
HORAS DE LAZER 

 

R i b a s  

Com forte amplexo nos despedimos do ano de 1949, com agradecimentos pelos favores 
recebidos e quitação dalguns dissabores naturais, motivados pela luta pela vida e de braços 
abertos para 1950, de quem esperamos paz, saúde e felicidade. 

Conseguimos o direito à aposentadoria. Foi uma lança em África. Esperamos a respectiva 
regulamentação que não poderá tardar. Aguardamos também a lei sobre a carreira para 
respaldar os nossos direitos, assim completando o nosso considerado. 

Tudo virá, estamos convencidos. Só lastimamos estarmos nos aproximando ou nos parece 
mesmo que já chegamos, à idade de Papel Noel, (isso não se entende com os moços, 
compreende-se) porem com mais sagacidade porque não usamos barbas compridas, para 
despistar, mas não adianta. É a marcha do tempo que não para, mais isso não tem 
importância, não será nada. É uma lei natural sem exceções. Não devemos nos impressionar, 
mesmo porque há também na vida certas coisinhas boas, como ganhar cesta de natal, receber 
dinheiro e até pagar dívidas, festejar aniversario, tomar uma suculenta refeição, assistir 
cinema, menos quando o jornal nacional vem com a xaropada de piscina, saltos e obstáculos, 
sempre a mesma coisa, e do estrangeiro patinação no gelo, que enchem e tomam-nos muito 
tempo que poderia ser aproveitado em bons filmes, mas dizem que para apreciar o bom é 
preciso também passar pelo ruim, então vá lá. 

O nosso Boletim tem sido religiosamente publicado na forma prometida. É verdade com 
algumas falhas, o que só a prática e experiência poderão expurgar para chegar a melhores 
resultados.  

Dentro dos nossos parcos recursos, pelo esforço, temos procurado orientar os nossos colegas 
e associados nos misteres da profissão e trabalho pela consecução de benefícios em parte já 
alcançados, com cujo escopo continuaremos no corrente ano, para que a nossa classe atinja, 
cem por cem o relevo a que tem direito. 

Saberemos agradecer os favores recebidos e de braços soltos prosseguiremos na senda de 
mais e mais, dentro do trabalho, da razão e da honestidade, sem pusilanimidade, elevarmos a 
nossa grei.  

Estamos também no cívico dever de cooperarmos pela elevação do coeficiente eleitoral do 
Estado, para sua própria grandeza, que também refletirá no prestígio da nossa classe, para o 
que não haverá desvanecimento e sim máxima ação. 

Começamos ao lançamento deste "Boletim" usando a modesta prata da casa, balbuciando, 
mas hoje contamos com bom número de inteligentes colaboradores e já com melhor afeição 
tornou-se útil à classe, como mensageiro de boas notícias e orientador das leis e decretos 
inerentes aos ofícios dos serventuários de justiça, de seus diversos ramos. 



Aos bons colegas, pois, um venturoso 1950 e que conosco continuem firmes serrando fileiras, 
para o engrandecimento cada vez maior da nossa própria classe. 


