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:MUNICIP 
PREFEl'rURA MUNICIPAl. 

DE MIGUEL PEREIRA 

EDITAL 

, Por !ate EDITAL o PrefeiW. Municipal 
~anoel Guilherme Barbosa, com suaa 
i.tnbulções legais, faz saber a quem in
tfre.ssar possa ou que F(êste tome conhe. 
cimento que deu entrada em 30 de outu
'~;~ro de 1970 nesta. Prefeitura · requerimen
to que originou o processso n.o .......• 
1159-70, formulado pelo Exmo. Sr. De .. 
·sembargador Dr. .Joé Pellinl, que cogita 
d=\ tJCimUta de áreas, na. mesma região, 
·<tom o mesmo n1veJ s natureza topográfica 
e com a mesmo. metragem qu.drada, tu
~q_o na conformidade do requerido, que ae 
encontra no Protocolo des1a Prefeitura 
~unictpal a inteira disposição clOl' lnte

·ressaoos e principalmente pare. os pro
~J?beta.r!OII dos imóveis que SP. ltpem a 
~!,lJ& su~ta rua. com a denomln&çio de 
dopa Lulinha, mns que no loe&J nlo aia
te nunca existiu e nem meamo OCIIJIM. 
át. nomenclatura dos logradouros 1]6bli
coa munlclpa.is e q,pe f!.e por !'Dtww. 
.. II!P a11cn la. em- l1iõ têm safei& como 6 
fácil de se verificar na planta também à 
disposição dos interessados no m.mo lo
cal aclma, tornando-se público eua ocor
rência para que dPDtro de 30 dias se apre-

ntem a quem êste Interessar principal
ente os Senhores General .Jaeé Luiz Pe

reira df' Vasconcell(,s, Senhol'là f.Hi.an da. 
Stlva Ta\"'B.res e o Dr. Waldemar da SUva 
Sá Antunes, ou seus legítimos sucessôres, 
cuj v~ endereços não sAo conhecidos, assün 
considerados em lugares não sabidos, pois 
decorrido kse prazo. haverá o prossegui
mento da tramitação do requerido, admi
tinr' -se pela revelia a tácita concordân
cia dos interessados . • 

Prefeitura Municipal de Miguel Pe
reira em 23 de dezembro de 1970. - (a) 
Manoel Guilherme Barbosa - Prefeiro 
:LJ:untclpal. 

'Gula n.0 69.550 - CrS 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N ° 1.827-70 
O PRFEITO MUNICIPAL DE NITE-

801. usando de sua~ atribuições legals. 
-CONSIDERANDO que Inácio Monte

dônio Bezerra de Menezes pela sua for
mação cristã. e demoerática, se to~ou 
credor do solidário aprêço de Niterói; 

CONSIDERANDO que, como Funcio
nário do Departamento de Correios e 
Telégrafos, atingiu os elevados postos rl · 

ecretário Gera] e Diret-or Regiobl no 
Estado do Rio. revelando exemplar ca
pacidade administrativa.; 

CONSIDERANDO que, no exerctciO 
de seu mande.to, representandO, por mal6 
Cie uma legislatura, o povo fiuminenae, Da 
Assembléia EStadUal, Be houve sempre 
eom absoluta dignidade pesoal; 

CONSlDERANDO que seu perm&neft• 
te idee.l foi o de se"ir· 00111 lealdade e 
entusiasmo, à. causa. d& cultura e do 
progresso da Cidade, 

DECRETA: 
Art. 1.o - Pl.ló8& a denomiDar-8e rua 

Inácio Bezerra de Menezes a. e.tua.l Rua 
c, com acesso pela Rua Martins Tôrres, 
no a.o mb-distrito do 1.0 dtstrtro dflllte 
Municlpto. 

Art. 29 - '!.ste Decreto entrará em 
\'tgor na data de sua publicação, revoga
dM u disposições em contrá.rlo. 

t»refeltura MUnwtpal de Nita-ó1, 
l!lm 31 de Dezembro le 1970. 

ta.) Emílio Abunahman - Pret• 
to. . 
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:<U!I! afhmal1'ns~. 
:1\11 na Hl.i~nm fria é inl

NtreiaJ tl1•;:!Ps •1:!•lo!> quaudo o 
;·1·. Re7,('1TA r! e . ~l'tH~Zl'll e.~·gue .. 
~e l'm -riNflf<a elo tli:adftr. ~~~ 
a.·gument'O e1·a . .n s.cguint1!: o 
ot·a4or •·.;tnva f:l7.ent!o •1ema
lrfl~. }i:r;Tranha t1emà·~ogi« qué 
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DJARIO DA ASSEMBLEIA LEGiSLATIN' A :Ulho de 1947-15 
-=----..t:.==----

0 p, !!IPOL!TO PORTO- Mas, Sr. Pre~lldente, quan• O SR. ROGER MALHAR.DFS - Peço a palavra, Sr. 
ava ~enAildo em fazer êste discurso, os jornais do Presidente. 

EUo 1~avam na llersegulção a·) jogo do Pif-paf. Devo con- O SR. PRESIDENTE - Ttl.n a palavra o nobre DePU• 
te$1' que não coqheço ésse jogo. · tado. · 

cO SR. TEOTOl'UO DE ARAUJO- Não! V. Exa, tem de-, O SR. ROGER MALHARDl:S- Conclue as conslder&-
aOMtrado conhecer o jogo. ções que vem ha d:as desenvolvendo em defesa da sua ad.-

. Q SR. HIPOLITO PORTO- Devo lnfonnar a y, Exa. minictração na Prefeitura de 'Icrezopolis. . 
lllle apenas o eonheço por ~studo e por observações. I O SR. BEZERRA DE ME:!I7t:..~ES -Peça a palavra. 

~as, Sr; Presidente, os jornllls davam, em letras garra- O SR. PRESIDENTE - T·~m a palavra o nobre Depu-
fats. A perseguição ao jogo d~ plf-pat no Rio dE' Janeiro tado. 

Ache!, então, que se não vamos regulamentar o jogo I O SR. BEZERRA DE MENEZES - Sr. Presidente, fqi 
no ~tdo e no Bras!!, . devemo i, nesse eMo, combate-lo, ex- ' surpreendido com a publicaçã•J nos jornais '·de hcntem de · 
tiniUl-lo bem como á Loteria .t''ídera}, á Loteria Estadual e uma sinetse da entrevista do 3r. Alceu Amorosa. Lima, co

loquei Clube do Brasil. nhecido tambem no pais por r'"l-stão de Atayde, seu pseudô
J'ól'a da lei o plf-P3.f - di'l:lam os jornais. Quer dizer nimo literário, a uma rev-sta uotte- americana Este orgão 

~ue até então êle estava dentr(. da lei. publicou, no mesmo numero, outra entrevista do Sr. Luiz 
O BR PONCE DE LEON- Clandestinamente. Car:os :Prestes. Lendo as dec:a1ações do primeiro, cheguei 
O Q. HIPOLITO PORTO - Diz o art. 51, I 2.0 "consi- a pensar num "gato" de imprl':lsa, atr'buindo ao festejado 

iera.se loteria toda operação que, mediante... pensador catoJico af rmações do lea.der moscovista. O dia-
Ora, 8r. Presidente; a }lrópüa lei confesa que a loteria pasão era o mesmo; a técnica ta.mbem a mesma Desgraça-

) um sorteio. damente, não houve .o menor ~>C!Uivoeo. Aquelas e,.-essões, 
At6 a própria lei, Sr. Pres1nente fa}a em sorteio, como que me causaram espanto, vão :nulto a]ém de uma "llolltlca 

;e e 'blého tambem não tives.v:! sorteio, como se o cassino de mão estendida" com os comuY.istas .. contra a qua}, tantas 
:-ambem nio tivesse sorteio, n'l. ro'E>ta, como V. Exa. de':e vezes e ofic'almente, já :;e err;t•cu a voz da Igreja, no Bra
nheeer (dirigindo-se ao Sr. r eOtonio de Araujo) e nas f:r- sil e alhures. 
:hu. . . Aquelas expressões pa'rtJram - é duro dlzê-1o - de um 

O SR. TEOTONIO DF: ARAUJO- Não conheço. pensador que teve a responsabi):dade da }eaderança do s-
11'. Presidente, eonttnuan,o sobre a leitura de ontem, so Ialcato. 

'&II&Ya.ole a policia na campanha que a pollc,a de São Paulo Querer que se cambaia o comunismo, que pe}o.s seus plO· 
tavia eollleçado. Entretanto, o jugo em São Paulo está mais nelros e asséclas, sempre and~•.t de punhos cerrados a ea~ 
lese"lvicl.o do que se l'efl&a murar a Igreja e a democraeh: Querei que se lhe dê com

(J,efLCIO) - A organlzaeã..., do jogo de loteria em São bate ás escondidas, sem coragem e sem desassombrQ, 'R\& 
Jt-.lte de 100 em· 2011 metn~s a abertura de uma por uma atitude anti-democra~!ca e anti-cristã 

A8 casas da m~a urbana têm a responsabl- longe. Vale por o..~ma cer.,su:.-a aos ~oberano• Pontf!M 
0011D.pJoa de 50 bilhetes; as doF ba,rros de .)o bilhe- NuDli. suas enclclteas, Apost6lict MM..-t; 

a!a~~oa 30. e 10 A proprla lo-
-..-~~~~~~~~o·~~~~~~;~~~~~ 

.. tuaa de dlver~R a ltcflnga é paga na base P!o XI 

1 
redem:otorl8. Ora, \)ara o Sr A}çeu. 

Rio prlnelpa]mt'lite em virtude de sua sl- dos comun'stas pobres martl!( s .•• Por que lhe a.d-
Qe:rtellj;alria nlo pode f&lzer desnesas. mas com uma mlre o talento, a cultura. a'! :>~ras. não vacilo em ficar com 

U"rtelacll~e jd'lo de mais de 10 miNaões de cruzeiros a voz do Papa, qu< é a da Igr".:u. 
lnua!s os abrigos, as materni'iades, os orfanatos, as, Na qua]J.dade de católlc'l Pr!'t1cante e de btasllelro, ex-
~reehea enfim varias instttuiçcr-:s nece~.sarias que o Estado 1 terno ~esta tt'i_buna. quf' o. P1VC' ~umlnense me confiou, a 
uão pode no momento c,onstrtl.r e manter. 1 • clecenrao que hvP. com a tnst"! P •mpatrioi-ica entrev'sta cJo 

Se a verba arrecadada dJ jogo rosse empregada ape- Sr. Alceu Amoroso Lima. no>ne nuP f'Pm>:>r" rpSTl~itpt . nli" 
nas na construção e manutem:9.c de escolas !'ara educar as só Peh sua v~~;tisgim"' c,,H,,r:>, l11"'l nf''~'" c-eus ~o,.,lnterp~ 
erlanças contra o vicio, seria a ml;l'hor campanha para ex- sadt'l'{ e P',.",rf'" P ... .,,. ..... !'c: ~ .,,,. ' ·! ,..., ""'t""r!i"""" nn 'Pra,c:'l . 
terminar o jogo, que não se at::aba com entrevista de ior- O~"~ . P•"! ~"~IIT Tl 11 '~<T ' - n F!r , l'l,.,n .~~,.,... ... ,."'"" T' ~ 
nals, nem COm ameaças da po:•da. CUjOS func'onários nãO M.!t. lir1~,. ,.., 1f' l'r>o ..,~· ..,;,..., ~P''l !"1'"1'11"1~ rn~~..,..,~.,h'''""~' 
~anham o suf1ciente, para pag;:1· ·o alugue] da casa que mo- ""'"l·"~ ... l'., ... ""l'+'c., rto ..,._.,~· 
ta e .sustentar os filhos., r'~"-" ......... + ... ~ .... 0.-.rtn r-•~ ,, ~w.., . ,. •' r- r--,_ •• ,.•t ... . 

O povo earioea semnre ner~nta porau<> é co'1:nradt1 a n .,.,.... .,..,~~ .... .,., '[ • ......... - --·----~ - ~ .... .,,..,, .., .f.·'"'"-" .,,_ 
delegacia de Po)ic'a dest'nada á re.,,.e:são d'l iogo. o povo 1 .. -- .. •., ~- -~ ,. .... i ... -- ., .. , _ _.,_ , .,. .,J-v; ~ - - "' .,•~- r1~·., , .. 
EeJ:n,pre pet'J!'llnta norcrue. som.onte a (IP'o..,.a~;., "'"' io-:rnc; é '\ r" '' ·~ ---~ ~-", , .•. ..,,. - - •-· • ~~ 
ma's amb1c'on"ldfl ne1os polielotl! Fsta n"'""nnta Tl1'"C'a I) ......... , • .,.,. T--~~ ...... ~~ - - - ,.,.. •.. "" 

teve respost.a. Os blr.}1.,iros p0<1er2o reroon~or. F. r"rf"IT'"n- ...,_ ,; , _, ..... , ~~~··· ...... ·~ ~ .. ·•· ~---· · ...,., ' 
~e farA!) 1ustl"~'~· á~ hom·o~as e "Pras ex~essões exl~tentes na ...... ~-~- ........ ,.,.." ......... ,., .. ,. ,..., ,....,_, . ... _.., ..... .., .... 
~orpora"líc nol'eia1 • ,.., •-·~~., " ...---- -' - ,.... .... ,., ,.., _ _ • -- -·· 

O SR. LAR-\ VILELA- P,rm~ta V. F.xa. Guern d~>b·:'lr .,.,.., -· ... r-·-·-~l .,.._ ,. , -~ 
lem claro meu PP.nsamonto. l!~<'u eontra todflc: ec:l'.fl~ ;nlus~ r. "...., ...,.,.~ .... -..- ~ "'"" ~ - --~---. ~~ -- ''·- ~ ,.,. __ ,. 
l;lças a aue V. Exa. se refere l\:u mosm" iá fui ? R"ere. "'" ., ____ "' ·-·-··~-- ...... -~-.~~--· ... ., ~~-.. · --· •, ,•., ... --~·· ~ ,... 
tarla de Resntranl'a PN~ir nor a'gum; desses nuP c:(\ft,m "s- • -~-- , • ..,,,,._..,_, __ ;-··--· ···--- "' ·---- ·-- ---- -·---• ---
~as fnju.sti<'f!S. Pou reo~t"~ . cn1'\t•a tor'l'!<: """!!<: inipc:~i~~" . 'T'()_ , ,,.,..,.,~ ,., ,.·~ •. • ... ~..., ,.,_, __ ,.~ n ·-·· ··-l •-·---··-··· ·•· '~ ·--·-
:iavfa. SOU tf!TTlhem, COT'lt·T"'I. ti)'!O e QUalquer l'Orte de iO,.O r·"..., ~. , __ , 
rcgul~"'f'"lr,..llf'í'.T\Pl" P'C'IV<>1'TIO. f'\ ,....., _,,....,_~~ ..,_,.,...-. ,., ,... __ ., ~ ---·•. • • • 

O SR. mPOL1TO PORTO- Sr. Pres'dente. para ron- ., ..... - •. -'1 cluir. - "C"" ,... __ ,.,._""",. 'T"~ ~JIIf'~·r ~ r7or:'lt"'t ,.. ... __ .... J~ ... __ .., ___ _ 

No deeretn de 30 de abril llâ'l Vpmos p;ra:nlif'.<l motivos () "'~ ..., .... ,.."'"" ,....n.,.....,. r ..,_ -- ··--·~---- ... u • 
pa~ seus fundam,.ntos. Somoi t•Çlerent4:'s. dP<~eiamos aue,nas n ... ,.,.., .. ,., r"--- "" ,..,.,,.;_ .,...,,~., ' .,.., ... ~..., .,., "~"""'"' ~~- " ,..
uma coisa, e continuaremos nessa campanha com novos trPv'"i-"' ti" ~~' . "1"P'1 Amo"""" T.lm" n",.,,,,.. ,. .. ..,J, .. .,~ ...... • 
argumentos e novos document.-,r, que ter~mos em mãos em r•l1Pm P•tá f'fl~""n"'n<~nrln f!, n'J~ · H,."l ,.,, .. ;nT'~l ,; o n,...,,...,. ... , 
proxima ocasião, continuarem'·' nessa: eamoanha. visando rJóh oup est?. nror.H"?"'rn um9 l'nlfi"""Pn ]'Y!Il'+;..,. "'"~"' f. 
ou a regu}amentaeão do joJ!O, com arrecadaeão das taxas OUP temos n Genera J J)11tra 1:1. PrP<~'d,n.eht na ~P,nhlfr>" • 
desttnadas á prevideneia social ou, então. o f~ehamento do 0 Genoral Prefpito: o nhefp cl" P'lPcia tl:lrnhom {> p:enP.rl:ll 
Joquet C1ub, da Loteria Federtl.l P das Loteria$ Estadua]s. ~'em de muito~ outro:; H11"trp~ P"eneraict '"" oovPrn" r'lo pn'" 

Era o qu" tinha a diz~>r. !Muito bem>. De modo q11e estarn.o~ verifieanr'CJ "ne :·ealmente exiSte uma 
(•) - <Nã.o foi revi.sto p~~o orador). ,· :r;olittca militar, dominando o pais. 



1~ulllô ae 1947 DIARIO lA LEGISLATIV .á: · Sáoano, n 

o SR. BEZERRA DE MENEZES - O t:reneral E~~o O SR. PASCOAL DANlELI- Creio que o nobre orador 
Outra foi eleit(J pelo povu E l!llbre e~sa. questão de donumo não está interpretando bem o que foi o DlP, porque no orça
do pais não se sabe em quem c.credltar, porque o Sr. G~- mente de 1948 figurava uma verba de propaganda na impot
lulio Vargas afirmou que quem estava governando o palS tancia de Cr$ '17.000.000,00, muito mais vul a, portanto, 
~ra 0 Banco do Brasil; entret&.nto, VV. Exs., do Partido que uo tempo da ditadura. . 
comunista, dizem que 0 paLS ~;tú. domil1ado\pelas clases ar- O SR. BEZERRA DE MENESES- Mas V. Ex. não traz 
madas. . a prova do que está afirmando. 

0 SR. iUPOLITO PORTO- Na verdadt, quem ~sta go- O SR. PONCE DE LEON - · Pode haver ext~-gero; mas1 

vernando 0 palz é 0 presidentt do :aa.nco do Brasll. ontem, estive com uma pessoa ligada ao Banco do Brasil 
o SR. TEOTONIO DE .AltA~TJO- Nesse caso VV. Exs. que me garantiu que com essa campanha de tarnscrição de 

do Partido Trabalhista, não rrconhecem mais autoridade notlciâ.rio foram dispendidos Cr$ 4.500.000,00 pelos interes-
ro General Euric~PDUtra. sados em atacar o Sr. Getulio Vargas. 

O SR. HIPOLITO PORTO- Quer nas finanças, quer O SR. BEZERRA DE ME$ZES- V. Ex. e.stá fazendo 
em todos os demais s9 tores da administra't;ão, quem está go. acusações infundadas; tal como os Srs. Representantes do 
\'ernando é o presidente do E'\nco d0 Brasil. Partido Comunista não prova cousa alguma. Isso vem com-

O SR. PONCE DE LEON - O Senador Getulio Var- provar o que disse o Sr. Salgado Filho, sobre o ingresso em 
gas disse, certa feita, que só a .poster~dade poderia julgar o massa de comunistas no Partido Trabalhista. Essa uniao 
seu governo. Nã() estamos nn.to lonffe desse julgamento, de fato está. se processando não só aqui, como em todo c 
pOrque já temos a certeza de qu. muitos fatos atnbuldos ao Br~il. 
Sr. Getulio Vargas, não s3.o d: S. E.", mas de alguns dos O SR. PASCOAL DANIEI;..I- O DIP, ao tempo da dita
seus colaboradores. E a prov ... tem0-1 c-t na entrevista con- dura, irradiava durante uma hora; agora, as irradiações são 
cedida ante-ontzm á imprensa f elo General Góes Monteiro. de hora e meia. 
em que S. Ex. diz: O SR. Bl!.ZERRA DE MENEZES- Não compreendo essa 

"A queda do Sr. Getulio VJ.rgas toi determmaaa jus- comparação de V. Ex., de vez que o DIP já foi extinto. 
·ramente porque eu e as força::. armac'as do pais lhe reti- O . W DE IT do penas de 
·amos o apolo. Creio que eles.; .nantinha no podpr por efeL n . O · urso de S a r · 
:o desse apoio das forças arm:ldas do pais". disso. 

Portanto, o Gene"aJ Goes Momeiro confessa que o Sr. O SR. BEZERRA DE MENESES - São irradiações da 
í'etulio Vargas se mar.tinhl no l•od~r em consequf>ncia desse Agência Nacional, com not~cias oficiais para todo o ter
•apoio das forças armadas". L3lo vem provar que se o Sr. ri tório naciona . • 
Getulio Vargas pode ser acusado por qualquer irregu1arida- O Si.~. I ONC.E DE LEC.)l - Pergunto: essa colaboração 
de, essa acusaç2.o àe,re fel' e..:t'ndida aos seus ex-auxilia- 1 é graciosa'! 
res, inclusive ao General Góes .\1onteiro, um ô.os seus mais O SR. BEZERRA DE MENESES - V. Ex. !az acusaçõee 
diretos aux'l'ares. infundadas querendo afirmar que o dlnheil·o sái do Bancc 

O SR. BEZERRA DE ME:~~ZES - Este é o aut.e11t'co do Brasil, ~ara pagamento de tran.\;cq;õcs ele cl;scursvs E 
;ogo comunista! Demais, silen1''uU, tumularmente. o entre- nut.:.citír;o politico. lssp não é patriotico, pois deYemos co· 
vlstado a respeito da elevada. :ltitude da~ Forcas :Armadas. laborar com o Governd do pais, nesta sit~a)âó difícil qut 
11 e eom o pod"r n"s mão~ e.11trf'~ou.o, incontinenti. em atrav~amcs. 
Z9 de outubro .de J:-, '1, :10 .Tud c'á"io. para que. mant:da a o SR. I-ONCE DE Ll -O General Dutra pede a co
.Jlgn!dad!' P<J.c'on 1 < r~:l,h:.c:-cm ro··1o se re J'zaiam, as -labor;:.ção d3 lodc;s os br~w, •iros; entretanto, o S;:. Gatulic 
e-]eicõe~ de 2 de de~e'11bro, nurr ambiente de liberdade e de 1 Vargas pronunciou varias discursos sobre a Situação econõ· 
confian"fl. mica e 1inance,rJ. do país c o c,hlera.. Dutra deveria aceitar 

O SR. PONC~ DE LEON -- Quer dizer que a s tua cão essa c laboração aG envez de leva r essas sugestões para o 
naaue}a épo"a.·eFt::>va en•rro;··~ &o Gen"ral Gó~s Monteir:l ~ terreno politico.' 
ro Estado Ma'o·; é a me~ma ituação em que estamos ate o SR. ASCOAL DANIEL! - a os provar como se 
hoje. · gasta djnhci• em .propagand · odos OU\iram em ondas 

O SP.. BEZERRA DE J\1El'7"~<'7.1!:f'l - H::~tou verii!candq. que lon ·as e curtas il'l'aaia:- . pagas com o dinheiro da Na-
V. Ex. não está dP 'lCOrdo con' o P:l'1to de vista externadv I ção ~- as 'declara~ d· eneral Alei o Souto sobre_ a agita-
pelos Srs. Representart~s do .rart,ido Traba!hl~t&.. I çâo ex1.::tente no · , am.zaçado de graves comoçoes; doi~ 

O SR. PASCOAL DAN·ELI - Qn-;•o crer que o General d.ias depois v· os Go erais Paquet e Zex~obio da _cos~~ 
:lóes Monteiro niio e~teia d3 ~corda com a opião do Sr desmeul!n ' ess: pr0gnos · o dizendo que uao ha a{ataça! 
Aiccn Amaro~" Lima, pcroue c·~ntrarifl o prog-aP1a de que dentro s fileiras do Exerci ' 
se !'t>Ve~tiu o p: -j•1e d1> 1Cl37 0 SR. BEZERRA DE MENESES - Os constantes .apar· 

O SR. BEZERRA CE JlofENF"ES- ll'iz qu!'s1 ;;o de ocupar tes de vv. Exas. me cbrj,gam a int:?rromper as conSidera· 
a tr.l:nma· para cr't'car. jnstan·ente essa ent-rcv.sta ante. ções que estava fazendo em torno da entrevista. do Sr. Alcel 
ptriotica, conced!a.a a jornais Pstrang~iros p~·o Er. Tristão Amoro.oo Lima. 
1e Ataicle. E antes de concJuir estas ccnsideraçõe~. 1amento.que c 

O SR. P SCOAL DA'!-.{IEP - p~rr'samos atender que Partido comunista esteja agora contando com. ma1s U!Jl 
" Sr. A1r~"t1 de Amoroso L' ma espirit"' cu~tn e int~>l'gente. partido ptjlitico para 0 auxiliar na campanha d1famatona 
:stn. coerznle com os seus se:> tment,os re}igio~ús, porctue contra 0 Gcverno do pais. _ 
~ "Observatore Ro'11ano·• deficiu ha dias, a polittca do Va- Tenho por precipitado c inexata a afirm~çao de qu• 
Jcano, c~mtrár·a a q1plqu~, r.'1.'1.panh:1 ant~-comunista, sob .• 05 nosos generais fecharám o partido :omun:sta;" · . Ta 
~·. alegaçao de qvo os povos t~ .,... o 2ireito de escolher o des- a~sertiva importa num insulto e n.um es~arn.~o a .d1gl)1dad' . 
• 1no que lhes cabe. _ . _ da mag~tr:~.tura brasileira. É preciso mawr iespento a hon 

O SR LARA VTL'I:'Lb- Com rel<>rao :1n Sr Tn<>ta.o dn ra dos nossos juizes. . 
\tnidP .. o~'er me r:ur;-cr que esse escritor não é bem um li- Era 0 que tinha, e o que precisav~ ~1zer, ~r ~sencaé· 
ler ratohcn no Brat'tl. . go de minha conscjencia, do meu CIV1Sll10, d~ mmha í 

o SR. WALKIRIO DE F E'ITAS- Para Julgar a entre- lMuito bem muito bem) 
•iE a do Sr. Alceu Amoroso L ·ma devnriam:ls ler tambem :\ ' 
mtrevi ta do Sr. José Americo. que considerou impopu ar 0 SR PRESIDENTE - Estando esgotado o t:mpo re-
> Gnvl"l'JlO do General Eurico Dt,tra. ojmental 'vou.levancar a sessão, designando para a de se• 

o SR. PONCE DE LEON- E é uma voz autorizada. gunda.feira, 21, a seguinte 
O SR. BEZERRA DE MENEZES - Seria injustiç:t rlas

sificar como um governo impopular, um Chefe de Est['dO 
que pa:ocura conter a inflação e que se empenha pc-lo sanea-
mento das nns"as fjnar1çoas e p"lo de"c1W01Vil''1ento d~ nossa 
produção. Trata-se, porem. c'~> um Governo que nao tem 
DIP para fa"er sua propag·Rnd~. 

'o SR. PONCF. DE LF-r>'-1' - 11as tem o Banco dn Brasil 
- o que é muito piu1. 

ORDEM DO DIA . . . 
Discu~são do requerimento do Sr. Walkmo de F:e1~~ 

solicitando que esta Assembléia, em mensagem, ma1:,11f~ 
à camara dos Deputados Federais contrll a cassaçao 06 
mandatos de deputados e senadores. _ . 

Levanta-se.a ~c5sào as 18 horas e 1.1 mmutos. 



5)~ . .11-~ . ~~ 
~ag· ~~Direto~~ Ter~ilic Tarcisio Chiareli 
~~~ ~ ~ · -.lfte"" . ....-. ~ Conselheiro Industria~fl' Ricardo z-ydonadi 
~~h' - r~ Padpe Prefei t~Rai. mundo !eixeira ~ 

f;J.~,.~,R~o.· ·-- -~· e4., .. Professores q 

Pr~dos 41ploma~dos. . 

Fui surpreendido com o honroso convite dos alunos do Curso 
/ Industrial do Colegio Salesianos Santa Rosa1 para seu paraninfo no cor-

0.. 

rente ano. Naõ podendo tão elevada distinçtro, que mui to me deh-

vanece, aquÍ estou, tambem, como ex-aluno salesiano, para dentro do~ 

' possível corresponder a confiança em mim depositada. A Escola Indus~ 

trial 
A s. Jo~o Bosco, com os seus 73 anos de existencia, é a mais an-

tiga_do Brasil, pois data sua fundaç~o de 1884, com relevantes servi

ços prestados~ coletividade brasileira. In~eras gerações de jovens 

por aquÍ passaram e hoje est~o e~palhados poritdos os rinc~es p~trio~ 

coacorrendo para o pro~resso d~•&;fteeee imeA38- iPeei1 • 
.>à: .... . 
~ola_s como estas, muito necessita~osJ pela objetivi de dos 

_,... 
. seus cursos. Desde a infancia, os seus alunos, a par da educaçao in te-

I 
lectual, se especializam em diversos ramos nicos da atividade huma~. 

Saem, pois da escola com um futuro .Fd~Rhe promissor á-sua ~fPeft~e, 
/ / 

uma vez que a nossa ~atria sempre careceu e ainda carece de m~o de 

obra t'cnica e especialisada. 
.A 

Falo com a experiencia ~ -de ~uem dirigiu1 d~i~I~e quatro anos, 

importante repartiç§o federal, onde pelos pedidos de colocações)~ 
~ 

de capacidade profissionar~ cand1-
.J. datos. Trazem

1
esses cursos

1 
' senso de responsabilidade a mocidade 

brasileira, tão necessarioà sua/ forma~ão moral e intelectual~ 
I P "J ../' 

Pena e•que o nosso povo tenha . ain~a~ compr~did9 o valor dessas 

escolas 

Hoje com o surto de progresso e 
I 

mais do que nunca, a multiplicidade de 

Nos Estados Unidos da America do Norte, onde estive 
t 

mais 
~ -!f!..,J 

de uma vez, pude observar ~ valor e a significação que ai4~~~~en-
' ( sino tecnico profissional. ~ um extraordinario exern~o/~~~ 



~----~ ~ .......... u.a~ .... / 
A 
este que nos d~ a-patl!ia ~ .['4&-8&m., ~ onde ; desde ced~ a in 

~ncia se encaminha para esses estabelecimentos, ~~ de acordo c 

onde ao mesmo tem~ 
~ I , 

as suas tendencias, escolhem os seus of~4os. 

se dá o livro e o ofÍcio, ~ 

para atingir o alto ~f'o grá~de progresso) que atingiu em todos os 

setores de atividade. 

No Brasil, os filhos de s. Joao Bosco, pi~ros nessa espe~ 
..\ 

alidade de ensino1 mantem modelares estabecimentos em Niteroi, Pe~ 

nambuco} S. Paulo e Minas Gerais. E, entre os tjcnico~s esco

las t~~ diplonado, os ~r,ficos constituem e~ todas as suas turmas 
I .A 

o maior numero, os quais tem sabido corresponder com brilhantimo ao 
Â. / 

com premi os sucessivos em inum.ll.-
~ 

esforços i:! serf denodados mestreSTj 

ras exposiç5es. Atestam-no a imprensa brasileiraJ que RaRa& mede 
~ I encomios aos trabalhos ~raficos da Bscola ~rofissional SalesianaJ 

de Niteroi • -1-a4.a.v1vas & ele~eentes as maulfestaÇOes 

.d.9 ".Jornal de Ce'P.!e "Pe-1e 11 e àe"ifetieia" de J:)istPite Fetiere1, bem como 

de "Q Fl~e .. dN:~~~ " 
~~-~~momento, que os primeiros al*nos 

salesiano~ foram os artrices. Prov~sta nossa afirmativa~ as d~ 
misssivas do Padre Diretor Miguel Bor~hino, dirigidas ao Padre ~ 

M. Ruas, Prefeito da Congrga çao na ~peca. Na primeira) datada de 29 

de julho ~Ah, dizia o Padre Diretor: "A tualmente1 s§o em n;mero de 

30 os alunos do Col~gio; principiamos pe:os carpinteiros, alfaiates 

e sapateiros. Foi nos dada uma tipografia e s6 esperamos alguns mei~ 

para pi-la em açal:...,.. Na segunda, de 6 de dezembro d/8Ru, o mesmo 
I 

DiretoE escrevéa:~ •• mediante os auxilias recebido~ jl te~os lugar 

para 50 ou mais alinos; est§o abertas t r es aulas elementares, e j á 

instalamos 5 escolas profi ssionais, isto é , escola de tipo~rfia, 

encadernaçao, alla4ataria, sapataria e carpintaria. As coisa parece~ 

bem encaminhadas~ ~spero que em breve r odaremos prestar maior auxf~ 

lio a este paiz, onde sao tantos os meninos pobres e abando 

O que assistimos)~ ~ en nossa patr , _ o di-

fere muito do que dizia o Padre Di retor naquele longÍnquo ano ~841 
' no que se r ef ere 3 educaçao da mocidade. Decorridos 73 anos, e • ~ 

~~~? \ 
que ver,os laje ? _, L ...... -± o.. ~~1_, I~--)_ .A ~ I poder publico não l a imp~ancia devida ao ensino ~ -

I 

ssional no · Jrasil. 



; 
~ 

f2a· ·- o -
( rir-uldades inJmeras dos atuais dirigentes Salesianos) para 

~ 

Niteroi. Cerca de um milhão de cruzeiros~~~~~~~~ 

~(os sucesqores õe S. Jo~o Bosco nessa manutenç~o, anualmente . 

A hist~ia da fundação do Col, gio Salesiano Santa Rosa nos dá no 
~ _, 

t{cia da luta) verdadeiramente . épica; da queles 7 sa cerdot--'!!q~ue, guiados ~ 

D. Lasagna, o heroic~desbravador da obra Salesiana no Baasil 

.a guana:btu!a . Foram tantas e tamanhas as di:t'icul.cta deS; que s6 --~,.. home 
"corn a tempera dos filhos de s. João Bosco, ~~~~apostolos da educação e 

""' do ensino prfissionaa, poderiam enfrenta-las e vence- las . Nos dias de ho 

' ~ I os diripentes Salesiaanos, que tem a ~rente em Niteroi este extraodinari 

Diretor) o Padre Tarcisio braços co a remodelaçao de.., 

suas instalações, evoluç~o 90 ensino industrial e 

"" ampliaÇao dos seus cursos, que ficam sempre dos pedidos de inseri 

çã o e ma trfcula . 

sempre teve na mais a 

alta conta a des qas escolas na solução dos pro 
"'-

ble~as sociais. Escrevendo ao dirigente da conferencia Vicentina d Bueno 

Aires , em lRBrr, dizia: "Reco ndo-lhe muito o Colegio de Artes e OfÍ-
""'-cios para meninos pobres. A exneriencia nos persuadiu de que é este meio 

de sustentar a sociedade civil; cu"dar dos meninos pobres , recolhendo 

crianças abgndonadas que serjam um flagelo da sociedade, tornando- os bon J 

crist~os, honestos cidad~os, honra do patz e da família, ganhando hones4;-

tamesnarnente com o suor e o trabalho, o pao que os sustenta". 

Em 1883, na cidade de Lyon, dizia ainda:"Sar eis onde se encontra GIL-
~,.,. 

salvaç~o da sociedade? A sa}_vação da sociedade está nos olsos. Essas I!. 

~ li: Q1(L 
cre~nças r~cebidas no atrona ge e as outras mantidas pelas O~~~~~~ ... ~ ~ 

~~~~~-esperam vosso auxl lio . Se a~ora ~- negais, se deixardes que es 

essas crianças se tornem vÍtimas das teorias comunistas, os bens que ho 

lhe negais, vi:-~um dia pedir-vo-los, ~õ de cha neu na mao, ~as apontan 

do-vos a arma e talvez com vossos haveres vos tirem tarnbem a vida'' • 
~ -- I 

r"i s sá'bias palavra s de S. João Bosc-o. ão se perderam no tempo } Elas 

hoje são mais verdadeiras do que nunca. seguir o seu brado d F· ale-;J;: 
1 

trada 

<;.G;r:I\Q~~OI- em nossa terra , o que 

social no Brasil . 

es

' t~cnica e 

totJ- 13:] 
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R:~-~·"Fo' uli!' clr. 
Inácio Bezerra de Menezes 
O operoso auxiliar do Diretor Geral dos Correios 

e Telégrafos teve festiva recepÇãe 
Retrressou do Rio Grande do 

Sul, onde fora em dias da 1iltlma. 
semana. o sr. Inácio Bezerra de 
M:enezeà, Uustre • operoso Secr-e. 
tã.rio Geral do Departamento dos 
Correios e Telégrafos. A. digna 
autoridade, que viajou de aviAo, 
chegou ao Aeroporto santos Du
mont pouoo depois das 11 hora& 
onde eram ln'llmeras as pessoas 
que IIC'Uardavam a sua chegada, 
notadamente diretores e chefes 
das diversas • repartições dos Co!'• 
retos • Telêgratos e alguns ~trô
ceres da polltica do Distrito Fe. 
deral. 

O sr. In:lclo Bezerra de l.tene. 
sea, que fOl'llo .ao Estado 11Ullno, 
rePresentando o Coronel Raut de 
Albuquerque_,_ teve ocasilo de p6r 
em prAtica Q1Veraoa serviços e de 
Inaugurar no edltlcto do D. C. T. 
Regional, um lu:~:uo.so e bem or-· 
ga.nlado restaurante para. servir 
ao PeNOal daquele departamento. 
A. reaopeito desse tmpreendimento 
oe .._.._ eolena do '"DIArto de 
Noticia.&" de POrto Alegra

0 
fir

mam o seguinte reclatro, Que, 
com a devida venta transcreve• 
moa: 

Numa das secaõ~ do edtftclo 
doa Correios e Telêarraf<YBt teve 
lugar, ontem a cerlmOnta da 
Jnauguraçl.o ;.um Restaurante, 
all lnltalado para servir aos 1Im.. 
clonArlos daquela. repartiçlo. 

A solenidade fol presidida pelo 
sr. Lula de Carvalho Coutinho, 

diretor do Departamento Regio. 
nal do,s Correios e Telégrafo~, I 
aqul sediado e teve o compare. 
cimento dos 'isrs. drs. Inã.cio Be-

1 zerra de Henezes, Secretá.rlo d.J 
I>. C. T. que ~stavam rodeados 
Pelos obeles das dtveraaa seções 
e demais tunclonArios. 

Inlcl&ndo a aot.nlda4e. usou la 

Dr. laActo Besena Ae MeaeHS 

palavra o ar._ Çarvalho Coutinho, 
que num belo discurso, elogiou 
todos quantos sob suas ordens, 
agradeceu-lhes os bons serviços 
jã. prestados e concltou.os a que 
assim prosseguissem. 

Ã&'r&decendo as homenagens 
que lhe haviam sido prestadas, 
falou, a seguir o dr. Inicio Be. 
serra de Meneses. no momento 
representando o diretor &'eral do 

i Departamento Nacional dos Cor. 
rplos e Telêgrafo,s que disse de 
sua sattstaçlo ao constatar todos 
os melhoramentos ali lnaupra-
dos bem como a louvã.vel ação 
dos nossos funclonã.rios lll'tal
televAficos, sob a eflcle rL 
entaçll.o do diretor, Carv o lou. 
Unho. Em nome dos tun ·ma·19a 
da casa. proferiu brllbant.., ~ ,;&:» 
a poetisa Alalra Freitas 'l'aé. ues 
Por llltlmo falou o dr. Telmo 
de Sousa Lime, que atrradeceu, 
em nome dos co\egaa1 as palavras 
encomiA.stlcas de que tinham si
do alvo de parte dos oradores 
que o haviam precedido. No ato. 
que teve também o OJ)mparecl• 
mento dos repreaentautes.. da Im
prensa. foram llêrvidoe trios, do. 
ees e refrescos. 

Teve o sr. Inicio Beserra.,de 
Menezes, ocasiAo de fa.ser uma 
visita de lnSPt><:&o atê as A&'~D. 
elas '"4o D.C~T. tnatat.daa em 
Ça.ai~~rott...U. NoY& 
Hambur&"o, 
~-- fdtam 

I 
I 

/PU· f• 



M . V . O . P . - DEPARTAMENTO DOS CORREIOS e.· TEL.i!GRAFOS 

Ligeira~ palavras de interpret~ão do sentime~to a~tiva de todos. 

Este é un ensejo :para a nossa despedida. Esta é um ensejo da reaf'i.I 

mação de amizade fraterna que já não :pÓda acabar, sejam quais f'oran as novi

dades do porvir. 

Este ~ o ensejo fUgaz do :pensamento e do espírito que nos pr~orci~ 

namos, para signifi.car a tristeza diante do amigo que se af'asta e: a nosso J.Y. 
bilo, sabemo que ele nos deixa para atender ao a:p~lo dos seus conterr4necs, 

eçresso numa :pÚgna eleitoral em que o prestÍgio do seu nome, se avantajando 

às :pro:prias f'orças do seu Pa.I'tido na secção d:o Estado do Rio, emerge entra os 

demais canlidatos, numa vitÓria absolutamente irr·afutável no que comerne ao 

seu valor individual. 

Este é m ensejo votado a f'icar como marco divisÓrio entre duas :fa

ses da sua vida; uma que fica para traz, de trabalho, de luta, de convivia e 

de -triunfo, em que soube dividir o . ta:n:po entre a repartigão e o lar, entre os . 

amigos e a .faJlÚlia; outra rase, a que vai seguir, de :prosseguimento de uma 

~arreira pol1tica que se anunc!a ridente e :promissora. 

Neste ano transcorrido, em que :procurámos acrom:panba.r as :pegadas do-
, f!" , 

grande che.fa, que o sol nao conseguiu jamais encontrar :fora do seu posto, a.r._ 

mazenámos fidelidade :para a :per:Patuação de uma estima, que ficará no acêrvo 

das nossas recordações :f'uturas eomó o maior, mais :precioso e mais comovido 

gáudio da nossa exist~n~ia. 

No Departamento, Ipcio,. você cum:priu o seu dever, traçando, de inÍ 

cio, uma diretriz que :porf'iou E.lll resolver os casos com a intalig~ncia e com o 

eoração. ~ possivel que se tivesse equivocado algumas vezes. Eu não teti'a d:!Í 

vida, entretanto, em :preferir os erros do s·au coração aos acêrtos da sua in- ---
telie;~eia. 

Novas sendas vão. agora abrir-se aos seus :passos. Conttnúe ·a dar ao 

coração o :primado que lhe :pertence e siga o seu destino até o :fim, servindo 

à sua terra e à sua gente, sem fugir à sua predestinação es:piri tual e sem r11 

lhar nos seus deveres à :fidalga estirpe intelectual de Bezerra de Mane~as. 
t'Oú -JII_J 



Niter6i, 27 de ag~s!<.? de 1962. 
»&~ :~§R~ã ~ Il~as . 
Louvado seja N. S. Jesus Cristol 

R as . Ir~ãs de Santa Zita 

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

Sou cat6lico apost6lico romano. Pratico a minha religião, que é a de 
minha espôsa, de meus filhos, de meus irmãos e foi a de meus pais, cat6licos fervo
rosos. Meu saudoso pai, Dr. José Geraldo Bezerra de Menezes, lídimo ap6stolo 
leigo, educado pelos beneméritos jesuítas no Colégio São :Luís, de Ytú, lutou ao 
lado de Carlos de Laet, de Lacerda de Ahneida e Felício dos Santos, participando 
do célebre Círculo Cat6lico, ponto de partida de todos os movimentos do nosso ]ai
cato'. Meu avô, parlamentar do Império em várias legislaturas, foi o intrépido 
defensor- de D. Vital e D. Macedo Costa, grandes figuras de nossa Igreja, na céle
bre Questão Religiosa. 

Eduquei-me no famoso Colégio Salesianos Santa Rosa, onde fiz ques
tão de educar meu filho, e s6 tenho motivos de gratidão e aplausos a êstes grandes 
educadores. 

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

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

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

As ordens de V. Revma. 

~j~~·!-#.;~ 
Rua Gavião Peixoto n.0 288 
Ed.ilicio Itatiaia-AI>t.o 1104- Tel. 5301 
Niter6i -Estado do Rio de Janeiro 

1()0' .J'I.J 
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~O ESTADO 
Diretor 

108111 C&NDIDO DJD C.u\VA.LU() 

Secretário: 

HEStODO DE OA.STRO &LVES 

o tle)liltad.o Init'lo BOl'rt'll d 
~elle•e• nAo dorme sObr e o• lou· 
ru•, AJiiut'a, o tlln&Jhleo r.-prl'
•entllllte tlo P. R. e111tt. tratand" 
da oraaR.l&a~:~:lo do Dlret6rlo de 
seu Partldo, No prOxlmo •11• ':', 
• .-.-:" em campoa elll enntpanhla 
~ .. \1ltado Dollllncoll GuimAI'IPs 

ft. pua'illlr pela candldat-..ra 
!IIIIUIIIIIIla, 

NITERói 
29 de Julho de 1947 

Gerellt-e 
!!IINDULFO S.&.!II'TUOO 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

ASSEMBLI!IA LEGISLATIVA 

' prof 
A 

Kerc àe De ' , !r n 
tigu/a expo ne!al. e D 

da pr a 
Jrq . dioceze de 

A 

ntonio de ~i · 

~ 

ntãrios, p d 

:lclic de F :ulo 
~ tero1, 

rais 
c . os co 

Junior, que , em 
- - .. ..D poucos no ., con u.istou, por e atos or sua pr uçao, nao so ~ 

# A A 
os cató os• DmB tOdo o povo fl nense. ' Viela de nosso eminen-
te A.r.cebispo s :r s e no• ·1 ~ ogo dó. sal. v ~ãot, para usar das e re.i 
sões de ulo n , e :t-eeent!ssima. nc!el1c • 

ta homenagem a Paulo Vl.,. envol vtl a !1 ur do nosso 
eg.régio Arcebispo, porque pal vr· e bos tam sido '1 o nuncio lf 
A ver ade'-> i.Ddiscu-t!vei.s par s lv ção d 'P.om.ens a sociedade"• 

fQ(J. F-1.5 
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, Proponh~ ouYido o Plen4r1o! homenacem 4 mem6r1a do 
ex .. eonstituinte Cluainense Dr. Icnae o Monted&nio Bezerra de 
Meneseal talee14o a 6 de janeiro de 1970 e cuja data natalie~ 
oeorrer a amanbl, poia na1eeu em N1ter61 a 31 de julho de l9ll. 

JUSTifiCACIO 

Constituinte de ~946, o 1nolv1dável Deputado tomou ~t' 
ativa na elaboraçllo da Carta Ma.cna Fluminense, que sofreu a in
tlulneia do seu amor ao nosso Estado1.do seu civismo, de sua sen
sibilidade demo rátiea e de suas iiivtil eonvieçees eristl•• 

Bxereeu o mandato de Deputado em várias lecislaturas, 
eomo aut&ntieo líder do Partido Republicano em placas tluminenaea. 
Tenho ouvido de seus anticos eompanheiroa expressees de entus1aa
ao 4 sua efetiva atuaçao nos trabalhos desta Casa. 

l EJI 1963, 1ntecrou a delecaçlo fluminense ao III Congresso 
de Assembl6ias Legislativas, realizado no Estado da Guanabara. 

~ 
Nesta Asseabl6ia, presidiu a várias Comiss&ea e toi o seu 

Vice-Presidente. 

No tll Plen4r1o, nos 6rcAoa t6 nieo~, na Viee-Pre$idlneia 
da casa, deixou a rea de sua probidade e devotamento 4 usa 
pdbllea, opondo-se, oa ve•kleia, a 1nieiat1vaa e projetQs que 
nao tivessem por objetivo o bem ea.um 

· A Assembl61a eneontrava-se em reeessol quando do seu 
tale illento, e nlo tributou ao Deputado Icna• o Bezerra de Meneses 
as hoaenapns iâi a que tia jda, pois soube eleft•la no eoneei to 
do povo. 

Estamos em tal ta coa a sua mell61'1~1 aormente se eonsiderar-
1101 que a capital fluminense, de que ' tiJllo_, saldou u.- dÍvida, 
clando o seu noae a u. das ruas, atrav6 do Decreto n• 18Z7-70, 
prooulgado pe::..o integro ex-Prefeito, Dr. EJdl1o Abum~nuua. E o 
Go~rno do Estado do Rio de Janeiro cultuou-lhe a leJibrança, tazeDi
do-o patrono de ua dos nosaoa estabelecimentos de ensino. 

Peço vtnia aos eminentes colegas para relembrar alcuns traços 
biocrlit1eol de Icnaeio Hontedtlnio Bezerra de Menezes,. 

Filho do Dr. Jos6 Geraldo Bezerra de Menezes e de D. Lueinda 
Montedt'Jnio Bezerra de Menezes. O ;ii pai, um erudi,to, intelectual 
que honrou os quadros da Academia Fluminense J a e, senhotà de 
altíssimas virtudes, educadora, exeaplo de vir'tudes cristla. 

Flz o urso primdrto em es ola pábliea liiti§li de N1ter6t, 
tendo eomo protessora, por ttle sempre leabrada, UJia das crandea 
•stras d&ste Estado, D. Aida Tf>rrea. , · 

I 

Seu curso secundlirio toi feito no Col'c~o Sales1ano Santa 
Roa~! I .. estabelecimento de ensino que 6 Wl padrlbl de cJ.6r1aa 16 da 
iiiu. educaçAo naeional, q:afuarda, entre outros t1tulos, o de 
pioneiro do ensino prot1ss1 ea nossa Pd trib. • Méstrea e eon
diseipulos recor~lhe a ticura de ctnasiano exemplar. 

Dipl0110u-se em 9 de dezembro de 1937 pela Fáculdaqe de Direito 
de Niter61, incorporada á Universidade Federal Fiuminen•e• Intecrou, 
no mesmo ano", a delegaçtlo tlum:Seanse que vi si tnu o Bort,e do paia, 
em viacem de contraternizaçAo un1vers1t4r1a. foi V1ce+Pres1teate do 
Centro FlWllinense de Estudos Jur!d1 os e colab,orou na levista do 
c • .l. Evaristo da Veica, entre outros, om um trabalho s&bre o Cin 
Fonte da del1nqu,ncia tntantil. 

C&mpelo e reeordista brasileiro de nadp de eostaa. No seu 
tempo de estudante de Direito, a nossa Faeuldade levantou o eampeo
nato brasileiro de nataçlo, tendo parti ipaclo o conelave, ao lado 
do seu 1rmlo, hoje Minist-ro Geraldo Bezerra de Menezea, do DeseJma:r-
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Gdor Moaqr Braca LandJC e. W>• irmlos Havelance1 J6l.io e Joio, I s~ 
iill do o dltiao o atu)(presidente da Contederaçlo Brasileira de 

D sportea. · 

Fun 1on4rio, por eon urso, dos Correios e Te].Jraro , onde 
incresaou aos dezoito ano e ao qual conaacrou a sua vida, ocupando 
naquUe Departamento os mais elevados poatoal mer ê do onheeillento 
espeeiallsado dos problemas postaia telecr4t os de nossa P4tr1a. 
Foi Seoret4r1o Geral do Departa ento na cestlo protieua do Mareebal 
Baul de llbuquerquet, entlo Coronel e que a bara de onstruir o 
Pal4eio do Bx6reito. Partiei u In4eio Bezerra de Co~ressoa 
Na 1onais e Interna ionais Postais-Telccr'ti •• De 1959 a 1962, exe 
eu o cargo de superint ente do rr4teco Postal do Bra u, tendo 

o upado, anteriomente 1 o earco de ll Diretor do Departulento dos 
Correios e re16cratos do Estado do Rio de· Janeiro, onde realizou 
iii i not4vel ce tio, aprimorando os serviços e eonqui tando a 

ompreen o e o respeito de todos os tun 1õn4rioa • . 
Foi um dos tundadores e sustent4euloa da Asso iaçlo Flu

minense de Belas Arte , tendo presidido a 1nstitu1çlo, d~te 
alcum teapo eoao seu V1 Pr sidente. 

Da tribuna da ss bl61a, e atrav6s de 1n6meros pronun 1&
mentos pela imprensa, toi um precursor e detensor intransicente da 
licaç o, por meio da ponte e do ~el, entre Niter6i e a Guanabara. 

F&a parte da Asso iaçlo Fluminense de li listas. 

Paranintou uma tura da Es ola Profissional do Col6cio 
Salesiano Santa Rosa, quando pronun iou admirável orac;lo sabre o 
ensino profissional, e uma turma da Escola Normal de Sarra Mlna&. 

O Z.3t Ballo Pluminena de Belas Artes, realizado ea outu
bro e novembro de 19701 prestou-lhe honrosa homenacem p6stuma, t.aze~ 
do ticurar na calaria dos crandea benteitores da ssooiaçlo e da 
Eseola Fl de Belas Artes. 

Quantos onviveraa c o Deputado Icna io Beaera de 
Menezea, na vida parti u1ar ou na vida . p6b1i , alo unlnimes 
realçar o seu esplrito 16 ido, voltado sempre para o be oletivo 
e sua personalidade rorte, que se illp&z pela inteireza de sua vida. 

Al6a do sis, desta ou-se como aut&ntieo ehete de ta
Úlia. casou-se 8111 Ni ter61, a ZZ de dezeobro de 1937, 011 a Prores
sora D. lmy Salle1 Pinheiro Bezerra de Meneaea tilha do saudoso 
Desembarcador 8ales Pinheiro e D. Zulmira Ribelro de Sales Pinheiro 

deixou trfts tilhosa D. SelE Beaeztra de Menezes Hat1as, oadada caa 
o Dr. Nbio 1'1no o Mathias, oonheeido m&tieo ortopedistaf Dr. S6ra1o 
Sales Bezerra de Meneze1, oncenheiro e a senhoriita Solrnae• 

{017-150 
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- QuaHbas vtetor!a você já tem? 
- i\9 ee-rt& alio sei, maR ·aproxt-r 

m..'l-dllmpnte dle-vo ter ltMas SO. ' 
Qua" os seuR llllelllcr.rs tem-

Foram reJrlstadoa em 1!2%. 
pi!IE':na do Flum.l~re~~~e~. f1z.t tl.'e&

.. 1\Ze o~ 100 metro em 1'2 .. 2 ~e Q.S 
600 em 23't8 ··. 
Pl esent.enuHt e tenho conaeguyt 

Jll!eibor~s "p<>rforllhii.Ilres., tna!l q 
lzmente, não me ~m sl:do I)Oasf ... _ 

vel demonstrar em publieo, devido 
ás marés, ú oadas. ás faetuaçae& in• 

1------l.-------------------clecL<:IAI lios fluctuadores. que -
pendem pat•a a direita, ora para 
esquerda. etc. Na plf!cfaa tlo Flumt ... ,..-1.,.------'------------------ -- an~e. fiz. ha dla.s, em treino, !lt< 
motrGs em 2·:: 8''. 

:Mutio modeste. J~ge ?ilattos nada
•J u.iz db:er·u~.s !!().f)re a su:i tl

lli'U. svGrtiva.. dns 11081!'01.1 mais teci-_ 
motivos de Ol'JUib.o. ..,..... I 
ll . '1'1'()8, A' VE. DU l

liDRR LI 
Finalizando. - lnterossame lembrat· 

.Jorge :.Iattgs jll. del"''otou o fa-
at·g!mlina ZQ.Jiriln. Foi 

nelfOO ~ trldo 
---+-~-





--------------ii .... ~JO ...... N ....... , .. • Gracoatá, "Vencedor doa 100 me. 
tl"'OI, qualqller clasleo, lllido 11 
costas, dos uiu.mos CoDCUrllls 

Aquatlcos 
Guti,o(ainho, que poqae .aol'JIIM 

veloCidade e bom mado da ~ 
n&m&uto, foi, pelo seu r;raadcr 

U"ll~--------,------i rito de nadad-Or, escolhido para 
presentar a Fed&raçllo do !lemo, 

·~·--·~--~------------l ultimo Campeonato Btaall~~Vo 
Nata~io, no llt'reo de ~00 mt~tii!Nuu; 
nado Uvre, tendo p14o wt.lt-..,llf.ftliiiiiBII 

QeiS•I''Itl"---------------1 Jlutl dOll ultflllOI 
Graroatt., de 
athletu de ptr·for•Bf41J ·~------------~ veil, que muito 
que reprtllentam I'IIIIIU*•49· .,,.._ ___________ --! Publicamos aa 
~bfa como hOIDIJI&Ctlll 
lhantu feltoa. 



·---'--U Entrevlstfttlo Pilfl "Bio suorllvo", Joãa ~----f 
1----~·t ~o e lho · Neuo lez · observocões Sollre ; .. ----~ 

Zorrl.lla e Jorge MBitos 

suontvg'· so· 
...... \'-H ClfiOCD w----

DBdBdores 



A eliminatoria de 
nado de costas 

Ignacio Bezeri·a de Menezes 
hontem as eliminatovenceu 

rias de nado de costas para o 
Campeonato Brasileiro de Na
tação, que se effectuará no dia 
4 de Maio proximo. 

/ 

Estado do Rio de Janeiro, quarta-feira, 18 ~~ril de 1979 

a.DOBINO-CAWA .... ~ 

UÍSQUE NÁO f: REMf:DIO 

No processo contra Waldemar Ribeiro dos 
Santos , Sandra Ramos de Oliveira, Edilson 
Lacerda da Silva , Irineu Carvalho de Jesus e 

. Sebastião Ramos Souza , o juiz dr . Carlos Alber-
to Bulhões Matos, absol~endo-os, disse : · · 

- Não existe qualquer dado para provar a 
denúncia de que se o uísque é gostoso para certa 
gente , se é apreciado, nunc.a foi nutriente , _pois 
não é substância alimentícia . 

O juiz da 173 . Vara Criminal anotou a falha 
existente no processo em qu~ - não se via o indis
pensável laudo pericial- a prova da nocividade 
do produto . E acrescento u: 

- Não consta que o uisque seja medicinal.· 
Se se diz "que baixa a pressão, está-se dizendo 
sandice . O á lcool baix~ a pressão imediatamen
te. Logo depois ela sobe de novo. Uisque não é . 
re médio , nem para o cachaceiro - afirmou , 
sendo suas palavras recolhidas atentamente pela 
escrivã En ilda , afim de datilografá-las . 

ooo OOO ooo 

PERFIS PARLAMENTARES 

(Deputado Inácio Bezerra de Menezes) 

D e berço ilus tre, Inácio, sem ser frade, 
para poder viver, faz-se de tolo , 
e sendo um rezado r de qualidade , 
do açucar come e chupa do cariilo . 

U m Costa Cavalcanti sem maldade , 
falando em cassação. faz tal enrolo , 
que deixa muita gente no rebolo, 
pois, sem ser militar , negar quem há-se? 

Dizem que foi com selo e telegrama 
que ele fez nos Correios boa cama 
e chegou à Assemblé ia se relepe·. 

Se da ora tória não tem a fortuna , 
Beze rra jamais foge da tribuna , 
pra não chegar a vaca ... de presepe ... 

Padre Perereca - 1965 

ooo OOOooo 

Taça Preparação Olympica 
.o i I I I SI . ...... I l i . ............... . I I I I··~~ ........... ,,,,,,...., .... ,,....._,., 

Gragoatá participará dessas 
competições em S. P aulo 

o 
.Em p rose.guH:rli'nto da LI J.:;pula 

d~ 'l?.açm P repa1·açã-o Olympica se
raD rea-l 1sadas oomiil@'o, em s. Pau-

ses cuncut·.:;o..;; terão lugal' na bella 
p i scina da A .so<J.i ação ALhl c lic.a de 1 
~. Pau lo. e delle.s participará um 
dos club-s f ilia•1os á t'ecl c i':l'.':.i n Bra- · 
si leira, de no:sa cidade. 

O club em apreço, é o Gragoa
t,á, q u<S &e vem imp(}ndo uesL-es 
u !t.imos tell'll).)Os tomo 11m dos mais 
serios concor·renLoo ás prova'~ de 

I 
natação. A inda no domliJ.go ulU
roo, esse C·luib Leve actuação de.s- H 

l 
tacada na pra'a de Botafogo, onde 
'WU"' e lem ento•:: SP cond11tiram com_. 
grande acerto. 

r\ qp / ? ? o/>_->_>_,..!./.~/':__-_..,..'---_(.L'_U.~ 

l:l V .fi'EDEnAÇXO DRAlilU,E!RA. t----:--- DAS SOClEJ)ADES 
. DO REMO . . 

E!l~lnatorlo" de natat~o pctt'a 
<> - Campeonato Braall•fro 

pe ordem do 'Presidente, torno pu
~l!~o. pa ra conheoJmento dos lnteres
a dos, que os nadadores classificados 

nois tres primeiros . locares, nas eli
m natorias para 0 Ca 
si!elra de Nat w mpeona.to Bra
a a~: .. o, ficam obr lgadot~ r------- o tr~~~as de. apturo, qué se realizarão 

I . . e sex a-!elra proxhnas na 
I nlsclna do Flu minense F C .. • 

h'>ras. . · • ·• .. s %1 
O com parecime n to a essas 

ê 1nd lspensavel Para que 08 
lgnaclo BezeJ.·ra de J<Ienezes las se mostrarem Ir.a.!s 

lo, a-s provas de natarão. como ~sssarmf rfrtJ'r esentar es t a · 10 :.e H1,,,.,_ .. 1i n ll 

l 
·· ·· e e aop campeonatos 

comp emcnto á·s rl e sa llos. Yerifi- 1 Os classlffc:a dos na~ elf~ln t 
cadas an~e-honlom rm Santo:;. ffi3- L__(:;, 8 do· ootrente, foram ·o~ a 

0 

JOO men.... - Yadn Jl'n'P · 
~·Jogar- Joi o Pedro Thomaz Pe'------ _____________ ____ reJr P-. · 
~. l . 

~el. · ogar - Paulo Na&c!mento Gnr· 

_ ___ __ s• loca.r- - Hu~ro Mariz de 
r edo. . . 
~ aetrW- A. • I• •ra
; • loga.r- - Antonio .._,.,,v.,:>Ja .•. 
~ · lócar - .J'osê 
3• loarar - Gastllo 

g uelr-edo. 
1fl0 me~011 - Nado tler .. lhdta• 
1 locar - Ia-naclo B .. - ... • 

TARJ ETA POSTAL --=<'j~/J a• PROVA - 100 ME11'ROS - :XADO DE 
COSTAS 

A o rdem ãa chegada , no final foi esta : 
1", João A madeu Concei!;ão (Liga de 

Vist a d e la c iuda d d e B uenos Ai,·cs - Capital de la Rcpúb~icn Argen t~na 
Vicw of the city of Buenos A i~cs - Capi ~al of t he A~ge_nhne Rep~bltc 

Vista d a c ida d e d e Buenos A ares - C apatal da. R e publ1 ca Argen tm a 

0, 

15 i . - Catedral 
Cathedral 

Igreja Catedral 

Reproducción Prohibida 

,Sports da Marinha). _ . 
2• F erd!na ndo Gusmao (F. :Para.ense); 

Co-nr.Ul-rentes : Ignad o Bezerra de Mll'THI- 3 .. J. Ferreira Me ndes (•F . do Remo). 
zeg. (Rio),. G uilherme •Scbal~ (iS. Paulo) e Se- Tempo 25'21" 215. 
:1:~1no Se1xa.s: (L. E . M3;_rm ha ) . . . Quinta p r ova _ R evesamen to de 4x200 

O nadador :tnul1sta na.o consegum _:mPôr- Jn\3tros _ Con correram as equipes do Rio, d~ 
, dan do margem a qual luta se restr~ngisse •São Paulo e da L iga da Marin ha . 

aos rep resentantes de !S . Paulo e do Rio . 1 A t u r ma carioca nadou •bem, graças a vi -
Embora ~'acqfpnaDJdo '1--.a.!entemerrte mos r ada fei ta por Macedo e H ugo . 

ultlmos ·50 metros, Menezes que sempre ex>~- o s paulisaas ven ceram a primeira ~tapa, 
cu t eu mal as viradas nas bor das d a piscinu, os cariocas empa taram com os marujos na 
não logrou abater -Seixas que ven0€'1.1 com bd- segunda ob tiveran1 a leaderança, na tercei• 
lhantismo . ra -volt~ e lograram triumphar no fina!. 

Eis o resultado t-ina1: o resultado final foi o que se segue: 
1•, Severino Seixas (L. '.8 . ~rinha' : 1• Jogar - •ru r ma da Federação do Re-

~· . Igna'C'io Be~r-a de Menezes (F'edera<:Ji.o m o : - Gastão Pereira, ~ry. Azeyedo, Fer 
ào Remo) ; a•, Guilherme Schall (Federacão nando Macedo E' Hugo F1g~e1redo . 
Paulista ). Tempo, 1'~-\ n. • ~· Joga t· - Turma da L tga de Sports da 

4• PP..OVA - l .ii f}O M'E'DROS 
LIV"RE 

NADO 

1\Iarinha: - Omiladi J osé Felic!ano, Manoel 
Lourenço, Manoel Yillar e Ben eYenuto Mar -
tins . _ 

1
. 

3• Jogar - Turma. da Federaçao P au >sta 
· ... d (R ' ) - - Guilherme Barreto, Lui ZJ Mendes P e re ira , 

Concu!·renteB: Jos€ ~·>rre1ra men es lO • , J - p dbo Junior 
- · (Ca ) F d' ---" G -, Ava Bessa e • oao o Y .Joao B:'l.hl mpos , er ma, ..... o ·usm'l.~ 'T . 11, 1-S" 3·

1
-

tPará), Waldemar Novaes (S . Paulo) e J oão empo . ' a. 
Amadeu Conceição (L . E. Marinha). . St>xta. p r ova. - 400 m eli'OS Xado li-

Não corre spondeu a es))(X)t.ativa esta pro- Yre - Concorrentes : Elle Bassoul (Rio), Ana• 
v a . devido ao domínio sempre exercido pelo dyr (:Pará) e João Mello dos Santos (L . Aze
nadador m aru jo . Yedo (Campos) , José Saldanha S · da Ma-

Aos primeiros metros Concelc;ão da Ma-- r inha). 
r !nha, tomou a dian teira, forc;.a.ndo os se us Fui uma p rova das mais brilhantes. em 
companh eiros 1\!ez:des (carioca), Bal?i (flu• "que se empenhar!lm com denollo os nadado 
mmense) e Gusmao (Para.en se) segmam nas 1·es Bassoul e J oao Me-llo. 
colloc_ações. O marujo sont.in uav a na frente, _-\. Lé aos t rezen tos e ci ncoen ta metr os os 
pos!çao que occupou até o f.1m . As out.r_as c:ol-~ d . ·d vam juntos. com ligeira vant agem 
locações soffreram al ternativas: Cusm ao, aos ~~~:e~~ do nadador do Flamengo. 
400 met ros d_a dLsp~ ta, occupou o segundo. lo- P :Xa ultima v olta. Bassoul forçou mas, 
ga r , para na o ma1;; o perder. Mendes ficou - J - Mello nadando vigorasamen te, chego 

- en1 terceh·o; des>stlu 0 Flum inense e o pau- ~at~rioso por meia braçada. 
llsta chegou em ultimo Jogar· . v c 0 re~ultado Õf!iclal fo i o 

João :Mello (L. S. da Marinha) ; 
ssoul, (F'ede";· ção do Rem o); 

~aldan:ha 1 FE' . Paraense). 
. .. 21 ' 

seguinte : 1• 
segun do, Ell 
terceiro J"oã.o 
rc~. 15 ;z 



A eliminatoria de 
nado de costas 

Ignacío Bezerra de Menezes 
venceu hontem as eliminato
n as de nado de costas para o 
Campeonato Brasileiro de N~
tação, que se effectuará no dm 
4 de Maio proximo. 

,~~r~IP J'-Y"iil 

NATAÇÃO 
~--~-~-

Taça Preparação Olympica 
••I I I I I I . ................................ ........._. I I I I I ............ ........ , ......... ............. ,.._ .... ,. 

UÍSQUE NÃO~ REM~DIO 
O Gragoatá participará dessas ... .,,...--

com.petlções em S. Paulo 
No processo contra Waldemar Ribeiro dos 

Santos , Sandra Ramos de Oliveira, Edilson 
Lacerda da Silva, Irineu Carvalho de Jesus e 

, Sebastião Ramos Souza, o juiz dr. Carlos Alber-
Ío Bulhões Matos, absolvendo-o~ . disse: · · 

Em PL'I>Segu irne-nto da ui .:;puta Sel:! CUllClll'.3(}.3 lel'ãu lugal' llà bella 
da 'Faç-a PrepaJ'aoÇ-á{) Olympica se-~ p1scina da Associação ALhlelic.a de 
rã{) real1s-adas oomiTl@'o, em s. Pau- ~. Paulo. e del !es participará um ' · I Llos clubs filiíJ.<1os á l'edera~ün Bea- · 

sileira. de noEsa cidade. 
- Não existe qualquer dado para provar a 

denúncia de que se o uisque é gostoso para ceria 
gente, se é apreciado, nunc,11 foi nutriente, .pois 
não é substância alimentícia . 

O cJ.ub em apreço, é o Gragl}a-
1 t,ã, q u..; se vem impondo nest-es 
, ultimos terr.upos como nm dos mais 
I ::;erios con~orrentas ás Drova~ de 
1 na t.ação. A in<:la no dom1ngo ult.i-
1 roo, esse c.lulb Leve actuação des-O juiz da 17a Vara Criminal anotou a falha 

existente no processo em qu~ · não se via o indis
pensável laudo pericial- a prova cÍa nocividade 
do produto. E acrescentou: l 

taca.<la na JH'Cl'a de Botafogo, ond e 
wuc; e leme nto•;: s.> coodn:tiram 
grande acerto. 

- Não consta que o uisque seja medicinal.· 
Se se diz 'que baixa a pressão, está-se dizendo 
sandice . O álcool baix~ a pressão imediatamen- . 
te. Logo depois ela sobe de novo. Uisque não é 
remédio, nem para o cachaceiro - afirmou, 
sendo suas palavras recolhidas atentamente pela 
escrivã Enilda . afim de datilografá-las. 

I· ~a z ?? a~> I/ -.~---'~"'-.......4 

1
1 U F EDERA(;A:O BRA S!I,ElllA. 
~ DAS SOCIEJ)ADES 
, . DO REMO . 

F 
E!lmlnnto!.'Jo" de naf~t!:Ao 'PG!t"<~ 

e : C11mpeonato Bm•ll,.f1'o 
?e ordem do presidente, torno pu

b lico, para conheoJmento dos interes 
sa dos, que os nadadores classificados 
n<:s tre~ primeiros legares, nas eli
"?i".atortas para o Campeonato Bra 
lH-e)ro de Nata~llo, ficam obrl~adoe; 

ooo OOOooo 

PERFIS PARLAMENTARES 

(Deputado Inácio Bezerra de Menezes) 

De berço ilustre , Inácio, sem ser frade, 
para poder viver, faz-se de tolo , 
e sendo um rezado r de qualidade, 
do açucar come e chupa do carôlo . 

Um Costa Cavalcanti sem maldade , 
falando em cassação, faz tal enrolo, 
que deixa muita gente no rebolo, 
pois, sem ser militar , negar quem há-se? 

Dizem que foi com selo e telegrama 
que ele fez nos Correios boa cama 
e chegou à Assembléia serelepe·. 

Se da oratória não tem a fortuna, 
Bezerra jamais foge da tribuna , 
pra não chegar a vaca ... de presepe . .. 

11---a provas de. apuro, qué se realf:n.rlo 
1 Quinta e sexta-fe ira pro)!:hna.s, na 
I 'Piscina do Fluminense F. C., As 21 
' h oras. · 

O comparec!men t o a essas provas i i ndlspensavel Para que O<! que nel-
lgnacio Be2el'l'a de ).It>ne:&CS .as se mostrarem t:r.a!s effie lente sr 

_- POssam representa r esta ' Feder::."ã~ 
lo, as provas de n:a tarao. como nos referlo!t~e campeonatos . · " 
complemento ás rlc sallos. Yer ifi- I . ?s classlf(cad6s nas. ellm!nator!a s, 
cadas an~e-honlem rm Santos. Ei3- - --t:S: 8 do ootrent e, foram os seguin-

lOO met!'IOII - l'f•do J!...-r. · 
~o Iogar- .Jollo Pedro Thomaz P e-

~-------·----------------- re t r~. · 
2
1
° logar .:.._ Paulo Naselmento Gur

ge .. 
3° loga.r - Huaro Ma.rlz de P'la-uel-- ----- redo .. . 
:M)O metr- - A' la 11!'11-
!• logar- A.ntonlo La.vlo!a . 
2: Jog-ar - .José Llneoln de Ka.tt os. 
3 Ioga!' - Gastão Mút• .de "'J-

g'..le! r ed o. ""' 
190 metros - Nado de _, .. 
1• loarar - Iarnaelo Besena de Me-

Padre Perereca - 1965 

oooOOO ooo 

3" PROVA - 100 METROS- NADO DE 
COSTAS 

A ordem da chegada, no final foi esta : 
1•, João Amadeu C oncei.f;ão (Liga de 

. Sports da Marin ha). _ _ 
2• Ferdlnando Gusmao (F. ~araense); 

Con~UJ'Tent.es: Tgnado Bezerra de Mll'Tle- 3& J. Ferreira Me ndes (•F. do Remo) . 
. (Rio),_ Guil herme •Schal~ (IS. Paulo) e Se- Tempo 25'21" 2\5. 

'e<"Ino Se1xa.s (L. ~· Mapnha). . . · Q uin ta proYa _ Revesamento de 4x200 
O nadador Jtt.ullsta na.o <'IOnsegu m ;mpõr- m~tros _ Concorreram as equ ipes do Rio, d~ 

, dando margem a qual luta !'e r estr:ngis!!'e ,São Paulo e da Liga da l\1arin ha. . 
aos representan tes d e IS. Paulo e do Rio . ' A turma carioca nadou 'bem , graças a VI-

Embora l"itaoqfional!J(!,o ~-.arentemente !nos rada feita por :Macedo e Hugo. 
ultimos ·50 metros, Meneze-s que sempre exe- o s paulisaas venceram a primeira -etapa, 
cutou mal as viradas nas bordas d a piscina, os cariocas em pataram com os marujos na 
não Iogrou abate.r Seixas que vence•u com bd- seg11n da, obtiveran1 a l_eaderança, na tercei• 
lhantismo. ra volta e lograram tnumpha1· no fmal. 

Eis o resultado final: o resul t.ado final foi o que se segue: 
1•, S~erino Seixas (L. ·.~ . ~rinha': 1• logar- T u r m a da Federação do Re-

~· . Ignacio Be~ra. de Menezes (Federac:Ji.o mo: - Gastão Pereira, Ary . AzeYedo, Fer
do Remo)· 3• Guflhenne &hall (Fede.ração nando Macedo e Hugo Ftguen·edo. 
Paulista) .' Terrlpo, 1'21 n. 2• logae· - Tu ema da_ Llg": ?e Sports da 

4" PROVA- 1.5o-o :M'E'IIROS - NADO 
. LIVRE 

Marinha: - Omiladi Jose Fellctano, Manoel 
Lourenço, Man oel Yillar e Ben evenuto Mar-
tins. - 1· 

3• logar - •.rurma da _Federaçao Pau 1sta 
· · Guilherme Barreto LuiZ' Mendes Pereil'<l. 

Concurt'entes : José F>'t'retra Mendes (RIO), -A- , Be Joa- Po,dbov Junior 
· • · ) F 0 · - -" G - va ssa e o J • .Toao Bt·tq1 (campos, er wau"'o ·usm~o T . 11• 1-8" 315. 
tPará), Waldemar Ncvaes (S. Paulo) e Joao empo . • 
Amadeu Conceição (L. E. Márinha). . 1Sexta prova - 400 metros Xado li-

Xão correspondeu a espectativa esta pro- vre _Concorrentes : Elie Bassoul (Rio), An.J.• 
va devido ao domínio sempre exercido pelo dvr (:Pará) e .João Mello dos Santos (L. Aze
nadador m arujo. _,:edo (Camposl, JosE'\ .Saldanha S. da Ma-

Aos primeiros metros Conceição da Ma- rinha). . . 
rin.ha, tomou a dianteira, forçando os se us Fui uma prova das ma1s brtlhanLes. em 
companh eiros 1\o[tmdes (carioca), Baldi (flu · , que se empenharam com denodo os nadado
mmense) e Gusmão (Paraense) seguiam nas res Bassoul e João Me-llo. 
colloc_ações. O marujo sont_inuava na frente. \ Lé aos t r ezentos e cincoenta. metros o 
poslçao que occupou a tê o fim. As outr_as c;ol-~ dois· nadavam juntos. com ligeira vantagem, 
locações soffrer<~;m alternativas: Gusm ao, aos o r vezes do nadador do Flamengo . 
4{)0 metros d_a dlsp:.'ta, occupou o segundo_ lo- P Xa ultima volta. Bassoul forçou mas, 
gar, para. na o mat.s o perder. Mendes ficou - J - Me-llo nadando vigorasamen te, chego 

- em terceiro; desistiu o. F luminense e o pau- ?:t~rioso por meia braçada . 
lista chegou em ultimo Jo.gar ·. v 0 re~ultaào õfticial foi o 

. .Toã.o Mello (L. S. da Marinh a ); 
(Bassoul, (F'ede".·çã.o do R emo ); 
!flaldan:ba I F"<' Paraense) • 

emn · · 21' 

seguinte: 1•1 
segun do, Elle 
terceiro Joli.o 

1cc t5l-



Em diJputa da 1aça 1repa~---~~ 
ração Olympica 

E•n Santos· serão iniciada.s 
hoje essas competi~ões 

Nra Po<11•ta da Praia, em Santos, 
n.as depemdernci.as do Sa!d-.mha da 
Jama, serã.o hoje dís.]J'Utada.s as pTo
yas de s•altoo, e<>•mo pre-Iiminaree ás 
;:rand~ competições aQuaticas, que 
U>rã.o !o.g>ar no di·a 16, na piscina dra 
A. A. de São Paulo, parra a posse 
..ta "Taça. Prepa.ra.ção Olympica". 

Infeli llfl'! ente os rap.azes cariocas 

tá le-vará até ás plagas paulist.asJ--------l 
alguns de se'lls nadad()ll'€s. 

E' pena que a Federação Paulds%!----------.,J 
nii·o ternha tn,-sfe•rido ess.as comipe-
tições, afim de que <l.S cariocas pu· 
dessem diJSrputal-as oooj.unta.me-nt;e 1--------l 
com o~:~ rapazes ela Paulicéa, pois, 
dessa fórma já se po.dreri.am o•pteJ 
algurn.s resultados que serv1na.m r------i 
para a selecção futura, caso o BTra· 
si! particirpe do grande ce-rtame de!---------! 

. M·ontevidé<>. 
As pro.vas de a.ss.altc.s que hoje vão 

ser reaNz-adras ·e-m Sa•nlios, são as se·J--------l 
guintes: ~/ 

As ellmínatorias da Fe·r----- - -
deração do Remo na pis 
cina do Fluminense F~ C-f-----"d--1--l 

Hontem, ás 21 horas, a ]inda piscina 
do tri-campeão da cidade acolh~u apre-l----"..4.'""----l 
ciavel numero de admiradores da na-
tação que assistiram ás eliminatorias1 
dt\ Fe'deração do Remo para o campeo-r----r~------1 
nato brasileiro. O resultado foi o se-
guinte: • 

400 metros - Livre - 1." série -1------i'.f---l~-1 
Antonio F . Jacobina Filho (Guan.); 2• 
Gastão Sam~taio (Grag.) Tempo 6,05 3\5. 

2.• série - João Coelho Netto -~------'-1---1 
(Gua.n.) e J•osé Ferreira Mendes 
(Guan.) . Tempo: 6,23 2\5. 

100 metros - Livre - 1• série - 1--- ---"'.:--....; 
Hugo Mariz de ~"'igueiredo (1-ear.) e 
Paulo Nascimento Surge! (Guan.) Tem-
po : 1, 18. 

z• série - Ary Aze..-edo ( Grag.) e 
Fritz Urbsn. Tempo: 1, 14. 

200 metros - A' la brasee - Anta-
não podem p.ar~ic ipar de·ssas in teres- nio Laviola (Nat . ) c José Lincoln de 1---4 - - ...; 
;;anín:'f; Cci!TJIPet.içõe::;, isto porq•ue, el- Mattos (Boq.). Tempe 3,16. 
las roincidcrm c-em provas de igual 100 metros - Nado de costas -
natureza, qt:e ,:erão ]evad-as hoje a llgnacio Be11erra de Me~ezes (Grag.) ~ 1-------
ff · L Jorge Eduum.do Leusmge'l. Tempo. 

e e:t o, na. eruc·ada_ de Eo•ua!c,g~. 126, 2j& . ~ 
N'o prox 1 m:~ J ommgo, r~rem, um 100 metros .,__ Final - João Podro 

dos noo.O C3 clLlOO n:J n·: '.cc·s, o Gragoo• Thom~~e Perela-11-. (ka.) e Paulo Nasei (CC,_ 
· ~- . men o Gurgel '!em}l& : l ,J!! 4~5. _ 

·, 

......_ ' illU'fl1 Uasa.Ida.~; o s o o 
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Etn Santos serão iniciadas 
hoje essas cotnpetições 

Na Pon•ta da Prai~, em Sarutos, tá le-vará até ás plagas paulistas 
n.a~ depemdendas do Sald>anh.a da alguns de se'lls nadadoii'oes. 
Gama, seu:oo hoje disputad:a.s as pro- E' pena que a Federaçiio Pa:ulüsta í---- - - -3 
vas de &altos, e<>lffiJ() preiiminares ás nii·o te•nha trP -:~íe•rido e€·SSs c-omiJ)e-
"Pandl*l competições a,quaticas, que tições, afim de que os cariocas pu· 
l..erão !o.g.ar no di·a 16, na piscina da des.sem dis,P'lltal-as OQinj.unta.mente f-------l 
A. A. de São Paulo., pa-ra a posse com ol:l rapazes da Paulicéa, pois, 
..ta "Taça Prepa~·açã.a 01ymPica". dessa fórma já se poo>eriam oht.e1 '--- --- -l 

Infeli?~~Tiente os rap•azes cariocas algu'ns resultados que serviriam , 
para a selecçoo futura, cas<l o Bra· 
sil partici.pe do grande certame de l---- - ----3 

. M•ontevid.oo. 
As poo·vas de a.ss:altc•s que hoje vãl() 

se1: reaNzad111s ·em Sa•ntos, são as 
7
se· /-------l 

gumtes: 

As ellinínatorias da Fe-'1----- --l 

deração do Remo na pis 
cina do Fluminense F~ C.r----~....I.........J 

Hontem, ás 21 ho:-as, a linda piscinü 
do tri -campeão da cida~e acolheu apre-1------".o;:l.,;:-'<;---l 
ciavel numero d~ adm~raào~es. da ~~
tação que assistiram as ehmmatorias 
d-a Federação do Remo para o c.ampeo- f-----'--k~--l 
nato brasileiro. O resultado foi o se-

. t • I guln e: a , o 

400 metros - Livre - 1. ser1e -1----ff-~,...-l 
Antonio F. Jacobina Filho (Guan.); 2• 
Gastão Sampaio (Grag.) T·empo 6•05 315· 

2 .• série _ João Coelh.o Netto -~------,.:,Y..---1 
(Gua.n.) e J•os-é FeiJeira Mendes 

1 
( Guan.). Tempo: 6,23 215. . 

100 metros - Livre . - 1• séne - 1---- -""-,.---i 
Rugo Mariz de F-igueuedo (Iear.) e 
Paulo Nascimento Gurgel (Guan.) Tem-
po : 1, 18 . ( G ) e 1-----~t---=---J 

2• série _ Ary Azeyedo rag · 
J"'tHtcio Bezc:'t·ra de lH("U('Zl"S, do Fritz Urban. Tempo: 1, U. 

o Clragontá 200 metros _ A' la braSIH! - Anto- !----.......,..---! 
rtiio p.o.dem par~icipar del3sas intereG- nio Laviola (Nat.) e José Lineoln de 
;anws C'(),miPet.ições, isto pot'q•ue, el- Mattos (Boq . ). Tem·pe 3,d16 · t _ 

d . I 100 metros - Nado e cos as f-------las reincidem C·C·n: provas e l~Lla 1 nacio Bet~et:ra de Menezes (G1·ag.) e 

naiu.rez·a, qt:~. s erao le'Vad·as hO·Je a j J~rge Eduum,do Leusin~. Tempo: 
effe ~to , na eruc-a-da de Eo<ba!o.go. 126' ' 2j6. . _ , I 

N'o proxim:~ J omingo, porem, um 100 metros ._ Fmal - Joa-o Jcd~':J 
dos noo;-cs c!LlOO n:Jn. : :~ c·3, o Gragoo· Thomar; Pereira.. (Ica.) e Pau~o 85~ 1 (0(; · 
~---~-...... -~ • • ··-··-- ,.,....nto.. Gur2tll~m.Jil: 1,11l'Uí· ' 

~~.,?a/~~~ 7'-J'-J(J 

CAM~~!!!O§M"~~~~gff~~§.. QtJ! TAÇÃO 
DFspO<rbos fez real•izar ante- por cJiversas vezes a cabeça para 
honte_m, na optima. ·viscin~ do ~ ()s la.dos. O representant" pau
lumm~ee F. C. os campe-ona·j lista se nos afigurou -o uni co 

tos naciooaes de nata~:ão e sal- perfeito no ootylo. 
too. ~ 3• Pr-ova - 100 metros -· 

A6 provas transcorreram QID · Nado de cestas - 1• 1-ogar: Se
õa ordem, sendo a.penas de Ja-1 VE1rino Gomes Seixe.s, da Liga da 
entar alguns erros imperdoai Marinha; 2• Jogar: Ignacio 

vels na chronomE-tra.gem. Bezerra de Menezes da Federa-
. A Liga de Sports ~a. MarinhaJ çàl() do Remo; 3• Jogar: Guilher
Inccntesca.Yelmente a nuus bem /em Schall, da Fooeração Pa.u
úl:::gct nlzacla d.ail ll c ·-~ls ln.s ti!UJ li11-t.a. Tempo 1'24" . 
<;oes eoportJ v as, bnlh<Ju na Seixas corrE·u admiravelmente 
<:ompetição, pois os s~us .h-omens suprindo com n<>tavel energia. 1$ 
(O!l&egUJram tres .Dnme~ros lo- ' defeitos do seu estylo, inferior 
gares e tres segun-dos. ·por certo ao de Bezerra de Me-
- Os nadadoros d.a nossa Feder~·[ nez€·s. que no ultimo ealto 

ça.a. do Remo obtiveram tres pn- amP.aÇO'Il seriamente. 
mem~ e dou~ segu.n'<ios f• a Fe-l A Juta entre os dous primeiros 
deraçao Paml!sta. um segundo, foi sensacional e a victoria obti-
1-ogar · 

1

. da por menos de 1 metro de dif-
0 DESENROLAR DAS fere.nça. 

PROVAS 4• Prova - 1500 mEit'!'os -
~Nado livre- lo Jogar; Amadeu 

As provas foram realizadas na Conc·eição, da Liga da Marinha; 
segumte or-dem; I 2• Jogar: Ferd·inando Gusmão, 

1.• Prova - 100 metros -~ da. Fooeração Paraense; a• lo
)l'ado Ji.vre - 1 Jogar: Murillo lgar: ·A. Méndes, -da Federação• 
Lo•pes. da Federação do Remo; do Remo - Temp-o: 25'21" 1!5 . 
2. log.J.r, BuE•no CO'Utinho Cardo-~ Conceição venc~·u Eacilmente,1 
.w, da. Liga da ~Marinha; 3• lo- ldeixanclo o 2• collocad 0 cerca de 
gar: ÇtuiJ.her~e. >;rretto, da Fe- 150 me-tl·os atraz, e nadando em 
<leraça? Paul!sta. empo 1'9" 215. ~ l.Jom e•E•t:v lo. Foi 0 pareo mais• 

Munllo Lopes correu sempre ir~ eo de' dia. 
na frente nadando um "crawl" 5' Prova ·- Rev€t>a.mento de 
b ~·m apreciavel, e ganhou com ~4 x 2oo metros- Nrudo- lrue
relativa facilidade. No fina l Gui- lo Jogar: Turma da. FEderação 
lhermc Barretto ameaç:Ju seria- do Remo, composta jpeloo na.<la
men~e a collx acão el-e Bu~no 'dores Fernamdo Macedo, Gru;tàl() 
C.:mtmho Cardoso. fSampaio Pereira, Ary Azevedo e 

ll' Prova - 20 metroo - Nado Hugo Mariz de Fígueirooo. 2• 
"á la brasse" - Jo Jog-ar: An- Jogar: Tua-ma da Lig1a da Ma,rl
tonio L-1. vioh. da F . '(]eraçi':o uo nha.. Tempo 11'18" 3jt5, 
R;en:<!: 2• log"r: Antoni{) B. tl{l Os reprEsentR~nt€1> carioca:; 
.'>ascll'!l ento. <le LI:~a d ,, ê'.1 <UI· tiveram de lutar com vigor para 

.~ha; 3• log:-r, .cleroert H. Loy, d€n'l"'tar os elelllll1tos da. Mari
da. l<"ederaçao Paulista. 'l'empo: 1 nha. o p.lroo foi r e!thiuu e en-
3',3" 213. thusiasmou a aooisten-:ia. 1 

o na.dad-or cari-oca i.guaiQ'll bl'l-r Hugo Figueir·cdo, o ultimo' 
lhan.toe.mente o recoro sul-amer!- homem da turma caiicca, fez 
cano, ganha.ndo a prova. de modo uma corrida V('rdadeiramente 
1mpressiona.nte, mas, a nO&Jo sensacional tirando cerca de ~ 
ver, o seu modo de na-dar va.e de metros de dilffereu(,:a. 
encontT·o a disposições expressas 
do Regulamento da c. B . D., • 6• P_rova - 400 me~r-os ~ 
ora em vigor, Antonio Nasci- Nado livre. I• lo~ar.: Jo~o .Mel 

oeonto ta.mbem lrutri:ngiu 0 :regu- lo, da Liga da ::uannha, 2 ~o 
ghr: Elie BaJSroul, da Federaça 
do Remo; 3• Jogar; João Sal-da
ltha, da F'edera.ção ParaE•nse. 
Tempo: 6'21". 

A iuta entre os dous prime! 
:ros foi sensacional e só se deci
tliu alguns mE•tros antes do ven-
ce-dor, quando João M·ello conse-o 
gui·u avantajar-€e. 

Amlxls nada'!'am com es tylo 
m defeituoso . 

't'~- 16"' 
Houve grande erro na Chrono

m.e t ragem de. prova poi.s s egura 
mente umas 10 pessoas marca
rum o temp-o entre 5'52" e 
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cariocas 
A Fed~raç~o do Remo fez realisa1• hontem, a noJte, na piscina do Flumi-

1 nense, algumas eliminatorias para a 
escolha da. s~a equipe para o Campee-

I---- nato Brasileiro. __ 
Os t•esultados foram estes: 

. 400 met.ros - ta série _ 1". Anto
~--- lll? J~cob111a; 2•, Gastão Pereira· 3• --

.Elte Bassoul. Tempo, 6',05". ' ' 
400 metros - 2• série "'- 1• J -

r---- ~oelho 1\'etto; 2•, José F. M~nd~aso 
Tempo 6' 23" · 

100 ~et~os :_ 1•, J cão Pedro· 2• 
r-- - - Paulo Gurgel. Tempo, 1',10" 41;): ' 

. 100 metros - De costas_ 1•, lgna
~o Bezerra; 2•, J 01·ge Leuzinger 

~--- cmpo, 1',27" ' 
200 . metros ·_ A' la bras se _ 1 • .\ntonw La viola; 2•, Lincoln llfatt ' I 

TemllO. 3'.16,.. os. 
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SAUDAÇÃO (lO 
b·spo de . Niterói 

.. o ... _,.r... '. : .. .. ..... . 
Discurso pronunciado pelo deputado Inácio ~· 
serra de Menezes, em nome do Partido Repu. 

blicano, na. Assembléia Legislativa :: 
'· J:xmo. c 1\.cymo . Sr. Bi.'- toda a w."l Yida pública, er;t que 

oo D.c>ecsano de :\' itere• i. ]) . a pnz, a t:OP<.:<'•r·.!ia a tmHrJ rei• 
João da ~fata Amaral. lnas~:-m n::> s<·iu da i:.1111ília ln!a• 

\Ergn·no:l::> :1 \' OZ, :10 Paria - ~iki ra . 
. m cnto Fh~minehsc, . em nome Comnre;·nd.'rft \", Ex,<.t., ~r, 
~o Pa ~ t ido Re'[>U~ltcano, P'1 ~a I:i~po. a pruiun•1a t•mot;ã•J qu& 
nonKrt:l.~C'a.r um_ iokt..tr.; -\ 111 1- me ú'Omina, tanto litaio qnat>to 
tite bra !lnro, :IaO po~~o · ~len-~ tenho procnra.do rnat~<~r . ::•ttt: e 
ci«r uma circwlstanc4;a, •

1
u'\gna i ora dc:-:ta Ca<a, :: n• .. ,m:• lit .ba 

de rckYt>. que me orgl.~L:::t e d:: conduta ""riritu'\1. 'lllC' P HI 
,1uc irucn as responsabtl,dad;· j 1f.gkr,m1 <H lll('tl!; :mt~:pa ar!f.l, . 
1.1c tr z no d<'"mpegl~o, ~tao 1 1 nu u ·oh: , md< r, i di .. 
. v <10 II>CU mand;.to kgt la~~ t', .. r, •J \J"'·o ilt1win ;1-e . ...._ ·, n • 
m:ls do cncarg_o hm~~ú ';;:n : dn5 süo· !c>ü·rr.~mhas t.h ri~:.tl:& 
~ ~ ' t':9_l,tl n~ --'lS~O ,- i ;.tit1ilk ti.~ '•k•,l•ti\lfn" ·~ l 'li\• J, 

. n e - ~~ 1 1';\\'!lcr:\<: ~Tenlt•• io,h i1 Jr,• · ic: n rc( .i~ 
vez e~. no !'arlamentó - ro.cw~al.' I cnt mHtUJJ, .- r. ntr{l ;~ .. <: ····m· <• 
0 Ul<:t\ • \'IJ, de~n:t::do Leauur:.>ll mü . .:\ao pm·quc- 1: 11 •• ,.,. ... ,';,. 
Rezcr ra ).fonte1ro, c: rgn~n a ta cotuhah·r . hnnHil,· 1t1:!! 
voz. . inc-:ra c dc•a~som~rada. idt·i a~. 'JU\! jnha-. a ,. .'·''"'' ;1111 .; 

llO:i te!np~. .t~lS l CS <1:~ cclc:.b:~ j:;\!rõl.:lUO, IIGCÍ\'D: ;l re!J; .. :i:'!t) C 
Qrest:•O , ._{d,~wsa,. em_ dct~o.<l ;, {IÍitna . . \.inda c.IhC'lll. sr . Bis· 
de~loeS úOt:; moh·:~n-ts pr~ ·i· JX>. ent m nwrf. \ d c•>n it'rc·J\c· ·a 
\:o, m:\rtir-:o;; ria le, lJ. \ ttal, 11~, F:.culdac.(' ct, Di•· 'to ele·.;; . 
l~ ' .'po <lc . Olind~ e D .. ~lac•:d.> j h·r .', i , S . Exri~, . o Sr . En,l·:ti• 
l· •Sta, nt::po . tlo I~tra. :\ [('111-1 :l-::tdu r ( ).'\'a l rlt; . \r t!'lh:l atl\·~ r
bro elo PartHI.::> \. .. o"ll'<<.:~vado~. tia a n,é•CÍ<.I~\I.le hra,..ih ir:t cr.n~ 
chtgou ~o extremo de .abrtr ir:t 0 , 0 m1mi-mo, :!c- õl!n:n.:o 
b::.t ~ria:; l' CI:tra o eu parhcu.lar {illC ,•,ta ('0\lc'<'PI;: to ch Yi•l:t .: 
a rntgo, ch; •c _d:tqu. l~ . trad.b·~- \~<l mmHlo ..-ontr:.ri:~ a pr(.pril 
n~l . or{..'lilll iT.:H;ao . J.IO~~t lC0"1>::trt.- :1:ctu raa h umnn~l . E . é c:-n o, 

a a, o r.:JtC'Jnauo \ · '."conde do .\cn .. c nto •JtL c,:>IH'Cb(' a ,.,·r• 
~io B ran co, .t>cla al tntlc hos- d:tdc, COillO d i«,c r·.) .X I' Je 
t tl que a,;.~nm1r41. ~outra ::s du:>.s i mo<io i nt 1• i r2m~ntc di\·er:;o .. _do~ 
granu~ 1~1m:; ''a 1 ;:;-re.1a dv cn~ :nal'llcntPs d:t S:mta . ~bc!'re 
Bra ·il . t." ;o.titudc ~c m~tt an- 1 Qrc·j::t , 
c t'. tral adada a ~<: rnços outro•:, • 
yaJeu •lhe .~ títu lo tlc yerd~tdci - \' o· n Fxcia. Rt•·cremlí ... -inia 
; o prc:cnr~or da Aç:to Católic:l. e o no:::so int"'f]ac~ivel I) . J o-

f . s(· P ereira .\lye:; siLo filho!'. da ·co111 f[ li C gal:; rdo?. ram tg" r as 
liestacadas tlo nosõ:o clero e do m~~nn tern. de<•t<' t"rr~:o l ,·r ~ 

O!'õSO hicato . c\hro \llll parl:n- nambuc:uH~ f'{U<'. clcn ao· J3r:ts' l 
· , pe.t·a rekmbrar o incom- \llll J oa(Jllllll .\ab~tco, r an~l"?' 

•travel D·Jque ~te Ca. ·a>', a ·:uja c:·r-.. r~.m 1 ~ 1 t.r .. •ltt:, .. n~l ~:.n • a~ 
ória atada c-ntem 1:\i>; c \ r w :!c O.tnJ·, , .o.n<k ~c 1t.l;~ram 

antas ho.rac:na~t~s pnHarae1l ;c:tl!r, .t~.'' dcn~~:~amC'nll', a ftl 
todos os brasilt'iro., e par:t mcxcc·dt\ ··1, a _altt,·ez c a .çor:l· 
re~~alt· r o papel grandioqo 'ltl" I r:·~: n ele D · \ t r:tl. 
ld.e~ll\11~\-eU. para pl>r termo i ::·cl.>tmr• q1·~ o no•."f) Bisnc 

1alf.tdada Qucstiio, que lci'OU d<." ::\ ilr_n_. i sc: on,ullt:t tl::t~ . li· 
.:nju tameute ao c:'trccn• cio is •:-íc~ •Jill', n,trpt ·lc Scmin:'trio, 
Bispos d m inha l'átr ill . Ca- io:mriu ele• sc·n gr;\ndc :n'úigo c 
xiu <:~mcl idonon a act:t;wi:o ·b Ult~n·>:'l'r Ht:>la ])i<)CC!',C D. 
ch;fia d?. ~o.h iuC'tc. q_ue ~uhsl i- j .l ~,.~ I't•rcira .\!;·\.'~: gló.-ia _do 
ttuu o Üll'l!(ldo por R10 Branco, I ).,p•,co'"''lo - a<:-~on:t l.. !em 
k !'o!U(iio imediata daquela Jut,\ :tml,o-; a utc::,ma !:U1tp:ltla nra
odc.:L tro•a, c01u o 'J>crd:io' de~ j r. i:ll'1<', o m···Pt 1 e'pít·ito conl
lJ'!'pO!', pois o que dcsejwa cn- h:ui;·,, , P n tr.-m,J nrdor na dd e• 
lftO, como ~cmpre c.lcscjou em 1 ~a ti• •s id :<i'l c:-i,;táos . 

Os E .. D A N TE s ' roi;~:~o o "~;;:~,~~~~·~\~c ~;o~~~i~tú~~~ 
n·IC:·nçia . whrc ü trabalho eois-1 copl! l ol~~.tll':?ld< l n · na:; Dié~ce• 
~e~ de l:!J:tlt'lra,; c· ).fanau~. nue 

A CAMPANHA DA CRIAN~A !;~.;~ ~;0 :~·;!';'~~~~2~~~~~1'~ :~,;:d:~; : 
t~·hco3 b r:ts 1k1rv~ . 

festa dançante de hoje, no Clube Fluminense l'rdiro. ~r. 1!i:.po, dize r el a: 

d c0nfiança ([\!e \kpositamos, h.Js. 
de Natação e Regatas, organizada por alunos o. O!'> católicos flumi n(' ll ~es, e 

olégio Plínio Leite - Cooperação do Grupo H ll1('.>J1l(' aqt~clcs f!\!C 'aindn. nãt> 
~c ~, 1 n·i~ara:tl ~·~ sombra oa San

do Colégio Plínio Leite, a t ravés ta M<tdr·: 1 grej'l, na :ttt':tCfto d e 

A sra . Raquel de Albuquer
. que tanto vem trabal.ltandQ, 

do Grupo H , para :t 
Nacional da Crian'ÇI& 
do Rio, receoe11 e.x• 

colaboração dos altmot 

da sra. Margarida Leite . Esse~~ ,- 1 · 
atudantea t iYeram a ink::iativn · ·.xc a·· ú !unte da nos. a 

prrtblt·ma3 ~ociai.;, il'ltegrado lld. 
da otganil:ação de úma festa Doice~e. Preócupauu <'Ol!l os 
dançante, que ~terá reali:f:ada hoje ·i•lu C •'ntempn~an a. ~ bt: 
• partir dal 22 horas, no Clube Exda. 1ü:\'!llit., \: n <jue nos diz 
Fluminense de Natação e Re- a ~na atnnrim (·tn ~fanaus. ((ue 
catas. ' trla5 IIOutriuas extrcmi>.ta!' 

Ao lado do Grupo H, a i.lustre niio ~e hú tlc ;,m!Jatef a.pena~ 
"patronesa" e os estudftntes vôm ccHn pah' !:ts. E. ~im, elevanrlu 
desenvolvendo intenso trabalho o nivc·l de Y~d?. das 111assas, ai11 -
no sentido de assegurar o ê":dto paruudo ''" train.l!tadorc~. da n• 
do baile de hoje, inclusive ob• d•) -]lJ.:·s uma a~<isttnc 'ta efetka. 
tendo o concurso de excelen~ 1 r:vvndo- os ao conYÍ\-io soda!, 
orquestra . .::onnnc.ctHlo·o·; da oignidade 

•lo tral>allt<) lnm~mo, tal como 

Sentenciados à morte nc.~ !.'ll. in:un DS itnGrtai~ · d"l · 
cnm.en t&$ tt<;Htiikios ~obre ., 

BELGRADO, 27 (Ü. p . ) - quc~t~o ~·lc:~d .. i·inMdns t>ot 
O Tribunal de JustiC'a de Za - 1-":11.1 X Tl i· T'iu _X l c P' o X !L 
Kt eb, no maior julga~ento em I ~lo;JOsa_m~llte t<·m:,nk. 
massa de após-guerra na Iu- , \ · lcx,·J.s . nc·\'!Ila. 1.nnito ·'ia· 
goslâvla sentenciou a morte t·a, (·~I 011 . certo. l' 1 ~ 1 ph•I do Pc;" 

' YO l lum tn r:Jb~· fu;l :1os senlt• 
43 pessoas, das quaiS lS ser i:i.o mentu~- crist.In-; de nos<a u-..: n• 
levadas à forca, acusadas de te . .:\tJ.; d"'c.:unto~ apenas·1.o· 
espionagem e terrol'ismo. Dois n tC'nag c·ar o How, D~:-opo dt' Xi· 
outros acusados foram conde- tcrili. ~Jucr<.'!ll•l< af:t'lnar aindJ 
nados à prisão perpétua, en- :t Y · Ex,'ia · ~C'' m~ · • po• 

dt"r~~l cnnt:J.r ~~"ltJl o .:tpo :1. \'O• 
quanto 23 receberam penas ~e lahor:u;iio . o :Jp1'u~ .. ,lo, mt' tn • 
vinte anos de Drisão para Cl-1 bro.<: ela .\''' P11~<'ia I.t·~i~l:lt i va 
m&. .~·~·nillu~~----------~ 
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lanço ág1co ate -agora: 
ãreceram mais dois cadáveres do 

sastre da ((Carioquinha», num total de cinco 
-

~-

1\_,. .. Ã~iÍ to ;,. .... ,,.,!C ;, liltt .. Uf>fi_ A ÍH-i'!·t..ll J"t \' ÍI.-h~"l "'' " ~"" híc\ 
&lvlnl~o lll.tlmll ~i>ltl 11 lúnCh !t 11~ ' 1U"it.xtuintus '' , d;J ''l•'rõtn Carl6C~". 
quando se mcend1ou ao fazer a VIagem das 5h 45m para o Rio, em 
plena baía de Guanabara, levando a dor, o descspêro e o luto a 
tantos lares. 

Ontem, mais dois corpos de passageiros da sinistra embarcação 
deram à costa, em Niterói. Pela manhã, foi encontrado, na praia de 
Gragoatá, o do jovem Nilson Lopes Ferreira, branco, solteiro, de 17 
anos de idade, domiciliado na rua Sá Pinto, 151, em São Gonçalo, apa
recendo, por volta das 15 horas, num trêcho próximo à estação de 
cargas da "Cantareira", na rua Visconde do Rio Branco, o do serven· 
te da "Panair do Brasil", no Distrito Federal, Cosme Ferreira de 
Lima, pardo, solteiro, de 21 anos, morador na Alamêda Pedro IJ, 
222, também no vizinho município, ambos desaparecidos, d e ~ d e 
aquêle domingo fatídico, conforme nos declararam pessoas de suas 
famílias que estiveram em nossa redação anteontem. 

Os cadáveres dos desditosos rapazes, encontrados já um tanto 
devorados pelos peixes, e em adiantado estado de putrefação, foarm . 

. , . 

;.ttholll tll.-:~'u<r, •' ' l" ' l"i hllo'o t111,. ui.H-t,i l<h\" o! i\,. .~lllt>ll~~ll\~, 1'-t. tJ ~ Ctlf.-!1, 
m(.'ntt, do 1.0 distrito c da Eéonomiu Popul;n>, na oportunili<I•Íu rt~s· 
pondendu pelo plantão, removidos para o necrotério cta Políf•ia Téc· 
nica, a fim de serem necropsiados. 

Afora o apreciável número de pessoas feridas e queimadas no 
pavoroso sinistro da lancha do grupo Carreteiro (embora o comu
nicado oficial faccioso e inverídico fornecido à imprensa ,r.ela dire
ção da emprêsa, emprestando ao doloroso acidente um carater banal 
e de quase nenhuma consequência, no qual é negado até se houvesse 
incendiado a embarcação, quando se sabe que desta só se salvou o 
casco, e, assim mesmo, em precárias condições e talvez inapr0veitá
vel), já sobe, até agora, a cinco o saldo das vidas nêle sacriflcadas : 
a doméstica Benedita Maria da Conceição, falecida ao dar entrada, 
.1oras após o desastre, no Hospital Antônio Pedro; Edésio dos Santos 
~ Alcides Pacheco, cujos corpos a:1areceram anteontem; e Nilson Lo· 
)CS Ferreira e Cosme Ferreira de Lima, ontem dados também à 
praia em Niterói. 

o ioentes e re apsos · os concess1onar1os as << rotas} 
nle discurso ~o deputado Bezerra 
' ezes na Assembléia - Chamada 

sa. a nota oficial da emprêsa -
a a condoia ~e O FLUMIHEHSEI 

a surgir protestos, de cinco polegadas, cada uma ~ 
contra os desmandos lou de imediato o fogo, enfbanto as 

dos cessionários dos demais recolhiam os passageiros, 
timos Niterói-Rio. uns já na água outros dentro da 

do Benzerra de ~Iene-

zado representante do 
ssembléia estadual, pro
t ~ m, nessa casa Legis

mente discurso de pro
ignação contra os em
ue tão mal têm sabido 

ATEZ COM QUE AGE 
rA EMPR1tSA 
, da sua oração disse o 
1te do povo fluminense : 
omentar, desta tribuna. 

•sentante do povo flumi
ota .oficial", ou melhor, 
a 'comunicação" que a 
da Freta Carioca, S.A. 
ente", aos jornais, sô

ntáv!'l acidente de do-
10, c que foi publitada, 
no "Diário lla Noite", 

utina de segunda-feíra . 

lancha ." Isso, convenhamos, pare
ce mais histórias em quadrinhos .. . 
Ou se quiserem, parece um "carre
tel" de mentiras. . . Segundo a ima
ginação do presidente da Frota: 
duas mangueiras, de cinco polega- I 
das, "debelaram de imediato o fo
go", isto é, "o princípio de incên- I 
dio" . .. porque a "Carioquinha" não 
chegou a se incendiar". . . Mas "0 
GlobO" provou, documentadamente, · 
"o estado a que ficou reduzida a 
"Carioquinha", com todo o seu bojo 
inteiramente carbonizado," e O FLU
lUINENSE, como os outros jornais, 
atestou, com material fotográfico 
exuberante, que os concessionários 
mentíram. 

ELOGIO A "0 FLUMINENSE" I 
Depois de outras longas conside 

1 rações «;;eclarou o ~epresentantr 

1 
pcrrcpista: . 

"Não })Osso deixar fugir a opor
tunidade, Sr . Presidente, de me 
congratular com O FLUMINENSE, 
o grande órgão desta Capital, que 
está empenhado numa campanha 
árdua e desinteressada em. favor 
da segurança e da vida do nosso , 

re documento, que h :m povo, a mercê da insensatez dos 
sfaçatez com que age a dirigentes da Frota . O FLUMf· 
!ativamente à seguran- NENSE, jornal que enobrece a im
ação. Diz a "comunica- prensa do Estado do Rio de Ja-

~ 1 .. , 

ata-feira, 15 de setembro de 1955 - N. zz. Z7Z 

n :n:a; o av _,re> CU u.lC:JllU li Vb' .J t1'1 

P.:Íl 'oqurJFmlilies e4so:::> ep opnz 
e5nsnr ep O!J~JIRd op ogn~es ou 

ap 91 ew OU 'anb W;)J!A 'Se!p 06 
saJd o anb soe 'H:3:HVS ZV .i[ 
a 1a1 ep ewJOJ eu og5eawou 

·Il';) '!<].IaHN ap eJJeWO:) qsap 
fl t Nid '1:3:fl!HW Zlfl'l .Iolnoa o 

:oxreqe 
a b uAqnJax:!J o~5v 



alanço ag1co até -agora: 
Apàreceram mais dois cad áveres do 
desastre da «Carioquinha», num total de cinco 

-
A ."ilt~ Jt\ 11 \'lH~!c i, illltO."t" é tl~t 

ol1111iti.,.o 1\ltí.rno ~<!m q l&nchti 11ú !U'i<lftu1 
quando se incendiou ao fazer a viagem da 
plena baía de Guanabara, levando a dor, 
tantos lares. 

Ontem, mais dois corpos de passageir< 
deram à costa, em Niterói. Pela manhã, fo 
Gragoatá, o do jovem Nilson Lopes Ferrei.J 
anos de idade, domiciliado na rua Sá Pinto, 
recendo, por volta das 15 horas, num trêo 
cargas da "Cantareira", na rua Visconde d 
te da "Panair do Brasil", no Distrito Fe 
Lima, pardo, solteiro, de 21 anos, morad 
222, também no vizinho município, ambo1 
aquêle domingo fatídico, conforme nos de< 
famílias que estiveram em nossa redação ~ 

Os cadáveres dos desditosos rapazes, 
devorados pelos peixes, e em adiantado est; 

• I, 

eu ioentes e re apsos · os concess1on; 
Veemente discurso d_o deputado Bezerra 

~ de Menezes na Assembléia - Chamada 
mentirosa_ a nota oficial da emprêsa -
Elogiada a condoia de O FLUMINENSE 

Continuam. a surgir protestos, de cinco polegadas, cada uma debc· 
todos 1\S lados, contra os desmandos lou de imediato o fogo, en4,1Uanto as 

os abusos dos ncessionários dos demais recolhiam os passageiros, 
serviços marítimos Niterói-Rio . uns já na água outros dentro da 

O desastre da "Carioquinha", de lancha ." Isso, convenhamos, pare
tão lutuosas conseqüências, perma- ce mais histórias em quadrinhos .. . 
nece bem vivo no espírito da popu- Ou se quiserem, parece um "carre
lação de Niterói, como uma adver- tel" de mentiras. . . Segundo a ima-
tência tarjada de negro. ginação do presidente da Frota: 

DISCURSO DO DEPUTADO I duas mangueiras, de cinco polega-
. BEZERRA DE MENEZES das, "debelaram de imediato o fo-

0 deputado Benzerra de Mene- go", isto é, "o princípio de íncên
zes. autorizado representante do dio" ... porque a "Carioquinha" não 
P . R . na Assembléia estadual, pro- chegou a se incendiar" . . . Mas "0 
nunciou, ont~m, nessa casa Legis- Globo" provou, documentadamente, 
lativa, \'eemente discurso de pro- "o estado a que ficou reduzida a 
testo e indignação contra os em- "Carioquinha", com todo o seu bojo 
prcsários que tão mal têm sabido inteiramente car bonizado," e O FLU
cuml>rir os seus deveres . 1\UNENSE, como os outros jornais, 
A DESFAÇI\.TEZ COM QUE AGE ates tou, com material fotográfico 

A EMPRI:SA exuberante, que os concessionários 

No inicie da sua oração disse o 
representante do I>ovo fluminense : 

"Desej o comentar , desta tribuna. 
como represPntante do povo flumi-
nense, a "nota .oficial", ou melhor, 
a tristíssima 'comunicação" que a 
presidência da :Fro ta Carioca, S.A. 
fêz. "ofídalmente", aos jornais, sô
bre o lamcntávf'l acidente de do-
miltgo íJitimo, c IJUe foi publicada, 
na íntegra, no ''Diário da Noite", 
Pdição matuti11a de segunda-feira . 

E ' um pobre <locumento, que h 'm 
revela a desfaçatez com fJUe age a 
cmprêsa relativamente à seguran
ça da população. Diz a "comunica-
ção", procurando "diminuir" as pro
porções da catástofre, textualmente: 
"verificou-se um princípio de in
('êndio .. ' ' e adianta: " A Cario
quinha" não chegou a se incen
diar . . . " Atentem os nobres depu
tad · s no cinismo da afirmativa, na 
mentira deslavada, na falta d e sen
sa com que se houve a })residência 
da Frota, fazendo distribuir à im
prensa comunicado dês te jaez . 

Pois bem, para demonstrar como 
a emprêsa torceu os fatos e sone
gou a verdade, trouxemos, para 
exibir a esta Assembléia os próprios 
jornais da manhã de anteontem ~ 
O FLUMINENSE de ontem . ~é'm 
que a emprêsa, ·com um desprêzo 
inqualificável às vítimas, comunica, 
oficialmente, à imprensa: "Verifi
cou-se um p.rincípio de incêndio 
"A "Carioquinha" não chego u a se 
incendiar. " 

E passa o orador a mostrar à Ca
sa as fotografias da lancha total
m ente destruída, analisando demo
damente o n o ti c i á r: i (I dês te 
jornal. 

OS SOCORROS QUE NAO 
EXISTIRAM 

Em seguida, na sua inflamada 
oração, afirma o sr . Bezerra de Me
nezes: 

"E a presidência da Companhia, 
cuspindo na verdade, diz que não 

mentiram . 

ELOGIO A "O FLUMINENSE" I 
Depois de outras longas conside 

1 
rações declarou o ~epresentante \ 
perrq>is ta: . 

"Não IJOsso deixar fugir a opor- · 
tunidade, Sr . Presidente, de me 
congratular com O FLUMINENSE, 
o grande órgão desta Cal>ital, que 
está empenhado numa campanha 
árdua e desinteressada em . favor , 
da segurança e da vida do nosso 

1 

povo, a mercê da insensatez dos 
dirigentes da Frota . O FLUMJ. 
NENSE, jornal que enobrece a im
prensa do Estado do Rio de Ja
neir c, publicou - como já disse -
na edição de ontem nítida fotogra
fia , mostrando textualmente: " o es
tado lastimá\'81 P ffi que fieon a lan
~ha completamente qu e imada e 
destruída" Tem razão o vibrante 
órgão desta Capital, dirigido pelo 
integénimo parlamentar e jornalis 
ta Alberto Tôrres: "O descaso dos 
concessicnários e a passividade das 
autol'idades determinaram o pavo
roso desastre na travessia Niterói-
Rio ." 

ElUPRESARIOS NEGLIGENTES E 

RELAPSOS 

Concluindo, disse o deputado Be
zerra de Menezes: 

"A verdade verdadeira é que a 
emprêsa Frota Carioca foi negligen
te e relapsa . Revelou que não está 
equipada para atender ao-s aciden
tes que põem em risco a vida dos 
passageiros, em sua maiol'ia cons
tituída pela população laboriosa da 
Capital fluminense . Impõe-se que 
as autoridades competentes não cru
zem os braços diante de tão gra
ves atentada-s à segurança e à vida 
de nossa gente . 

Pobre povo, honesto, trabalhador. 
resignado e bom, entregue a uma 
emprêsa que nem sequer lhe res
peita o mais sagrado de todos di
reitos: o direito à vida!" 



------------~----------------~------------.r------------------------------------------------------------------~--1 

Veemente discurso ~o deputado Bezerra 
·de Menezesl na Assembléia - Chamada 
mentirosa. a nofa oficial da emprêsa -
Elogiada a conduta de O FLUMINENSE 

Continuam a surgir protestos, de 
todos 1'\S lados, contra os desmandos 

os abusos dGs cessionários dos 
serviços marítimos Niterói-Rio. 

O desastre da "Carioquinha", de 
tão lutuosas conseqüências, perma
nece bem vivo no espírito da popu
lação de Niterói, como uma adver
tência tarjada de negro . 

DISCURSO DO DEPUTADO 
BEZERRA DE MENEZES 

O deputado Benzerra de Mene
zes. autorizado representante do 
P . H . na Assembléia estadual, pro
nunciou, ontem, nessa casa Legis
lativa, yeemente discurso de pro
testo e indignação contra os em
presários que tão mal têm sabido 
cumprir os seus deveres . 

cinco polegadas, ca<la uma deOO. 
!ou de imediato o fogo, en4Uanto as 
demais recolhiam os passageiros, 
uns já na água outros dentro da 
lancha ." Isso, convenhamos, pare
ce mais histórias em quadrinhos .. . 
Ou se quiserem, parece um "carre- · 
tel" de mentiras. . . Segundo a ima- 1 
ginação do presidente da Frota: J 

duas mangueiras, de cinco polega
das, "debelaram de imediato o fo-

1
1 

go", isto é, "o princípio de incên- , 
dio ' ' ... porque a "Carioquinha" não 
chegou a se incendiar". . . Mas "0 
Globo" provou, documentadamente, 
"o estado a que ficou reduzida a 
"Carioquinha", com todo o seu bojo 
inteiramen te carbonizado," e O FLU
MINENSE, como os outros jornais, 

A DESFAÇI\TEZ COM QUE AGE atestou, com material fotográfico 
A EMPR1tSA exuberante, que os concessionários 

No inícia da sua oração disse o 
representante do povo fluminense : 

"Desejo comentar, desta tribuna. 
como represf"ntante do povo flumi-
nense, a "nota .oficial", ou melhor, 
a tristíssima 'comunicação" que a 
presidência da Frn ta Carioca, S.A. 
fêz. "oficialmente", aos jornais, sô
bre o lamcntávt'l acidente de do-
mi11go Ílltimo, c ttue foi publicada, 
na íntegra, no ' 'Diário da Noite", 
~>dição matutina de segunda-feira . 

E ' um pobre documento, que h ~m 

revela a desfaçatez com (JUC age a 
cmprêsa relativamente à segman
ça da população. Diz a "comunica
ção", procurando "diminuir" as pro
llOrções da catástofre, textualmente: 
"verificou-se um princípio de in
<·êndio . .. " e adianta: "A Cario-
quinha" não chegou a se incen
diar . . . " Atentem os nobres depu
tad -s no cinismo da afirmativa, na 
mentira deslavada, na falta d ~ seu
S [) com que se houve a presidência 
da Frota, fazendo distribuir à im
prensa comunicado dês te jaez. 

Pois bem, para demonstrar como 
a emprêsa torceu os fatos e sone
gou a verdade, trouxemos, para 
exibir a esta Assembléia os próprios 
jornais da manhã de anteontem !l 
O FLUMINENSE de ontem. ~rÇm 
que a emprêsa, com um desprezo 
inqualificável às vítimás, comunica, 
oficialmente, à imprensa: "Verifi
cou-se um p1·incípio de incêndio 
"A "Carioquinha" não chegou a se 
incendiar." 

E passa o orador a mostrar à Ca
sa as fotografias da lancha total
mente destruída, analisando demo
damente o no ti c i á r i l! dês te 
jornal . 

OS SOCORROS QUE NAO 
EXISTffiAM 

Em seguida, na sua inflamada 
oração, afirma o sr . Bezerra de Me
nezes: 

"E a presidência da Companhia, 
cuspindo na verdade, diz que não 

- houve nada .. . , um sustinho ape
nas . . . Mas não é tudo . Afirma o 
comunicado oficial da .Frota que, 
aos primeiros sinais de perigo, ime
diatamente de Niterói partiram em 
socorro as lanchas Alcântara, lngá 
e Alto Taquarí, da Frota Barreto; 
CUbango e Gragoatá, da Cia . Can-! 
tarein, e Piraí P. Maracanan, da 
Frota Carioca, que fizeram um cfr- 1 

culo em tômo da embarcação si
nistrada . E prossegue na descrição 
poética, fantasista, irreal: "A "Ma-

1 raranan", com lluas mangueiras de 
1 

mentiram. 

ELOGIO A "0 FLUMINENSE" I 
Depois de outras longas consid~ 

1 rações declarou o !epresentantr 

1 
perrcpista: . 

"Não t>osso deixar fugir a opor- · 
tunidacle, Sr . Presidente, de me 
congratular com O FLUMINENSE, 
o grande órgão desta Capital, que 
está empenhado numa campanha 
árdua e desinteressada em. favor 
ela segut·ança e da vida do nosso 
povo, a mercê da insensatez dos 
dirigentes da Frota . O FLUMJ. 
NENSE, jornal que enobrece a im
prensa do Estado do Rio de Ja
neira, llUblicou - como já disse -
na edição de ontem nítida fotogra-~ 
fia, mostrando textualmente: " o es
l:.ldo lastimável P ffi que ficon a lan
cha completamente queimada e 
destruída" Tem razão o vibrante 
órgão desta Capital, dirigido pelo 
integérrimo parlamentar e jornalis 
ta Alberto Tôrres: "O descaso dos 
concessicnários e a passivida.ie das 
aut.oridades determinaram o pavo
roso desastre na travessia Niterói-
Rio ." 

El\IPRESARIOS NEGLIGENTES E 

RELAPSOS 

Concluindo, disse o deputado Be
zerra de Menezes: 

"A verdade verdadeira é que a 
emprêsa Frota Ca1·ioca foi negligen
te e relapsa . Revelou que não está 
equipada para atender ao·s aciden
tes que põem em risco a vida dos 
passageiros, em sua maiot·ia cons· 
tituída pela população laboriosa da 
Capital fluminense . Impõe-se que 
as autoridades competentes não cru
zem os braços diante de tão gra
ves atentado·s à segurança e à vida 
de nossa gente . 

Pobre povo, honesto, trabalhador. 
resignado c bom, entregue a uma 
emprêsa que nem sequer lhe res
peita o mais sagrado de todos di
reitos: o ·direito à vida!" 



A eliminatoria de 
nado de costas 

Ignacio Bezeri·a de Menezes 
hontem as eliminatovenceu 

rias de nado de costas para o 
Campeonato Brasileiro de Na
tação, que se effectuará no dia 
4 de Maio proximo. 

/ 

Estado do Rio de Janeiro, quarta-feira, 18 ~~ril de 1979 

a.DOBINO-CAWA .... ~ 

UÍSQUE NÁO f: REMf:DIO 

No processo contra Waldemar Ribeiro dos 
Santos , Sandra Ramos de Oliveira, Edilson 
Lacerda da Silva , Irineu Carvalho de Jesus e 

. Sebastião Ramos Souza , o juiz dr . Carlos Alber-
to Bulhões Matos, absol~endo-os, disse : · · 

- Não existe qualquer dado para provar a 
denúncia de que se o uísque é gostoso para certa 
gente , se é apreciado, nunc.a foi nutriente , _pois 
não é substância alimentícia . 

O juiz da 173 . Vara Criminal anotou a falha 
existente no processo em qu~ - não se via o indis
pensável laudo pericial- a prova da nocividade 
do produto . E acrescento u: 

- Não consta que o uisque seja medicinal.· 
Se se diz "que baixa a pressão, está-se dizendo 
sandice . O á lcool baix~ a pressão imediatamen
te. Logo depois ela sobe de novo. Uisque não é . 
re médio , nem para o cachaceiro - afirmou , 
sendo suas palavras recolhidas atentamente pela 
escrivã En ilda , afim de datilografá-las . 

ooo OOO ooo 

PERFIS PARLAMENTARES 

(Deputado Inácio Bezerra de Menezes) 

D e berço ilus tre, Inácio, sem ser frade, 
para poder viver, faz-se de tolo , 
e sendo um rezado r de qualidade , 
do açucar come e chupa do cariilo . 

U m Costa Cavalcanti sem maldade , 
falando em cassação. faz tal enrolo , 
que deixa muita gente no rebolo, 
pois, sem ser militar , negar quem há-se? 

Dizem que foi com selo e telegrama 
que ele fez nos Correios boa cama 
e chegou à Assemblé ia se relepe·. 

Se da ora tória não tem a fortuna , 
Beze rra jamais foge da tribuna , 
pra não chegar a vaca ... de presepe ... 

Padre Perereca - 1965 

ooo OOOooo 

Taça Preparação Olympica 
.o i I I I SI . ...... I l i . ............... . I I I I··~~ ........... ,,,,,,...., .... ,,....._,., 

Gragoatá participará dessas 
competições em S. P aulo 

o 
.Em p rose.guH:rli'nto da LI J.:;pula 

d~ 'l?.açm P repa1·açã-o Olympica se
raD rea-l 1sadas oomiil@'o, em s. Pau-

ses cuncut·.:;o..;; terão lugal' na bella 
p i scina da A .so<J.i ação ALhl c lic.a de 1 
~. Pau lo. e delle.s participará um 
dos club-s f ilia•1os á t'ecl c i':l'.':.i n Bra- · 
si leira, de no:sa cidade. 

O club em apreço, é o Gragoa
t,á, q u<S &e vem imp(}ndo uesL-es 
u !t.imos tell'll).)Os tomo 11m dos mais 
serios concor·renLoo ás prova'~ de 

I 
natação. A inda no domliJ.go ulU
roo, esse C·luib Leve actuação de.s- H 

l 
tacada na pra'a de Botafogo, onde 
'WU"' e lem ento•:: SP cond11tiram com_. 
grande acerto. 

r\ qp / ? ? o/>_->_>_,..!./.~/':__-_..,..'---_(.L'_U.~ 

l:l V .fi'EDEnAÇXO DRAlilU,E!RA. t----:--- DAS SOClEJ)ADES 
. DO REMO . . 

E!l~lnatorlo" de natat~o pctt'a 
<> - Campeonato Braall•fro 

pe ordem do 'Presidente, torno pu
~l!~o. pa ra conheoJmento dos lnteres
a dos, que os nadadores classificados 

nois tres primeiros . locares, nas eli
m natorias para 0 Ca 
si!elra de Nat w mpeona.to Bra
a a~: .. o, ficam obr lgadot~ r------- o tr~~~as de. apturo, qué se realizarão 

I . . e sex a-!elra proxhnas na 
I nlsclna do Flu minense F C .. • 

h'>ras. . · • ·• .. s %1 
O com parecime n to a essas 

ê 1nd lspensavel Para que 08 
lgnaclo BezeJ.·ra de J<Ienezes las se mostrarem Ir.a.!s 

lo, a-s provas de natarão. como ~sssarmf rfrtJ'r esentar es t a · 10 :.e H1,,,.,_ .. 1i n ll 

l 
·· ·· e e aop campeonatos 

comp emcnto á·s rl e sa llos. Yerifi- 1 Os classlffc:a dos na~ elf~ln t 
cadas an~e-honlom rm Santo:;. ffi3- L__(:;, 8 do· ootrente, foram ·o~ a 

0 

JOO men.... - Yadn Jl'n'P · 
~·Jogar- Joi o Pedro Thomaz Pe'------ _____________ ____ reJr P-. · 
~. l . 

~el. · ogar - Paulo Na&c!mento Gnr· 

_ ___ __ s• loca.r- - Hu~ro Mariz de 
r edo. . . 
~ aetrW- A. • I• •ra
; • loga.r- - Antonio .._,.,,v.,:>Ja .•. 
~ · lócar - .J'osê 
3• loarar - Gastllo 

g uelr-edo. 
1fl0 me~011 - Nado tler .. lhdta• 
1 locar - Ia-naclo B .. - ... • 

TARJ ETA POSTAL --=<'j~/J a• PROVA - 100 ME11'ROS - :XADO DE 
COSTAS 

A o rdem ãa chegada , no final foi esta : 
1", João A madeu Concei!;ão (Liga de 

Vist a d e la c iuda d d e B uenos Ai,·cs - Capital de la Rcpúb~icn Argen t~na 
Vicw of the city of Buenos A i~cs - Capi ~al of t he A~ge_nhne Rep~bltc 

Vista d a c ida d e d e Buenos A ares - C apatal da. R e publ1 ca Argen tm a 

0, 

15 i . - Catedral 
Cathedral 

Igreja Catedral 

Reproducción Prohibida 

,Sports da Marinha). _ . 
2• F erd!na ndo Gusmao (F. :Para.ense); 

Co-nr.Ul-rentes : Ignad o Bezerra de Mll'THI- 3 .. J. Ferreira Me ndes (•F . do Remo). 
zeg. (Rio),. G uilherme •Scbal~ (iS. Paulo) e Se- Tempo 25'21" 215. 
:1:~1no Se1xa.s: (L. E . M3;_rm ha ) . . . Quinta p r ova _ R evesamen to de 4x200 

O nadador :tnul1sta na.o consegum _:mPôr- Jn\3tros _ Con correram as equipes do Rio, d~ 
, dan do margem a qual luta se restr~ngisse •São Paulo e da L iga da Marin ha . 

aos rep resentantes de !S . Paulo e do Rio . 1 A t u r ma carioca nadou •bem, graças a vi -
Embora ~'acqfpnaDJdo '1--.a.!entemerrte mos r ada fei ta por Macedo e H ugo . 

ultlmos ·50 metros, Menezes que sempre ex>~- o s paulisaas ven ceram a primeira ~tapa, 
cu t eu mal as viradas nas bor das d a piscinu, os cariocas empa taram com os marujos na 
não logrou abater -Seixas que ven0€'1.1 com bd- segunda ob tiveran1 a leaderança, na tercei• 
lhantismo . ra -volt~ e lograram triumphar no fina!. 

Eis o resultado t-ina1: o resultado final foi o que se segue: 
1•, Severino Seixas (L. '.8 . ~rinha' : 1• Jogar - •ru r ma da Federação do Re-

~· . Igna'C'io Be~r-a de Menezes (F'edera<:Ji.o m o : - Gastão Pereira, ~ry. Azeyedo, Fer 
ào Remo) ; a•, Guilherme Schall (Federacão nando Macedo E' Hugo F1g~e1redo . 
Paulista ). Tempo, 1'~-\ n. • ~· Joga t· - Turma da L tga de Sports da 

4• PP..OVA - l .ii f}O M'E'DROS 
LIV"RE 

NADO 

1\Iarinha: - Omiladi J osé Felic!ano, Manoel 
Lourenço, Manoel Yillar e Ben eYenuto Mar -
tins . _ 

1
. 

3• Jogar - Turma. da Federaçao P au >sta 
· ... d (R ' ) - - Guilherme Barreto, Lui ZJ Mendes P e re ira , 

Concu!·renteB: Jos€ ~·>rre1ra men es lO • , J - p dbo Junior 
- · (Ca ) F d' ---" G -, Ava Bessa e • oao o Y .Joao B:'l.hl mpos , er ma, ..... o ·usm'l.~ 'T . 11, 1-S" 3·

1
-

tPará), Waldemar Novaes (S . Paulo) e J oão empo . ' a. 
Amadeu Conceição (L . E. Marinha). . St>xta. p r ova. - 400 m eli'OS Xado li-

Não corre spondeu a es))(X)t.ativa esta pro- Yre - Concorrentes : Elle Bassoul (Rio), Ana• 
v a . devido ao domínio sempre exercido pelo dyr (:Pará) e João Mello dos Santos (L . Aze
nadador m aru jo . Yedo (Campos) , José Saldanha S · da Ma-

Aos primeiros metros Concelc;ão da Ma-- r inha). 
r !nha, tomou a dian teira, forc;.a.ndo os se us Fui uma p rova das mais brilhantes. em 
companh eiros 1\!ez:des (carioca), Bal?i (flu• "que se empenhar!lm com denollo os nadado 
mmense) e Gusmao (Para.en se) segmam nas 1·es Bassoul e J oao Me-llo. 
colloc_ações. O marujo sont.in uav a na frente, _-\. Lé aos t rezen tos e ci ncoen ta metr os os 
pos!çao que occupou até o f.1m . As out.r_as c:ol-~ d . ·d vam juntos. com ligeira vant agem 
locações soffreram al ternativas: Cusm ao, aos ~~~:e~~ do nadador do Flamengo. 
400 met ros d_a dLsp~ ta, occupou o segundo. lo- P :Xa ultima v olta. Bassoul forçou mas, 
ga r , para na o ma1;; o perder. Mendes ficou - J - Mello nadando vigorasamen te, chego 

- en1 terceh·o; des>stlu 0 Flum inense e o pau- ~at~rioso por meia braçada. 
llsta chegou em ultimo Jogar· . v c 0 re~ultado Õf!iclal fo i o 

João :Mello (L. S. da Marinha) ; 
ssoul, (F'ede";· ção do Rem o); 

~aldan:ha 1 FE' . Paraense). 
. .. 21 ' 

seguinte : 1• 
segun do, Ell 
terceiro J"oã.o 
rc~. 15 ;z 



A eliminatoria de 
nado de costas 

Ignacío Bezerra de Menezes 
venceu hontem as eliminato
n as de nado de costas para o 
Campeonato Brasileiro de N~
tação, que se effectuará no dm 
4 de Maio proximo. 

,~~r~IP J'-Y"iil 

NATAÇÃO 
~--~-~-

Taça Preparação Olympica 
••I I I I I I . ................................ ........._. I I I I I ............ ........ , ......... ............. ,.._ .... ,. 

UÍSQUE NÃO~ REM~DIO 
O Gragoatá participará dessas ... .,,...--

com.petlções em S. Paulo 
No processo contra Waldemar Ribeiro dos 

Santos , Sandra Ramos de Oliveira, Edilson 
Lacerda da Silva, Irineu Carvalho de Jesus e 

, Sebastião Ramos Souza, o juiz dr. Carlos Alber-
Ío Bulhões Matos, absolvendo-o~ . disse: · · 

Em PL'I>Segu irne-nto da ui .:;puta Sel:! CUllClll'.3(}.3 lel'ãu lugal' llà bella 
da 'Faç-a PrepaJ'aoÇ-á{) Olympica se-~ p1scina da Associação ALhlelic.a de 
rã{) real1s-adas oomiTl@'o, em s. Pau- ~. Paulo. e del !es participará um ' · I Llos clubs filiíJ.<1os á l'edera~ün Bea- · 

sileira. de noEsa cidade. 
- Não existe qualquer dado para provar a 

denúncia de que se o uisque é gostoso para ceria 
gente, se é apreciado, nunc,11 foi nutriente, .pois 
não é substância alimentícia . 

O cJ.ub em apreço, é o Gragl}a-
1 t,ã, q u..; se vem impondo nest-es 
, ultimos terr.upos como nm dos mais 
I ::;erios con~orrentas ás Drova~ de 
1 na t.ação. A in<:la no dom1ngo ult.i-
1 roo, esse c.lulb Leve actuação des-O juiz da 17a Vara Criminal anotou a falha 

existente no processo em qu~ · não se via o indis
pensável laudo pericial- a prova cÍa nocividade 
do produto. E acrescentou: l 

taca.<la na JH'Cl'a de Botafogo, ond e 
wuc; e leme nto•;: s.> coodn:tiram 
grande acerto. 

- Não consta que o uisque seja medicinal.· 
Se se diz 'que baixa a pressão, está-se dizendo 
sandice . O álcool baix~ a pressão imediatamen- . 
te. Logo depois ela sobe de novo. Uisque não é 
remédio, nem para o cachaceiro - afirmou, 
sendo suas palavras recolhidas atentamente pela 
escrivã Enilda . afim de datilografá-las. 

I· ~a z ?? a~> I/ -.~---'~"'-.......4 

1
1 U F EDERA(;A:O BRA S!I,ElllA. 
~ DAS SOCIEJ)ADES 
, . DO REMO . 

F 
E!lmlnnto!.'Jo" de naf~t!:Ao 'PG!t"<~ 

e : C11mpeonato Bm•ll,.f1'o 
?e ordem do presidente, torno pu

b lico, para conheoJmento dos interes 
sa dos, que os nadadores classificados 
n<:s tre~ primeiros legares, nas eli
"?i".atortas para o Campeonato Bra 
lH-e)ro de Nata~llo, ficam obrl~adoe; 

ooo OOOooo 

PERFIS PARLAMENTARES 

(Deputado Inácio Bezerra de Menezes) 

De berço ilustre , Inácio, sem ser frade, 
para poder viver, faz-se de tolo , 
e sendo um rezado r de qualidade, 
do açucar come e chupa do carôlo . 

Um Costa Cavalcanti sem maldade , 
falando em cassação, faz tal enrolo, 
que deixa muita gente no rebolo, 
pois, sem ser militar , negar quem há-se? 

Dizem que foi com selo e telegrama 
que ele fez nos Correios boa cama 
e chegou à Assembléia serelepe·. 

Se da oratória não tem a fortuna, 
Bezerra jamais foge da tribuna , 
pra não chegar a vaca ... de presepe . .. 

11---a provas de. apuro, qué se realf:n.rlo 
1 Quinta e sexta-fe ira pro)!:hna.s, na 
I 'Piscina do Fluminense F. C., As 21 
' h oras. · 

O comparec!men t o a essas provas i i ndlspensavel Para que O<! que nel-
lgnacio Be2el'l'a de ).It>ne:&CS .as se mostrarem t:r.a!s effie lente sr 

_- POssam representa r esta ' Feder::."ã~ 
lo, as provas de n:a tarao. como nos referlo!t~e campeonatos . · " 
complemento ás rlc sallos. Yer ifi- I . ?s classlf(cad6s nas. ellm!nator!a s, 
cadas an~e-honlem rm Santos. Ei3- - --t:S: 8 do ootrent e, foram os seguin-

lOO met!'IOII - l'f•do J!...-r. · 
~o Iogar- .Jollo Pedro Thomaz P e-

~-------·----------------- re t r~. · 
2
1
° logar .:.._ Paulo Naselmento Gur

ge .. 
3° loga.r - Huaro Ma.rlz de P'la-uel-- ----- redo .. . 
:M)O metr- - A' la 11!'11-
!• logar- A.ntonlo La.vlo!a . 
2: Jog-ar - .José Llneoln de Ka.tt os. 
3 Ioga!' - Gastão Mút• .de "'J-

g'..le! r ed o. ""' 
190 metros - Nado de _, .. 
1• loarar - Iarnaelo Besena de Me-

Padre Perereca - 1965 

oooOOO ooo 

3" PROVA - 100 METROS- NADO DE 
COSTAS 

A ordem da chegada, no final foi esta : 
1•, João Amadeu C oncei.f;ão (Liga de 

. Sports da Marin ha). _ _ 
2• Ferdlnando Gusmao (F. ~araense); 

Con~UJ'Tent.es: Tgnado Bezerra de Mll'Tle- 3& J. Ferreira Me ndes (•F. do Remo) . 
. (Rio),_ Guil herme •Schal~ (IS. Paulo) e Se- Tempo 25'21" 2\5. 

'e<"Ino Se1xa.s (L. ~· Mapnha). . . · Q uin ta proYa _ Revesamento de 4x200 
O nadador Jtt.ullsta na.o <'IOnsegu m ;mpõr- m~tros _ Concorreram as equ ipes do Rio, d~ 

, dando margem a qual luta !'e r estr:ngis!!'e ,São Paulo e da Liga da l\1arin ha. . 
aos representan tes d e IS. Paulo e do Rio . ' A turma carioca nadou 'bem , graças a VI-

Embora l"itaoqfional!J(!,o ~-.arentemente !nos rada feita por :Macedo e Hugo. 
ultimos ·50 metros, Meneze-s que sempre exe- o s paulisaas venceram a primeira -etapa, 
cutou mal as viradas nas bordas d a piscina, os cariocas em pataram com os marujos na 
não Iogrou abate.r Seixas que vence•u com bd- seg11n da, obtiveran1 a l_eaderança, na tercei• 
lhantismo. ra volta e lograram tnumpha1· no fmal. 

Eis o resultado final: o resul t.ado final foi o que se segue: 
1•, S~erino Seixas (L. ·.~ . ~rinha': 1• logar- T u r m a da Federação do Re-

~· . Ignacio Be~ra. de Menezes (Federac:Ji.o mo: - Gastão Pereira, Ary . AzeYedo, Fer
do Remo)· 3• Guflhenne &hall (Fede.ração nando Macedo e Hugo Ftguen·edo. 
Paulista) .' Terrlpo, 1'21 n. 2• logae· - Tu ema da_ Llg": ?e Sports da 

4" PROVA- 1.5o-o :M'E'IIROS - NADO 
. LIVRE 

Marinha: - Omiladi Jose Fellctano, Manoel 
Lourenço, Man oel Yillar e Ben evenuto Mar-
tins. - 1· 

3• logar - •.rurma da _Federaçao Pau 1sta 
· · Guilherme Barreto LuiZ' Mendes Pereil'<l. 

Concurt'entes : José F>'t'retra Mendes (RIO), -A- , Be Joa- Po,dbov Junior 
· • · ) F 0 · - -" G - va ssa e o J • .Toao Bt·tq1 (campos, er wau"'o ·usm~o T . 11• 1-8" 315. 
tPará), Waldemar Ncvaes (S. Paulo) e Joao empo . • 
Amadeu Conceição (L. E. Márinha). . 1Sexta prova - 400 metros Xado li-

Xão correspondeu a espectativa esta pro- vre _Concorrentes : Elie Bassoul (Rio), An.J.• 
va devido ao domínio sempre exercido pelo dvr (:Pará) e .João Mello dos Santos (L. Aze
nadador m arujo. _,:edo (Camposl, JosE'\ .Saldanha S. da Ma-

Aos primeiros metros Conceição da Ma- rinha). . . 
rin.ha, tomou a dianteira, forçando os se us Fui uma prova das ma1s brtlhanLes. em 
companh eiros 1\o[tmdes (carioca), Baldi (flu · , que se empenharam com denodo os nadado
mmense) e Gusmão (Paraense) seguiam nas res Bassoul e João Me-llo. 
colloc_ações. O marujo sont_inuava na frente. \ Lé aos t r ezentos e cincoenta. metros o 
poslçao que occupou a tê o fim. As outr_as c;ol-~ dois· nadavam juntos. com ligeira vantagem, 
locações soffrer<~;m alternativas: Gusm ao, aos o r vezes do nadador do Flamengo . 
4{)0 metros d_a dlsp:.'ta, occupou o segundo_ lo- P Xa ultima volta. Bassoul forçou mas, 
gar, para. na o mat.s o perder. Mendes ficou - J - Me-llo nadando vigorasamen te, chego 

- em terceiro; desistiu o. F luminense e o pau- ?:t~rioso por meia braçada . 
lista chegou em ultimo Jo.gar ·. v 0 re~ultaào õfticial foi o 

. .Toã.o Mello (L. S. da Marinh a ); 
(Bassoul, (F'ede".·çã.o do R emo ); 
!flaldan:ba I F"<' Paraense) • 

emn · · 21' 

seguinte: 1•1 
segun do, Elle 
terceiro Joli.o 

1cc t5l-



Em diJputa da 1aça 1repa~---~~ 
ração Olympica 

E•n Santos· serão iniciada.s 
hoje essas competi~ões 

Nra Po<11•ta da Praia, em Santos, 
n.as depemdernci.as do Sa!d-.mha da 
Jama, serã.o hoje dís.]J'Utada.s as pTo
yas de s•altoo, e<>•mo pre-Iiminaree ás 
;:rand~ competições aQuaticas, que 
U>rã.o !o.g>ar no di·a 16, na piscina dra 
A. A. de São Paulo, parra a posse 
..ta "Taça. Prepa.ra.ção Olympica". 

Infeli llfl'! ente os rap.azes cariocas 

tá le-vará até ás plagas paulist.asJ--------l 
alguns de se'lls nadad()ll'€s. 

E' pena que a Federação Paulds%!----------.,J 
nii·o ternha tn,-sfe•rido ess.as comipe-
tições, afim de que <l.S cariocas pu· 
dessem diJSrputal-as oooj.unta.me-nt;e 1--------l 
com o~:~ rapazes ela Paulicéa, pois, 
dessa fórma já se po.dreri.am o•pteJ 
algurn.s resultados que serv1na.m r------i 
para a selecção futura, caso o BTra· 
si! particirpe do grande ce-rtame de!---------! 

. M·ontevidé<>. 
As pro.vas de a.ss.altc.s que hoje vão 

ser reaNz-adras ·e-m Sa•nlios, são as se·J--------l 
guintes: ~/ 

As ellmínatorias da Fe·r----- - -
deração do Remo na pis 
cina do Fluminense F~ C-f-----"d--1--l 

Hontem, ás 21 horas, a ]inda piscina 
do tri-campeão da cidade acolh~u apre-l----"..4.'""----l 
ciavel numero de admiradores da na-
tação que assistiram ás eliminatorias1 
dt\ Fe'deração do Remo para o campeo-r----r~------1 
nato brasileiro. O resultado foi o se-
guinte: • 

400 metros - Livre - 1." série -1------i'.f---l~-1 
Antonio F . Jacobina Filho (Guan.); 2• 
Gastão Sam~taio (Grag.) Tempo 6,05 3\5. 

2.• série - João Coelho Netto -~------'-1---1 
(Gua.n.) e J•osé Ferreira Mendes 
(Guan.) . Tempo: 6,23 2\5. 

100 metros - Livre - 1• série - 1--- ---"'.:--....; 
Hugo Mariz de ~"'igueiredo (1-ear.) e 
Paulo Nascimento Surge! (Guan.) Tem-
po : 1, 18. 

z• série - Ary Aze..-edo ( Grag.) e 
Fritz Urbsn. Tempo: 1, 14. 

200 metros - A' la brasee - Anta-
não podem p.ar~ic ipar de·ssas in teres- nio Laviola (Nat . ) c José Lincoln de 1---4 - - ...; 
;;anín:'f; Cci!TJIPet.içõe::;, isto porq•ue, el- Mattos (Boq.). Tempe 3,16. 
las roincidcrm c-em provas de igual 100 metros - Nado de costas -
natureza, qt:e ,:erão ]evad-as hoje a llgnacio Be11erra de Me~ezes (Grag.) ~ 1-------
ff · L Jorge Eduum.do Leusmge'l. Tempo. 

e e:t o, na. eruc·ada_ de Eo•ua!c,g~. 126, 2j& . ~ 
N'o prox 1 m:~ J ommgo, r~rem, um 100 metros .,__ Final - João Podro 

dos noo.O C3 clLlOO n:J n·: '.cc·s, o Gragoo• Thom~~e Perela-11-. (ka.) e Paulo Nasei (CC,_ 
· ~- . men o Gurgel '!em}l& : l ,J!! 4~5. _ 

·, 
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.l il i opuaAap 'se~soa <>p op-eu op -euo+ 
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Etn Santos serão iniciadas 
hoje essas cotnpetições 

Na Pon•ta da Prai~, em Sarutos, tá le-vará até ás plagas paulistas 
n.a~ depemdendas do Sald>anh.a da alguns de se'lls nadadoii'oes. 
Gama, seu:oo hoje disputad:a.s as pro- E' pena que a Federaçiio Pa:ulüsta í---- - - -3 
vas de &altos, e<>lffiJ() preiiminares ás nii·o te•nha trP -:~íe•rido e€·SSs c-omiJ)e-
"Pandl*l competições a,quaticas, que tições, afim de que os cariocas pu· 
l..erão !o.g.ar no di·a 16, na piscina da des.sem dis,P'lltal-as OQinj.unta.mente f-------l 
A. A. de São Paulo., pa-ra a posse com ol:l rapazes da Paulicéa, pois, 
..ta "Taça Prepa~·açã.a 01ymPica". dessa fórma já se poo>eriam oht.e1 '--- --- -l 

Infeli?~~Tiente os rap•azes cariocas algu'ns resultados que serviriam , 
para a selecçoo futura, cas<l o Bra· 
sil partici.pe do grande certame de l---- - ----3 

. M•ontevid.oo. 
As poo·vas de a.ss:altc•s que hoje vãl() 

se1: reaNzad111s ·em Sa•ntos, são as 
7
se· /-------l 

gumtes: 

As ellinínatorias da Fe-'1----- --l 

deração do Remo na pis 
cina do Fluminense F~ C.r----~....I.........J 

Hontem, ás 21 ho:-as, a linda piscinü 
do tri -campeão da cida~e acolheu apre-1------".o;:l.,;:-'<;---l 
ciavel numero d~ adm~raào~es. da ~~
tação que assistiram as ehmmatorias 
d-a Federação do Remo para o c.ampeo- f-----'--k~--l 
nato brasileiro. O resultado foi o se-

. t • I guln e: a , o 

400 metros - Livre - 1. ser1e -1----ff-~,...-l 
Antonio F. Jacobina Filho (Guan.); 2• 
Gastão Sampaio (Grag.) T·empo 6•05 315· 

2 .• série _ João Coelh.o Netto -~------,.:,Y..---1 
(Gua.n.) e J•os-é FeiJeira Mendes 

1 
( Guan.). Tempo: 6,23 215. . 

100 metros - Livre . - 1• séne - 1---- -""-,.---i 
Rugo Mariz de F-igueuedo (Iear.) e 
Paulo Nascimento Gurgel (Guan.) Tem-
po : 1, 18 . ( G ) e 1-----~t---=---J 

2• série _ Ary Azeyedo rag · 
J"'tHtcio Bezc:'t·ra de lH("U('Zl"S, do Fritz Urban. Tempo: 1, U. 

o Clragontá 200 metros _ A' la braSIH! - Anto- !----.......,..---! 
rtiio p.o.dem par~icipar del3sas intereG- nio Laviola (Nat.) e José Lineoln de 
;anws C'(),miPet.ições, isto pot'q•ue, el- Mattos (Boq . ). Tem·pe 3,d16 · t _ 

d . I 100 metros - Nado e cos as f-------las reincidem C·C·n: provas e l~Lla 1 nacio Bet~et:ra de Menezes (G1·ag.) e 

naiu.rez·a, qt:~. s erao le'Vad·as hO·Je a j J~rge Eduum,do Leusin~. Tempo: 
effe ~to , na eruc-a-da de Eo<ba!o.go. 126' ' 2j6. . _ , I 

N'o proxim:~ J omingo, porem, um 100 metros ._ Fmal - Joa-o Jcd~':J 
dos noo;-cs c!LlOO n:Jn. : :~ c·3, o Gragoo· Thomar; Pereira.. (Ica.) e Pau~o 85~ 1 (0(; · 
~---~-...... -~ • • ··-··-- ,.,....nto.. Gur2tll~m.Jil: 1,11l'Uí· ' 

~~.,?a/~~~ 7'-J'-J(J 

CAM~~!!!O§M"~~~~gff~~§.. QtJ! TAÇÃO 
DFspO<rbos fez real•izar ante- por cJiversas vezes a cabeça para 
honte_m, na optima. ·viscin~ do ~ ()s la.dos. O representant" pau
lumm~ee F. C. os campe-ona·j lista se nos afigurou -o uni co 

tos naciooaes de nata~:ão e sal- perfeito no ootylo. 
too. ~ 3• Pr-ova - 100 metros -· 

A6 provas transcorreram QID · Nado de cestas - 1• 1-ogar: Se
õa ordem, sendo a.penas de Ja-1 VE1rino Gomes Seixe.s, da Liga da 
entar alguns erros imperdoai Marinha; 2• Jogar: Ignacio 

vels na chronomE-tra.gem. Bezerra de Menezes da Federa-
. A Liga de Sports ~a. MarinhaJ çàl() do Remo; 3• Jogar: Guilher
Inccntesca.Yelmente a nuus bem /em Schall, da Fooeração Pa.u
úl:::gct nlzacla d.ail ll c ·-~ls ln.s ti!UJ li11-t.a. Tempo 1'24" . 
<;oes eoportJ v as, bnlh<Ju na Seixas corrE·u admiravelmente 
<:ompetição, pois os s~us .h-omens suprindo com n<>tavel energia. 1$ 
(O!l&egUJram tres .Dnme~ros lo- ' defeitos do seu estylo, inferior 
gares e tres segun-dos. ·por certo ao de Bezerra de Me-
- Os nadadoros d.a nossa Feder~·[ nez€·s. que no ultimo ealto 

ça.a. do Remo obtiveram tres pn- amP.aÇO'Il seriamente. 
mem~ e dou~ segu.n'<ios f• a Fe-l A Juta entre os dous primeiros 
deraçao Paml!sta. um segundo, foi sensacional e a victoria obti-
1-ogar · 

1

. da por menos de 1 metro de dif-
0 DESENROLAR DAS fere.nça. 

PROVAS 4• Prova - 1500 mEit'!'os -
~Nado livre- lo Jogar; Amadeu 

As provas foram realizadas na Conc·eição, da Liga da Marinha; 
segumte or-dem; I 2• Jogar: Ferd·inando Gusmão, 

1.• Prova - 100 metros -~ da. Fooeração Paraense; a• lo
)l'ado Ji.vre - 1 Jogar: Murillo lgar: ·A. Méndes, -da Federação• 
Lo•pes. da Federação do Remo; do Remo - Temp-o: 25'21" 1!5 . 
2. log.J.r, BuE•no CO'Utinho Cardo-~ Conceição venc~·u Eacilmente,1 
.w, da. Liga da ~Marinha; 3• lo- ldeixanclo o 2• collocad 0 cerca de 
gar: ÇtuiJ.her~e. >;rretto, da Fe- 150 me-tl·os atraz, e nadando em 
<leraça? Paul!sta. empo 1'9" 215. ~ l.Jom e•E•t:v lo. Foi 0 pareo mais• 

Munllo Lopes correu sempre ir~ eo de' dia. 
na frente nadando um "crawl" 5' Prova ·- Rev€t>a.mento de 
b ~·m apreciavel, e ganhou com ~4 x 2oo metros- Nrudo- lrue
relativa facilidade. No fina l Gui- lo Jogar: Turma da. FEderação 
lhermc Barretto ameaç:Ju seria- do Remo, composta jpeloo na.<la
men~e a collx acão el-e Bu~no 'dores Fernamdo Macedo, Gru;tàl() 
C.:mtmho Cardoso. fSampaio Pereira, Ary Azevedo e 

ll' Prova - 20 metroo - Nado Hugo Mariz de Fígueirooo. 2• 
"á la brasse" - Jo Jog-ar: An- Jogar: Tua-ma da Lig1a da Ma,rl
tonio L-1. vioh. da F . '(]eraçi':o uo nha.. Tempo 11'18" 3jt5, 
R;en:<!: 2• log"r: Antoni{) B. tl{l Os reprEsentR~nt€1> carioca:; 
.'>ascll'!l ento. <le LI:~a d ,, ê'.1 <UI· tiveram de lutar com vigor para 

.~ha; 3• log:-r, .cleroert H. Loy, d€n'l"'tar os elelllll1tos da. Mari
da. l<"ederaçao Paulista. 'l'empo: 1 nha. o p.lroo foi r e!thiuu e en-
3',3" 213. thusiasmou a aooisten-:ia. 1 

o na.dad-or cari-oca i.guaiQ'll bl'l-r Hugo Figueir·cdo, o ultimo' 
lhan.toe.mente o recoro sul-amer!- homem da turma caiicca, fez 
cano, ganha.ndo a prova. de modo uma corrida V('rdadeiramente 
1mpressiona.nte, mas, a nO&Jo sensacional tirando cerca de ~ 
ver, o seu modo de na-dar va.e de metros de dilffereu(,:a. 
encontT·o a disposições expressas 
do Regulamento da c. B . D., • 6• P_rova - 400 me~r-os ~ 
ora em vigor, Antonio Nasci- Nado livre. I• lo~ar.: Jo~o .Mel 

oeonto ta.mbem lrutri:ngiu 0 :regu- lo, da Liga da ::uannha, 2 ~o 
ghr: Elie BaJSroul, da Federaça 
do Remo; 3• Jogar; João Sal-da
ltha, da F'edera.ção ParaE•nse. 
Tempo: 6'21". 

A iuta entre os dous prime! 
:ros foi sensacional e só se deci
tliu alguns mE•tros antes do ven-
ce-dor, quando João M·ello conse-o 
gui·u avantajar-€e. 

Amlxls nada'!'am com es tylo 
m defeituoso . 

't'~- 16"' 
Houve grande erro na Chrono

m.e t ragem de. prova poi.s s egura 
mente umas 10 pessoas marca
rum o temp-o entre 5'52" e 
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cariocas 
A Fed~raç~o do Remo fez realisa1• hontem, a noJte, na piscina do Flumi-

1 nense, algumas eliminatorias para a 
escolha da. s~a equipe para o Campee-

I---- nato Brasileiro. __ 
Os t•esultados foram estes: 

. 400 met.ros - ta série _ 1". Anto
~--- lll? J~cob111a; 2•, Gastão Pereira· 3• --

.Elte Bassoul. Tempo, 6',05". ' ' 
400 metros - 2• série "'- 1• J -

r---- ~oelho 1\'etto; 2•, José F. M~nd~aso 
Tempo 6' 23" · 

100 ~et~os :_ 1•, J cão Pedro· 2• 
r-- - - Paulo Gurgel. Tempo, 1',10" 41;): ' 

. 100 metros - De costas_ 1•, lgna
~o Bezerra; 2•, J 01·ge Leuzinger 

~--- cmpo, 1',27" ' 
200 . metros ·_ A' la bras se _ 1 • .\ntonw La viola; 2•, Lincoln llfatt ' I 

TemllO. 3'.16,.. os. 
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SAUDAÇÃO (lO 
b·spo de . Niterói 

.. o ... _,.r... '. : .. .. ..... . 
Discurso pronunciado pelo deputado Inácio ~· 
serra de Menezes, em nome do Partido Repu. 

blicano, na. Assembléia Legislativa :: 
'· J:xmo. c 1\.cymo . Sr. Bi.'- toda a w."l Yida pública, er;t que 

oo D.c>ecsano de :\' itere• i. ]) . a pnz, a t:OP<.:<'•r·.!ia a tmHrJ rei• 
João da ~fata Amaral. lnas~:-m n::> s<·iu da i:.1111ília ln!a• 

\Ergn·no:l::> :1 \' OZ, :10 Paria - ~iki ra . 
. m cnto Fh~minehsc, . em nome Comnre;·nd.'rft \", Ex,<.t., ~r, 
~o Pa ~ t ido Re'[>U~ltcano, P'1 ~a I:i~po. a pruiun•1a t•mot;ã•J qu& 
nonKrt:l.~C'a.r um_ iokt..tr.; -\ 111 1- me ú'Omina, tanto litaio qnat>to 
tite bra !lnro, :IaO po~~o · ~len-~ tenho procnra.do rnat~<~r . ::•ttt: e 
ci«r uma circwlstanc4;a, •

1
u'\gna i ora dc:-:ta Ca<a, :: n• .. ,m:• lit .ba 

de rckYt>. que me orgl.~L:::t e d:: conduta ""riritu'\1. 'lllC' P HI 
,1uc irucn as responsabtl,dad;· j 1f.gkr,m1 <H lll('tl!; :mt~:pa ar!f.l, . 
1.1c tr z no d<'"mpegl~o, ~tao 1 1 nu u ·oh: , md< r, i di .. 
. v <10 II>CU mand;.to kgt la~~ t', .. r, •J \J"'·o ilt1win ;1-e . ...._ ·, n • 
m:ls do cncarg_o hm~~ú ';;:n : dn5 süo· !c>ü·rr.~mhas t.h ri~:.tl:& 
~ ~ ' t':9_l,tl n~ --'lS~O ,- i ;.tit1ilk ti.~ '•k•,l•ti\lfn" ·~ l 'li\• J, 

. n e - ~~ 1 1';\\'!lcr:\<: ~Tenlt•• io,h i1 Jr,• · ic: n rc( .i~ 
vez e~. no !'arlamentó - ro.cw~al.' I cnt mHtUJJ, .- r. ntr{l ;~ .. <: ····m· <• 
0 Ul<:t\ • \'IJ, de~n:t::do Leauur:.>ll mü . .:\ao pm·quc- 1: 11 •• ,.,. ... ,';,. 
Rezcr ra ).fonte1ro, c: rgn~n a ta cotuhah·r . hnnHil,· 1t1:!! 
voz. . inc-:ra c dc•a~som~rada. idt·i a~. 'JU\! jnha-. a ,. .'·''"'' ;1111 .; 

llO:i te!np~. .t~lS l CS <1:~ cclc:.b:~ j:;\!rõl.:lUO, IIGCÍ\'D: ;l re!J; .. :i:'!t) C 
Qrest:•O , ._{d,~wsa,. em_ dct~o.<l ;, {IÍitna . . \.inda c.IhC'lll. sr . Bis· 
de~loeS úOt:; moh·:~n-ts pr~ ·i· JX>. ent m nwrf. \ d c•>n it'rc·J\c· ·a 
\:o, m:\rtir-:o;; ria le, lJ. \ ttal, 11~, F:.culdac.(' ct, Di•· 'to ele·.;; . 
l~ ' .'po <lc . Olind~ e D .. ~lac•:d.> j h·r .', i , S . Exri~, . o Sr . En,l·:ti• 
l· •Sta, nt::po . tlo I~tra. :\ [('111-1 :l-::tdu r ( ).'\'a l rlt; . \r t!'lh:l atl\·~ r
bro elo PartHI.::> \. .. o"ll'<<.:~vado~. tia a n,é•CÍ<.I~\I.le hra,..ih ir:t cr.n~ 
chtgou ~o extremo de .abrtr ir:t 0 , 0 m1mi-mo, :!c- õl!n:n.:o 
b::.t ~ria:; l' CI:tra o eu parhcu.lar {illC ,•,ta ('0\lc'<'PI;: to ch Yi•l:t .: 
a rntgo, ch; •c _d:tqu. l~ . trad.b·~- \~<l mmHlo ..-ontr:.ri:~ a pr(.pril 
n~l . or{..'lilll iT.:H;ao . J.IO~~t lC0"1>::trt.- :1:ctu raa h umnn~l . E . é c:-n o, 

a a, o r.:JtC'Jnauo \ · '."conde do .\cn .. c nto •JtL c,:>IH'Cb(' a ,.,·r• 
~io B ran co, .t>cla al tntlc hos- d:tdc, COillO d i«,c r·.) .X I' Je 
t tl que a,;.~nm1r41. ~outra ::s du:>.s i mo<io i nt 1• i r2m~ntc di\·er:;o .. _do~ 
granu~ 1~1m:; ''a 1 ;:;-re.1a dv cn~ :nal'llcntPs d:t S:mta . ~bc!'re 
Bra ·il . t." ;o.titudc ~c m~tt an- 1 Qrc·j::t , 
c t'. tral adada a ~<: rnços outro•:, • 
yaJeu •lhe .~ títu lo tlc yerd~tdci - \' o· n Fxcia. Rt•·cremlí ... -inia 
; o prc:cnr~or da Aç:to Católic:l. e o no:::so int"'f]ac~ivel I) . J o-

f . s(· P ereira .\lye:; siLo filho!'. da ·co111 f[ li C gal:; rdo?. ram tg" r as 
liestacadas tlo nosõ:o clero e do m~~nn tern. de<•t<' t"rr~:o l ,·r ~ 

O!'õSO hicato . c\hro \llll parl:n- nambuc:uH~ f'{U<'. clcn ao· J3r:ts' l 
· , pe.t·a rekmbrar o incom- \llll J oa(Jllllll .\ab~tco, r an~l"?' 

•travel D·Jque ~te Ca. ·a>', a ·:uja c:·r-.. r~.m 1 ~ 1 t.r .. •ltt:, .. n~l ~:.n • a~ 
ória atada c-ntem 1:\i>; c \ r w :!c O.tnJ·, , .o.n<k ~c 1t.l;~ram 

antas ho.rac:na~t~s pnHarae1l ;c:tl!r, .t~.'' dcn~~:~amC'nll', a ftl 
todos os brasilt'iro., e par:t mcxcc·dt\ ··1, a _altt,·ez c a .çor:l· 
re~~alt· r o papel grandioqo 'ltl" I r:·~: n ele D · \ t r:tl. 
ld.e~ll\11~\-eU. para pl>r termo i ::·cl.>tmr• q1·~ o no•."f) Bisnc 

1alf.tdada Qucstiio, que lci'OU d<." ::\ ilr_n_. i sc: on,ullt:t tl::t~ . li· 
.:nju tameute ao c:'trccn• cio is •:-íc~ •Jill', n,trpt ·lc Scmin:'trio, 
Bispos d m inha l'átr ill . Ca- io:mriu ele• sc·n gr;\ndc :n'úigo c 
xiu <:~mcl idonon a act:t;wi:o ·b Ult~n·>:'l'r Ht:>la ])i<)CC!',C D. 
ch;fia d?. ~o.h iuC'tc. q_ue ~uhsl i- j .l ~,.~ I't•rcira .\!;·\.'~: gló.-ia _do 
ttuu o Üll'l!(ldo por R10 Branco, I ).,p•,co'"''lo - a<:-~on:t l.. !em 
k !'o!U(iio imediata daquela Jut,\ :tml,o-; a utc::,ma !:U1tp:ltla nra
odc.:L tro•a, c01u o 'J>crd:io' de~ j r. i:ll'1<', o m···Pt 1 e'pít·ito conl
lJ'!'pO!', pois o que dcsejwa cn- h:ui;·,, , P n tr.-m,J nrdor na dd e• 
lftO, como ~cmpre c.lcscjou em 1 ~a ti• •s id :<i'l c:-i,;táos . 

Os E .. D A N TE s ' roi;~:~o o "~;;:~,~~~~·~\~c ~;o~~~i~tú~~~ 
n·IC:·nçia . whrc ü trabalho eois-1 copl! l ol~~.tll':?ld< l n · na:; Dié~ce• 
~e~ de l:!J:tlt'lra,; c· ).fanau~. nue 

A CAMPANHA DA CRIAN~A !;~.;~ ~;0 :~·;!';'~~~~2~~~~~1'~ :~,;:d:~; : 
t~·hco3 b r:ts 1k1rv~ . 

festa dançante de hoje, no Clube Fluminense l'rdiro. ~r. 1!i:.po, dize r el a: 

d c0nfiança ([\!e \kpositamos, h.Js. 
de Natação e Regatas, organizada por alunos o. O!'> católicos flumi n(' ll ~es, e 

olégio Plínio Leite - Cooperação do Grupo H ll1('.>J1l(' aqt~clcs f!\!C 'aindn. nãt> 
~c ~, 1 n·i~ara:tl ~·~ sombra oa San

do Colégio Plínio Leite, a t ravés ta M<tdr·: 1 grej'l, na :ttt':tCfto d e 

A sra . Raquel de Albuquer
. que tanto vem trabal.ltandQ, 

do Grupo H , para :t 
Nacional da Crian'ÇI& 
do Rio, receoe11 e.x• 

colaboração dos altmot 

da sra. Margarida Leite . Esse~~ ,- 1 · 
atudantea t iYeram a ink::iativn · ·.xc a·· ú !unte da nos. a 

prrtblt·ma3 ~ociai.;, il'ltegrado lld. 
da otganil:ação de úma festa Doice~e. Preócupauu <'Ol!l os 
dançante, que ~terá reali:f:ada hoje ·i•lu C •'ntempn~an a. ~ bt: 
• partir dal 22 horas, no Clube Exda. 1ü:\'!llit., \: n <jue nos diz 
Fluminense de Natação e Re- a ~na atnnrim (·tn ~fanaus. ((ue 
catas. ' trla5 IIOutriuas extrcmi>.ta!' 

Ao lado do Grupo H, a i.lustre niio ~e hú tlc ;,m!Jatef a.pena~ 
"patronesa" e os estudftntes vôm ccHn pah' !:ts. E. ~im, elevanrlu 
desenvolvendo intenso trabalho o nivc·l de Y~d?. das 111assas, ai11 -
no sentido de assegurar o ê":dto paruudo ''" train.l!tadorc~. da n• 
do baile de hoje, inclusive ob• d•) -]lJ.:·s uma a~<isttnc 'ta efetka. 
tendo o concurso de excelen~ 1 r:vvndo- os ao conYÍ\-io soda!, 
orquestra . .::onnnc.ctHlo·o·; da oignidade 

•lo tral>allt<) lnm~mo, tal como 

Sentenciados à morte nc.~ !.'ll. in:un DS itnGrtai~ · d"l · 
cnm.en t&$ tt<;Htiikios ~obre ., 

BELGRADO, 27 (Ü. p . ) - quc~t~o ~·lc:~d .. i·inMdns t>ot 
O Tribunal de JustiC'a de Za - 1-":11.1 X Tl i· T'iu _X l c P' o X !L 
Kt eb, no maior julga~ento em I ~lo;JOsa_m~llte t<·m:,nk. 
massa de após-guerra na Iu- , \ · lcx,·J.s . nc·\'!Ila. 1.nnito ·'ia· 
goslâvla sentenciou a morte t·a, (·~I 011 . certo. l' 1 ~ 1 ph•I do Pc;" 

' YO l lum tn r:Jb~· fu;l :1os senlt• 
43 pessoas, das quaiS lS ser i:i.o mentu~- crist.In-; de nos<a u-..: n• 
levadas à forca, acusadas de te . .:\tJ.; d"'c.:unto~ apenas·1.o· 
espionagem e terrol'ismo. Dois n tC'nag c·ar o How, D~:-opo dt' Xi· 
outros acusados foram conde- tcrili. ~Jucr<.'!ll•l< af:t'lnar aindJ 
nados à prisão perpétua, en- :t Y · Ex,'ia · ~C'' m~ · • po• 

dt"r~~l cnnt:J.r ~~"ltJl o .:tpo :1. \'O• 
quanto 23 receberam penas ~e lahor:u;iio . o :Jp1'u~ .. ,lo, mt' tn • 
vinte anos de Drisão para Cl-1 bro.<: ela .\''' P11~<'ia I.t·~i~l:lt i va 
m&. .~·~·nillu~~----------~ 
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lanço ág1co ate -agora: 
ãreceram mais dois cadáveres do 

sastre da ((Carioquinha», num total de cinco 
-

~-

1\_,. .. Ã~iÍ to ;,. .... ,,.,!C ;, liltt .. Uf>fi_ A ÍH-i'!·t..ll J"t \' ÍI.-h~"l "'' " ~"" híc\ 
&lvlnl~o lll.tlmll ~i>ltl 11 lúnCh !t 11~ ' 1U"it.xtuintus '' , d;J ''l•'rõtn Carl6C~". 
quando se mcend1ou ao fazer a VIagem das 5h 45m para o Rio, em 
plena baía de Guanabara, levando a dor, o descspêro e o luto a 
tantos lares. 

Ontem, mais dois corpos de passageiros da sinistra embarcação 
deram à costa, em Niterói. Pela manhã, foi encontrado, na praia de 
Gragoatá, o do jovem Nilson Lopes Ferreira, branco, solteiro, de 17 
anos de idade, domiciliado na rua Sá Pinto, 151, em São Gonçalo, apa
recendo, por volta das 15 horas, num trêcho próximo à estação de 
cargas da "Cantareira", na rua Visconde do Rio Branco, o do serven· 
te da "Panair do Brasil", no Distrito Federal, Cosme Ferreira de 
Lima, pardo, solteiro, de 21 anos, morador na Alamêda Pedro IJ, 
222, também no vizinho município, ambos desaparecidos, d e ~ d e 
aquêle domingo fatídico, conforme nos declararam pessoas de suas 
famílias que estiveram em nossa redação anteontem. 

Os cadáveres dos desditosos rapazes, encontrados já um tanto 
devorados pelos peixes, e em adiantado estado de putrefação, foarm . 

. , . 

;.ttholll tll.-:~'u<r, •' ' l" ' l"i hllo'o t111,. ui.H-t,i l<h\" o! i\,. .~lllt>ll~~ll\~, 1'-t. tJ ~ Ctlf.-!1, 
m(.'ntt, do 1.0 distrito c da Eéonomiu Popul;n>, na oportunili<I•Íu rt~s· 
pondendu pelo plantão, removidos para o necrotério cta Políf•ia Téc· 
nica, a fim de serem necropsiados. 

Afora o apreciável número de pessoas feridas e queimadas no 
pavoroso sinistro da lancha do grupo Carreteiro (embora o comu
nicado oficial faccioso e inverídico fornecido à imprensa ,r.ela dire
ção da emprêsa, emprestando ao doloroso acidente um carater banal 
e de quase nenhuma consequência, no qual é negado até se houvesse 
incendiado a embarcação, quando se sabe que desta só se salvou o 
casco, e, assim mesmo, em precárias condições e talvez inapr0veitá
vel), já sobe, até agora, a cinco o saldo das vidas nêle sacriflcadas : 
a doméstica Benedita Maria da Conceição, falecida ao dar entrada, 
.1oras após o desastre, no Hospital Antônio Pedro; Edésio dos Santos 
~ Alcides Pacheco, cujos corpos a:1areceram anteontem; e Nilson Lo· 
)CS Ferreira e Cosme Ferreira de Lima, ontem dados também à 
praia em Niterói. 

o ioentes e re apsos · os concess1onar1os as << rotas} 
nle discurso ~o deputado Bezerra 
' ezes na Assembléia - Chamada 

sa. a nota oficial da emprêsa -
a a condoia ~e O FLUMIHEHSEI 

a surgir protestos, de cinco polegadas, cada uma ~ 
contra os desmandos lou de imediato o fogo, enfbanto as 

dos cessionários dos demais recolhiam os passageiros, 
timos Niterói-Rio. uns já na água outros dentro da 

do Benzerra de ~Iene-

zado representante do 
ssembléia estadual, pro
t ~ m, nessa casa Legis

mente discurso de pro
ignação contra os em
ue tão mal têm sabido 

ATEZ COM QUE AGE 
rA EMPR1tSA 
, da sua oração disse o 
1te do povo fluminense : 
omentar, desta tribuna. 

•sentante do povo flumi
ota .oficial", ou melhor, 
a 'comunicação" que a 
da Freta Carioca, S.A. 
ente", aos jornais, sô

ntáv!'l acidente de do-
10, c que foi publitada, 
no "Diário lla Noite", 

utina de segunda-feíra . 

lancha ." Isso, convenhamos, pare
ce mais histórias em quadrinhos .. . 
Ou se quiserem, parece um "carre
tel" de mentiras. . . Segundo a ima
ginação do presidente da Frota: 
duas mangueiras, de cinco polega- I 
das, "debelaram de imediato o fo
go", isto é, "o princípio de incên- I 
dio" . .. porque a "Carioquinha" não 
chegou a se incendiar". . . Mas "0 
GlobO" provou, documentadamente, · 
"o estado a que ficou reduzida a 
"Carioquinha", com todo o seu bojo 
inteiramente carbonizado," e O FLU
lUINENSE, como os outros jornais, 
atestou, com material fotográfico 
exuberante, que os concessionários 
mentíram. 

ELOGIO A "0 FLUMINENSE" I 
Depois de outras longas conside 

1 rações «;;eclarou o ~epresentantr 

1 
pcrrcpista: . 

"Não })Osso deixar fugir a opor
tunidade, Sr . Presidente, de me 
congratular com O FLUMINENSE, 
o grande órgão desta Capital, que 
está empenhado numa campanha 
árdua e desinteressada em. favor 
da segurança e da vida do nosso , 

re documento, que h :m povo, a mercê da insensatez dos 
sfaçatez com que age a dirigentes da Frota . O FLUMf· 
!ativamente à seguran- NENSE, jornal que enobrece a im
ação. Diz a "comunica- prensa do Estado do Rio de Ja-

~ 1 .. , 

ata-feira, 15 de setembro de 1955 - N. zz. Z7Z 

n :n:a; o av _,re> CU u.lC:JllU li Vb' .J t1'1 

P.:Íl 'oqurJFmlilies e4so:::> ep opnz 
e5nsnr ep O!J~JIRd op ogn~es ou 

ap 91 ew OU 'anb W;)J!A 'Se!p 06 
saJd o anb soe 'H:3:HVS ZV .i[ 
a 1a1 ep ewJOJ eu og5eawou 

·Il';) '!<].IaHN ap eJJeWO:) qsap 
fl t Nid '1:3:fl!HW Zlfl'l .Iolnoa o 

:oxreqe 
a b uAqnJax:!J o~5v 



alanço ag1co até -agora: 
Apàreceram mais dois cad áveres do 
desastre da «Carioquinha», num total de cinco 

-
A ."ilt~ Jt\ 11 \'lH~!c i, illltO."t" é tl~t 

ol1111iti.,.o 1\ltí.rno ~<!m q l&nchti 11ú !U'i<lftu1 
quando se incendiou ao fazer a viagem da 
plena baía de Guanabara, levando a dor, 
tantos lares. 

Ontem, mais dois corpos de passageir< 
deram à costa, em Niterói. Pela manhã, fo 
Gragoatá, o do jovem Nilson Lopes Ferrei.J 
anos de idade, domiciliado na rua Sá Pinto, 
recendo, por volta das 15 horas, num trêo 
cargas da "Cantareira", na rua Visconde d 
te da "Panair do Brasil", no Distrito Fe 
Lima, pardo, solteiro, de 21 anos, morad 
222, também no vizinho município, ambo1 
aquêle domingo fatídico, conforme nos de< 
famílias que estiveram em nossa redação ~ 

Os cadáveres dos desditosos rapazes, 
devorados pelos peixes, e em adiantado est; 

• I, 

eu ioentes e re apsos · os concess1on; 
Veemente discurso d_o deputado Bezerra 

~ de Menezes na Assembléia - Chamada 
mentirosa_ a nota oficial da emprêsa -
Elogiada a condoia de O FLUMINENSE 

Continuam. a surgir protestos, de cinco polegadas, cada uma debc· 
todos 1\S lados, contra os desmandos lou de imediato o fogo, en4,1Uanto as 

os abusos dos ncessionários dos demais recolhiam os passageiros, 
serviços marítimos Niterói-Rio . uns já na água outros dentro da 

O desastre da "Carioquinha", de lancha ." Isso, convenhamos, pare
tão lutuosas conseqüências, perma- ce mais histórias em quadrinhos .. . 
nece bem vivo no espírito da popu- Ou se quiserem, parece um "carre
lação de Niterói, como uma adver- tel" de mentiras. . . Segundo a ima-
tência tarjada de negro. ginação do presidente da Frota: 

DISCURSO DO DEPUTADO I duas mangueiras, de cinco polega-
. BEZERRA DE MENEZES das, "debelaram de imediato o fo-

0 deputado Benzerra de Mene- go", isto é, "o princípio de íncên
zes. autorizado representante do dio" ... porque a "Carioquinha" não 
P . R . na Assembléia estadual, pro- chegou a se incendiar" . . . Mas "0 
nunciou, ont~m, nessa casa Legis- Globo" provou, documentadamente, 
lativa, \'eemente discurso de pro- "o estado a que ficou reduzida a 
testo e indignação contra os em- "Carioquinha", com todo o seu bojo 
prcsários que tão mal têm sabido inteiramente car bonizado," e O FLU
cuml>rir os seus deveres . 1\UNENSE, como os outros jornais, 
A DESFAÇI\.TEZ COM QUE AGE ates tou, com material fotográfico 

A EMPRI:SA exuberante, que os concessionários 

No inicie da sua oração disse o 
representante do I>ovo fluminense : 

"Desej o comentar , desta tribuna. 
como represPntante do povo flumi-
nense, a "nota .oficial", ou melhor, 
a tristíssima 'comunicação" que a 
presidência da :Fro ta Carioca, S.A. 
fêz. "ofídalmente", aos jornais, sô
bre o lamcntávf'l acidente de do-
miltgo íJitimo, c IJUe foi publicada, 
na íntegra, no ''Diário da Noite", 
Pdição matuti11a de segunda-feira . 

E ' um pobre <locumento, que h 'm 
revela a desfaçatez com fJUe age a 
cmprêsa relativamente à seguran
ça da população. Diz a "comunica-
ção", procurando "diminuir" as pro
porções da catástofre, textualmente: 
"verificou-se um princípio de in
('êndio .. ' ' e adianta: " A Cario
quinha" não chegou a se incen
diar . . . " Atentem os nobres depu
tad · s no cinismo da afirmativa, na 
mentira deslavada, na falta d e sen
sa com que se houve a })residência 
da Frota, fazendo distribuir à im
prensa comunicado dês te jaez . 

Pois bem, para demonstrar como 
a emprêsa torceu os fatos e sone
gou a verdade, trouxemos, para 
exibir a esta Assembléia os próprios 
jornais da manhã de anteontem ~ 
O FLUMINENSE de ontem . ~é'm 
que a emprêsa, ·com um desprêzo 
inqualificável às vítimas, comunica, 
oficialmente, à imprensa: "Verifi
cou-se um p.rincípio de incêndio 
"A "Carioquinha" não chego u a se 
incendiar. " 

E passa o orador a mostrar à Ca
sa as fotografias da lancha total
m ente destruída, analisando demo
damente o n o ti c i á r: i (I dês te 
jornal. 

OS SOCORROS QUE NAO 
EXISTIRAM 

Em seguida, na sua inflamada 
oração, afirma o sr . Bezerra de Me
nezes: 

"E a presidência da Companhia, 
cuspindo na verdade, diz que não 

mentiram . 

ELOGIO A "O FLUMINENSE" I 
Depois de outras longas conside 

1 
rações declarou o ~epresentante \ 
perrq>is ta: . 

"Não IJOsso deixar fugir a opor- · 
tunidade, Sr . Presidente, de me 
congratular com O FLUMINENSE, 
o grande órgão desta Cal>ital, que 
está empenhado numa campanha 
árdua e desinteressada em . favor , 
da segurança e da vida do nosso 

1 

povo, a mercê da insensatez dos 
dirigentes da Frota . O FLUMJ. 
NENSE, jornal que enobrece a im
prensa do Estado do Rio de Ja
neir c, publicou - como já disse -
na edição de ontem nítida fotogra
fia , mostrando textualmente: " o es
tado lastimá\'81 P ffi que fieon a lan
~ha completamente qu e imada e 
destruída" Tem razão o vibrante 
órgão desta Capital, dirigido pelo 
integénimo parlamentar e jornalis 
ta Alberto Tôrres: "O descaso dos 
concessicnários e a passividade das 
autol'idades determinaram o pavo
roso desastre na travessia Niterói-
Rio ." 

ElUPRESARIOS NEGLIGENTES E 

RELAPSOS 

Concluindo, disse o deputado Be
zerra de Menezes: 

"A verdade verdadeira é que a 
emprêsa Frota Carioca foi negligen
te e relapsa . Revelou que não está 
equipada para atender ao-s aciden
tes que põem em risco a vida dos 
passageiros, em sua maiol'ia cons
tituída pela população laboriosa da 
Capital fluminense . Impõe-se que 
as autoridades competentes não cru
zem os braços diante de tão gra
ves atentada-s à segurança e à vida 
de nossa gente . 

Pobre povo, honesto, trabalhador. 
resignado e bom, entregue a uma 
emprêsa que nem sequer lhe res
peita o mais sagrado de todos di
reitos: o direito à vida!" 



------------~----------------~------------.r------------------------------------------------------------------~--1 

Veemente discurso ~o deputado Bezerra 
·de Menezesl na Assembléia - Chamada 
mentirosa. a nofa oficial da emprêsa -
Elogiada a conduta de O FLUMINENSE 

Continuam a surgir protestos, de 
todos 1'\S lados, contra os desmandos 

os abusos dGs cessionários dos 
serviços marítimos Niterói-Rio. 

O desastre da "Carioquinha", de 
tão lutuosas conseqüências, perma
nece bem vivo no espírito da popu
lação de Niterói, como uma adver
tência tarjada de negro . 

DISCURSO DO DEPUTADO 
BEZERRA DE MENEZES 

O deputado Benzerra de Mene
zes. autorizado representante do 
P . H . na Assembléia estadual, pro
nunciou, ontem, nessa casa Legis
lativa, yeemente discurso de pro
testo e indignação contra os em
presários que tão mal têm sabido 
cumprir os seus deveres . 

cinco polegadas, ca<la uma deOO. 
!ou de imediato o fogo, en4Uanto as 
demais recolhiam os passageiros, 
uns já na água outros dentro da 
lancha ." Isso, convenhamos, pare
ce mais histórias em quadrinhos .. . 
Ou se quiserem, parece um "carre- · 
tel" de mentiras. . . Segundo a ima- 1 
ginação do presidente da Frota: J 

duas mangueiras, de cinco polega
das, "debelaram de imediato o fo-

1
1 

go", isto é, "o princípio de incên- , 
dio ' ' ... porque a "Carioquinha" não 
chegou a se incendiar". . . Mas "0 
Globo" provou, documentadamente, 
"o estado a que ficou reduzida a 
"Carioquinha", com todo o seu bojo 
inteiramen te carbonizado," e O FLU
MINENSE, como os outros jornais, 

A DESFAÇI\TEZ COM QUE AGE atestou, com material fotográfico 
A EMPR1tSA exuberante, que os concessionários 

No inícia da sua oração disse o 
representante do povo fluminense : 

"Desejo comentar, desta tribuna. 
como represf"ntante do povo flumi-
nense, a "nota .oficial", ou melhor, 
a tristíssima 'comunicação" que a 
presidência da Frn ta Carioca, S.A. 
fêz. "oficialmente", aos jornais, sô
bre o lamcntávt'l acidente de do-
mi11go Ílltimo, c ttue foi publicada, 
na íntegra, no ' 'Diário da Noite", 
~>dição matutina de segunda-feira . 

E ' um pobre documento, que h ~m 

revela a desfaçatez com (JUC age a 
cmprêsa relativamente à segman
ça da população. Diz a "comunica
ção", procurando "diminuir" as pro
llOrções da catástofre, textualmente: 
"verificou-se um princípio de in
<·êndio . .. " e adianta: "A Cario-
quinha" não chegou a se incen
diar . . . " Atentem os nobres depu
tad -s no cinismo da afirmativa, na 
mentira deslavada, na falta d ~ seu
S [) com que se houve a presidência 
da Frota, fazendo distribuir à im
prensa comunicado dês te jaez. 

Pois bem, para demonstrar como 
a emprêsa torceu os fatos e sone
gou a verdade, trouxemos, para 
exibir a esta Assembléia os próprios 
jornais da manhã de anteontem !l 
O FLUMINENSE de ontem. ~rÇm 
que a emprêsa, com um desprezo 
inqualificável às vítimás, comunica, 
oficialmente, à imprensa: "Verifi
cou-se um p1·incípio de incêndio 
"A "Carioquinha" não chegou a se 
incendiar." 

E passa o orador a mostrar à Ca
sa as fotografias da lancha total
mente destruída, analisando demo
damente o no ti c i á r i l! dês te 
jornal . 

OS SOCORROS QUE NAO 
EXISTffiAM 

Em seguida, na sua inflamada 
oração, afirma o sr . Bezerra de Me
nezes: 

"E a presidência da Companhia, 
cuspindo na verdade, diz que não 

- houve nada .. . , um sustinho ape
nas . . . Mas não é tudo . Afirma o 
comunicado oficial da .Frota que, 
aos primeiros sinais de perigo, ime
diatamente de Niterói partiram em 
socorro as lanchas Alcântara, lngá 
e Alto Taquarí, da Frota Barreto; 
CUbango e Gragoatá, da Cia . Can-! 
tarein, e Piraí P. Maracanan, da 
Frota Carioca, que fizeram um cfr- 1 

culo em tômo da embarcação si
nistrada . E prossegue na descrição 
poética, fantasista, irreal: "A "Ma-

1 raranan", com lluas mangueiras de 
1 

mentiram. 

ELOGIO A "0 FLUMINENSE" I 
Depois de outras longas consid~ 

1 rações declarou o !epresentantr 

1 
perrcpista: . 

"Não t>osso deixar fugir a opor- · 
tunidacle, Sr . Presidente, de me 
congratular com O FLUMINENSE, 
o grande órgão desta Capital, que 
está empenhado numa campanha 
árdua e desinteressada em. favor 
ela segut·ança e da vida do nosso 
povo, a mercê da insensatez dos 
dirigentes da Frota . O FLUMJ. 
NENSE, jornal que enobrece a im
prensa do Estado do Rio de Ja
neira, llUblicou - como já disse -
na edição de ontem nítida fotogra-~ 
fia, mostrando textualmente: " o es
l:.ldo lastimável P ffi que ficon a lan
cha completamente queimada e 
destruída" Tem razão o vibrante 
órgão desta Capital, dirigido pelo 
integérrimo parlamentar e jornalis 
ta Alberto Tôrres: "O descaso dos 
concessicnários e a passivida.ie das 
aut.oridades determinaram o pavo
roso desastre na travessia Niterói-
Rio ." 

El\IPRESARIOS NEGLIGENTES E 

RELAPSOS 

Concluindo, disse o deputado Be
zerra de Menezes: 

"A verdade verdadeira é que a 
emprêsa Frota Ca1·ioca foi negligen
te e relapsa . Revelou que não está 
equipada para atender ao·s aciden
tes que põem em risco a vida dos 
passageiros, em sua maiot·ia cons· 
tituída pela população laboriosa da 
Capital fluminense . Impõe-se que 
as autoridades competentes não cru
zem os braços diante de tão gra
ves atentado·s à segurança e à vida 
de nossa gente . 

Pobre povo, honesto, trabalhador. 
resignado c bom, entregue a uma 
emprêsa que nem sequer lhe res
peita o mais sagrado de todos di
reitos: o ·direito à vida!" 




