
RELATOR10 DAS ATIVIDATES DA CRUZ VERMELHA .BRASILEIRA NO PERÍODO 
Í9L.0-1952«' APÔS A REALIZACAO DA XVIlã CONFERENCIA INTERNACIONAL EM

'... ESTOCOLMO ¿SirBCIAy

PARA A XVIlia CONFERÊNCIA INTERNACIONAL« EM TORONTO (CANADÁ)

INTRODUÇÃO

Logo apôs a realização da XVIIaACONFERÊNCIA INTSRNACIO ~ 
NAL DA CRUZ VERMELHA, em Estocolmo, em Agosto-Setembro de I9I485 re 
tornou a Sociedade ao seu rjtmo habitual de vida, consciente daspõ 
vas responsabilidades que sobre ela pezavam, decorrentes dos notá” 
veis debates que ali se travaram e eme, tendo dado lugar a resolu
ções de transcendente importancia, acarretavam evidentemente novos 
encargos no programa ja extenso das Sociedades nacionais*

Logo depois houve as eleições para os quadros dirigentes 
- Conselho Diretor e Diretória, realizadas a 30 de novembro, tendo 
sido o processo eleitoral^resultante de uma legislação recientemen
te elaborada, com a criação de algumas secretarias para 0 Orgão Cqn 
tralj as quais iriam principiar a existir de fato a 12 de janeiro 
seguinte, com a posse dos eleitos para o período ,de 12 de janeiro 
12h9 a 31 de dezembro 1951· Eram as jovens Secretarias das Rela - 
çoes Exteriores, dos Serviços Sociais, das Filiais, daJSducação e 
Cultura, e da Cruz Vermelha .Juvenil, todas sob a direção da Secre
taria Geral, inovação que ate hoje vem provando bem e dando frutos 
regulares.

De regresso ao Rio de Janeiro, a 20 de ^etembro de 19¿|8, 
o Dr. Viyaldo Pairea Lima Filho reassumiu a presidencia que havia 
passado as mãos hábeis e honradas do 1Q Vice-Presidente de então, 
General Dr. ALVARO DE PAULA GUIMARÃES,

,Nos tres anos de mandato que findou a 31 de dezembroA de 
1951, os orgãos dirigentes se^desempenharam, com ^odo o interesse 
honestç de acertar, na execução do programa polimorfico da Socieda 
de, ate que novas eleições foram realizadas, a 30 de novembro de 
1951, para a posse dos novos dirigentes a ie de janeiro do corren
te ano^de 1952, com o compromisso de novamente se empenharem pela 
execuçãg fiel do programa, cujos numerosos itens foram todos esmi^ 
çados nesses anos todos decorridos, como^nos tópicos a s eguir se 
descreve, e continuam a merecer as atenções da atual administraçao*

Na obra da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, que esta §,empre a - 
tenta aos seus deveres nacionais e internacionais, nao ha soluçoes 
de continuidade*

NOVA. TERMINAÇÃO DE MANDATO

Terminando 0 mandato da Diretorja em Dezembro de 1951, j 
foi convocada para 0 dia 30 de novembro, as 8 horas, uma Assembleia 
dos socios da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, com a finalidade de eleger 
a nova Diretória para o mandato de 1952-195^·

Procedeu-se com entusiasmo desusado a eleição, que foi 
muito movimentada por encabeçarem as duas chapas existentes perso-
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nalidades^de destaque social, sendo que em uma delas aparecia o no 
me do então presidente Senador Dr» VIVALDO PALMA LIMA FILHO.

A apuração, que,sá terminou as 22 1/2 horas do dia 12 de 
dezembro, foi motivo de jubilo para todos que colaboram na CRUZ VER 
MELHA BRASILEIRA, por ter sido vencedora a chapa encabeçada pelo 
Senador Dr. VIVALDO PALMA LIMA com a seguinte composição: PRESIDEN 
TE - Senador DR, VIVALDO PALMA LIMA FILHO - 12 Vice-Presidente - de 
putado Dr. ARAMIS TABORDA DE ATHAYDE - 22 Vice-Presidente - ProfejT 
sor Dr. ANTONIO CARNEIRO LEÃO ~ 3a Vice-Presidente - Professor Dr* 
CESARIO DE ANDRADE - Vicç-Presidente - Coronel DULCIDIO DO ESPI 
RITO SANTO CARDQSO - Secretario Geral - General Dr, BENJAMIN C-ON - 
SALVAS - Secretario para as Filiais - Cel. TITO PORTOCARRERO - Se
cretario parg, as Relações Exteriores Tte, Cel. JAYME ALVES DE LE - 
MOS - Secretario para a /Cruz Vermelha Juvenil Sra, HERMINIA FARIA 
FERNANDES LIMA - Secretario para os Serviços Sociais Dr, RAYMUNDO 
MOURA BRITO - Secretario para a Educação e Cultura - Professor Dr, 
JURANDYR LODI - Tesoureiros - Dr. OCTÃCILIO ROLINDO DA SILVA - Dr. 
MARIO MARQUES TOURINHO,

Foi também eleito o Conselho Diretor, recaindo -essa elei_ 
ção em personalidades da elite carioca, A posse da Diretória e dõ 
Conselho Diretor teve lugar no dia 31 de dezembro de 1951·

Os candidatos oponentes se retiraram do recinto do pre - 
lio eleitoral em meio de aplausos, após a troca de discursos cor - 
diais entre vencedores e vencidos»

HOMENAGEM E PREITO DE GRATIDÃO AO IDEALIZADOR DA 
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA

¿Á Cruz Vermelha Brasileira não podia deixar de prestar 
nesta memória um/preito de gratidão ao Dr. Joaquim de Oliveira Bo
telho, ilustre medico civil natural do Estado da Bahia e pioneiro 
da Cruz Vermelha no Brasil, falecido em julho de 19l|8 - registando 
a sua iniciativa para concretização do seu ideal.

Oliveira Botelho, de regresso de uma viagem à Europa e 
Argentina la pelo ano de 1907, onde visitojj associações de Crus 
Vermelha, sentiu-se animado do desejo de ver também criada no Bra
sil idêntica sociedade. Para isso solicitou o auxílio de algun^ 
colegas e conseguiu levar avante o s^u objetivo, apos u$a conferen 
cia pronunciada no Instituto de Historia e Geografia, sobre as fi
nalidades das Associações de Cruz Vermelha que vira no velho mun - 
do, estudando o seu alto papel no seio das Sociedades civilizadas, 
concitando outros concidadãos a^unirem os seus esforços aos ja e - 
xistentes a fim de que a fundação da Cruz Vermelha Brasileira fos
se uma realidade. As reuniões sucederam-se ate que no dia 5 de de, 
zembro de 1908_, Oliveira Botelho teve a grarj.de alegria de vjer tor- 
nar-so uma realidade o fruto da sua persistenciaj a sua ideia fora 
concretizada, Estaya fundada a Sociedade Cruz Vermelha Brasileira 
sob os melhores augurios, tornando-se hoje uma potência*

Ao seu idealizador, embora afastado já há ^lguns anos des. 
ta Sociedade^que tanto dignificou, nesta homenagem póstuma o prei
to de gratidão e de saudade da Cruz Vermelha Brasileira*

PEZAR DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA 
HOMENAGEM PÓSTUMA AO CONDE BBRNADOTTE

Repercutiu dolorosamente no seio da CRUZ VERMELHA BRASI
LEIRA e muito par ticularmenteAno da delegação brasileira que atuou 
nos trabalhos da XVI1^ Conferencia de Stocolmo, o brutal assassina 
to do Conte FOUCE BERNADOTTS, Presidente da CRUZ VERMELHA SUECA e
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Mediador das Nações Unidas no conflito da Palestina, *

A Presidência da Cruz Vermelha Brasileira fez hastear a 
Bandeira da Instituição em funeral durante 8 dias em sinal de luto, 
delegando poderes ao seu representante na Europa, 9 Sr, Tom Sloper, 
para representar a Cruz Vermelha Brasileira nas egequias do ilus - 
tre^morto, tenção igualmente expressado a sua congenere sueca, e ao 
Ministro da Suécia nesta Capital, o seu sentimento de profundo pe- 
zar.

Em sessão de sua Diçetoria realizada no dia Z8 de outu - 
oro, foi deliberado atribuir 9 Cruz Vermelha Sueca, a "CRUZ DE HON 
RA em homenagem ao seu inimitável Presidente, tombado em nlenoNcum 
primento da gloriosa missão de Paz, A organização de auxilio a Eu 
ropa iniciou uma coleta para um fundo comemorativo internacional“ 
para servir aos ideais de paz e humanidade pelos quais lutou e mor 
reu FOLKE BERNADOTTE,

O General Benjamin Gonçalves escreveu um trabalho sobre 
a vida de Bernadotte, o qual sera apresentado em Toronto,

HOMENAGEM PÓSTUMA AO DEPUTADO VIVALDO LIMA

O falecimento do Dr, VIVALDO PALMA LUPA, Deputado Eede - 
ral pelo Estado do Amazonas, ocorrido no dia 23 de novembro de 
19ii9? constituiu uma perda considerável para a terra do s eu nasci
mento, ,0 Estado da Bahia, e para 0 Estado do Amazonas, a que consa 
grou vários lustros da sua vida como medico, escritor, historiador 
e político.

C0E5 a sua morte a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA perdeu 0 seu 
glande benemerito e um servidor que não mediu esforços e nem sacri 
ficios para bem servi-lac

Na Câmara dos Deputados tomou a iniciativa de vários % im 
portantes projetos convertidos em lei e cujos quantitativos foram 
recebidos,

0 vultoso credito de (?|3,963*.k2h ik O  para aquisição do ter 
reno enquadrado na faixa da sede da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, foi 
trabalho seu.

Esse grande acervo de serviços c[ue teriam de crescer se 
vivo continuasse lhe conquistou a veneraçao da CRUZ VERMELHA BRASI 
LEIRA, cujas homenagens tiveram um alto significado de gratidao ê 
um incentivo para. que 0 seu trabalho e a sua dedicaçao a Institui
ção constituam um exemplo.

Evocando nesta memória a nobre figura do Depurado VIVAL- 
DO LIMA, a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA testemunha ao seu socio beneme 
ritç a sua saudade e„ o seu agradecimento pelo muito que fez em be
neficie da Instituição.?.

INAUGURAÇÃO DO RETRATO DO DR.CARLOS SUGERIC GUIMARÃES

Por uma feliz lembrança do Presidente Dr, Vivaldo Palma 
Lima Pilho, foi inaugurado a 3 de dezembro de 19/48, na Secretaria 
Geral o retrato do Dr, Carlos Eugênio Guimaraes, homenagem singel^ 
que a Cruz Vermelha Brasileira prestou ao seu inesquecível Secretjt 
rio Geral, que com dedicação,capacidade,e abnegaçao ocupara por va 
rias vezes e muita^ delas em longos períodos, o referido_cargo, on 
de prestou inestimáveis serviços, figurando como de justiça,na pri
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meira linha dos Servidores da Instituição..

Essa homenagem póstuma foi justamente lavada a efeito na 
"Semana da Cruz Vermelha" e gravou um marco indelevel na vida da 
Sociedade que continua o seu/ritmo, seguindo as pegadas daqueles 
que souheram sempre dignifica-la.

0 Dr. Benjamin Gonsalves proferiu singela oração histo - 
riando a atuaçao do Dr. Carlo^ Eugenio Guimarães na Cruz Vermelha 
Brasileira5 tendo a senhora Dea Dulce Guimarães Mendes de Moraes, 
filha do homenageado, agradecido essa prova de afeto da Direto - 
ria da Cruz Vermelha Brasileira»

VISITA À FILIAL DE SÃO PAULO

VA convite da Diretória da Filial de São Paulo,seguiu via
gem rumo aquela capital o Dr, Vivaldo Palma Lima Filho, Presidente 
desta Sociedade, no dia 10 de novembro de 19^8» 0 objetivo dessa
visita era 0 de visitar as obras sociais e de socorro da filispL, a 
Escola de Enfermagem. 0 gçande hostital de Crianças de In^ianopo - 
lis e o magnifico Ambulatório de Pediatria situado na "Chácara La
ne" e a sua sede social, 0 Presidente Vivaldo Lima compareceu ao 
"Baife da Juventude" na noite de 11 em beneficio do Hospital em In 
dianopolis e ao "jantar de gala" no dia 10, Dessa visita trouxe ç 
Sr, Presidente a melhor impressão, trata-se, sem favor, de unj modje 
lo de organização em todos os sentido^, Foi comprovado também que 
a Filial Estadual de Sao Pa.uIo se estardes envolvendo em grande es
tilo, com um vasto programa de benemerencia e notáveis realizações,

COMEMORAÇÃO A DATA NATALÍCIA DE HENRY DUNANT

A Cruz Vermelha Brasileira tem comemorado no dia 8 de 
maio a data natalícia de HENRY DUNANT, o idealizador da CRUZ VERME 
LHA no mundo.

Ainda agora esta Sociedade, pela Radio Difusora "Roquete 
Pinto", fez passar durante dez minutos um disco em português sobre 
a vida e a obra de Henry Dunant, recebido da Bigardas Sociedades de 
Cruz Vermelha,a Quase todos os^jornais^do Rio e Sao Paulo publica
ram notícias sobre essa data tão cara a Cruz Vermelha,

/  HwEm circular a todos os orgaos componentes da Sociedade 
tem sido feita a recomendação de honrar e festejar por todos os mo 
dos 0 dia 8 de maio, "DIA INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA",

MEDALHA FLORENCE N1GH1INGALE

A VIâ Resolução da XVII& Conferencia Internacional de Es. 
tocolmo diz que a "Medalha FLORENCE NIGHTINGALE e uma distinção 
creada pela CRUZ VERMELHA INTERNACIONAL e que a sua atribuição se 
faz dentro de um e spírito de imparcialidade totaj e com o uñico ob 
jeti^o de render um testemunho as enfermeiras e as auxiliares vo - 
luntarias c¡ue se distinguirem de uma maneira excepcional? na XII a 
distribpiçao realizada enj maio dç 19^9j foram distribuidas 36 me
dalhas as escolhidas de varios países do mundo e entre estas, a se 
nhorita'IRENE DE MIRANDA COTSCIPE MILANEZ, chqfe da Seção Central 
de Enfermeiras da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA. E a secunda enfermei
ra da Cruz Vermelha Brasileira que alcança essa insigne distinção, 
sendo a primeira detentora desse premio, a senhora IDALIA DE ARAÚ
JO PORTO ALEGRE - que a recebeu em 1929*
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Foi a medalha entregue a Enfermeira Irene Milanez em 59- 
lenidade de grande importancia realizada na Escola Nacional de Mú
sica» ante numeroso e seleto auditorio,

FOLHINHA FILATELICA DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA

Entregas comemorações do l\02 aniversario da Cruz Verme
lha Brasileira e de,registrar a distribuição da folhinha filatéli
ca, cuja distribuição foi gentilmente autorizada pelo Diretor dos 
Correios e Telégrafos»

/ Para que a Folhinha tivesse cunho oficial, foi publicado 
no Çiario Oficial o seguinte editais "Departamento dos Correios 9 
Telégrafos - Diretória dos Correios e Telégrafos - Comissão Fílate 
lica - Edital nUmçro 62-I48 - Carimbo postal obliterador comemorati 
vo do ¡4OS aniversario da Cruz Vermelha Brasileira, Levo ao conhe
cimento do publico que a fim de assinalar a paisagem do ¿4O2 anivgr 
sário da Cruz Vermelha Brasileira, que ocorrera a 5 de dezembro,es, 
te Departamento^ atendendo ao pedido formulado pelo Presidente da
quela Instituição, autorizo^ o uso de um carimbo postal oblitera - 
dor comemorativo« Característicos Formatq-Circular, Dimensão 
28M»M„ de diámetro - Motivo - U02 aniversario da CRUZ VERMELHA BRÁ 
SILEIRA - Tinta a empregar - Freta - Discrição - Na parte interior 
do primeiro círculo se le, precedida de uma pequena "CRUZ" grava - 
da, a inscrição £ LiO aniversario da Cruz Vermelha Brasileira", No 
circulo interior; as palavras % Correios - Rio de Janeiro DF6" e ao 
centro a data móvel» pref e r i d o  carimbo pandado confeccionar em 
numero de deis, estará a disposição do publico, umAno saguão ĉ a Di, 
retoria Regional do Distrito Federal e outro na Agencia Filatélica 
que funciona nesta Capital» Sua aplicação sera feita e¡£ todos os 
objetos de correspondencia e peç^s filatélicas levadas as reparti
ções acima citadas durante o período de 1 a 7 de dezembro vindouro
ou seja durante a semana da Cruz Vermelha Brasileira",

USO INDEVIDO,DO NOME E SINAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA

Tornando-se cada vez mais abusivo 0 nome e sinal da CRUZ 
VERMELHA por todos os Estados do Brasil e principalmente nesta Ca
pital, foi dirigida uma circular ao Prefeito do Distrito Federal , 
Chefg de Polícia e Governadores Estaduais no sentido de fazer ces
sar 6SSe ca.i::U(i

* + *  /Entretanto» apezar dos esforços empregados, ainda nao e
satisfatório o çesulíado alcançado, porquanto 0 sinal da^CRUZ VER
MELHA ,ainda esta sendo abusivamente usado em carros de médicos e 
ambulâncias, tanto de sociedades como desarticulares. Diversos Go 
vernadores tomaram as necessárias providencias a fim de que seja 
respeitada 9 Lei :q 2 £o380 e as Convenções de Genebra, das quais 0 
Brasil e pais signatario, em face da insistencia da Cruz Vermelha 
Brasileira junto as mesmas, com aquela finalidade*

INSTITUIÇÃO DE . CONDECORAÇÕES DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA.

Sempre foi pensamento das Diretórias da Cruz Vermelha Bra 
sileirp. instituir condecorações destinadas a premiar serviços pres, 
tadosAa humanidade e por isso foi por sua iniciativa e insistente 
interesse baixado pelo Sr» Presidente da Republica dos Estados Uni 
dos do Brasil, o decreto 7928 de 3 de setembro de 19á5? que insti
tui essas condecorações, que são de oito categorias a sabers a) 
Cruz de Honra (com placa), b) Cruz de Benemerencia» c) Cruz de Dis-
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tinçao. d) Cruz de Mérito» _e) Cruz de Serviços Distintos (de prata 
e de bronze) f) medalha de Bons Serviços (de prata e de bronze) g )  
medalha de conduta Exemplar» h) Medalha de Assiduidade»

A Cruz de Honra so será atribuída aos Presidentes honor^a 
rios da Sociedade de Cruz Vermelha Brasileira e excepcionalmente as 
entidades civis ou militares nacionais ou estrangeiras*

Desde 1̂ /48 vem a Cruz Vermelha Brasileira agraciando por 
sonalídades que tem colaborado com^a sociedade sendo o /primeiro a- 
graciado com a Cruz de Honra o então Presidente,da Republica dos 
Estados Unidos do Brasil, sua Excia, Gal, de Exercito EURICO C-AS - 
PAR DUTRA»

ENTREGA DA CRUZ DE HONRA AO PRESIDENTE DUTRA

Em audiência especial concedida a Cruz Vermelha Brasilei. 
ra os membços da Diretória e do Conselho Diretor ¿esta Sociedade fb 
ram ao Palacío a fim de fazer entrega a s u^ Excelência o Sr » Gene
ral Eurico Gaspar Dutra, presidente da Republica, e seu presidente

honra, da mais alta condecoração conferida pela Cruz Vermelha
DE HONRA", a primeira a ser concçdida após o

de
Brasileira, a "CRUZ 
decreto Federal que a creou, bem como 9 diploma de Sócio Çrande Be 
nemerito, pelos serviços que sua Excelengía tem prestado a Cru z  
Vermelha Brasileira e pelo apoio e prestigio com que o c
ç  q  l o  o  o  r* 4 " i  n  / • í i i  »? /*! /*.ha distingu.íd.o esta Sociedade universal. A entregí

hefe da Na 
da "Gruz*

de Honra" ao Senhor Presidente da Republica foi precedida do se 
guinte decretos "0 Presidente do Senado Federal,tendo em vista o 
que consta do processo n2 35*908-/48, do Departamento do Interior e 
da Justiça do Ministério da Justiça e Negocios Interiores, resol - 
ve, usando da atribuição que lhe confere o art» 12 ¿a Lei n2 ¿469 , 
de 5 de novembro de 19/48, conceber ao General de Exercito Eurico 
Gaspar Dutra, Presidente ¿a Republica dos Estados Unidos do Brasil, 
pelos serviços prestados a Sociedade Cruz Vermelha Brasileira, com 
sede no Distrito Federal, a condecoração denominada "Cruz de Hon - 
ra" criada pelo art» 2b do Decreto-Lei nQ 7928râe 3 de setembro ¿e 
19/40? Rio de Janeiro, em 19 cie novembro de 1948, 127 da Independen 
cia e 60£ da Republica (assinado)

— i'ÍJiij;'JEU RAMOS —

DISTINTIVOS FARÁ A DIRETÓRIA DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA

Foi idealizado pelo Presidente Dr» Vivalde Palma Lima Fi 
lho, um distintivo que a Diretória da Cruz Vermelha Brasileira pu
desse usar para sua melhor^identificação, Concretizando 0 seu 9b- 
jetivo, apresentou em sessão de 31 de agosto de 1949? a sua ideia, 
sendo a mesma, aprovada»

/  Os distintivos em apreço, que são regulados peloA artigo 
7/42, Paragrafo unico, do atual Regulamento da Sociedade, tem^a se
guinte característicaj - "Cruz Vermelha em fundo branco em circulo 
com friso verde e amarelo e folhagem em prata dourada em volta, ça 
ra o Presidente da Sociedade0, Cruz Vermelha em fundo branco^em cir 
culo com friso verde e amarelo, para os demais membros aa Direto - 
ria, Esses distintivos, entregues mediante recibo, serão restitui 
dos logo que o membro da Diretória deixe 0 cargo e, no caso de ex
travio," deverão ser indenizados.
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CONFERÊNCIAS E REUNIÕES EM: QUE TOMOU PARTE A 
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA

XVI ia CONFERÊNCIA INTERNACIONAL· DE CRUZ VERMELHA 
REALIZADA NA SUÉCIA

No mes de agasto de 19ã8, de ¿O a 30, realizou-se em Es
tocolmo a XVIia Conferencia Internacional de CRUZ VERMELHA e bem 
assim as Sessões do Comité Executivo da Liga das Sociedades de CRIE 
VERMELHA e do Conselho dos Governadores da mesma» as quais se rea
lizaram a 1 7 j  185 19 e 31 de agosto e a 12 de setembro*

Parte da delegação brasileira de CRUZ VERMELHA, compos
ta dos Drs. Vivaldo Palma Lima Filho, Benjamín Go^salves e Luiz Cam 
pos í^ello, respectivamente Presidente, Sub-Secretário Geral e Se - 
creçario desta Sociedade, embarcou na manhã de l£ de agosto chegan 
do a Capital Sueca no dia 18* Faziam parte também d^ delegação. 0 
Sr» -Minis^ro do Brasil na Suecia, Dr* MANOEL CEZAR GOES MONTEIRO , 
ex-SecretariÇ) Geral da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA e que também repre 
sentou o Governo do Brasil na aludida Conferencia, 0 Sr» TOM W.SLO 
PER, e a Princeza TERSZA DE ORLEANS E BRAGANÇA, Samaritana da CRUZ 
VERMELHA BRASILEIRA»

Essa Conferencia realizou-se^com a maior imponencia efoi 
maravilhosamente bem recebida pelo Governo Sueco e pela Cruz Verme, 
lha Sueca, tendo sido bem cuidada a sua organização, gm que foram 
consultados os mais insignificantes problemas de conforto em rela- 
çao aos numerosos delegados das^Naçoas representadas, cerca de 600, 
e bem assim dos mais simples ato os mais complicados problemas que 
surgiram, relacionados com 0 rendimento e pleno éxito do importan
te Conclave*

A Delegação Brasileipa de CRUZ VERMELHA teve à su^ dispo 
sição todas as facilidàdes e foram destacadas para acompanha-la e 
prestar-lhes serviços duas damas da alta sociedade de Estocolmo,en 
íerme£ras da CRUZ VERMELHA SUECA, a Senhorita DIRGITTA 3SRGL0F e a 
Baronesa TOTT. que se multiplicaram em gentilezas e atenções*

Funcionou a^Conferencia com a maior comodidade e eficien 
cia,^no Mage^toso Palacio do Parlamento de Estocolmo, sen^o suas 
sessões plenárias realizadas nos grandes anfiteatros da Camara e 
do Senado da Suecia*

Por aclamação muito expressiva, foram as sessões da Con
ferencia presididas pelo Conde FOLKE BERNADOTTE, o grande Presiden 
te da CRUZ .VERMELHA SUECA, cujo tato, distinção, competencia e no
breza de gestos e atitudes lhe criaram uma atmosfera de respeito e 
admiração tais, que não foi sem um impressionante sentimento de ma 
gua, pezar e verdadeiro atordoamento pelo brutal sucesso, que^vi - 
mos, poucos dias apenas volvidos sobre tão magnificante atuaçao/ e 
tão generosas demonstrações em prol dos ideais de Paz e de concor
dia, tombar sem vida,,vitima do mais brutal e covarde dos atenta 
dos, aquele grande apóstolo da fraternidade entre os homens, cujo 
martírio veio trazer mais um motivo de respeito e admiração pela 
grande obra de Cçuz Vermelha e cujo sacrifício injustificável e i~ 
merecido não terá sido em vão, porque o sangue dosjmartires como 
BERNADOTTE nunca foi derramado sem que de sua efusão resultassem 
maiores benefícios para a humanidade sofredora*

Para com a Delegação Brasileira teve 0 grande morto, ges
■? /·] o  1  «> n  i* o  r\  o  a a !  Iv i  m n n f  o  c i r r . v\  c i *1tos de fidalguia e de acolhimento 

dos nos anais da nossa admiraçao e
simpático, para sempre registra- 
respeitoso reconhecimento*
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apresentou a seguinte moção que 
9 o ingless "A CRUZ yERMELHA BRASILEI 

plenária da XVIia Conferencia Internacio-

A Delegaçao Brasileira 
foi traduzida para o francês q o 
RA nesta primeira sessão 
nal de CRUZ VERMELHA, pela delegação aqui presente, composta de e- 
lementos do seu quadro dirigente e social, manifesta publicamente, 
pela voz de seu Presidente, sua completa solidariedade e sua profun 
da simpatia a todos os nobres ideaig dos 
que, de todas as partes do mundo, vem se
t e  — — -  -  —  V “  ^  V *  y W VJ V-*< 'wl· M ,  íiX V  U-k \/ jy  V. ,4-. '-J M  W ----* PP W J . ’.·■

A CRUZwVERMELHA BRASILEIRA fiel a 
eleições para a renovação do Conse

membros da Cruz Vermelhe 
reunir em um transcenden-cia

conclave nesta maravilhosa cidade, metrópole de uma nação trad;L 
cionalmente pacifica e cultat 
honra que lhe foi conferida nas
lho dos Governadores em 19ã5 j em que lhe foi atribuída por unanimi 
dade de sufrágios, uma^das Vice-Presidencias, tendo ainda tantos 
outros bons çjotivos, não podia deixar de tomar parte nesta impor ~ 
tanje Conferencia, onde , temas transcendentes serão debatidos no in

— *■*—  proprios povos em favor dos quaisteresso exclusivo e benéfico dos 
ela. faz humanamente continuos esforços

A CRUZ VERMELHA
tro Dr c MANOEL CEZAR JD3 GÓiío

BRASILEIRA aqui representada pelo Minis- 
Q MONTEIRO, ex-Secretarío Geral,DR.LUIZ

CAMPQG MELLO, Secretario, Coronel Dr. Benjamín Gonsalves, 
cretarío Geral. Princeza TEREZA DE ORLEANS E B~ '

Su>

da Cruç 
junto a

Vermelha

compromete-se
CRUZ 
te- s 

lhe permitam, 
e, sobretudo, 
ra o completo 
ta datja do 20 
lhos arduos e

VER!·
f

S enhor 
¡¡LHA

TOM W, 
USA

-Se -
LANÇA, Samaritana 

ĵ jOPER, nosso delegado permanente 
“OCIEDADES, e por mim,a LIGA DAS

tanto quanto suas atribuiqóes e auas possíbil^dados 
a trabalhar at^vamento com um espirito de concordia 
com o característico deyotamento da CRUZ VERMELHA,pa 
sucosgo da XVIja Conferencia Internacional que, nes- 
de agosto de 19¿|8, inicia solenemente seus traba - 
humanitarios nesta cidade encantadora do Estocolmo ,

a) DR. VIVALDO PALMA LIMA FILHO - PRESIDENTE'1,

0 Presidente Dr* Vivaldo Lima e o Delegado Sloper fizo - 
ram partq das Comissões Jurídicas nas quaig também ingressou c Mi
nistro GOES MONTEIRO, representante do Governo brasileiro·

0 Dr. CAMPOS MELLO tomou parte ativa nos trabalhos da Co 
missão do Higiene, Socorros e ¡¡¿¡nformeiyas g na reunião do Sanita - 
ristas que funcionou paralela a Conferencia« Apresentou o seu tra
balho sobre "FORMAÇAO DE ENFERMEIRAS do alto
apreciado» Na mesma comissão 
TEREZA DE ORLEANS E BRAGANÇA«

paarao'
ituou com eficiencia,

que foi muito 
Princeza D.

O Dr, BENJAMIN GONSALVES tomou parte na Comissão de CRUZ 
VERMELHA JUVENIL, tendo apresentado um trabalho intitulado "CRyZ 
VERMELHA JUVENIL BRASILEIRA" ouvido e discutido com todo o interes, 
se.

.tenção da Confe-0 trabalho que despertou grandemente a 
rencia foi intitulado "Pluralidade dos Símbolos da CIJJZ VERMELHA", 
da autoria do Dr. Vivaldo Palma Lima Filho, cujas ideias lograram 
a oportunidade de largas discussões, tendo resultado delas um voto 
significativo do plenário, por expressiva maioria, quase mesmo una 
nimidade, no sentido de se envidarem esforços para ser obtida a u- 
nificação dos símbolos em breve prazo, submetendo-se o assunto a.^-„açao cios simooios em tpreve prazo, 
próxima Conferencia Diplomática que se reuniria em Genebra para a- 
preciar as conclusões da XVII& Conferencia Internacional no que res,
peita sobretudo as Convenções de Genebra e de Hay Cl f)

Alem
¡IMELIiA a s 

quisitos,
CRUZ VERMELHA«.

disso, ficou expresso que Soc iedades da GRUI
•em organizadas, procurarão gtonder entre os femáis re 
i esse de se fundaram sob a bgide do símbolo único, -

VER 
e -

a
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nezuelana
Vermelha,

A Delegaçag Brasileira adotçu a suges:tãoAda delegação ve 
para que fosse adotada também nas Conferencias de Cruz* 
o idioma espanhol, a qual foi aprovada*

Como outro grande sucesso da^Delegação Brasileira, £oi um 
delegado do Brasil incluído na "Comissão Permanente da Conferencia 
Iriternaciçna.!" - ficando o Sr* TOM SLOPER incumbido dessa delega - 
çao nao so em homenagem ao brilhantismo e interesse que demonstrou 
durante o certamen, como porque reside grande parte do anosiia Suro 
pa, tendo assim facilidade de poder estar sempre presente as ses - 
soes da Comissão*

Todos os pontos do variado ternário foram a t a c a d o s r e  - 
solvidos, sendo os mais importantes a questão da "humanização da 
guerra", a modificação das Convenções çle Genebra e Haya, a elabora 
çao de unia nova Convenção de projeção as vítimas civis, as rela^ - 
çoes da CRUZ VERMELHA com os governos e com as demais organizações 
internacionais, 3, melhor compreensão das funções, atribuições e 
coordenação dos Órgãos da CRUZ VERMELHA INTERNACIONAL, Liga e Co - 
mite, a questão do financiamento da Liga e do Comité, a prorroga ~ 
çaq dos mandatos dos Vice-Presidentes do Conselho dos Governadores 
ate 1950 e a faculdade de reeleição, e tantos outros«

A Delegação Brasileira visitou o Comité Internacional em 
Genebra, bem como a Liga das Sociedades de CRUZ VERMELHA*

/  a »A 15 de setembro regressou, após uma feliz atuaçao»

Foi concedido pelo Congresso Nacional 0 auxílio de ©«. * * 
©150*000,00 para 3 membros dessa delegação*

A^Conferencia Internacional de CRUZ VERMELHA que^se rea
lizou na Suecia em agosto de 19ã-8, elaborou quatro convenções*

A is Convenção e uma revisão da Convenção de Genebra de 
27 de jylho de 1229$ para tratamento de feridos evdoentes5 a 2â Con 
venção e ^ revisão da Convenção para. a adaptação a guerra marítima 
dos princípios ĉ a Convenção de Genebra de 6 de junho de 1906,iguaJ- 
mente chamada décima Convenção d$ Haya, assinada em Genebra á 18 cEe 
outubro de 1907$ a 3a Convenção e uma revisão da Convenção para o 
tratamento dos prisioneiros de guerra de 27 de julho de 1929$ asei 
nada em Genebra, e a é uma nova Convenção para a proteção dos" 
civis em tempo de guerra-

0 Governo §uíço convidçu 0 Brasil a fazer-se representar 
na denominada Conferencia Diplomática de Genebra que elaborou as ¿¡. 
Convenções de 22 de abril e 12 de agosto de 1929 em Berna, Suiça 
em 2 períodos *

A Cerimonia 
realizada .em 8 de

oficial da 
dezembro

das citadas Convenções 
de I9ã9í sendo os trabalhos assisti

assinatura 
19,foi

dos por 59 países tendo assinado essas' Convenções, os
·  I * -» 1  _ o I *  r, f ____ _Lses 2 Afganistao, Albania, Argentina,

__________„  TP ^ -[ / J  -  TP i*»« i  1 „ h » ';
AU

Byelorussia, Bolivia, Brasil, Bulgaria 
na, Colombia, Cuba, Dinamarca, ̂ Egito

. «  A  ~  A w) x  A ^  o  A  ^  T\T ^^4- ̂  H 4· n X  -v-

; trali^, 
Canada,

Austria
Ceilão

seguintes paiL 
, Bélgica J

nidos da America do 
témala, Israel, Hungi

Luxei

Equador, Espanha, Estado:
Chile, Chi 

U*

Liechtenstein, 
kistão, Paíse^ 
nido, Santa fe

Norte5, Etiopia, Finlandia, França, Grecia, Gua 
- "■—  t ~-> ----1'· Ti-áano9

Pa-
^  ^  ^  w  ^  -  —  ------------------ ---------- y  ---------3  7  /

gria, Indô,a, IranÂ Irlanda, Italia, Li 
mburgo, Mexico, Mçnaco, Nicaragua,ANor 

Baixos, Paraguai, Peru. Filipinas, Polonia
), Mcjn 
TJerU,

uega,
líipinas, Polonia, Reíno-U

/ - i  3 e iSalvador, Suécia, Suíça, Siria, Tchecos lováquia,Tuy
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quia, Ucrania, União Republicas Socialistas Soviéticas, Uruguai,

0 Brasil se fez representar pelo General FLORIANO L I M A  
BAAYNER e pelo Cônsul Geral Dr, JOÃO PINTO que em nome do Brasil aŝ  
sinaram as ¿j. Convenções o

w As assinaturas dos Çe l-egados presentes, bem como a rati- 
ficaçao pelos governos dos países representados e a aprovação pe - 
los seus poderes legislativos,^embora em datas diversas, nao alte
raram a denominação de Convenções de Genebra de 12 de agosto de 
19ã9»

V. CONGRESSO EUCARÍSTICO NACIONAL 

PARTICIPAÇÃO DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA

Atendendo a insistentes convites da Senhora ODILA GAY DA 
FONSECA para^que a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA participasse do V Con
gresso Eucarístico Nacional, não poderia esta Sociedade furtar-se 
a esse gentil convite para o certamen, que foi de 2l\. a 31 de outu
bro dew19Zj8* 0 Dr, VIVALDO PALMA LIMAAFILHO. Presidente desta Içs 
tituição, se fez^acompanhar de sua esposa e filha, fazendo também 
parte da delegação a Içmã Catarina Pinheiro, Superiora dojiossoHos 
pitai e a assistente técnica da Escola de Enfermagem, Irmã ELIZA - 
BETH OSORIO,

A delegação brasileira da Cçuz Vermelha foi instalada em 
acomodações do Hospital Militar do Exercito, gentilmente ofereci - 
das pelos Exmos^ Senhores General de Divisão GIL ÇASTELO BRANCO,Co 
ronel Dr, Bonifacio Borba, Chefe do Serviço de■Saude da Região e o 
Tte, Cel, Dr* José Gertum, Diretor do Hospital.

QUINTO CONGRESSO INTERNACIONAL DE MICROBIOLOGIA

Convidada a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA a comparecer ao V. 
Congresso Internacional de Microbiologia, que teve lugar em Quitan 
dinha (Petropolis) de 17 a 2l\ de agosto de 1950, foi por sua DireT 
toria designado o Dr. Alim Pontes de Carvalho, chefe do Serviço de 
P^squizas Clínicas,do seu Hospital* Esse Congresso, que reuniu no 
taveis sumidades médicas, contou com a presença do descobridor da 
penicilina, Sr, ALEXANDRE FLEMING e da Dra* GLADYS L ,, HO^BY, desco 
bridora da terramicina, o mais novo antibiótico« Alem desses dois 
cientistas ilustres, tomou parte no dito congresso o Dr, OLYMPIO 
DA FONSECA, notável Diretor do Instituto OSWAJDO CRU% e outros tan 
tos que cooperaram de forma brilhante para o exito desse conclave*

XXIa REUNIÃO DO CONSELHO DE GOVERNADORES DA 
' ~ LIGA DAS SOCIEDADES DE CRUZ VERMELHA

Nessa reunião, uma das mais importantes da CRUZ VERME - 
LHA, sendo esta Sociedade uma das cinco escolhidas para fazer par
te do Conselho dos Governadores, não poderia deixar do estar pre - 
sente.

A reunião que teve lugar de 16 a 21 do Ame; de outuoro de
1950 foi realizada na cidade de Monte Cario, capital d 0 Principado 
de Monaco* Representaram a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, 0 Dr, Vivai- 
do Palma Lima Filho e 0 Sr. TOM ¥. SLOPER,jiosso delegado na Euro
pa, Um dos motivos da reunião foi a eleição do Presidente e dos 5 
Vice-Presidentes do Conselho de Governadores, sendo adotado 0 cri-



II -

tèrio da. não reeleição a fim de oferecer a oportunidade de serem 
contempladas outras sociedades nacionais# Foragi eleitos para o pe 
riodo 1950-1952 as seguintes co-irmãss a Presidência recaiu na CRUZ 
VERMELHA SUECA e as Vice-Presidencias nas CRUZES VERMELHAS AMERICA 
NA, INDIANAj SUÍÇA, VENEZUELANA e da U.B.S.S.,

Foram votadas importantes resoluções, destacando-sei A 
CRUZ VERMELHA e a Paz^ Repatriamento das creanças gregas 5 Repatria 
mento das creanças iugoslavasRepatriamento dos refugiados pales
tinos | Ajuda aos refugiadosf Coordenação e estandardização do$ so
corros de urgência da CRUZ VERMELHA| Estudo do njaterial^sanitarioj 
Estandardização internacional do material sanitários Ação da Liga 
em tempo de guerra», Ação da Liga em caso de desastre) Serviço So - 
ciai, delegado itinerante etc,#

A Delegação da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA tomou parte em 
quage todas as discussões dos assuntos constantes do ternário da Con 
ferencia,

0 Presidente Vivaldo Lima teve oportunas intervenções nos 
debates^expendendo argumentos muito bem justificados, a propósito 
da questão do reconhecimento do Estatuto da Liga pelos governos,ar 
gumentos que foram por todos aceitos*

Sua Alpeza 0 Príncipe Soberano recebeu os delegado^ em 
seu suntuoso palácio^ no dia 16 de outubro de 1950? havendo a noi
te uma festa coreografica e musical no grande Cassino de Monte-Car 
lo.

ia CONFERÊNCIA NACIONAL DE ORGANIZAÇÕES NÃO 
GOVERNAMENTAIS T rO a ^ÜES UNIDAS

Convidada a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA para fazer-se repre 
sentar nessa importante Conferencia que se realizou nos dias 22*123, 
2k de outubro de 1950 foi designada a seguinte cçmissãoí General 
Dr, Benjamin Gonsalves, Tte, Cel, Dr» Çarlos Suda de Andrade, ̂ Drs,, 
Israel de Oliveira, Augusto Neiva do Sa Pereira, Sr, Leo de Sa Oso 
rio e Senhora Ireng de Mpranda Cotegipe Mílanez* 0 objetivo prin
cipal dessa Conferencia e o de organizar um Conselho Nacional de 
Organizações não Governamentais, 0 que foi obtidojnediante eleição, 
feita regularmente pelo plenário, de 60 organizações distribuídas 
por 10 grupos de atividades aspim especificadas; educação, higiene, 
ação social, desportosAetc, alem de uma "Comissão de Observação" 
com ação supervisora sobre as atividades do Conselho, composta de 
7 entidades de projeção, sendo uma delas a CRUZ VERMELHA BRASILEI
RA que foi eleita por aclamação,

A Cruz Vermelha Brasileira estevg representada em todas 
as sessões por sua delegação, sob a presidência do General Benja
min Gonsalves aue apresentou um trabalho intitulado "A CRUZ VERME
LHA BRASILEIRA, AS NAÇÕES UNIDAS E A PAZ - RELAÇÕES COM 0 GOVERNO",

0 Conselho elegeu a sua Comissão Executiva e bem assim as 
entidades que terão mandato de 1 , 2 ou 3 anos*

Igualmente a Comissão de Organização apresentou a s u a  
composição definitiva, j í icando como representante da Cruz Vermelha 
Brasileira 0 General Medico Dr, Benjamin Gonsalves,

V. CONFERENCIA DA CASA BRANCA SOBRE A INFANCIA
jf a JUVENTUDE

Foi a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA convidada a fazer-se re -
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presentar nesse certamen, que se realizçu de 2 a 7 de dezembro de 
1950? na qualidade de observador junto a "Midçentury Nhite House 
Confeçence on Children and Youth", Estando já nos Estados Unidos 
da America5 o Cel, Dr» Benjanin de Almeida Passos, membro do Corpo 
Çlinicodo nosso Hospital, portador de uma bolsa $e estudos. foi 
ele designado por esta Instituição para representaria 90 dito çer- 
tamen.^ 0 nosso delegado apresentou interessante relatorio., sobre 
os trabalhos der sa Conferencia, que se realiza de 10 em. 10 anos , 
tendo sido a 1& realizada em 1909? por iniciativa do então presi - 
dente dos Estados Unidos da América, TE0D0R0 ROOSEVELT,

CONFERENCIA DE HANOVER

Para essa Conferencia Internacional, que teve lugar de 9 
a II4 de abril de 1951? com a finalidade de resolver 0 problema dos 
refugiados, promovida pela Liga das Sociedades de Cruz ]fermelha,foi
designado representante da Cruz Vermelha Brasileira 0 Cônsul brasi

.labria, que servia em Francfort» A atuação^ cio 
ido foi brilhantej tomando parte em todas as quentões 

5. cão ? com especialidade no q pe dizia respeito a polí- 
brasileiro relativamente a imigração e a§ possibi- 

que sao oferecidas pelo Brasil aos refugiados e q, ajuda da 
CRUZ VERMELHA BAASILEIRA na execução de um plano imigratório.

leiro Dr. Mario 
nosso deleg 
postas em 
tica do 
lidades

e^us . 
governo

CONGRESSO DE SERVIÇO SOCIAL

A 2 de julho de 1951 foi levado a efeito nesta capital 0 
22 Congresso Panamericano de Serviço Social,^tendo a CRUZ VERMELHA 
BRASILEIRA sido representada/por uma delegação constituida, pelo Dr» 
MOACYR RENAULT LEITE, Secretario dos Serviços Sociais, D» Herminia 
Faria Fernandes Lima, Secretaria da Cruz Vermelha Juvenil e D. Ire, 
ne Cotegipe Milanez, Chefe da Seção Central de Enfergièiras, tendo"“ 
todos desempenhado com brilho a incumbencia de que foram investi - 
dos. Por ocasião do encerramento dos trabalhos do Congresso a Se
nhora Irene de Miranda Cotegipe Milanez pronunciou um eloquente dis 
curso, realçando a obra da Cruz Vermelha Brasileira«,

CONGRESSO INTERNACIONAL DE.SALVAMENTO 
E DE SOCORROS DE URGENCIA ~

A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, convidada a fazer-se repre - 
sentar no Congresso Internacional de Salvamento e de Socorros de 
Urgência, realizado cm Carmes, de 6 a 12 de setembro de 1951? con
gresso esse promovido pela Federação Nacional de Salvamento e a Mu 
nicipalidade de Cannes, designou o Sr. Tom ¥. Sloper, seu delegado 
na Europa, para representa-la.

Via CONFERÊNCIA IHTERÃKERICANA. DE CRUZ VI 
REALIZADA NA CIDADE DO MEXICO

RMELHA

Realizou-se de 5 
cia Interamericana de CRUZ 
VERMELHA BRASILEIRA se fez

18 de outubro de 1951,a Via Conferen- 
SRMELHA na cidade do Mexico» A CRUZ 
epresentar pelo seu Presidente Senador

Dr. VIVALDO PALMA LIMA FILHO. General Dr, BENJAMIN GONSALA
W. SLOPER, delegado
ras HERMINIA ARIA

da CRUZ '
ISRNÁNDES

J-VS , toví
Senho - 

lPE MILA 
Sociedade, A De"

legaçáo da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA apresentou os seguintes traba
lhos s a) ^Relatório das atividades da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA dos

NEZ, membros da Diretória e Conselho Diretor desta



de a va Conferência'1, b) "A CRUZ VERMELHA wBRAS I LEI RA - relações com 
os governos"· c) "A CRtjZ VERMELHA, as Nações Unidas e a Paz". d) 
"Estudo publicadoAno numero da "Revista <Ja CRUZ VERMELHA" ( 3 Q tri
mestre de 1951) sobre "Organização - carater Nacional e Aspecto In 
ternacional da Instituição,- Recuraos - gubvenções - Como vive *0 
que tem e o que faz em materia/ie assistência social11* lodos , os 
trabalhos distribuidos pelas varias delegações , lidos em pjenario, 
mereceram aprov^çao e constarão do "Comte rendu" da Conferencia co 
mo documentos sobre a atuação da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA no impor 
tante certame*

Os componentes da delegação brasileira se desbocaram de¿ 
ta Çapital, çm aviões (Ja COMPANHIA "BRANIFF AIRWAYS" ate Lima, no 
Perú5 e de la ao Panama, sendo continuada a viagem pela "PAN AMERI 
CAN WORLD AIRWAYS" ate a cidade do México«

Ao referido certame compareceram delegações, em geral 
merosas, de todas as nações americanas, com exceção apenas da Repü 
blica Argentina e do Haití*

t v  A

Os trabalhos decorreram em grande animaçao e tiveram o £ 
xito desejado, tendo conta.do con; o concurso de entidades interna - 
cionais de CRUZ VERMELHA, Comité Internacional e Liga das Socieda
des de^CRUZ VERMELHA e ao mesmo tempo çom a presença de organiza *■ 
ções não CRUZ VERMELHA, convidadas a titulo consultivo*

Estiveram presentas aos debates algumas Sociedades Nació 
nais de CRUZ VERMELHA europeias, igualmente convidadas a titulo con 
sultivo.A A parte social se desenvolveu de maneira brilhante, ten- 
do o Gçverno Mexicano estado sempre presente por suas altas autor¿ 
dades as cerimonias,^recepções, banquetes e excursões com que a 
grande sociedade irmã obsequiou fartamente os seus convidados*

Entre as realizações esplêndidas da CRUZ VERMELHA MEXIC^ 
NA soljresaem os .«eus serviços voluntarios que atingiram a um eleva 
do grau de eficiencia, mediante propaganda perfeitamente orienta - 
da, com franca receptividade na coletividade mexicana·

O Presidente da Delegação Brasileira foi eleito para uma 
das Vice-Presidencias da Conferencia, tendo os demais membros da 
delegação se repartido pelas diversas Comissões, onde atuaram per
manentemente nos debates, sendo o Brasil pais relator da Ia Comis
são, a que tratou das questões gerais da organização e da qual fi
zeram parte o Senador VIVALDO PALMA LIMA FILHO, General BENJAMIN 
G O N S A L V E S T O M  SLOPER«. A delegada IRENE MILANEZ tomou parte na 
3 - Comissão (enfermeiras e Serviço Social) e a delegada HERMINIALJ 
MA na ãâ Comissão (CRtJZ VERMELHA JUVENIL), tendo entregado a CRUZ 
VERMELHA MEXICANA um álbum confeccionado com madeiras çr asilei ras, 
contendo belas fotografias da nossa capital* Foi também portadora 
dç uma mensagem,dos escolares do RJo de Janeiro aos da cidade do 
México e de um álbum de correspondencia inter-escolar, que causou 
a mais lisonjeira impressão·

No decorrer dos debates, por vezes acesos, mas sempre reg. 
lizados emAatmosfera de agradavel compreensão, as intervenções bra 
sileiras foram sempre felizes, tendg algumas das sugestões da nos
sa delegação concorrido para ó bom éxito e clareza das disçussões, 
tendo em certa feita sido interrompida a sessão para uma hábil com 
posição entre as Delegações Brasileira, yruguaia e Cubana, por in
dicação da primeira, em assynto de relevância, em que tudo foi a - 
provado com assentimento unanime do plenário·

Os pontos versados foram todos os da longa ordem do dia,
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eci que predoininaram. questões gerais de organização e vida das So - 
eiedades Nacionais, redações destas com os governos, finánciamen - 
tos, questões ligadas a prestação de socorros em casos de calamida 
des cósmicas etc**

„ ,Outro ponto agitado foi o problema da maior representa -
çao^da America Latina no seio da Liga das Sociedades o qual foi mui, 
to debatido, por iniciativa da delegação brasileira, - o problema 
do passaporte internacional da CRUZ VERMELHA, questões relaciona - 
das com o voluntariado em CRUZ VERMELHA, como a enfermagem, a hi * 
giene e o serviço social e, finalmente com a momentosa questão da 
paz mundial, a ser resolvida por meio da grande arma que apresenta 
a CRUZ VERMELHA, qual seja a organização da CRUZ VERMELHA JUVENIL, 
com a noção largemente difun^idq entre os juniors, da cordialidade 
internacional do acatamento a Pátria dos outros^ do horror a guer
ra, e demais problemas para ume. maior compreensão do resneito ao 
direito de outrem*

0 que entretanto constituiu motivo de satisfação verdadqi 
ra e real foi a aprovação entusiástica dja. moção da CRUZ VERMELHA FE 
RUANA no sentido da ereção do monumento a grande enfermeira ANA N|T 
RY, precursora da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA nos campos de batalha 
do Paraguai.

A Desde 1935$ quando se realizou nesta capital a III& Con
ferencia Pan Americana de CRUZ VERMELHA, foi pelo representante da 
CRUZ VERMELHA PERUANA, D, GUILLERMO FERNANDEZ P*AVILA, idealizada 
essa hqmenageç que seria prestada por todas as .CRUZES VERMELHAS 
das Americas a grande heroina brasileira,D, GUILLERMO D*AVILA re - 
tornou a sua moção para que seja desd£ logo aberto o concurso en - 
tre escultores americanos, destinado a escolha do melhor projeto pa 
ra a construção do monumento, cuja pedra fundamental se encontra" 
lançada na Praça Cruz Vermelha, em frente a nossa sede, desde aqua 
le ano de 1935»

A aprovaçao foi unanime e veemente, e se ampliou a ideia 
original com a criação de uma beca anual chamada "BECA ANA NERY1' 
por parte de todas as Sociedades Americanas, e destinada a enfer - 
me iras que desejem aperfeiçoar seus estudos na America, do Norte*

A  ✓A par dos trabalhos da Conferencia estavam tamoem reser
vados nos Congressistas, belos passeios e um banquete, durante o 
qual o Presidente da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA teve oportunidade de 
condecorar com as insignias da "CRUZ DE DISTINÇÃO", o notável Pre
sidente Licenciado D,ALEJANDRO QUIJANO e bem assim a Sra» ELVIRA NA 
VILIEAMORCILLO, com a "CRUZ DE MÉRITO", por sua atuação de grande 
eficiência,/como verdadeira mola real aoAcertamen* como represen - 
tantç da America Latina na "Liga", Na Camara Municipal da Cidqde 
do Mexico (Ajuntamento) foram os Congressistas recebidos como hos- 
pedes^distintos, em solenidade brilhante, na qual osvcheíesAde de
legação receberam condecorações e diplomas alusivos a cerimonia.Ti 
veram os brasileiros a grata surpresa de ver iniciados os traba 
lhos com a maravilhosa execução $a Protofonia do Guarany. que mui
to os emocionou* Em outra cerimonia a^CRUZ 'VERMELHA MEXICANA dis
tinguiu os delegados com as condecorações de sua Ordem, tendo rece, 
bido o Presidente da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA Dr. VIVALDO PALMA LIE 
MA FILHO as insígnias da "GRÃ CRUZ", os Srs* General Dr* BENJAMIN 
GONSALVEê. e TOM SLOPER, as de "COMENDADOR" e as Senhoras HERMINIA 
FARIA FERNANDES LIMA e IRENE DE MIRANDA COTEGIPE MILANES, as de 
"CAVALEIRO",

Finalmente, resolvey o plenário que a realização $a VII^ 
Conferencia Inter Americana fosse em Bogota, Capital da Colombia,
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, Terminados os trabalhos, apos as desnedidas de tão grato 
convívio? o Senador VIVALDO PALMA LIMA FILHO se dirigiu aos Çsta - 
dos Unidos em visita de cortezia e de interesses recíprocos a gran 
de co-irma, tendo a oportunidade de condecorar com a "CRUZ DE DIS
TINÇÃO" em Washington5 o Presidente Sr* E, L. HARRIMAN e o Vice-Ere 
sidente Executivo Dr, JAMES T. NICHOLSON,

De ̂ regresso ao Rio de Janeiro, a Delegação Brasileira^ 
tava satisfeita por ter cumpridç honestamente a missão cia qual fo” 
ra encarregada, para honra e gloria, que sempre tem em vista em 
suas menores oportunidades, do nome do Brasil e da CRUZ VERMELHA 
BRASILEIRA*

RECONHECIMENTO DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA 
A UM ARTISTA FRANCES

A ACRUZ VERMELHA, manifestando o seu reconhecimento ao ar 
tista francês JEAN LOUIS BARRAULT, pela. perfeição com que encarnou 
a figura de HSNRI DUNANT, no f ilm e ̂ "D1HOMME À HOMMES f, "exibido pe
la primeira vez durantç a realização da XVI12= Conferencia Interna
cional em Estocolmo e últimamente nesta capital, em beneficio des
ta Instituição, conferiu-lhe a "CRUZ DE MERITO", que foi entregue 
quando por ocasião da apresentação da COMPANHIA FRANCESA DE COME - 
DIAS exibidas nesta cidade, sob a direção daquele comediante fran
cês, em 1950o ” ’ ■

SOCORROS

A COMISSÃO CENTRAL DE SOCORROS ainda em 19¿|8 teve bastan 
te atividade relacionada com o post-guerra, principalmente, na con- 
fecção dos "colis" individuais que teve um movimento sensível*

, Depois disso, retomou ela o seu rítimo habitual e assim 
continua sem desfalecimento a sua tarefa quotidiana dos tempos nor 
mais, desempenhada por um grupo de abnegadas senhoras da nossa me
lhor sociedade*

Flagelados da Zona da Mata - Nao so para a Europa foram 
enviados nossos donativos» Quando do flagelo que assolou a Zona da 
Mata, no Estado de Minas Gerais, a Comissão de Socorros preparou re 
dessas de auxílios, consistentes em roupas, agazalhos e alimentos~  
apenas chegou ao conhecimento £a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA a notí - 
cia daquela impressionante catástrofe*

Mobilizou a^Instituicão todos os recursos ao seu alcance 
para cumprir sua missão tradicional em casos de calamidade publica*

Independentemente das providência^ imediatasAacima refe
ridas, a Instituição enviou ao local da catástrofe, tres comboios, 
cçm pessoal e material a sabers a) a 19 de dezembroAde 1948 para 
la se dirigiram uma caminhonete e uma viatura ambulancia da CRUZ 
VERMELHA BRASILEIRA conduzindo os socorros* e uma Delegaçao chefia 
da pelo Dr* VIVALDO PALMA LIMA FILHO, Presidente desta Instituição 
e dos Drs. ORLANDINO FONSECA,„ALIM PONTES DE CARVALHO, DD. CARMEN 
SAYÃO DE MORAES zRAC-A (Voluntária Socorrista) ,lrm| ELIZABETE OSO - 
RTO, Irmã BSRNADETE FRANCO, Auxiliar FRONTINO JOSE ROSA,aMARIA JO
SÉ COSTA, aluna do 3e ano5 b) a 25 de dezembro de 194§ foram reme
tidos socorros em um comboio de 2 caminhões do Ministeriç da Aero
náutica e uma caminhonete do Ministério da Educação e Saude, tçndo 
essa £2= caravana como chefe 0 Dr. MOACYR RENAULT LEITE, Secretario 
para os Serviços Sociais e composta dos Drs. ALIM PONTES DE CARVA-
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LHO ̂ e ORlANDINO FONSECA« A 8 de janeiro de 19/49 novo combçio de 3 
caminhões e uma caminhonete do Ministério da Educação e Saude se 
dirigiu para a Zona. da Mata ainda com médicos e enfermeiras da CRIE 
VERMELHA sob o comando do Dr. MOACYR RENAULT LEITE, Drs. ORLANDINO 
FONSECA, WALDEMAR PEREIRA MARTINS, ANGELO BAIOCCHI, doutorando D IO 
MEDES FERREIRA, Dr. IRENE DE MIRANDA COTEGIPE MILANEZ« D. CARMEíf 
SAYAO DE MORAES BRAGA.

As caravanas tiveram de lutar com os percalços^das estra 
das devastadas das regiões e desorganizadas pela inundação e foT 
deveras epico o modo pelo qualspuderam desempenhar a respectiva mis 
sao, o que se deveu, incontestavelmente ao devotado -espírito de" 
CRUZ VERMELHA que sempre esteve a presidir os atos do nosso abnega 
do pessoal»

r aAlem dessas caravanas foram feitas numerosas remessas pe 
lo§ meios de transporte fornecidos pelo Ministério da Educação "e 
Saude e Aeronáutica»

Ate de fevereiro de 19b9 haviam sido enviados para a 
zona devastada 562 volumes 110 total de 1/4,2/41 quilos, contendo rou 
pas, aljmentos, medicamentos, pratos, panelas etc«* ^Mais recente
mente foram remetidos outros auxílios como 212 colchõeg de crina,
26 camas^patentes, 500 esteiras 9 212 travesseiros» Foram envi,a - 
dos também sapatos, vacinas, remedios e objetos de utilidade va - 
rias, transportados gentilmente para aquela zona pela Leopoldina 
Railway»,

A As localidades mais atingidas pela enchente na Zona d̂ , 
Mata foram Volta Grande, Pirapetinga e São Pedro de Alcsntara, jà 
no Estado do Rio,

Em consequência da necessidade do amparo ininterrupto que 
precisava a população da zona devastada, foram instalados postos de 
socorros sob a direção de D, IRENE DE MIRANDA COTEGIPE MILANEZ,

N Passado 0 período agudo da catástrofe e voltando a calma
a Zona da Mata, ficou em Piratininga um dos "PostosAde CRUZ VERME
LHA" sob a orientaçaç da Sra,^IRENE ROCHA que com zelo 9 dedicação 
ainda vem prestando a população da Zona da Mata inestimáveis servi 
ços»

A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA editou 0 livro "A ZONA DA MA
TA", da autoria do Dr. MOACYR RENAULT LEITE.

Socorro do Órgão Central às vítimas da catástrofe que as
solou o Estado de Alagoas ~""íao logo teve conhecimento da brutal ca 
tastrofe que atirou milhares $e irmãos nordestinos ao desabrigo,to" 
mou a CRUZ VERMELHA as neçessàrias providencias a fim deAlhes mino 
rar^o sofrimento* Assim e que enviou como medida^de urgência pelo 
avião da Panair, por gentil oferecimento da Direção dessa Cornpa - 
nhia, 10 volumes n fum total de 303 quilos, contendo roupas de ca - 
ma, pijamas para homens, senhoras e çjrianças^ latas com mantimen - 
tos, leite condensado e plasma sanguíneo.

^Pelo "Vapor da Solidariedade", cuja viagem foi promovida 
pelos "Diários Associados" e que seguiu no dia 2 de junho dg 19U9 
para Maceió içando a bandeira da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA,foram re 
metidos mais 33 vçlumes pesando 1,19 7 quilos de roupas, alimentos 
e medicamentos alem de outras utilidades»

/ As nossas filiais de São Paulo e Pernambuco prestaram 
também sua colaboração remetendo diretamente seus donativos»

>
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A partida do "Navio da Solidariedade" (Vapor Campos Sa - 
les) da frota do Lloyd Brasileiro, constituiu um momento oportuno 
para a população carioca e a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA afirmarem o 
seu espirito de solidariedade com o sofrimento dos alagoanos·

Esses donativos foram entregues ao Governador por nao ha 
ver en^ão Filial de CRUZ VERMELHA BRASILEIRA naquele Estado, que ã 
gora ja a possui,

Na hora da partida do navio, o Presidente desta Socieda
de, Dr. VIVALDÇ PALMA LIMA FILHO, pronuncio^ as seguintes, palavras; 
"Empglga o espirito da pgpulação desia metrópole o espetáculo de 
que e palco a formosa baia da Guanabara, Ûrn navio desfraldando o 
augusto emblema da CRUZ VERMELHA, em missão altíssima de solic^arie 
dade humana, desatraca sob os aplausos de ama multidão entusiásti
ca, rumandç a todo vapor para as plagas nordestinas assoladas pe - 
las intemperies de tão triste recordação, Maceió que pagou o mais 
pesado tributo, devastada e enlutada, aguarda anciosa a nave dg so 
corro, realidade memorável e viva^de ideia esplendida dos "Diários 
Associados"j, a organização jornalística mais potgnte e prestigiosa 
do nosso pais, e que contou, desde logo,com o apoio moral e mate - 
rial de todas as camadas sociais, através d^s suas instituições as. 
sistenciais, das entidades de classe do comercio e da industria e, 
sempienhuma restrição, por çumprir uma das suas mais nobres e hum§t 
nitarias finalidadesda própria CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, que ja 
estava mobilizando os recursos do seu Órgão Central e das suas pu
jantes Filiais,

Que Deus^proteja e conduza ao seu destino, ostentando so 
branceiro o pavilhão da CRUZ DE GENEBRA, o "Navio da Solidarieda - 
de" que, no sou bojo leva. a preciosa carga com que os corações ge
nerosos procuram minorar a aflição e o empobrecimento daquela boa 
e ordeira gente das terras alagoanas"·

Prestaram valiosa colaboração nessa afanosa tarefa as Se 
nhoras MARIA COELHO RODRIGUES, SARA BICARD, YVONNE LEZAN, LUIZE AR 
MSNGAUD, SUZANNE MORAS, GERMAINE HARDER, ROSETTE DESCHAMP3, JEANNÊ 
LAYOLE, FREJA KJASR, EMMA WINKIER, MAÇIE BERNETT, JOANNA SIEGRIST, 
E^iZA 3EI.NETT, HELENA BERNETT, CLARA MERIAN, HELENA MUNIZ DE ARAGÃO 
MERIAN, MARGARIDA SLOPER, PALMYRA PAULA GUIMARÃES, DAYSS LIBERAL , 
CARLOS FRANCISCO LIBERAL, SLISTS KERTH, LSNYSE KSRTH, SUZETTE CAS- 
TIEL, ROSA GUIMARÃES, 8TELA PANLOWSKA, CHRYSTINA SKOWROUSKA, K.GO- 
RSCTKA, W, KARA, H, GRESIAK, S. I, NODxíRI, JULIETA NOBRE G, SILVA, 
ANNA JÓNIOKOVA, HELENA STARECKA, CARLINDÁ SIQUEIRA FARO, DENIoE AR 
MENGAUD, sob a direção da Superintendente Geral da Comissão de So
corros, Senhora ZSLÍA WASHINGTON DE SOUZA·

Socorro as vitimas das inundações no Estado do Amazonas— 
S ih. auxilio a populaçao do Estado do Amazonas, vitima das inundações, 
foram remetidos 62 volumes com utilidadgs pesando 1565 quilos, por 
aviões da FAB, cedido para essa humanitaria missão, por sua Direto 
ria. Em colaboração com a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA o INSTITUTO ÇE 
APOSENTADORIA E PENSÕES DOS EMPREGADOS EM TRANSPORTES E CARGAS fo
ram enviados l\ volumes pesando 137 quilos, contendo medicamentos·

O Presidente deste Órgão Çentral, Dre VIVALDO PALMA LI
MA FILHO,, seguiu em seguida para Manaus, onde organizou uma Cçmis- 
são apolitica junto a Filiai, da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA naquele Es 
tado, Comissão essa que ficara encarregada de dar o destino conve
niente a fy,tu.ra.s Remessas* Foi feito pelo Presidente desta Socie
dade um apelo a Carnara de Vereadores no sentidç de çerem pela Pre
feitura, obtidos recursos financeiros para auxilio a Amazónia, ten 
do o Vereador JORGE DE LIMA apresentado um projeto que se tornou
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leí.ns 223 de 19Z4.9, na importância de ©1500„000?00»

A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA teve a oportunidade de em 195D 
enviar socorros para 0 Ceara, Paraíba do Norte, Tgrritorio do Gua- 
pore, Paulo de Frontin (Estadp do Rio), socorros esses constantes 
de roupa^de uso pessoal, lençoes, cuecas, toalhas, fronhas, pija - 
mas de la, camisas de meia, cobertores etc», n rum valor aproximado 
de 029« 970,00,

A COMISSÃO CENTRAL DE SOCORROS continuou a exercer a sua 
atividade remetendo parR os civis vitimas da guerra na Europa e no 
Japao socorros constituídos de mercadorias a granel e empacotadas 
em "colis".

. A maior parte^dos que recebem esses auxílios são^
vítimas da guerra que são atendidos por diversas organizações 
ternacionais, especialmente as norte-americanas*

civis 
in -

A recuperâçãg da Europa vai aumentando, gradativameijte e 
dentro de pouco tempo esses socorros ficarão reduzidos a um numero 
ins ignificanto·

, Alem das remessas enumeradas de socorros para os civis
vitimas Ra guerra, a ÇRUZ■VERMELHA BRASILEIRA remeteu socorros pa
ra a Republica da Bolívia» Por ocasiao do movimento subversivo ir 
rompido na BÒliviaTõnde foram registradas diversas portes e feri - 
mentos, a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA tomou as necessárias providen - 
cias no sentido de prestar auxilio possível aquele país amigo.

Foram remetidas imediatament^ por via'aerea, 6 volumes 
pesando 216 quilos, de penicilina, remedios e ataduras, contribui
ção da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, INSTITUTO OSWALDO CRUZ e bolivia
nos residentes nesta Capital, A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA recebeu 
expressivo agradecimento do Sr, ALBERTQ 3AAVEBRA NOGALES, Minis - 
tro das Relações Exteriores daquele pais» REPUBLICA DE GUATSMALA- 
A CRUZ VERMSLHR BRASILEIRA não se descuidou também de atender as 
vitimas da catástrofe que atingiu a Republica de Guatemala5 ofere
ceu sua. colaboração que foi aceita, pela co-irmã guatemalteca.

Em consequência ficou decidido que a CRUZ VERMELHA ^RASI. 
LEIRA enviasse viveres, agasalhos, lgnas para barracas, utensilios" 
de cozinha e outras utilidades que foram acondicionados em ,13 volu 
mes pesando ’566 .quilos e remetidos pelos aviões da Força Aerea Gua 
temalteca, REPUBLICA DO EQUADOR - Ò terremoto de 5 de agos/to dê 
19ã9 que assolou o* solo equatoriano foi um dos maiores ate hoje 
registados 9 repercutiu dolorosamente pelo mundo inteiro que rece
beu essa tragica notícia, com sincero pezar»

0 terremoto, segundo cálculos feitos, atingiu a 6.COO ví 
timas e causou prejuízos do alta monta,

A

A GRTJZ VERMELHA BRASILEIRA prestou sua golaboração, en - 
viando 121 volumes posando 5*067 quilos, volumes esses contendo rou 
pas, sobretudosj cobertores, barraeas, latas de conservas e peças 
de fazenda*

)Sta Sociedade lançou um apelo pelos jornais e não lhe 
faltou 0 apoio da população para que a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA pu 
desse ampliar as suas dadivas, partiçipando desse altruist^co movi 
mento alem desta^Sociedado, 0 Ministério da Guerra, Ministério da 
Marinha, Federação Nacional do Comercio, S*E,S,I, Cia, America Fa
bril-, Abel Irmão & Cia», Fernando Mourão, Azevedo Vitor & Cia,,
liveira & Cia», General Electric, Oliveira Lopes Silva & Cia»,

0-
0
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Cruzeiro eAoutros* Sm dinheiros Banco do Brasil S, A * , @ 20.000,005 
Caixa Economica Federal, @0,0,000,005 0 Dragão, @ 2.000,005 Luiz Sil 
va, @ 500,005 Banco Hipotecário Gramacho, @ 500,065 Roberto Caprilesf 
Rada, @0-*000,00 e outros de menores importâncias.

A essas contribuições foi acrescentada a quantia d§ (?$#»« 
@20.000,00, resultado liquido da exibição do filme "D'HOMME A HOM
MES" levado a efeito no anfiteatro da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IM
PRENSA por iniciativa, da Baronesa MALLET,

Para Quito seguiram em missão da CRUZ VERMELHA BRASILEI
RA os Dr. MOACYR RENAULT LEITE e Tte. Coronel JAYME ALV§S DE LEMOS 

t que levaram a missão de testemunhar pessoalmente ao governo e ^ ao
povo equatoriano os sentimentos do Brasil e da nossa Instituição , 
bem como acompanharam os socorros remetidos.

Do Presidente da nossa co-irmã equatoriana recebemos os 
. agradecimentos pela nossa atuação no socorro aquele pais, em que

diz; "Não podia faltar a voz amiga do Brasil para estimular nosso 
Jrabalho do ajuda aos danificados pelo terremoto.^ Não olvidaremos 
este gesto de auxilio e guardaremos eterna gratidão pelo povo do 
Brasil",

/

Snvioij também para a Colombia por ocasiao do terremoto 
que assolou aquele pais, 22 volumes pesandç 765 quilos no valor de 
@19*Ú75,ÚO. Para a Casa da Criança em Manaus 9 volumes posando ¿07 
quilos no valor de @9*500,00, Para Costa Rica - Enviou 10 volumes, 
pesando 331 quilos, panelas e agasalhos,

Apesar de não terem sido feitas pela Comissão de Socor - 
ros mais remessas de donativos para a Europa, continua ela seus 
trabalhos de costuraA reunindo semanalmente as Senhoras da. elite ca 
rioca para a confecçao de roupas que constitue^ o estoque da CRUZ 
VERMELHA BRASILEIRA para que no momento necessário esteja aparelha 
da a fim de atender as calamidades públicas«

AUXÍLIO DO BRASIL PARA SOCORRO AS CRIANÇAS FRANCESAS 
~ VITIMAS DA GUERRA

Foi inaugurado noAdia 8 de julho de 1950 no "Château de 
l'Ermitage", em Coyo la Foret (Cise) França, com a presença do Sr, 
NEMESTO DUTRA, Ministro-Conselheiro da Embaixada do Brasil na Fran 
ça, 0 Centro Franco-Brasileiro de Tratamento e Reoducação que aca
ba de ser instalado e funciona sob o pavilhão da CRUZ "VERMELHA FRAN 
CSSA, eç: favor das crianças mutiladas, vitimas da guerra e das crisn 
ças enfermas de poliomielite„

0 Centro foi criado graças aos donativos recebidos pela 
Baronesa MALLET, em sua viagem ao Rio de Janeiro e São Paulo em 
1950» Esses donativos permitiram a^instalação de uma sala de meca 

* noterapia dotada de aparelhamento técnico dos mais modernos e da
escolha do pessoal qualificado. Dgpois de ter 0 Ministro NEMgSIO 
DUTRA felicitado vivamente a Baronesa MALLET, em nome do Governo 
brasileiro, o Sr, TOM W* SLOPER, representante da CRUZ VERMELHA BRA 

' SILEIRA na França, fez-,lhe entrega em nome do Presidente· desta Ins
tituição da "CRUZ DE MÉRITO" da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA#

A Senhora Baronesa MALLET teve a gentileza de enviar a 
esta Sociedade fotografias do "Chateau de 1 »Ermitage", bastante ex 
pressivas»

SOCORROS À BOLÍVIA SM 1952

Atendendo a uma solicitação de s ua congénere boliviana ,
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por intermedio da Liga das Sociedades de CRUZ VERMELHA a CRUZ VER
MELHA BRASILEIRA enviou a 18 de maio de 1952, 31 volumes contendo 
medicamentos ^o valor de @179*135?60s pesandp 600 quilos a fim de 
socorrer as vitimas do movimento revplucionário ocorrido em La Pez, 
tendo seguidç em um avião da Força Aerea Brasileira especialmente 
cedido^para esse fim, g Dr* MOACYR RENAULT LEITE delegado desta Ins 
tituiçaç que entregou esses socorros a CRUZ VERMELHA BOLIVIANA, Em 
cçnsequencia, a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA recebeu com satisfcLção o 
numero do jornal "Tribuna" que se publica em La Paz, contendo um 
tocante ̂ artigo intitulado "Él dolor no Tiene Fronteras" referind-o- 
se as dadivas e socorros materiais e pessoais rebebidos do Brasil, 
Argentina, Chile e Venezuela, povos irmãos da America*

COMITES ESTRANGEIROS DE SOCORRO L · VITIMAS DA C-UERRA
NA EÚROPA ■

/ Ainda continuam com permissão para funcionar em 1952A os 
Comités estrangeiros? Alemão,, Búlgaro, Húngaro, Rumaico, Polonés , 
Tcheco, Israel, ásses Comités, com exceção do de Isragl, reuni - 
ram-se em uma "Organização de Refugiados" sob a presidencia do Co
ronel EDUARDO RESSEL,

Tem sido considerável a extensão de beneficios prestado^, 
por essas organizações aos desajustados da guerra, refugiados, apa 
tpidas, para as quais tem sido obtidos recursos materiais, assis - 
tencia medica, abrigo e colocação para trabalhare

ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTERNACIONAL

A Diretória da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA em sua reunião 
mensal emA22 de fevereiro de 1952, houve por b§m cre^r o Serviço 
de Assistência jurídica Internacional em obediencia as Resoluções 
XXXI& $a Conferencia Internacional de Estocolmo de 19Í48 e 3 I â  da 
Conferencia de Hanover de 1951,

A Assistência Jurídica Internacional, que constitui uma 
das seções de>, Secretaria Geral, tera por finalidade garantir aos re  
fugiados, apatriadag, deslocados de guerpa e outras vítimap civis"” 
da guerra, a assistência jurídica necessária, a qual poderá ser e¿ 
tendida a estrangeiros e entidades que a solicitarem,

Foram baixadas as respectiva^ instruççes para organiza - 
ção e funcionamento da referida Assistência Juríd^ca^por ato do Pre 
sidente da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA publicado no órgão oficial dã 
Instituição,®! ?Ja de março de 1952, tendo sido nomeado Diretor da 
Assistência Jurídica Internacional'o Dr* ROMAN POSNASKl, conhecido 
jurista.

Foram feitas as devidas comunicações aos õrgãos interna
cionais da CRUZ VERMELHA, que as receberam com muita satisfação*

A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA EM COLABORAÇÃO COM A SMIóSQRA
RADIO NACIONAL,

/  IWA Radio Emissora Nacional solicitou a colaboraçao da 
Cruz Vepmelha Brasileira no sentido de levar,ao ar um programa de 
benemerencia que se espalharia por todo 0 pais a fim de beneficiar- 
todo aquele que comprovasse a necessidade de amparo njaterial. Para 
concretização desse objetivo, houve uma reunião na Radio Nacional* 
fazendo parte dela elementos da Cruz Vermelha Brasileira, tendo a 
frente a nossa colaboradora e detentora da medalha "Florence Nightjn
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gale", senhora Irene de Miranda Cotegipe Milanez

pro gram
Apos vários entendimentos e sugestões apresentadas, o 

a toipou a denominação de "NÃO ESTAMOS SÓS", incentivando a 
noçào do apoio individual e desinteressado* A finalidade de§.se pro 
grana era a do auxiliar todo aquele que, abatido pelo infortúnio,’ 
se sentisse desamparado e desencorajado para recomeçar vida nova.A 
colaboração da Cruz Vermelha Brasileira tem sido de muita eficiên
cia, pois as ^uas pesquisas sempre foram de grande utilidade na en 
trega o.os auxílios solicitados, distribuindo-os ̂ .de acordo com as" 
sindicâncias feitas, tendo^sempre em mente as sábias palavras de 
Cristos "Todos os homens sao irmãos".

CANTINA PA CREANLA

Por iniciativa da Senhora IRENE DE MIRANDA COTEGIPE MILA 
NEZ, Chofe da Seção de Enfermeiras, foi inaugurada a 11 de agosto 
de 19á§ a "CANTINA DA CREANÇA" com o objetivo de fornecer uma me „ 
renda as croonças atendidas pela CRUZ VERMELHA BRASILEIRa .

a Essa org 
NI, esposa do 
TENCOURT*

r j  f. organizaçao teve o patroçmio da. Sra, CLARA MARIA - 
Ministro da Educação e Saude, CLEMENTE MARIANI BIT -

A CANTINA DA CREANÇA sera ampliada a proporção quo for 
aumentando o numero de assistidos e cresceram os seus recursos.

Apresenta a Cantina em índice considerável do atividade, 
obtendo uma receita do £¿217 *08^, 10 sendo a desposa de £$91*992*90«

, Nao tinha a Cantina,, quando da sua inauguração, recinto_
proprio, onde com maior c-ficiencia pudesse alcançar os seus objeti 
vos, Por isso foi 
©52.000,00. C oíj 
na terão de aumentar*

i adquirida uma casa /pro-f abri cada no valor do , 
a aquisição desse imóvel, as atividades da Cantl-

Á importância acima foi proveniente do donativos e da quo 
ta que lhe o tributada pelas organizações da CAMPANHA NACIONAL DÃ 
CREANÇA sob a presidência da Senhora CLARA MARIANI BITTENCOURT quo 
foi a patronasso da iniciativa da nossa colaboradora IRENE MILANEZ»

"STAND11 D.: QUITANDINHA A FAVOR DA CANTINA DA CREANÇA

Por iniciativa de D, Irene Mirandg, Cotegípe M^lanez e o- 
forecida pela conceituada firma Hermany Indústria e Comercio Ltda,, 
foi inaugurada e mantida por á/soses, no recinto da Exposição In - 
tornacional de Industria e Comercio, no Hotel Quitandinha,um "Stand"

dequada apresen 0 funcionamento do /Stand" foi magnifico.
dçspertando o interesse dos visitantes. Os fins visados com a i - 
deia foram amplamente ultrapassados.

Boa acolhida a$s humanitários intuitçs da Cruz Vermelha 
Brasileira e, em consequência, um produto ra^oavel em .favor da sua 
Cantina da Criança, representado pela importância de ̂ 51^*000,00.

SEMANA DA CRUZ VERMELHA

Realizadas em geral em dezembro, as "SEMANAS DA CRUZ VER-



ME LHA" não ter. correspondido como de desejar i 
principais de coleta de fundos, em virtude de 
da a população capaz de maiores liberalidades 
fugindo aos rigores do verão»

.os seus objetivos 
se relvar em geral to
em ferias de campo,

Apesar da coincidencia com 
de, o 5 de dezembro/ ser forte 
"SEMANA DA CRUZ VSRMELHÁH pretendemos de ora 
em Maioj por exemplo, aproveitando o (ID 
MELHA",

data da fundaçao da Socieda 
razao para, as nossas comemorações dã 

em diante realiza - la 
)IA INTERNACIONAL DA CRUZ VER

prensa,
Aipda

Correios
as s ím,

éxito, se nao
p^lo menos quanto 
bem importantes*

,temos tido valiosa cooperação do Radio, Im~
ticulares, obtendo 
vista financeiro , 

propaganda, que são tam-

e Telegrafo§, Jockey Club e pai 
muito considerável sob o ponto de 

aos nossos objetivos de

ESCOLA DE ENFERMAGEM

Desde sua fundação em 191/4 ate março de 1932 os diplomas 
expedidos pe^a Escola de Enfermagem não asseguravam acs seus porta 
dores, exercício da profissão de enfermagem por não haver respei - 
tente a esse assunto qualquer diploma legal.

Era preocupação constante da Direção da Escola do Enfer
magem desta Sociedad^ a validade dos diplomas das suas antigas en
fermeiras, que sem duvida alguma forem! os alicerces do seu hospi - 
tal. As sim,pensando, o Diretor da Escola dirigiu ao Diretor dç> En 
sino^Secundario do Ministerio da Educação uma consulta quanto a sT 
tuação das enfermeiras diplomadas antes da equiparação da Escola*”"

,0 Parecer firmado pelo Secretario do Ensino Secundário 
foi favoravel, em vista dos argumentos apresentados, e assim foram 
as antigas enfermeiras contempladas com as regalias do Decreto-Lei 
n£ 21.lljl de 10 de março de 1932, ficando os diplomas expedidos po, 
las Escolas de Enfermagem da Cruz Vermelha Brasileira reconhecidos' 
id,onoas cm qualquer departamento governamental e facultado o exor- 
cicio da profissão no meio civil em qualquer pçprto do tçrritoriona 
cional, uma vez registrados·na Diretória de SaUde do Exercito* Por 
teriormente o Decreto n2 2/|«768 de 6-Í4-9/48 reconheceu o Curso d’à 
Enfermagem dq, Escolc> da Cruz Vermelha Brasileira embora não alte
rando o conteúdo jurídico dos citados decretos n2 21,1/jl do 1932 e 
I5.I/17 do 19/|/i- que asseguravam aos diplomas expedidos,a contar de 
19/48̂  outras vantagens c garantias, inclusivo o exercício d$ pro - 
fissão* A homologação feita pelç Ministro da Educação o Saüde, va 
lidando os diplomas expedidos ate 1932 com as exigências contidas 
nas conclusões do parecer do Conselho Nacional do Ensino, uniformj. 
za todos,os diplomas expedidos desde a fundação da Escola de Enfej* 
magem ate a presente^data, as segerando-lhe igualdade do direitos no 
exercício da profissão no território nacional, Cs diplomas expedi 
dos por qualquer Escola Oficial ou reconhecida tem 0 mesmo valor 
que os expedidos pela Escola da Cruz Vermelha Brasileira,

0 Curso de Enfermagem c 0 de auxiliar do Enfermagem da 
Escola da Cruz Vermelha Brasileira continuam a^funçionar regidos pe. 
la Lei n2 775 de 6 de agosto de 19/|9, que dispõe sobre o ensino de 
enfermagem e 0 Decrete n2 27*/|29 de 1/4 de novembro do mesmo ano que 
regulamentou a referida lei n2 775*

0 Curso de Enfermagem,equiparado pelo Decreto nú 2/4.768 
de 6 de abril de 19/48, e realizado em très anos e se destina a di
plomar enfermeiras profissionais, e 0 Curso de auxiliar de enferma-
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gem tem dezoito meses de duração*

A Escola de Enfermagem tem alem do Curso Profissional, o 
Curs^ de auxiliares de enfermeiras e o^de samaritanas* Este ulti
mo não habilita ao exercício^da profissão de enfermeira^ destina-se 
ao lar, onde a mulher poderá» com os conhecimentos adquiridos, su
prir vant^josamente a falta aq. enfermeira nos casos em que nao se
ja necessária a intervenção medica*

De conformidade com entendimentos havidos entre a Direto 
ria çla Escola e o Serviço Nacional de Tuberculose, foram concedi - 
dos a Escola em 19ã9? 10 bolsas de estudos»

A Escola 
frentar as despesas 
por conta do órgão 
xas de matrícula, d

não tem recursos jprõprios que a habilitem a en
de sua manutenção, a qual corre exclusivamente 

Central, sendo insuficiente a sua renda de ta ·« 
e diplomas e certificados*

0 Diário Oficial de 29 de dezembro de 1950 publicou o de, 
ereto n2 29»013 de 21 de dezembro de 1950 que concedeu reconheci - 
mento ao Curso de auxiliar de enfermagem da Escola de Enfermagem da 
Crus Vermelha Brasileira* 0 Curso de Samaritanas que era feito 
mitivamente em 12 meses, passou a ser de 6 meses, alterando também 
o seu programa escolar*

Foi realizado na Associação Brasileira de Educação, um 
Curso de "Primeiros Socorros e Prevenção de Acidentes", onde se ins 
creveram damas da Sociedade carioca no íntimo desejo s e torna - 
jem aptas a ministrar socorros de urgência em seus proprios lares* 
Esses certificados foram entregues em 26 de dezembro de 1950,

IV CONGRESSO NACIONAL DE ENFERMAGEM

A Cruz Vermelha. Brasileira, convidada a tomar parte no IV 
Congresso Nacional de Enfermagem que se realizou de 3 a 2 dezem 
bro de 1950, çta cidade de Salvador, no Estado da Bahia,nao pode - 
ria faltar a esse convite» Para essa representação no dito Con - 
gresso foram designadas a Diretora da Escola, Irmã Francisca Auri- 
nivia Teles, Irmã Eurice Osorio, senhora Irene Cotegipe de Miranda 
Milanez, chefe da Seção Central de Enfermeiras» as alunas Iracema 
Brandt e Zelia Barbosa, do 3° e 12 anos respectivamente»

Nesse Congresso, que despertou grande interesse nos cen
tros de enfermagem, foram discutidos temas sobre as diversas moda
lidades do serviço de enfermagem«.

A Diretora da nossa Escola apresentou um trabalho sobre 
auxiliares de enfermagem»

REGIMENTO Da ESCOLA

Em ofício nô 2*873, cie 13 de outubro de 1951, o Diretor 
do Ensino Superior encaminhou a Inspetora da Escola a comunicação 
de ter sido homologado pelo Sr* Ministro da Educação e Saude, o Pa 
recer nQ 69/51 do CeM, de Educação que aprovava o Regimento da Es
cola,

INSTALAÇÕES

Quanto as instalações, 
Órgão Central construindo a nova

que aínda sao precarias| esta. o 
sede da Escola, num pavimento pri
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vativo, obra essa que se acha em fase adiantada, sobre o 32 pavi - 
mento do atual edifício©

A planta obedece aos rigores das exigencias modernas pa
ra um internato da natureza da Escola de Enfermagem, de sorte que, 
terminadas as obras, tera ela uma sede apropriada* onde seus cur - 
sos ̂ poderão ser ministrados com ijuito maior eficiencia e condições 
didáticas irrepreensíveis para numero muito maior de alunas*

4

■%

A Nossa Sociedade Nacional tem, como em geral as suas con-
generes, uma característica - a manutenção de hospitais*

ASem descurar dos demais, pontçs de um programa nacional , 
como se ve mesmo da presente memória, e o Hospital a sua mais cara 
realizaçaoo Pode-se mesmo dizer que, sem a contribuição das ren - 
das do Hospital principal, no Rio de Janeiro, nossos serviços esta 
riam ameaçados de soÇrer colapso, per quanto as subvenções oficiai? 
que recebemos são exíguas por demais, bastandoscitar o fato de e - 
quivaler a subvenção anual do Governo Federal a Cruz Vermelha Bra
sileira ao montante da contribuição des^a para a Liga das Socieda
des da Cruz Vermelha, em Genebra, isto e, cem mil cruzeiros ou cer 
ca de vinte mil francos suiços,

/ ^Alem dessa consideração, o fato se justifica no Brasil , 
onde os hospitais sao insuficientes, de sorte que, mantendo-os em 
funcionamento, a Cruz Vermelha Brasileira concorre para minorar a 
situação que e aflitiva nesse particular*

y 0 nosso Hospital tiesta Capital e outros espalhados pelo 
territorio nacional, sob a. egide da Cruz Vermelha, constituem uma 
rede hqspita^ar bem importante* Sm alguns Estados, concorremos pq? 
intermedio delgs, para o desempenho do programa da assistência a 
maternidade e a infância e do de pronto socorro urbanos

Ao lado de Serviços remunerados - casa de saude, presta
ção de Serviços de Hospitalização, mediante contrato, a Institutos 
de Assistência Social, Companhias de Seguros, etç,j os quais nos 
trazem margem de luçros paraAatender ao nosso mínimo de necessida 
dqs, prestamos também assistência gratuita a indigentes em ambula
torios e em enfermarias* como serviços de laboratorios. Raios X, 
sioterapia, etc**

No ano de 1951, por exemplo, foi o seguinte o movimentqs 
internamento-Leitos dia 32*329? dos quais 7*276 gratis* Ambulato
rios (todas as especialidades)* liq*ZqíjJq* dos quais 5*468 gratis*

Essa prestação de s erviços corresponderia < 
te de @2*937«370?90j se fossem remunerados os mesmos

.sema, importan

viço de
Tem 

Banco
o nosso 
de Sangu°

Hospital principal, ainda embrionário,um Ser 
com profissional competente e instalações 

por enquanto deficientes, mas tudo nos leva a esperar para. breve a 
desejável ampliação e aperfeiçoamento de tão importante departamen 
to.

/ Papel muito util desempenha o Hospital
tãgiqs de instrução das enfermeiras, auxiliares 
luntarias socorristas e samaritanas que realizam

em relação aos 
de enfermeiras, 
seus Cursos na

cola de Enfermagem da Cruz Vermelha Brasileira, nesta Capital.

eJL
vã
Es

Suas clinicas de todas as especialidades oferecem as alu
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nas? quer nas enfermaria^, quer nos ambulatorios, todas as possiM 
lidades para estágios práticos eficazes.

TERRENO PARA A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA
/  m jA propósito dessa necessidade de melhorar instalações, a 

traz aludidas? temos a relatar o que sucede com o nosso terreno.

, Encravado na área da Cruz Vermelha Brasileira existia um
imóvel de propriedade da "Companhia Predial e de Saneamento do Rio 
de Janeiro", cuja desapropriação facilitaría a construção da sua 
nova sede, ficando assim integrado a area de sua proprieda.de,

/ 0 Presidente da Cruz Vermelha Brasileira iniciou em ±9k9
as demarches, necessárias no jentidoAde ohter da União a desapro 
priaçao da area em^apreço,. Esse apelo, depois de estudadoApelo Mi 
nisterio da Educação e Saude, e contando com o decidido apoio do 
seu eminente titular, Ministro Clemente Mariani Bittencourt, foi 
atendido pelo senhor Presidente da Republica, sendo gelo Decreto 
n2 26*671 de 12 de maio de 19ã9 feita a desapropriação, decreto es_ 
se posteriormente alterado pelojiB 26.8l8 de 2k de junho de l9¿l9 * 
passando a ter a seguinte, redação o rgferido Decreto i "Art» 12 - E 
declarada de utilidade publica, de acordo com os artigos 22 e l6s~ 
combinados com a letra £ do art. 52 todos do^Decreto-lei n2 3,365, 
de 21 de junho de 1951, s. desapropriação da area de terreno situa
da na esquina da Avenida Henrique Valadares e rua Ubaldino do Ama
ral ? com l,586,96m2 sendo ã7j8óm pela Avenida Henrique Valadares e 
33,20m, pela rua Ubaldino do Amaral, na quadra delimitada pela Pra 
ça Cruz Vermelha, Avenida Henrique Valadares e Ruas Ubaldino do A- 
maralj Carlos de Carvalho e Carlos Sampaio, no Distrito Federal e 
de propriedade da Companhia Predial e de Saneamento do Rio de Ja - 
neiro",

Entretanto a Cruz Vermelha não dispunha da quantia de 
(g?3s963»Ú2ã9ãO para pagar a desapropriação em questão, AForam precj, 
sos grandes trabalhos do nosso Presidente junto ao Governo da Regú 
blica.; para resolver o difícil problema, - E assim foi que o Dia
rio Oficial de 10 de outubro de 1950 publicou o Decreto n2 28,722 
de 9 de outubro de 1950 em que o Sr, Presidente/da Republica, Gal, 
Sur ico Gaspar Dutra, autqrizo^ a abertura do credito acima referi
do, e fez a doação do imóvel a Cruz Vermelha Brasileira,

Foi um inestimável serviço que ficamos devendo ao ^Exmo, 
Snr. Presidente Dutra e mais urna ragão de imorredoura gratidão da 
Cruz Vermelha Brasileira ao seu dinâmico Presidente, o hoje Sena - 
dor Vivaldo Palma Lima Filho.

FILIAIS Dá CRUZ VERMELHA BRASILEIRA

Dos 21 Estados em que se divide o Çrasil, somente 3 ain·? 
da não possuem filiais de Cruz Vermelhas Goias, Plato Grosso e Espi, 
rito Santo, aás Filiais de Sao Paulo, Rio grande do Sul, Minas Ge
rais,, Parana, Pernambuco, são as que se tem desenvolvido com mais 
eficiencia,^ As 3 primeiras pos suemAcur sos de "auxiliar de enferma 
gern", que são reconhecidos pelo governo brasileiro* As de, Sao Pau 
lo. Rio Grande do Sul, e Pernambuco tem uma soma considerável, de 
serviço social, mantendo permanentemente colaboradores voluntarios 
em todos os seus setores de trabalho.

As demai§. vão se desenvolvendo gradativamente, tendo es
te Órgão Central já elaborado projetos de enviar um delegado ,in¿Lo-
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j

co.,3· fim de torrear mais eficiente a orientação que elas devem se - 
guir? o que sera, muito mais eficiente que o atual sisteme, de sim - 
pies correspondencia»

/V /Nao e
nossas Filiais«, *

possível dar aqui^nocicia circunstanciad^ sobre 
pois isso alongara demais a presente memoria.

as

Espera a Diretória do Orgão Central por todo o ano de 
1952 colocarias demais filiais ao nível das primeiras citadas,para 
que na ocasiao de uma catástrofe, a Filial estadual mais próxima 
poss^, tomar a si a tarefa de prestar os socorros que se fizerem ne 
cessarios,

A Filial de Pernambuco possui “Banco de Sangue" e de "LejL. 
te"? prestando assim grande serviço aos hospitais do Estado,

A _ Na remodelação projetada para breve, pretende a atual Rre 
sidencia adotar certas norias do Estatuto-Tipo que a Liga confec - 
cionou e pelas quais havera representação conveniente das Filiais 
na constituição dos Or^.ãçs diretores da^Cruz Vermelha Brasileira , 
garantindo a interdependencia entre Orgão Centrad, e Filiais, que a 
pratica tem demonstrado ser imprescindível para 0 bom andamento dos 
Serviços da Sociedade,

5

CRUZ VERMELHA JUVENIL

5Paralizada desde 1938_
suas atividades em janeiro de ±9k 9  ̂ sendo designado 
retoria, Senhora. HERMINIA FARIA FERNANDES LIMA para Secretaria 
se Departamento cía CRUZ VERMELHA BRASILEIRA,

a CRUZ VERMELHA JUVENIL reiniciou
0 membro da Di 

dês-

A Senhora HERMINIA FARIA FERNANDES LIMA iniciou seus tra 
balhos enviando circular a todos os colégios particulares desta cã 
pitai e Filiais de CRUZ VERMELHA nos Estados, no sentido de escla- 
reçer as finalidades da Cruz Vermelha Juvenil, acentuando os meio^ 
práticos de obter os resultado^ almejados a exemplo dos demais paí 
ses americanos, europeus e a^iaticos onde a Crî z Vermelha Juvenil 
tem atividades talvez mais solidas do que a própria Cruz Vermelha.

Apos a expedição dessa Circular, a Senhora HERMINIA FA - 
RIA FERNANDES LIMA começou a agir junto aos estabelecimentos de en 
sino d9 Distrito Federal, 0 primeiro Estabelecimento aue acudiu ao 
seu apelo foi 0 conhecido educandario - Instituto Lafayette«.

, No dia 10 de agosto houve a sessão inaugural e a posse$0 
Diretorio da Cruz Vermelha Juvenil do Instituto Lafayet^e, -A ideia 
foi acolhida pelas alunas que elegeram 0 seguinte diretorio: Prof. 
Conselheira, D, Mariçj Pia Duarte Gomes 3 Presidente, Clarice Rodri
gues Barroca; Secretaria} Maria Eugenia Suany de Castro; Tcsourei- 
ra, Moema ^mazonas§ Suplentes, Eudea Mendes Barreto, Ilka Jaselo - 
vich e Joso Abraman Nahon*

0 ColOgio Rio de Janeiro também instalou solenementje no 
dia 12 de setembro o seu diretorio? que ficou assim constituído: 
Prof, Conselhqiro, Dr, Mario Alves 5 Presidente, Alcebiades Moraes 
Filho; Secretario, Belkiss Maria AÍ- Chueiyr; Tesoureiro, Welly S* 
C0X 3, Suplentes, Dante Lisboa Gama, Luiz Olegario Azevedo Sobrinho 
e Helio da Silva Casanova,

Com o sucesso havido nesses dois grandes colégios,D. He£ 
minia visitou Om propaganda da Cruz Vermelha/Juvenil os estabeleci 
mentos escolares: Instituto de Educaçao, Colégio Benett,Colégio Cru
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zeiro, Gina.sio São Cristovão, Colegio Melo e Souza, e Colegio Car - 
deál Leme«

A Secretaria da Cruz Vermelha^Juvenil, teve oportunidade 
de se entender com o Ministro da Educação e Saude, recebendo de 
So Excia, as melhores promessas de apoio e colaboração.

Continuando o trabalho,iniciado em 1950, a senhora Hermi 
nia Faria Fernandes Lima, Secretaria para a Crug Vermelha Juvenil^ 
conseguiu levaria efeito pelo Serviço de Assistêncig Social da Es
cola Normal do Instituto Lafayete uma soma considerável de^ativida 
des concernentes a auxilios prestados a diversas Instituições de cã 
ridade9 como "Ceguinhos do Sodalício de Alzira Brandão'1̂ Crianças” 
amparadas pela Obra da Fraternidade da Mulher Brasileira, Fundação 
Romao de Matos Duarte, etc«.

Foram promovidas várias festas¿ cujo produto reverteu em 
donativçs encaminhados a essas instituições de caridade, cooperan
do também na Campanha Nacional da Criança, com a venda de selos,nos 
quais se apuraram (?S8l43?00«

Realizou-se recentemente no salão nobre da Cruz Vermelha 
Brasileira a solenidade da entregadle certificados do Curso de Pri 
meiros Socorros a 129 alunas das varias series do Curso ginasial dõ 
Instituto Lafayette, filiados à Cruz Vermelha Juvenil, S a primei, 
ra manifestação^concreta e objetiva da existência do ramo jovem da 
nossa Instituição, Por ocasião da Via Conferencia de Cruz Verme - 
lha realizada na cidade do México, a Senhora Herminia Faria Fernán 
des Lima foi portadora^de uma mensageç das crianças brasileiras a£ 
crianças mexicanas* alem de entregar a Cruz Vermelha Mexicana um al 
bum confeccionado com madeirag brasileiras, contgndo belas fotogrã* 
fias do Rio de Janeiro, e um álbum de correspondencia inter-esco - 
lar, causando a mais lisongeira impressão. Na Escola Brasil,^ da 
Cidade do México, houve uma comovente festa de confraternização,ten 
do os colegiais mexicanos cantado com emoção e em perfeita forma 
o Hino Nacional Brasileiro,

DELEGADOS DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA NA EUROPA

,Estev§ como delegado da Cruz Vermelha Brasileira na Ale
manha, apos o termino da guerra, o Cel, Dr, Aurelio^de Lyra Taga - 
res, que prestçu valiosos serviços a est^ Instituição, Os auxi 
lios enviados a Alemanha para os civis vítimas da guerra, eram en
caminhados ao representante desta Sociedade, .que os distribuía de 
acordo com as necessidades de cada coletividade» Em 19ã9? como os 
governos de ocupação na Alemanha resolvessem substituir suas mis - 
soes militares, cessou a função da Missão Militar Brasileira, da 
qual era sub-chefe o Cel„ Aurélio de Lyra Tavares#

j Com o regresso cresse Relegado ao Brasil, foi extensiva ao
delegado Tom V/, Sloper, ja de ha muito ̂ delegado da Cruz Vermelha 
Brasileira na França, a sua. §,tuação at§ a Alemanha, de sortg que ho 
je o Sr, Tom Wilmott Sloper e o nosso unico delegado para toda a 

* Europa,

FINANÇAS

COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA 
PARA COM A LIGA DAS SOCIEDADES E O COMITÉ INTERNA - 

—  ■ CiQNAL“ DE 'CRUZ VERMELHA

Devido a vários fatores de ordem financeira, esta Socie-
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dade nao tem podido manteç em dia os seus compromissos pecuniários 
para com a Liga e o Comité Internacional, atrazando mesmo suas pres, 
tações anuais o

Entretanto, este ano já foram saldadas duas prestações e 
espera a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA para o ano de 1953 ficar em dia 
com os seus compromissos*

Na projetada remodelação estatutária, çom base no estatu 
to-tipo oferecido pela Liga, esse problema tão serio do financia - 
mento devera ser resolvido em novas bases, com o objetivo de afas
tar das nossas preocupações o receio de cair em falta por ocasião 
de s aldar os compromissos nacionais e internacionais*

BALANCETE DO ULTIMO EXERCÍCIO

, Cotisaçao ,de socios - @ 1 3 0 , 0 5 0 , 0 0 juros sobre valores mg. 
biliarios e imobiliários @ 39»7 71?60y donativos e legados®.»,,,,.* 
@178. 0 9 0 , 1 0 subvenções do Governo @200,000,00, Cantina da Crean- 
ga - @18.013530·

Resumo do Órgão Central - @590.068,10, Recursos dos or- 
gaos locais W l·782.35W^TÍÕ7~~Tlncluido principalmente 0 Hospital do 
Rio de Janeiro). Quanto ao passivo, representa ele toda a exten
sa prestação de serviços que enumeramos e que sempre nos faz termi 
nar com deficit compreensível o exercício financeiro*

CONCLUSÃO

, C$>mo se pode verificar, tudoNtem sido feito, dentro do 
pçssivel, nestes ¿4 anos que sucederam a realização da XVII& Confe
rencia Internacional da CRUZ VERMELHA, 'em Estocolmo, para que os 
múltiplos itens do programa da nossa Sociedade Nacional fossem exa 
minados e recebessem as soluções devidas.

, 0 plano de açãospara o futurg, enunciado nas conclusões 
do relatorio apresentado aquela Conferencia, ja tem alguns dos seus 
objetivos tornados em realidade e vai se desenvolvendo como o que 
foi preestabelecido*.

0 vasto terreno de grande valor imobiliário já e^nosso e 
nele poderemos cçnstruir o grande Hospital-Escola,/que sera 0 prin 
cipal^da nossa rede hospitalar de CRUZ VERMELHA, ja em vias de rea 
lização,

f *  /

0 plano de socorros, se nao e o que idealizamos,por lhe 
faltarem ainda os magnos recursos que exige, vai sendo, como se viu, 
cumprido com relativa eficacia/e sempre estamos presentes? no Bra
sil ou no estrangeiro* quando e mister acudir aos nosso§ irmãos ,em 
dificuldade, sem distinção alguma, por motivo nenhum, ja que a ul
tima linha do hino da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA diz que "Os homens 
todos devem ser irmãos %

Trabalhamos agora para ficar em dia com os compromissos 
externos e esperamos consegui-lo em 1952. Para tal, alimentamos 
planog de ação em que não precindimos do bafejo oficial, pois que 
0 Gçverno Brasileiro nos promete o seu qmparo, sem nada exigir quan 
to a nossa necessária independencia. Nos lhe daremos em trçca do 
que ele nos der, a facilidade de auxiliar a sua açao no domínio da 
assistência social 09m os recursos modicos do nosso voluntariado e 
do nosso pessoal benevolo.
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ATambèm, em consequência, pleitearemos aAratificação pelo 
nossoAGoverno da resolução n£ lj.09 da XVII â Conferencia Internacio
nal sobre Facilidades que concedem os Governos as Sociedades nació 
nais e as organizações internacionais da CRUZ VERMELHA, resolução" 
transmitida aos Governos membros das Nações Unidas, a pedido da^Li, 
ga.

Para tal, contamos com a visita memorável ao BrasilA e à 
sua CRUZ VERMELHA^ do Sr. Ministro PAUL RUEGGER, em fins do mes de 
junho corrente, visita que, por sua significação, representa um dps 
pontos altos na vida da nossa Sociedade Nacional que, em consequen 
cia, se congratula com os altos poderes dirigentes da CRUZ VERME - 

j LHA INTERNACIONAL e com as Sociedades irmãs.

Aqui termina o relato das nossas atividades, que cremos 
ter desempenhado honestamente.

i»
k

A Nos debates elevados em que vamos tomar parte na XVIIIâ 
Conferencia^ na bela Cidade de Toronto, que o espirito generoso de 
BERNADOTTE inspira a todos os momentos a alma e o coraçao dos Dele 
gados de todo o mundo da CRUZ VERMELHA, que ele amou e pela qual 
fçi sacrificado, para que, ao encerrar-se ela, se haja construido 
sólidamente, definitivamente, para a paz do mundo, pela liberdade 
e pela justiça, para o bem estar da Humanidade e para a gloria tran 
quila da CRUZ VERMELHAI

A/M

I*»


