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O Sr. Darcij Rangel - - Exmo. Sr. Deputado Cláudio
Moacyr, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro; Exmo. Sr. Dr. Hélcio Emmanuel Pires, representando
o Almirante Floriano Peixoto de Faria Lima, DD. Governador
do Estado de Rio de Janeiro; Exmo. Sr. General Plínio Pitaluga,
DD. Presidente do Conselho Nacional dos ex-Combatentes do
Brasil; Exmo. Sr. Dr. Paulo Zouain, representando o Dr. Marcos
Tito Tamoyo da Silva, DD. Prefeito Municipal do Rio de Janeiro; Exmo. Sr. Tenente-Coronel Geraldo Vella nova Villela,
representando o General de Exército José Pinto de Araújo Rabello, DD. Comandante do I Exército; Revmo. Monsenhor Vital
Francisco Brandão Cavalcanti, representando Dom Eugênio de
Araújo Salles, DD. Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro; Exmo.
Sr. Coronel Alcino Mendonça Netto, representando o Coronel
Mário José Sotero de Menezes, DD. Comandante Geral da Polícia Militar; Exmo. Sr. Major Lindolfo Teixeira Guimarães, representando o Coronel Evaristo António Brandão Siqueira, DD.
Comandante do Corpo de Bombeiros e Diretor-Geral da Defesa
Civil; Exma. Senhora Professora Teresa Velho, representando a
Professora Terezinha Tourinho Saraiva, DD. Secretária de Educação e Cultura do Município do Rio de Janeiro; Almirante Henrique Batista da Silva Oliveira, Presidente da Associação dos ExCombatentes que, solicito, se considere, por extensão, integrante
da Mesa; demais autoridades aqui presentes. Minhas Senhoras,
Meus Senhores:
A Assembleia Legislativa está reunida, na forma da Resolução número 30, de 1976, de nossa autoria, para homenagear
os Ex-Combatentes do Brasil e dos Países Aliados da II Guerra
Mundial e renovar os agradecimentos por tudo que fizeram em
favor da Liberdade e da Paz no Mundo.
Em um País marítimo, como o nosso, as guerras se iniciam sempre no mar, em virtude da dependência, cada vez maior,
do comércio exterior, quase todo ele feito por meio dos navios
mercantes. A Marinha começou a sua penosa tarefa na II Guerra,
com os comboios e patrulhamentos das costas brasileiras, nos
apreensivos dias que antecederam à entrada do País na conflagração. Muito antes do engajamento brasileiro no conflito, precisamente desde 9 de setembro de 1939, já a Marinha executava

o patrulhamento do nosso litoral com a determinação de fazer
respeitar a neutralidade do País.
O Brasil, em vista das agressões das potências do Eixo,
rompeu relações diplomáticas e comerciais com a Alemanha,
Itália e Japão.
As investidas de submarinos alemães, gue provocaram
o afundamento de mais 5 navios mercantes brasileiros, em nossas
costas, levaram o Brasil à declaração de guerra e à entrada do
nosso País no II Conflito Mundial, a partir de 31 de agosto de
1942, empregando forças navais, aéreas e terrestres.
À Marinha de Guerra participou de 251 missões de
escolta, internacional, sendo 195 exclusivamente com navios brasileiros. Lutou bravamente, mas foi grande o seu tributo, pela
perd ade 3 belonaves e, com elas, 1.430 preciosas vidas. Os
afundamento? do Navio-Auxiliar «Vital de Oliveira» no dia 19
e da Corveta «Camaquã», no dia 21 de julho de 1944; do Cruzador «Bahia», em 04 de julho de 1945, bem como dos 33 navios
mercantes, representam o grande imposto que as Marinhas de
Guerra e Mercante pagaram para manter, sem interrupção, no
Oceano Atlântico, o fluxo do tráfego indispensável ao esforço de
guerra aliado e à sobrevivência do País.
Navegaram, ambas, 600.000 milhas, proporcionando
proteção a 445 comboios, num total de 14 milhões de toneladas
de navios mercantes de todas as bandeiras aliadas, escoltando e
conduzindo a porto-seguro, evidenciando o imenso esforço operativo despendido pela tripulação dos poucos navios que realizaram
aquelas espinhosas missões no Teatro de Operações do Atlântico,
das Caraíbas ao Rio da Prata.
A Marinha Mercante foi a mais atingida: pagou tributo
e teve a sua primeira vítima em 1941, com o afundamento do
navio «Taubaté», no Mediterrâneo.
O ano de 1942 foi, sem dúvida, bastante trágico para a
Mrainha Mercante até o fim de novembro: foram a pique cerca
de 17.500 toneladas e, aproximadamente, 800 tripulantes desapareceram, na imensidão do mar. Em 1943, perdeu mais 8 navios
e centenas de seus tripulantes e passageiros tiveram o oceano por
túmulo!
A contenção da ameaça inimiga vindo do mar garantiu
um baluarte nas águas costeiras e nos diversos quadrantes da
imensidão atlântica, permitindo assim zarpar para além-mar os
heróicos irmãos da FEB e da FAB, que partiram do Rio de Janeiro a 2 de julho de 1944, para escrever páginas de honra e
glória na Campanha da

Pela primeira vez, homens da América Latina, irmanados
a contingentes de várias nações a integrando um grande Exército
Aliado, trilharam os mesmos caminhos percorridos pelas aguerridas
Legiões Romanas e pelejaram, sob o céu da Europa, contra as
experimentadas forças nazi-facistas. E foi nas batalhas de
Monte Castelo, La Serra, Castelnuovo e Montese que os febianos,
sob o hábil comando do bravo General Mascarenhas de Moraes,
alcançaram suas principais vitórias e tiveram sua atuação destacada por generais aliados.
Depois vieram as vitórias de Fornovo, Collechio, Zocca, Camaiore, Monte Prano e muitos outros
baluartes inimigos e o bravo pracinha mostrou ao mundo o valor
da sua gente e defendeu os altos interesses de sua amada Pátria!
S ; m, foi o pracinha aquele que, na maioria das vezes com simplicidade e até humildade, venceu o seu próprio medo e
saiu audaciosamente em busca de informações, de prisioneiros ou
de destruição de posições inimigas. Sim, foi a juventude brasileira que, atendendo ao chamado da Pátria, envergou, com orgulho o uniforme do Exército, e honrou-o, lutando pela liberdade de
todos nós, para que pudéssemos continuar vivendo num clima de
paz e prosperidade! E chegou a Vitória Final, a 8 de maio de
1945, ombreando-se aos grandes soldados aliados, porque havia
contribuído com sua importante parcela para a derrocada do
nazismo. E temos presentes as representações de ex-combatentes
poloneses, britânicos, americanos, franceses e belgas, que escolheram, para nossa honra, o Brasil para a sua última residência!
O Grupo de Caças da Força Aérea Brasileira assinalou
sua gloriosa presença na Campanha da Itália, cumprindo as mais
perigosas, estafantes e destruidoras missões de guerra no Vale
do Pó, e teve perdas nos terríveis combates em que se empenhou.
Em 14 de outubro de 1944, fez tremular, na Europa, a bandeira
brasileira numa guerra.
O Pracinha, que voltara à Pátria envaidecida; aquele
que enfrentara a guerra em solo italiano, ainda aguarda o amparo
oficial; e muitos estão passando necessidades e buscam, ainda, a
assistência do Governo, por terem recebido baixa do serviço ativo
das Forças Armadas ao regressarem ao Brasil em 1945.
O Conselho Nacional dos Ex-Combatentes, a Associação dos Ex-Combatentes (Seções da Capital e do Interior do Estado, e a Associação Nacional dos Veteranos da FEB têm envidado todos esforços ao alcance de seus abnegados dirigentes
junto às autoridades municipais, estaduais e federais, a fim de
conseguir que os carentes de amparo sejam beneficiados pela
legislação vigente, sem contudo atingirem totalmente o seu objetivo.
Os ex-combàtentes têm recebido de nossa parte a maior assis-
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tência parlamentar e pessoal. Os nossos projetos que amparam
esses lídimos heróis, inclusive dispositivos constitucionais, têm
sido transformados em lei como as que se seguem:
(lendo): PRINCIPAIS LEIS:
Lei n9 1.057, de 5 de setembro de 1966 -- (Autoriza o
Poder Executivo a ceder, com encargos, à Associação dos ExCombateníes do Brasil. Seção do Estado da Guanabara, o imóvel
situado na Rua do Lavradio ns. 38-40).
Lei n' 874, de 14 de dezembro de 1965 (Estabelece, em
favor dos ex-combatentes, a gratuidade nos coletivos da CTC).
Lei n9 1.165, de 13 de dezembro de 1966 (Reforma Tributária proposta pelo então Governador Negrão de Lima, que revogava as leis sobre isenção dos impostos predial e de transmissão
para ot imóveis adquiridos pelos ex-combatentes. Apresentamos
várias emendas que foram transformadas no art. 129: «Eátão
isentos dos impostos:
IX: os ex-combatentes da II Guerra Mundial, assim
considerados os que participaram das operações bélicas como integrante.", do Exército, da Aeronáutica, da Marinha de Guerra e da
Marinha Mercante.»
Apresentamos também o Projeto de Lei Complementar
n9 6, de 1975, com a finalidade de Regulamentar o Artigo 222,
da Constituição do Estado, que dispõe sobre os ex-combatentes,
adaptando-o à Lei Federal n° 1.315-67. O projeto foi aprovado,
por unanimidade, neste Plenário, mas foi vetado pelo Governo
Faria Lima. O veto foi mantido por ter a ARENA fechado
questão contra o Projeto. O veto foi mantido por 58 a 29 votos,
inclusive com o voto favorável (à manutenção do veto) de um excombatente; (a votação encontra-se publicada à página 692 do
«Diário Oficial da ALERJ» do dia 09 de abril de 1976, 1a coluna)».
(Interrompendo a leitura)
As lágrimas dos que choraram a ausência dos seus filhos
queridos umedeceram e fecundaram a terra, produzindo, nestes 33
anos, uma nova geração capacitada a enfrentar os problemas do
presente, sem esquecer jamais o exemplo dos seus antepassados,
desde os ma : s remotos tempos até os mais recentes, que engajaram as ações bélicas do tempo do Império e da 1? e 2* Guerras
Mundiais.
Aos que voltaram, trazendo em seus corpos honrosas cicatrizes ou em seus espíritos as marcas indeléveis da luta travada
por um grande ideal, o reconhecimento e a gratidão do. Brasil!

E, inspirados no sublime exemplo destes milhares de
bravos, vivos ou mortos, que hoje homenageamos e honramos
nesta Assemblé a Legislativa, os ex-Combatentes, encaramos o
futuro com a serena tranquilidade dos que, sem alardes, no silêncio da imensidão oceânica, nos ares ou nos sangrentos campos
italianos, souberam e sempre saberão cumprir o seu dever, sacrificando, se e quando preciso for, a própria vida, na defesa da nossa
soberania e na salvaguarda do nosso idealismo cristão e social
para que o Brasil possa continuar no rumo certo e demandar o seu
grande destino de potência!
Era o que tinha a dizer, agradecendo a todos os que aqui
vieram, pedindo desculpas do tempo que tomei dos prezados amijos.
Muito obrigado. (Palmas prolongadas) (Sem revisão
do orador).

DEPUTADO DARCY RANGEL
«CURRICULUM VITAE»
DARCY ALVES RANGEL nasceu na cidade do Rio cie Janeiro, então
Distrito Federal, em 02 de março de 1916, filho de BEBIANO MOURA RANGEL e de MARIETTA ALVES RANGEL.
Gabado com IRMA SCHÕFFEL RANGEL, possui o casal cinco filhos:
JOSÉ EDUARDO — Advogado; MARCY MARIETTA — Professora;
LUIZ RENATO — Eletrotécnico; CARMEN LÚCIA — Professora e PAULO
ROBERTO — Técnico de Contabilidade e Administração de Empresas.
Iniciou DARCY RANGEL seus estudos na Escola Masculina, em Madureira, onde fez o curso primário tendo ingressado posteriormente no Ginásio Republicano e, em seguida, na Escola Superior de Comércio, onde concluiu
o Curso Técrrco.
E:u março de 1933 - - iniciou, no Escritóro de Despachantes Nelson
Chaves e João Martins de Castro, na Rua Miguel Couto n' 108, sobrado,
suas primeira? atividades de trabalho como «Auxiliar de Despachante», onde
permaneceu até janeiro de 1934.
Ein janeiro d<" 1934 — começou a trabalhar na firma «BRAIA & IRMÃO», em Madureira, permanecendo na mesma até o dia 09 de jane : ro
de 1937.
Daí retornou à Rua Miguel Couto n' 104, com o mesmo NELSON CHAVES, que, nessa época, já se associara a ARISTEU DOS SANTOS LOPES, na firma cuja razão social era: «AGÊNCIA BRASIL» para atividades
de Despachante, em geral. Aí permaneceu até 30-06-1943 quando se retirou
e foi se estabelecer em São Francisco do Sul, no Estado de Santa Catarina,
corn a firma «GELBECK & RANGEL», Depositários de Madeiras e Despachos.
Em 29 de janeiro de 1944 — contraiu matr'mônio com Da. IRMA
SCHÕFFEL RANGEL.
Em 1946 ingressou na polífca catarinense, filiando-se ã antiga UDN,
onde exerceu vários cargos. sal : entando-se os de Secretário-Geral do Partido
e de Delegado junto à Justiça Eleitoral.
Em 1948 foi nomeado Ajudante de Despachante Aduaneiro e Vice-Presidente da Assocação Comercial.
Em 1950 exerceu as funções de Despachante Aduaneiro, Vice-Presidente
do Clube Náutico Cruzeiro do Sul e Diretor-Tesoureiro do Ginásio Estadual
São Francisco do Sul.
Ern 1954 foi eleito Diretor-Secretário do Rotary de São Francisco do
Sul. tendo ainda sido designado para exercer as altas funções de ]wz de Paz
t de Juiz de Pireit<?-Substituto daquela Comarca.
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Em 1956, de volta ao Rio de Janeiro, foi nomeado Despachante Aduaneiro e Correlor de Navios, lotado em Niterói.
Em 1958. Diretor e Presidente da Empresa de Navegação Brasília Ltda.
Em 1960. ingressou na política do Estado da Guanabara, candidatando-se
a uma cadeira de Deputado à Assembleia Constituinte, pela Legenda do PDC
(Partido Democrata Cristão), tendo obtido a sexta supléncia.
Em 1962. candidatando-se a Deputado Estadual, ainda pelo PDC, foi
eleito para a l ç supléncia, ocupando por oito vezes a cadeira d? Deputado,
tendo sidc. inclus've, membro da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislai'vá do Estado da Guanabara.
Em 1966 elegeu-re Deputado Estadual pelo MDB. com 6.639 votos, tendo
exercido as funções de 4' Secretário da Ass~mblé'a Legislativa do Estado <•
da Guanabara e participado das Comissões: de Obras e Turismo, como
Vice-Presidente e da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Tóxxos.
Em 1970, reeleg-ndo-se Deputado Estadual, com 13.191 votos, pela
mesma legenda, MDB, exerceu, em 1971, o cargo de Vice-Presidente da Comissão de Obras e Turismo e, em 1973, o cargo de l' Secretário da Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara, o qual ocupou até 15 de março
de 1975.'
Em 1974 — Re-eleito, com 16.338 votos.
No período cie 1975/1976 foi eleito Presidente da Comissão de Redação
e membro da Comisão de Normas Internas.
Atualmente, 1977/1978, foi indicado e exerce as funções de Vice-Líder
da Oposição — MDB.
MEDALHAS
Posnui as seguintes, medalhas:
Medalha SPK, da Associação dos Ex-Combatentes da Polónia, em reconhecimento ;;os serviços prestados;
Medalha do Mérito concedida pela República da Itália (Al Mérito Cavaliere Delia Republica Italiana);
Medalha Comendador -- Mérito D. João VI pelos relevantes serviços
prestados ã Comunidade Luso-Bras.:leira;
Medalha Ordem do Mérito Pedro I pelos relevantes serviços prestados à
Fraternidade Universal;
Medalha de Gratidão —• Bronze -- atendendo aos relevantes serviços
prestador à União dos Escoteiros do Brasil;
Medalhas conferidas pelo Club de Regatas do Flamengo:
«Super-Campeão Carioca de Futebol -- Taça Guanabara»
«70 a 80 anos de Glória — 15-11-73 e 15-11-1975» e de «82 Anos de
Glória», de 1977;
Medalha conferida pelo Club de Regatas Vasco da Gama: «75 Anos
de Glórias — 1898-1973»;
. Med.alha conferida .pela Aeronáutica: «Alberto Santos Dumont, .- - O
Pai da Aviação» Centenário... J 87.3/1973;
...
.. ..:•
,
•„.
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Medalha conferida pela Polícia Militar do Estado da Guanabara
«Corpo Militar da Polícia da Corte»;
Medalha «Estado da Guanabara» por serviços relevantes à Cidade
Estado da Guanabara, pelo Governador António de Pádua Chagas Freitas;
Medalha «Honra ao Mérito», conferida pelo Rotary Clube da Penha,
homenagem do Conselho Diretor;
Medalha conferida pelo IPEG — «!' Congresso Nacional dos Institutos
de Previdência Estaduais»;
Medalhas comemorativas dos Congressos Brasileiros de Assembleias Legislativas nos Estados de Pernambuco, Ceará e Minas Gerais;
Medallia comemorativa da Constituição do Estado do Rio de Janeiro
23-07-1975;
Medalha comemorativa dos 300 Anos da Diocese de São Sebastião do
Rio de Janeiro — 1676/1976;
Medalha comemorativa da Semana da Pátria -- 1822/1976
Medalha «Honra ao Mérito» conferida pelo Jornal da Tijuca — ano de
1976 — Trofeu «Político do Ano»;
Medalha comemorativa da Instalação Solene da Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro em Campos, 29-05-1977;
Medalha da Vitória, concedida pela Associação dos Ex-Combatentes do
Brasil, em reconhecimento aos serviços prestados aos Febianos;
Mcddlha «Mascarenhas de Moraes» — concedida pela Associação dos
Ex-Combatentes 5do Brasil, em face dos benefícios concedidos àquela Ciasse,
através da Lei n 1.057, de 5-09-1966, de sua autoria, que autoriza o Poder
Executivo a ceder um imóvel9 para a sede própria da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil; da Lei n 1.165, de 13-12-1966, que isenta de imposto a
aquisição de casa, para residência própria, e da Lei n' 383-A, de 1967, que
concede aos Ex-Combatentes livre ingresso no Estádio Mário Filho (Maracanã). Ainda de sua autoria o Projeto de Lei n' 294-B, de 1967, concedendo
anistia fiscal (tarifas de água e esgoto) aos Ex-Combatentes.
CONGRESSOS
Participou o Deputado DARCY RANGEL, na qualidade de Representante
da Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara, dos seguintes congressos:
1967 - - V Congresso Brasileiro das Assembleias do Brasil — Recite,
Pernambuco, como membro da Delegação do Estado da Guanabara.
19/2 — VI Congresso Brasileiro das Assembleias Legislativas do Brasil
— Fortaleza, Ceará.
1973 — II Congresso Nacional da BENFAM, na Cidade de Blumenau —
Santa Catarina, como Delegado do Estado da Guanabara.
Perfeitamente integrado nas partes cultural, artística e recreativa da comunidade a cue pertence, é o Deputado DARCY RANGEL sócio-propnetârio
dos seguintes clubes:
Yatch Clube de Ramos
Clube Municipal do RJ
Associação Atlética Volante de Nova Iguaçu
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Piriá Futebol Clube
Brás de Pina Futebol Clube
Ohria Atlético Clube
Mello Ténis Clube
Social Ramos Clube
Lucas Ten:s Clube
Clube Recreativo Brás de Pina
Suruí Atlético Clube.
É, ainda, membro efetivo do Rotary Clube da Penha — Distrito 457.
Pertence, ainda, o Deputado Darcy Rangel ao Sindicato dos Despachantes Aduaneiros e à Caixa Beneficente dos referidos Despachantes contribuindo,
outrossim, para as seguintes instituições:
Lar da Criança
Casa da Mãe Pobre
Associação dos Tuberculosos
Associação dos Cancerosos, sendo, ainda, Benemérito de outras instituições filantrópicas e sociais.

TÍTULOS E DIPLOMAS
Diploma concedido pelo 28' Grupo de Escoteiros da Penha — da XI»
R.A., por ter participado das suas dificuldades;
Diploma concedido pelo Grémio Recreativo Mirim, como reconhecimento
aos serviços prestados à Campanha Pró-Cobertura de seu Salão Social, de 04
de maio de 1963;
Certificado de Frequência concedido pelo Diretório Regional da Guanabara do Parfdo Democrata Cristão, do Curso de Doutrina Social Cristã e
Liderança, ministrado pelo referido Partido, de 30 de outubro de 1964;
Diploma de participação à l' Quinzena da Educação Física e Desportos,
realizada de 13 a 28 de outubro de 1967, conferido pelo Colégio São Fabiano,
em 28-10-1967:
Diploma conferido pela Federação Carioca de Futebol de Salão — pelos
relevantes serviços prestados durante o II Campeonato Brasileiro Juvenil de
Futebol de Salão, em 26 de julho de 1968;
Diploma, conferido pelo Colégio São Jorge — Universidade da Instituição «Prof. Eloy Barreto», por ter participado das comemorações do seu
Jubileu de Prata, em 15 de outubro de 1968;
Menção Honrosa, conferida pelo Grémio Recreativo Bloco Carnavalesco
Foliões de Botafogo, através de Diploma, pela sua dedicação àquela Agremiação e para maior engrandecimento do samba-brasileiro e méritos do carnaval guanabarino, de 07 de setembro de 1972;
Diploma de Honra do G.R.B.C. Cafonas de Bonsucesso, em sinal de reconhecimento e agradecimento pela sua valiosa colaboração por ser um dos
seus membros mais ativos e brilhantes, em 28-10-1972;

Diploma, conferido pela Bancada de Imprensa da Assembleia Legislativa
do Estado da Guanabara, em dezembro de 1973, por ter sido eleito um dos
Dez Deputados mais Atuantes, durante aquele exercício legislativo;
Diploma de Serviços Prestados à Comunidade, pela XI" Administração
Regional. Comissão de Obras Sociais na XI8 R.A. e o XI' Distrito do
Serviço Social -- PENHA, em agradecimento à colaboração prestada na
realização da V Feira da Confraternização das Obras Sociais na XI 5 R.A.,
de 12-07-1974;
Diploma de Honra ao Mérito da Associação dos Moradores da Vila Proletária da Penha (AMVPP), em agradecimento à colaboração prestada à
Comunidade naquela Associação, de 21-07-1974;
Diploma de Honra ao Mérito, da Comissão da Luz da Vila Proletária
da Penha, em agradecimento à colaboração prestada àquela Comunidade, de
21 d? julho de 1974;
D'ploma conferido pelo Centro de Estudos do Hospital Estadual Carlos
Chagas, da Secretaria Estadual de Saúde da Guanabara, como Convidado
Especai por ocasião das comemorações relativas ao 37" aniversário daquele
Hospital, de OS d e agosto de 1974;
Diploma conferido pelo Grémio Recreativo Social Desportivo Tiradentes,
do 4' Batalhão da Polícia Mil tar do Estado do Rio de Janeiro, concedendolhe o Título de «Campeão Niteroiense de Futebol Amador de 1974», na
função de Membro de Honra, de 14 de outubro de 1974;
Certificado de Participante da VII Jornada Médica promovida pelo Hospital Estadual Getúlio Vargas — Centro de Estudos Dr. Hildebrando Monteiro Marinho, no período de 21 a 25 de outubro de 1974, datado de 25-10-74;
D ploma de Grande Colaborador do l' Simpósio Tributário na Área
Leopoldinen?e, realizado no período de 12 de setembro a 29 de outubro de
1974, conferida pela Direção daquele Simpósio, em 29 de outubro de 1974;
Diploma conferido pelo Bloco Carnavalesco Sufoco de Olaria, pelos
relevantes serviços prestados à Municipalidade, datado de 05 de novembro
de 1974;
Certificado, conferido pela sua participação na Primeira Festa de Confraternização Social e Desportiva, do Clube Recreativo «HIME», Clube de
Recreação do Trabalhador da Siderúrgica «Hime», por ocasião da prcmiação dos vencedores dos diversos Campeonatos Internos, promovidos no ano
de 1974:
Menção oferecida pelo Jardim de Infância e Escola Plic e Ploc, quando
da ocasião da Homenagem à Marinha Brasileira, realizada em 17-12-1974;
Diploma de Serviços prestados à Comunidade, conferido pela XI» Administração Regional, a Comissão de Obras Sociais e a Ação Social do XI Distrito de Serviço Social — Penha, em agradecimento à sua colaboração na
realização da VI Feira da Confraternização das Obras Sociais na XI» R.A.,
realizada em 6, 7 e 8-06-75, de 08 de junho de 1975;
Certificado conferido pelo Centro de Estudos Dr, Hildebrando Monteiro
Marinho, do Hospital Estadual Getúlio Vargas, pela sua participação na VII
Jornada Médica daquele Hospital, realizada de 06-10 a 10-10-75. de 06 de outubro de 1975;
Diploma conferido pela ACIL — Associação Comercial e Industrial Leopoldinense, pela sua participação no II Simpósio Tributário da Área Leopoldinense, de 3 a 31 de outubro de 1975;
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Certificado de Participação e Aproveitamento no II Seminário de Relações Públicas, realizado de 3 a 7 de maio de 1976, no Salão Social do Esporte Clube Metalúrgico, em São Gonçalo-Neves, Niterói, fornecido pelo
Esporte Clube Metalúrgico e pela Associação Brasileira de Relações Públicas — Regional do Estado do Rio de Janeiro;
Diploma do Centro de Estudos do Hospital Estadual Carlos Chagas por
ter participado, como «Convidado de Honra», às comemorações relativas à
realização da 11» Jornada Médica, de 22 de outubro de 1976;
Diplomas conferidos pela ACIL — Associação Comercial e Industrial da
Leopoldina, pelas participações nos III' e IV Simpósios Tributários na Área
Leopoldinense;
Diploma conferido pelo Grémio Recreativo Bloco Carnavalesco «Palhinha
de Ramos», como «Homenagem Honrosa», de 12 de novembro de 1976;
Diploma de Honra ao Mérito, conferido pela Diretoria do Colégio São
Carlos, pelos relevantes serviços prestados à comunidade, datado de l' de
maio de 1977;
Diploma pela sua participação no I 9 Simpósio Tributário de Duque de
Caxias, realizado de 27 a 31 de março, naquele Município. (1978).
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