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Ao alto~ qua11do falava o deputado Dail de Almeida e etn bai
:xo aspecto da assiat~cia 

Homenageado na Escola de 
• 

Serviço Social o min~stro 
Geraldo Bezerra de Menezes 
Expressiva manifestação p~Jada ao atual diretor da · 
Faculdade de Direito de Niterói - Saudado o ministru 
Bezerra de "1\lenezes elos re esentln.tes dos cor os do. 

· ·- cente da Escola de erviÇo Social 
Ao ellSjejo dá investltlura do parte, expressiva ma.uifestaçã, 

1Dinlstro Gera.ldo Bezerra de Presentes a diretora da eSCOla 
Menezes, catedrático de DU·eito pro!CS80l'a Violeta Campofiorito 
dO Trabalho da Faculdade de Saldaalla ela Gama sr. Rene I 
Dilleito de Niterói. na direção Trachet, 11ePres~nta~dO o sr. 
d~see estabelecilpento do ~nslno Rubens Falcão, ~ecretá.rio de 
superior, fol-lhe prestada, on- Eaucação t- CUltura; jornalista 
te. na Escola de Serviço So- .J. T. de Castro Alves, repre
.. dO Estado do Rlo, de cujo st>ntando a turma ~ Í$57 ela 
~ dOcente viriha fazendo Continaa na 4• ~ . . . 



tOonttnuaçlo da 1.• parfnal 
P'"eul4&de d-> Dir•fto de N1tt"· 
rói, lltofeasorM DaU d" Almel
"..a, Ren~ P!ostre. Marta Pe
l"~Jra das Neve'!. Fernanda Bar
C"los. Natr Souza Mota, ArletA 
Braga f' Fr. FlOriano P"lxoto 
rio Araujo ~retra, inspetor fe
deral de ,.nsJOo. assim como 
numftrosas &!unas " ex-aluna" 
1a Eseol~ de Serviço Social. 

O mlnl~tTo B~zerra de Mene
Z('I! foi Paudado. Inicialmente. 

. ~ pela aluna Marlizo Floriano da 
-r Silva. s~gulndo-so com a palâ

m:'" em magniflca ora~. o sr 
Dail de Aln:elda falando, por 
fim. o homenareido, qu .. sgra· 
"'t>I!Pu, 9ensibllzado a manlfe,. 
taçAo, produzindo brilhante dls* 
curso. 

--f Damo~ a s<'gufr, o d!.scur:o da 
:;;Ji.Çáo da aluna Marllse Flo
. . ~ 4 sze;:.;:.~ 

Dr. Geraldo Bezerra ll" ~1:e
nezes. -No momento em que 
dexais esta casa de edu~.,,.ão, 

nho futuro da carreira que 
escolliemos. 

A' nossa palavra dt> agra.!~

cfmento se junta outra :_, de 
congratulações, pela vossa no
ml'açáo para a Faculdad!' de 
DirPito de Niterói, dP· qu~ fM
tes aluno distlnj(Uido, e qui' 
ho.ie 11e orgulha de vos reze
ber como dos mal!! preclãrn~ 
}f~>stres qui' ali pontificam ~ 

juventude oe nossa Pá.trta. 
DP congratulaçõt>s ainct=-

porqu~. mal empossado na cá· 
tedra, ji o Senhor Presirtent1• 
ria Reptiblica vos destgnnvr 
para responMr pela di~ãn 
daquela casa d~> ensino ::upe
rior, o qui' significa reconh~
cimt>nto ao voSSo valor indls
cutfvf'l. 

para assumir~s nova cát.edra S~>, de uma parte lamenta
noutra Faculdade, em virtude mos o afastamento dn proft:'s
do brilliante vttória alcança- sor amigo, por outro lado não 
ela em concurso a que vn~ snb- podemos regatear c.plnnsos ás 
meteste,-, as vossas alunas n'do vossas vitórias mrrecida3. 
poderiam deixar de vos tra.- Mercê ~ Dt>us, pOrém. nun
ZPr uma palavra, por mal.> ca faltaram professores dls
modesta e simples que el!l se- tinguidos nesta 'Casa. Ainda 
ja "e, para exprt:'ssar-vos a sin- agora, quando noll deixais, Jà 
ceri!lade de nosso SE'ntir que, outro valqr vos sub~titui, o Dr. 
certam~ntt>, é o oe tõr.a esta René Pestre, que volta a est:1 

1 Escola: uma palavra que é cte Escola que ele já serviu com 
agradecim~>nto " dEI congra- 'brilho e simpatia, e que. '!omo 
tulações ao mesmo temJYI. vós outro, nos alumiarA os 

De agradecimento, pel1l mui- torturosos caminhos na rtesco
tl) de conhPcimento sábios e • berta da verdade, escudad0 na 
Informações seguras qu·3 nos li sua notável cultura juridlca. 
comunicastt>s a nós--outra<~ e 1 Dr. Geraldo: não quero 
também ás que nestes onze alonrar-me mats. Ao concluir, 
anos se o.llnharam nestas car- eatas despretenciosas palavro.s, 
t.eirs.s. hoje por nós ocupadas. mas multo brotadas do ~ora-

O vo!lso nome ilustTe de :na- çio. dtsejava que vos fique 
gtstrado 1ntangivl'1, qu<> o dêste momento de emoçã.o um:1 
Brasil mteiro respeita e adml- p~uena prova (Jbjetiva, con
ra, ~ de mestre competente e ereta, para que, tendo-11 jun
amigo), f~Zf'm parte da histó- to de 'VÓS, possais associá-la 
ria d•'sta Escola - porqul'! tos- sempre ls nossa palavras de 
tes um rtos Eeus ofessores hojt': é. uma morl!'ata lembran-j 
fundadores - e, o tal. es- ça que pedtmos e.ceiteis, de, 
t.s.l:; incorpora1!o á história par com os augúrios de fellei
mesma do Sl'rviço Soc\al do dwiea que vos deseJamos jun
F.~!arlo do Rlo de Janeiro. to - de vossa famllta. ~ue 

De agradt>cim~nto, nue se tanto amais, e u:-1 voasa câte
transbo:-da de nóa, pel~t pro- dra que ·acabais d~ assunm!r. 
jeção - que a vossa cultura h!~ e lléde feliz. Or. Geral
conferiu " estl\ Escola nas do: ~ o que vo/1 deteJam &.J 

rnagruticu aul&s de direito e alunas desta Elscola. qUe t.on
legl.s!E.ç!o do trabalho, de qn~ rastes sempre com . ~ vossa 
sois das maiores autoridarll's moralidade inatl\cável, que 
no Pe.js "' no estrageiro, como dtanitlcastes sempre com "'cs
o atestam as vussas obra< e as sas liábiu lições, que servi.:ites 
vosc;a$ conferf.ncias. t:om o melhor devotamt.>nt<> e 

De llgradeclmento ainda, que prOJetaat~s Sl'mpre com a 
pelas ll~ões de amor ao Br'lsl~ yos.sa cultura rnagnlfu:ta. 
e i nossa religião, a Rel ir~ 
de Cristo, ás quals tanto im-l 
Porta.m para a definição de 
noaaas personalldades 1 no~~~a 
filoso11& de Ylda no "'eznpe-
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· Honra ao Mérito 1 

Já e do conhecimento de todos que t><;ta coluna foi 
criada. t fim de homenagear aquêles que, ttiretam ou m. 
diretamen te, venham trazer benefícios ,10.3 :.>.cJ.dêm icos 
que mllitam r-a, F aculdade de Du·eito . 

Neste ::.<> n úme;·o de 1958 de "O GL.-\DIO" traze
mos à b'.l.ll'J. um :r.ome ilustre e honrado. com0 O< dll~ 

demai.:; mest:-e.1 à~ r.o.ssa Ca~o1; êste nome e GERALDO 
MONT";.:.DONIO '2'2ZERRA DE MENEZES 

Ex..?:e.s!dente c' o CENTRO ACAD.'F.:MICO E\' ARIS. 
TO DA ~!G:\. ?:; fessor emério e amigo ào5 ma;· ~:n. 
ceros o Dr. G"'~UDO BEZERRA DE l\1E=--"'EZES ~e 

I con tltue r.1.:r.1. rr.a-:::-:if!co exemplo de hon.raae;: ae pro . 
. bldade. dig!\o, p ~:-:to, de ser seguido por todo· os st>us 

d iscf,pulo>. 

DL.'"'lnte o per:r eno período em que este\'e à !rente 
da Faculdaóe de :l1relto, mostrou-se dos mais operoscs , 
emp.resm:;cto a. e.3"'l. Escola a sua valiosíssima colabora.. 
çã,o e, J.l.:l.da, deõ;c:~.ndo tôda a su:~. atenção aos seus 
a lunos. qrx , r.arn '>!'e!to de gratidão, homenagelam 0 Pro. 

~ fessor GE:RA~O 3'EZERRA DE MENEZES através da~ 
.pãgin'l.> 1" 'O o:..-\.DIO". 

Em s~ ::.ra. ''l:,a..> de wn homem dotado d e \·astissims. 
cultura. -::ot,hece-,1(): profundo do Direito, defensor Intran
sigente dJ De:n.ocrac1a cristã, chefe de fan~ll!.l exem. 

esta. ho:t:o~t::l:;em s~ reveste da mais CO!llJ>leta e lnte!ra • 
justiça. • 

Honn.' ,o t.!e:ito. pois, ao Exn1o. Sr. ProfesSor GE. i 
RALDO MONT:=:::Jo~HO BEZERRA DE MENEZES . 1 
=~0~tl.~· .. <; :~/},.~ 
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Recebo, enLCe comovi.do e confor 
lado, um pequenino folhêto, que me 
ch~ga ás mãos, nesta clara .manhã de 
Jedação, entre a costume:ra correspon· 
déncia do jornal: plaquéte caprichl!da 
onde Edmo Rodrigues lulterbach enfei 
.xou, em pouco mais de duas dúzias dt 

I páginas, a saudação da turma de ba 
:harelandos de 1960 da Faculdade dt 

) Direito de Niterói ao Prof . Geraldo Be 
( ~ ;.-c rra de Menezes, em !ncn te Mest.re, c a 
;l. H:drático de Dir~ito do Trabalho e. sem 

qualquer favor, uma das mais sól id:l! 
culturas jurídicas que s.e pode -apontai 

I ~1 ~<'m vacilação, no cen-'rio cultural de 
país. , 

j ? Nesta oração, desprel~ciosa mas 
• \ 1 !>cri ta tôda ela numa linguagem oncle 

:·eponta, em cada frase, em cada v' r 
· gul:~, um sentimento de gratidãlt do! 
alunos, áquele que soube min i~trar 

b •' . 

Um Mestre de Todo Nós 
DAlTON 

lhe,, com nobr~ consciência do dever 
funcional, · liç~s inolvicáveis J'o'ra 
aquêles que t:veram a ventura de ou 
vi-las, uma indilifarc6vel aragem de 
ternura para com o mentor de bnta! 
gerações de estudantes. 

Elmo lutte.rbach soube, com i~ 
presaionante fidelidade, focalizar tod~ 
as providências intelcctul!is onde tem 
m' litado Mestre Geraldo Bezerra ok 
Mennes, companheiro de Ra.mon Alon. 
>-0, Paulino Neto, Abel Magalhães, Os , 
car Przewodowski, Teles Barbosa e An 
tenor Cost11; fundador da Academi11 d( 

FELICIANO PINTO 

Letl:as dos Universitários Fluminenses 
jornalista, sociologo, professor de Por 
tu~fuês c Hist6rio n o Gin6sio Bitten
court · Silva; das mesma:; disciplinas na 
antiga Faculdade Fluminense de Cf> 
mércio; Sociologia, no Curso Complc· 
m'entar da Faculdade Fluminense de 
Medicina; Noções de Direito c Lcg:sla· 
ç6o Socõel, na Eacc:>WJ de Serviço Social 
do Estado do R:o de Janeiro; Direito 
G:lnslitucional e Coletivo do Trabalho 
no Curso de Aperfeiçoamento, manti· 
do pelo Ministério do Trabalho c tam 
bém Direito do Trabalho, na Faculda 

11 'W (I $ • •"t&:ZWS i'}!lfWU: c a a:: tusawa pu {$ ::qp 

de de Dire.ito da Univers;dade Católica 
do Rio de Janeiro, numa prova exubt:
rante do ecleticismo de sua cultura, do; 
amplos horizontes de sua formação in 
1electual. 

o discurso, que leio com prazer 
como se fôra uma -verdade1ra aula em 
que se b iografasse,l em corpo inteiro 
um flumihcnse que honra a sua ger3 . 
ç;;o, a Escola que o tem como professor 
e a terra que lhe' serviu de ~rço . Ufl1 
homem que, tendo chrgado ao altc 
posto de Ministro do Tribunal Superior 
do Trabalho, jamais deixou de ser a 
mesmo cidadão únples. despretcncio
so, modesto, que, ao vt-:o na rua, apon· 
tamL-:o com o rgulho. porque constitue 
um titulo de glória conhecer-s.c um Ge 
raldo Bezerra de Mene~es c poder-se di
ur apenas isto: ali vai um grande ho
mem, o mestre de todos nós ! 

"'' 
.. 

• • 



''Do .Presidente· 
ao ,·;·Ex• Presidente, 
do ... aluno~!fáíf - Proles!or-'-!~ 

Revendo os nomes Uustresl ·1oi_ sua Gestã<O, dirigindo o 
dç antlfós President-es do ,dest:no dêste Diretório. 
CAEV, a fim de prestarmos a ; . C~locando tôda sua cultu -
nossa homenagem a um "ex- I ; ;~ ·~o sentido de aprimorat· c 
-cokga ", escolhemos a fisura · iiitênbivar o desenvolvimento 
estimada e admirada do~ , ·'intelectual dos associados cto 
tes <>r .Dr. (JeHALDO a.E-

1
,' G•r~~iç, obteve o fruto al

ZERRA DE MENEZES, Ml- , .,.. mejado, pois. jltnai:r, em tem
nis.rO cto:Trlbunal Superiõr ; ; p'O algum, uma Gestão ofere
do Trabalho, Catedrático de ! · ceu lauto aos ncad~micos, ~:o
Diréilo do Trabalho desta Fa- mo a que esteve sob sua or1· 
culdade, citando . apenas dois J·t entaÇão . 
entre os ·inúmeros titulas que ~.. Uma de s tW'; n1nior!'s re01 

brilhantemente ostenta o in• . , lJ~t~"Cii foi n edlçúo ~nonuu l 
signe mes"'e. 

1 
,U~t l)ÚnH:r(Js) do 6rgüu in · 

Foi o Professor Dr. G~!.~- formativo do CAEV "0 <;;LA-
do Bez:eria elettóem 1~3tl pa- · DIO". que mereceu l'S m:llo
rà ocupar o ·cargo de Presl· ~~~ . e~cômtõS;-dada a objetlv!
ciente do CAEV, depois de j.á . dade de suas informações, o 
t-er - conseguido outros triun- nivel intelectual de seus artl
fos consagradores em sua vi- gos e a oportunida!lo .que pro
da acadêmica, como sejam, porcionava a todos de .se pro
Õrador oficial do Centl·o, em jctarem culturalmen~ - no 
1035. conseguindo _!lin~, ~- transcurso da vida estudan
it~cic .~es-;;o ~· _num cqn- til da Faculdade. 
curso de oratória do qual par- Além dessas .. edições, publl· 
tiCiparam ~dos os nlu~ _da cou ainda dois t.::amplàrescta 
Fa~uldad-e, .2 . ...P-rJmeiro lugar · "~Revista __do_ Centro Academ!-

,....Como se vê. capacidade, ta- , ·co. EvarisYL d~ Veigll", que ~e 
lento, Inteligência c combati- ':_Onstltuiram nQ , ponto.~
vidade sempre foram lli!ilná· ' !!!O de seu trabalho como Pr.!!
gios de sua pcrs~nalidadc, mui- sidente do CAE..Y:. 
to b2m delineada em seu cur- ·~~as, cursos, con!erên
~;o n~sta Cas,a. elas, júris simulados, concur-

Com tais qualidades, fãc!l sos e outras realizações mar
será deduzir-se, como compro- caram indelevelmente a sua 
vam o!; fatos, quúo eficiente gc..t..o, servindo de base e mo-



~ ,,,.], , ;\:, :,ul.l•;cqUl:nlc:;. 

Chefiou a delegação repre
~.c.!l!.!LnJ'..:.... da - FãéuÍd:Í.J.c no 1 
Cu_!.!l.!.!}::.sq_, .]_url<l!co UnP.cr~: 
tú.!:;Q_.Drasi!c!ro, cfetuad~ ~~ 
Cól p;llt l da Huh ta . -·-- - ----

(J~ a f ;,z crc .~ inúmeros, ;litás, 
que o cargo de Prc~ldcnlc do 
C A E. V llh: proporciona vu, nã<' 
rnod t:ica1 um liua vida cn:no 
a luno "'l'licado c apluudido 
pelo Congn.:gaç.:io, sendo que, 

1 

ao término do tieu fulgura tle 
c:ur:o J.!!l ~lslineutdo I!~ ~ 
legas. de turma, em 1!136, _c,o· 
mo seu orador oficial. 

Just..'l láurea para aquac, 
que até hoje domina a ora ló· 
ria, como um dos maiores ora
dores da atualidade brasilei
ra, por sua elegância, clareza, 
improvisação e transmissibili
dadc, falôrcs louo evidcnd a
dos por qualquer platéia que 
tenha a h onra'dc ouvi-lo . 

Em 1037, em •seS!:ão t olcne, 
[,•i-lhe concedido o t itulo ele 
metnbro bc'nemcrikl do Cen
tro J\rodêmico Evari~to da 
v .. ll!"· romu jüslc. tr i!JU•_o uo 
t.t·U m as:nHlco trub:ollm <lu 
nmtc blla pcrmanf.:ncl,, à ft·cn· 
te daquélc órgão. 

Al_:01 ;t , no relcmb1·annos h· 
ecs fatos, fazêmo·lo com jú. 
bilo e alegria de tentarmos 
mostrar aos novos colegas, dl· 
r ctorcs e associados, um pou
co do que íoi a Presidência 
do CAEV. sob o comando 
desse homem que é motivo de 

constante - õrgulho para seus 
famili ;~rcs, aluno.>, amigos, pro
fcs~úrc:-; , jurtstas c quaisquer 
outros grupos ou classes de 
pessoas que tenham a !elici
dadc d e conhecê-lo. 
Ap~ovdt,unol> a oportunida

de p ;or;_t <' UillJll'imcntar os b:. . 
charC' I,mdo; de !!llil pela fdtt 
c:;colha d e seu p;.rnninfu, <.n· 
trcg:mdo \fio erande honra ria 
ao c1r. incnte mestre Dr. Gc
t ald•> lk;:crro de Mencze~. ,1uc 
recebeu de seus 1dunos o re
conlu:cirncnlo por s•1a dcdich· 
çfio cl tmons~rada dura nlt: o 

ano lcUvo , 
Brevemente, paro o próxl. 

mo :me, se Deus quiser, sere
mos seu oluno, o que se cons· 
lilutrtl numa elas maiores nrn
bições t!J nosso cur:;o jurldtco. 

E sta a nossa homcnilgem ao 
cx-Prcsiticntc do CAÉV, com 
os volvs de que o Senhor To-

Finalmente, em 1°41, a 1 do Potkruso mantenha brl-
inaugur ação do seu retroto na lhante ,. a ltancil'a a cs\rl!la 
Sede do Centro Iol 0 ato que que tem guiado seu cammh(•." 
faltav:t para de!lnlUvamente rep leto ti!.: t•iunfo~ c rc::.li 4 ;1. 
selo r o reconhecimento das ~·ü c·s. 
outros gestões ao grande Prc- (/\~ . ) J. Gama L!ma, Pt·c. 
sidenlre, Ge1·aldo Bezerra dts shif'IHt' oi., CAE\ •. 
Menezes. 



' . Rev oa nõüles 
de antdos President-es do dade de suas informações, o 
CAEv, a fim de prestarmos a nlvel intelectual de seus arU· 
nossa homenagem a um "ex- gos e a oportunidade que pro-
-cokga •, escomemoa a figura porcionava a todos de se pro• 
estimada e admirada do Pro· jetarem çulturaiJnen- no 
tea .or .Dr. (J.I:!:RALDO HE- transcurso da vida estudan-
ZERRA DE MENEZES, Mi- til da FaCllldade. 
nill.rO do Tribunal Superiõr Além dessas edlç6el, publl-
do Trabalho, Catedrático de c ou ~da doia e .. t:mplares da' 

, Direito do Trabalho desta Fa- "Revista do Centro Acadêml-
culdade, citando apenas dois co Evaristo da Veigfl", que re 
entre oa inúmeros titulos que constituiram DO ponto znAxl. 
brilhantemente ostenta o in- mo de seu trabalho como Pre-
signe mestre. sidente do CAEV. 

Foi o Professor Dr. Geral- Palestras, cursos, conferên-
do Bezerra eleito em 1936 pa- elas, júris simulados, concur-
ra ocupar o cargo de Presi- sos e outras realizações mar-
dente do CAEV, depois de jã caram indelevelmente a sua 
tler conseguido outros triun- gc..t..o, servindo de base e mo-
105 conaagradores em sua vi- dêlo às subsequentes. 
da acadêmica, como sejam, Chefiou a delegação repre-
orador oficial do Centro, em sentanl!a da Faculdade ao I 

1935, conseguindo ainda, na- Congresso Jurldico Uruversl-
tár~o Brasileiro, efetuado na quele mesmo ano, nwn con-

curso de oratória do qual par- Capilal da Bahia. 
ticiparam odos os alunoa da Os afazere,s inúmeros, allãs, 
Faculdade, o primeiro lugar. que 0 cargo de Presidente do 

Como se vê. capacidade, ta- CAEV lllc proporcionava, nâ<' 
lento, inteligência e combati- mod ficaram sua vida como 
vidade sempre foram ap11nã- aluno aplicado e aplaudido 
gios de sua pers~ nalidade, mui- pelo Congregação, sendo que, 
to b am delineada em ~11 cur- ao término do seu fulgurante 
so ntsta Casa. . cur:o foi distinguido pelos co-

'" Com tq.is qualidades, fâcil legas. de turma, em 1936, co-
será deduzir-se, como compro- mo seu orador oficial. 
vam os fatos, quão eficiente Justa lâurea para aquêle, 
foi sua GestãQ, dirigindo 0 que até hoje domina a orató-
dest:no dêste Diretório. ria, como um dos maiores ora-

Colocando tOda sua cultu- dores da atualidade brasilei-
ra no sent.ldo de aprimorar e ra por sua elegância, clareza, 
lneen'ivar o desenvolvimento i~provisaçlio e transmissiblll-
intelectual des associados do dade, fat6re~ logo evidencia-
Orl!mio obteve o fruto al· dos por qualquer platéia que 
mcjadd,' pols, 3ftnal$, em tem- tenha a honra .. de ouvi-lo. 
p'O algum, uma Gestão oJ:ere- Em 1937, em ~o solene, 
ceu tanto aos acadêmicos, co- foi-lhe concedido o titul,e de 
mo a que estlve sob sua ori- membro benemérlbl} dó Cen-

•1 entaÇão. tro Acadêmico Evarilfto da 
Uma de suas m.alores rea- Veiga, como justo lributo ao 

r lizações . foi a edição mensal seu magniflco trabalho du-
(12 números) do órgão in- I rante sua permanência à tren-

, formativo do CAEV "0 GLA- te daquêle órgão. 
DIO", que mereceu os maio-.=--=...=___:_ ____ _ 

constante orgultlO"' p~ra seus 1 
familiares, aluno!, anugoa, pro- l 
fes:.6res, jurlstas e quaisquer 
outros grupos ou classes de 
pessoas que tenham a felici
dade de conhecê-lo. 

Aproveitamos a oportunida
de para cumprimentar os ba
charelandos de 1961 pela feliz 
escolha de seu paraninfo, en
tregando tão grande honraria 
ao eminente mestre Dr. Ge
raldo Bezerra de Menezes, que 
recebeu de seus alunos o re
conhecimento por sua dedica
ção dcmonsk:lda durante o 

-
ano letivo. 

:Brevemente, para o próxi· 
mo ano, se Deus quiser, sere
mos seu aluno, o que se cons
tituirá numa das maiores am
bições do nosso eurso jurJ.dlco. 

Esta a nossa homenagem, ao 
ex-Presidente do CAEV, com • 
os votos de que o Senhot To
do Poderoso mantenha brl~ 

lhante e altaneira a estr~l'l 

que tem guiado seu caminho: 
repleto de triunfos e realiza~ 

ções. 
(As.) J. Gama Lima, Pre

sidente do CAEV. 
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No próxuno dia 23, às 19,30 
horas, o Dr. Geraldo Bezerra 
de Menezes realizará, a convite 
do C. A Evaristo da Veiga, uma 
conferência sôbre Direito Tra
balhista. Por essa ocasião, num 
gesto altamente significativo, 
ser-lhe-á prestada uma homena
gem, com a inauguração ~ ~ 
r~ n!. sala dn Centro. 

O Dr. Geraldo Bezerra, quan
do de sua passagem, pela presi
dência de nossa agremiação, re
velou-se administrador capaz e 
trabalhador incan~ável e des
prendido, em pról da classe que, 
em determinada ocasião, soube 
conduzir com rara felicidade. 

I Nunca o prestígio de nossa Fa
culdade e os valores incontestes 
que nela aprimoravam sua for-
mação intelectual sentiram seus 
nomes a repercutirem por re
giões longínquas, quando os des
tinos do Centro se enfeixaram 
nas mãos do homenageado de"T 
2:1 próximo. De sua época data 
a prestigiosa caravana que, che
fiada pelo mestre amigo, Dr. 
Oscar Przewodowsky, levou às 
gentes nordestinas a vibrJ9A 
pujante da inteligência m05: 
fluminense. O dinamismo, ~ 

I vontade de· agir, despreocupado 
da propaganda de encomenda, 
visando, única e exclusivamen-

/ 

te, o sucesso comum, (>Stimulan
do cada colega, agitando, como 

i' figura lendária, a vida amorte
, cida de nossa Faculdade, con:: 

quistou lugar de aaradecimen-
to a Geraldo Bezerra no cora
ção de seus contemporâneos. Os 

J.J . verSo 



acadêmicos de hoje, inauguran
do seu retrato ~ me&IQA 
sala em que ~_em meiQ.J. 
mdiférença de =~. o sonho 
de grandezas para o Ceatro 
Acadêmico Evaristo da Veiga, 
para a Faculdade a que perten
cemos e para a nossa classe 
acadêmica, acima de tudo, que
rem testemunhar, com isso, que 

1 
os anos passam, as geraÇôes se 

1 sucedem, mas a memória se co~ 
~rva ativa daqueles que 

\ 

souberam conduzir com abnega
ção no cumprimento das obriga
ções que lhe foram impostas. 
Homenageando Geraldo Bezer
ra, teremos rendido nosso preito 
de justiça, antes de tudo, à in
teligência, à lealdade e ao tra
balho. A saudação está a cargo 
do acadêmico Horácio Pacheco. 




