
HORAS DE LAZER 

R I B A S 

 

Entoemos hosanas pela aprovação da lei que concede aposentadoria a nós serventuários e 
escreventes. 

Envidamos todos os nossos esforços para que tivéssemos ganho de causa e tivemo-la. 

Uma plêiade de Deputados compreensivos de que também somos de carne e osso e nos 
desgastamos no exercício longo dos nossos cargos houve por bem não amparar o veto oposto 
ao nosso Projeto. 

Depende agora tão somente da sua regulamentação que está afeta ao executivo. 

É pois Lei...Salve. 

O iminente Deputado Dr. Alfredo Farhat foi incansável na defesa do Projeto. Não olvidemos 
esse benefício. 

Não temos prevenções contra os que não deram-lhe apoio, pois de futuro compreenderão que 
com a razão estavam seus pares que o acolheram. 

Somos uma classe de servidores públicos que para a própria aposentadoria contribui com 
determinada percentagem da sua renda, percentagem que somada aos outros meios 
encontrados para tal fim também pela mesma classe arrecadados, em poucos meses verificar-
se à importância bastantes para satisfazer as aposentadoria concedidas, com apreciável sobra 
que poderá ser aplicada em empréstimos seguros, ou outra espécie de transação garantida, 
para que a reserva de fundos se multiplique e sejam melhoradas as aposentadorias, ou 
destinadas a outros fins em prol da classe. 

O Regimento de Custas, atualizando-o à situação atual, já outro padrão de vida, deverá ainda 
este ano ser aprovado, pois o que temos já bem corcunda pela velhice (que deixou até de ser 
mascote), precisa ser revigorado de acordo com os atuais tempos. 

Confiamos na nossa ilustrada Assembléia Legislativa que já demonstrou com a lei das 
aposentadorias compreender que são justíssimos os nossos pedidos sempre baseados em 
criteriosas razões. 

O Ribas abraça efusivamente os seus colegas e escreventes pelo feliz desenlace da lei de 
amparo aprovada, que irá alegrar os velhos servidores que deverão nos seus últimos anos 
(calculemos apenas ainda uns 40) dessarte se aliviando da preocupação de ganhar para viver, 
quando as suas forças e animo não são os mesmo do tempo da sua juventude. 

Entoemos pois, hosanas pela aprovação do Projeto das nossas aposentadorias e elevemos 
nossos corações ao Criador para que dê muitas felicidades aos distintos Deputados que tão 
brilhantemente sabem desempenhar suas árduas e elevadas funções, praticando como este, 
atos da mais bela e ilibada justiça. 



Nota 

Acusamos com muito prazer o recebimento das seguintes revistas "Revista Internacional do 
Notariado Latino", Órgão oficial do Congresso do Notariado Latino; 

"Nuestra Revista", editada na cidade de Madrid - Espanha e a  

"Revista Del Notariado", órgão oficial do Colégio de Escribanos de Buenos Aires - Argentina. 


