É pior a incerteza do 

md que a certeza do bem 

OROUIDEA 

SAúDE E TRABALHO 
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I 
Sonia de 

Souzaj{Soares 

I 

CQI\jSELHOS úTEIS 

1) Não se preocupe com sua altura. Baixinha ou 
Alta, você poderá ser linda, se conservar as 
proporções devidas 

2) Quando tiver de fazer uma refeição ligeira, tome 
um copr;• de leite ou coma uma fruta substanc;osa. 
um copo de leite ü U coma uma fruta substân-
ci.n-sa. 

3) Corrija os inconvenientes da carne e dos ovos, 
comEn do lara.nja e salada . temperada com caldo 
de 1\imão 

4) As manchas branca dos móveis envernizados de
parecem quando esfregadas com óleo de linhaça 
fervido e cinza de charuto. 

5) As cortinas de "tulle" e de renda ficarão mais re_ 
sistentes, se antes de serem passadas a ferro·, fo
rem exaguadas com água de arroz . 

6) Quando estiver com os dentes amarelados, lave
os com uma mistura de açúcar e suo: de limão. 
Ficarão branquinhos. 

l~~ ~ \t t \l 8- l~ \l ~ () ~ 

AGOSTO 

Registramos para o próximo mês os aniversá
r ios natalícios dos seguintes servidores dêste I.A.P.M. 

Dia 1 - Dr. Abel Drumond - Olavo Cesar Gon
c;alves ..__ Dr. Abel Dominoni - Augusto de Souza. 
Dia 2 - Cesar Almeida Rodrigues - Paulino Fra
ga - José Steiner do Couto. Dia 3 - Domingos de 
Oliveira Lima -.., Nestor Fontes. Dia 4 - Edilberto 
de Carvalho. Dia 5 - Gilson Costa Pereira - José 

JULHO DE 1960 

Martins dos Santos. Dia 6 - Dr. Carlos Lassance 
Fontoura- Luiz Gonzaga Alves Lima. Dia7- Car
me!ita de Souza ·- José Pereira de Faria. Dia 8 -
Iar a Marino de Paiva - Jorge Ferreira Porto. Dia 
9 - J osé Evaldo de Araújo - Osvaldo Augusto da 
Silva - Dia 10 ~ Eva de Araújo Pinto - Guilardo 
Rebelo FiguEiredo - José Francisco dos Santos -
Lourenço Bezineli Ma gani - José Mariano dos San
tc s. Dia 11 - Maria Helena Fonteneli de Araújo. 

23 
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Dia 12 - Afonso Pereira Vaz - Sidney Cametá -
Maria Clara dos Santos Fernandes - Esmeralda 
Fernandes Cereira - Geraldo Ribas Pais Barreto. 
Dia 14- Renato Pupo - Adernar Bastos Ferreira 
da Silva - Maria Bastos de Rezende Costa. Dia 15 
- Ali:ce Barros Monteiro - Ayrton Fonseca -
Carlos Rogério Dutra Daniguo. Dia 16 - Roque 
Soares da Silva - Geraldo Soares Nepomuceno So
brinho- Euclides José Queijo. Dia 17- l1ka Soa
res - Ayrton Dionísio - N elly Menezes Pimentel 
-Alberto Belchisedeck Pontes Azevedo - Haydeé 
Mendes Cabral - Arlete Costa de Queiroz - Mil
ton Simões. Dia 18 - Raynaldo de Jesus. Dia 19 -
Celso Rodrigues Maio - Oscar Rego - Hani Arti
mos Paulo - Vera Maria Moreira de Figueiredo -
Mario Mendonça Machado Monteiro. Dia 20 - Ci
rene Maria Valente - Djalma da Silva Lemos -
Marcos Diamante. Dia 21 - Maria Jamila Nahas 
Cuneo - Wilson François de Faria. Dia 22 - Jair 
Rodrigues Torres - Lamberto Rodrigues de Gois. 
Dia 23 - Abigail Caetano Grandi - Luiz de Carva
lho Corrêa - Armando Avelino - Esmênia Gomes 
Magalhães. Dia 24 - Octacílio da Oliveira Salano 
- Dr. Amancio de Souza Palmeira. Dia 25 - Zilka 
Pereira Figueira - Diva André Figueiras - José 
de França Neto- Milton Nuna Lobato -Eduardo 
Abdala Dahia. Dia 26 - Sylvia Alves da Silva -

Registramos para o mês de setembro, os aniver. 
sários dos seguintes servidores dêste I. A. P. M. 
Dia 1 -José -Antonio Engelk Soares da Fonseca -
José da Rocha Cruz - Dia 2 - Eliel Rocha - Dia 3 
-Nelson Manso- Dr. Carlos Livramento Barreto 
- Marinete Valentim de Carvalho- Dia 4- Car. 
mem Tavares - Maria de Moura Mata - Newton 
Menezes- Nilton Sampaio Guimarães- Dia 5 -
Antonio Gentil Fernandes - Hélio de Menezes San. 
tos- Ivam Gomes Cabral- Paulo Portugal Dias 
Lopes - Maria de Lourdes Costa Pinheiro - Dia 6 
- Aline de Macedo Figueiredo - Eva Edilhes Hen. 
ning- Dia 7- Manoel Newton de Oliveira Cavas. 
sa - Oswaldo Pinheiro da Silva - Dia 8 - Evan_ 
dro da Silva Torres - Gilberto Scofild - Odete 
Madeira - Edwaldo Evaristo Barcelar - Dia9 -
Ary Rosendo da Silva - Almério Gomes de Olivei
ra - Djair Falcão Bindeiro - Ruth de Figueiredo 
Freire - Dia 10 - Aníbal Botelho Baiva - Odete 
Mendonça - Oswaldo Joaquim Moreira - Dia 11 
- Pardal Mallet Alvim - Tarcisa de Oliveira -
Dia 12 - Nelson de Souz·a Cavalcanti - Leontina 
Silva - Maria Geralda da Cnsta - Vivaldo, Bor. 
ges dos Santos - Solfiere• Tarciano Cabral Freire 
- Dia 13 - Mery de Miranda Braga - Maria dos 
Santos Ferreira - Joaquim Manoel Breno do Li. 
vramento - Lise Teles de Souza - Maria dos San. 
tos Ferreira - Raul Jansen Barroso - Dia 14 -
Sonia' Pereira do Amaral - Renato Pereira de ML 
randa - Alcides dos Santos . Andrades - Reynaldi 
Cardoso Leal - Glória Sibanto Saes- Jacy Moer. 
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Dr. Nelson Moura Brasil do Amaral - Silvia da 
Silva Corrêia - Reli Mandú da Silva. Dia 27 -
José G. Filho- Luiz Ramos Lima: Dia 28- Thelio 
Fernandes- Dauro Nunes Manangão- Maria Ro
salva Barriga. Dia 29 - Lilia Cordovil - Noeldina 
Lima de Araújo - Julio Tinoco Filho. Dia 30 -
Aurita Calmon- Jacy de Carvalho Molinari- José 
Alves de Araújo. Dia 31 - Raimundo Nonato Al
ves - Laercio Gondim de Freitas. 

~ASAMENTOS 

Enlace, SONIA DE SOUZA SOARES - CLAO
DEMIRO OCCHIONE - Realizou-se no dia nove do 
torrente, na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Luz, 
o enlace matrimonial da Sta. Sonia de Souza Soares, 
com 0 Sr. Clacdemiro Occhione, ambos nossos cole
gas do Departamento de Acidentes do Trabalho on
de exercem suas funções no Serviço Administrativo 
e na Secção de Higiêne e Segurança do Trabalho co
mo Instrutor de Segurança; respectivàmente. 

A cerimônia religiosa iioi muitíssimo concorrida,. 
notando-se entre os presentes inúmeróS coiegas e 
Chefes de Serviços do DAT, tendo os nubente, após 
o ato, oferecido- uma recepção em sua residência 

beck da Costa - Dia 15 - Daisy Maria Simpson 
- Waldemar Ramos - Dia 16 - Cremilda Mar .. 
ques de Souza - Otacílio Hilário da Costa- Nair 
Martins Ribeiro - Ney Ferreira da Costa - Oia 17 
- Carlos Alberto F. N. de ·Brito- Maria H. Gui ... 
marães .:_ David Melo Fragoso - Dr. Paulino Igná... 
cio J acques - Dora Angela Américo Monteiro -. 
Sílvio Lima da Silva -Dia 18- Euclides Marques 
de Paula - José Santos Guerra Leal - Dia 19 -
Iolanda Sibanto Simões - Dia 20 - Iracema Fôrno
- José Teodoro da Silva - Dia 21 - Heitor Jobim 
de Menezes - Romildo Sócrates Padilha Cavai .. 
canti - Dia 22 - Guiomar Barbosa da Rocha -
Teodulo Barbosa - Onildo Alves Auriques - Os •. 
waldo Maurício Dutra - Rosália Lopes Freire -
Dia 23 - Margarida de Oliveira - Raymundo Gas .. 
tão do Couto - Dia 24 - Ataliba Gonçalves das 
Neves - Luiz Gonçalves Camargo - Walber CL 
cone do Rego Monteiro - Dia 25 - Issar de AL. 
meida Fortuna - Dia 26 - Antonio Candido Pe
reira dos Santos - José Condeixa Filho - David 
Morais Taveira - João Prates Sans - Paulo Cezar· 
G. Pereira da Rocha - Dia 27 - Hélio Rosas de 
Brito - Jair Vasconcelos de Lemos - Zozino Gon. 
çalves do Amaral - Dia 28 - Geraldo Leal Vitó .. 
ria - Ney Brasileiro da Costa - Dia 29 - Miguel 
Santana - José Alfredo de Almeida Brandão -
Dia 30 - Narcisa Soares de Melo. 

Sonia Occhiani 

SA"ODE E TRABALHO 
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INSTITUTO DE AP-OSENTADORIA 

HOSPITAIS E 

PENSOES DOS ,MAR.ÍTIMOS 
Rio - Hospital Central dos M aritimos -

H. C . Mar- Rua Leopoldo, 210 

Nit erói 

Machado, 

Hospital dos Marítimos, 

(Barreto) - Estado do 

de Janeiro . 

Av. 

R io D ELEG ~A- ·CIAS 
B elém - Hospital dos Marítimos; Av . 

Alcindo Cocela, 191 - Estado do Pará 

AGÊNCIAS 

ARACAT! (Ceará) - Rua Cel. Pompeu, 818 - Vila P. 
Manu&l Pacheco - Cx. Postal, 30 - AGENTE: 
Theophilo Pinto de Menezes. 

CACHOEIRA DO SUL (R. G. Sul) - Rua Maron, 

1.506 - Cx. Postal, 76 - AGENTE: Walmyr 

Xavier Gaspar!. 

CANA VIEIRAS (Bahia) - Pça. Dr. Eduardo Campos, 

3 - AGENTE: Neuza Costa Brand6o. 

MACAP A (Terr. Amapá) - A v . Getúlio Vargas, 31 

- AGENTE: Luiz Jesus Sampaio. 

MARABA (Pará) - Travessa - Lauro Sodré, 327 

- AGENTE: Dionísio B. R. do Couto. 

REGISTRO (São Paulo) - Av. Fernando Costa, 

23 - Cx . Postal, 49 -AGENTE: Pedro Lino de 

Barros . 

S . SEBASTIJ!.O (São Paulo) - Praça Prol . Antô

nio Argino da Silva, 3 - AGENTE: João Orlando 

de Carvalho . 

CIDADES 

ARACAJú 
ARE!IA BRANCA 
ANGRA DOS REIS 
BELtM 
CORUMBÁ 
CABO FRIO 
CAMPOS 
!- LORIANÓPOLIS 
FORTALEZA 
HENRIQUE LAGE 
!TA/A! 
ILSÉUS 
JUAZEIRO 
/CÃO PESSOA 
LAGUNA 
MACAU 
MACEió 
MANAUS 
N:TEROI 
r-; A TAL 
PORTO ALEGRE 
H1\.RNAIBA 
PiRAPORA 
PARANAGUA 
PELOTAS 
rENEOO 
PRES. EPITAClO 
RIO BRANCO 
RIO GRANDE 
RECIFE 
SALVADOR 
SANTOS 
SÃO LUIZ 
S FRANC. DO SUL 
k!í.O PAULO 
SANTAREM 

SÃO MATEUS 
VITÓRIA 

ENDEREÇOS 

A v. Rio Branco. 330 
Rua 30 de Setembro, 881 
Praça General Osório, 19 
Travessa 1.0 Março, 31 
A v. Genma1 Rondon, 1 . 251 
Praça Pórto Rocha . 18 
A v . Sete de Setembro, 437 
Rua Conselheiro Ma fra , 35 
Rua Flona no Peixoto, 358 
Rua Quinlino Bocaiuva , 1 
Rua Lauro M..1ler, 26 
Travessa 1.0 de Janeiro, 15 
Praça D-. José Inácio, 8 
R. Duque de Caxias, 550-1° e 2° 
Praça Floriano Peixoto, 118 
Praça da Conceição, 68 aob . · 
Rua Barão do;, Jaraguá, 227 
Rua Miranda Leão, 45 / 49 
R. Vise. Rio Branco, 531 /55 ~' 
Rud Duque de, Caxias, 114 1.0 

R. Sete de Setembro, 1 .1 15-3.0 

Rua dr. Fra ncisco Corrêa, 319 
Praça Melo Viana, 58 
Ruo Visconde Naca r, 53 
Rua Gonçalves Chaves, 552 
Av. Duque de Ca xias, 127 
Av . Tlbiriçá, s / n 
Praça Eurico Dutra, 24 
Rua Marechal Floriano, 11 I 11 3 
A\' . Marquês de O linda, 35 
Av. Es tados Unidos, 20 
Praça da República, 87-5° and. 
R. Tarquino Lopes, 272-2° crnd. 
Rua Lauro Muller, s/n 
Ruo Cons. Crispiano, 125-2.0 

Trav. Ba rão do R. Bra nco, 80 
Rua Barã o do R. Branco, 14 
Av. Jerônimo Monteiro , 43/ 45 

·-
.. 1-·:· 

DELEGADOS 

Aécio Prado Dàntas 
C&lso Dantaa: ·Hiho 
P"dro L. de Morais 
José T da Menezes 
Pedro P. A. Lins 
Jonas T. S. Ttma 
No rival América 
Ataliba G . Neves 
José N. Falcão 
Clihio A. V. Verde 
Oswaldo M. Dutra 
Raymundo W. S. Leal 
Eurico R . Sera!im 
Newton A . Almeida 
Otto · W. Mariath 
Lamberto R; Góis 
Francisco La~anjeira 

João B. C. Silva 
Armc·ndo Barcelos 
Franci sco C. Souza 
Alcides T. Leite 
Ary C .· S. Uchôa 
João Cotta Sobrinho 
Mauricio de Carvalho 
Alberto C. Almeida 
Hilton I. Oliveira 
Rafae. Boniçno Vieira 
Euler P. Braga 
:Jrlando Caroseli 
Antonio A . Ferias 
Alvaro de Souza 
Odair Rubem· Leal 
João P . Silva 
Celio Brarii:o 
Toã o- S. Quaresma 
Oscar G. Leite 
José B. Pequeno 
Pedro L. ao Rosário 

REPRESENTAÇÕES 

CIDADES 

ANTONINA 
BELMONTE 
CAMOCIM 
CARAVELAS 
CUIABA' 
FLORIANO 
GUAPORE' 
MANGARA TIBA 
TAQUAÍU 
URUGUAIANA 

ENDEREÇOS 

Rua Dr. Esmelino Leão, 8-A 
Av. Presidente Varqas, 61 
Rua Enqenheiro Privat, 171 
Rua Sete de Setembro, 77 
Rua Comandante Antônio Maria, 133 
Praça João Pessoa, 347 
Rua Prudente de Morais, 1 . 983 - sala 3. 
Avenida Nilo Peçanha, s /n 
Rua Sete de Setembro, 2. 083 
Rua Tiradentes, 2. 789 - 2.0 and. ~ sala 301 

REPRESENTANTES 

Ma urício de Carvalho I ' 
Francisco Narvino RodriQUetl 
Edmundo Fontenelle 
H"itor Muniz de Oliveira Filho 
julho Sant'Ana Ra.a 
Manoel Geraldo de Oliveira 

Dr. Khalll Khade 
Miguel Santana 
Francisco Pimentel de Lima . 
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INSTITUTO DE APOSEttTADORiA E PENSOts· DOS MARJTIMOS 
· DEPARTAMENTO OE ACH>ENTES 00 TRABAlHO 

"Edições Rio-São Paulo" 
Rt!a llarão do Bom Ret!ro, 589 - Tel.: 29-7365 - Rio - Estado da Gaam.bru:a. 
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